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Verejno – spoločenský ţivot mesta Trenčín 

 
Oslavy Silvestra a vítanie Nového roka 2003, prilákali do 

centra mesta Trenčín omnoho menej ľudí ako v pred-
chádzajúcich rokoch i keď si občania dňa 1. januára 2003 

pripomenuli 10. výročie vzniku Slovenskej republiky. Na 

Silvestra si na svoje prišli najmä mladšie ročníky na detskej 
diskotéke. Aţ po dvadsiatej hodine sa rozpútala zábava aj pre 

starších, najmä vďaka hudobným skupinám „Matka Guráţ“, 
„Desmond“ a „Alabama“. V sedem stupňovom mraze si mladí 

na Mierovom námestí dobíjali energiu v stánkoch vínom, 

tvrdým alkoholom, časom a kávou. Trenčania privítali Nový 
rok trocha rozpačito a netradične bez odstupujúceho primátora 

Ing. Jozefa Ţišku, ale aj bez nastupujúceho Ing. Juraja Lišku. 
Situáciu zachraňoval poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Ján Babič, ktorý sa k prítomným prihovoril za 

vybuchujúcich fliaš šampánskeho, petárd a delobuchov. 
Plánovaný ohňostroj sa spustil aţ 15 minút po polnoci a trval 

desať minút. 
Trenčianske noviny 07.01.2003 

Pomocná evidencia 03/1/03 

 
Dňa 3. januára 2003 od začiatku pracovného dňa 

v priestoroch Mestského úradu v Trenčíne vládla nebývalá 
pracovná atmosféra, keď zodpovední pracovníci preverovali, 

či všetko je na svojom mieste, aby ustanovujúce zastupiteľstvo 

malo hladký priebeh. Tesne pred 10,
00

 hodinou sa začali 
schádzať pred veľkou zasadačkou noví poslanci 

a pozvaní hostia. Po prezentácii si zasadli na 
určené miesta vo veľkej zasadačke a čakali na 

príchod najvyšších funkcionárov, t.j. odstu-

pujúceho a nového primátora mesta Trenčín   
Ing. Jozefa Ţišku a Ing. Juraja Lišku. O 10,

15
 

Ing. Jozef  Ţiška 
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hod. otvoril rokovanie mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

odstupujúci primátor mesta Trenčín Ing. Jozef 

Ţiška, v ktorom všetkých prítomných poslancov a 
hostí privítal. V úvode konštatoval, ţe rokovania 

sa zúčastňujú okrem poslanca MUDr. Eugéna 
Szépa všetci poslanci, ktorí boli zvolení 

v decembrových komunálnych voľbách. Potom 

vyzval predsedu mestskej volebnej komisie v Trenčíne Jána 
Klču, aby zoznámil prítomných poslancov s výsledkami 

komunálnych volieb. Po informácii podanej predsedom 
mestskej volebnej komisie Jánom 

Klčom zloţil nastupujúci primátor 

Ing. Juraj Liška primátorsky sľub 
a po písomnom potvrdení sľubu mu 

odstupujúci primá-
tor mesta Trenčín 

Ing. Jozef Ţiška 

odovzdal reťaz pri-
mátora. Po tomto 

akte odstupujúci primátor mesta Trenčín  Ing. 
Jozef Ţiška zaţelal novému primátorovi mesta  

Trenčín Ing. Jurajovi Liškovi múdre spravo-

vanie mesta Trenčín, veď mu odovzdáva 
vyrovnaný rozpočet mesta Trenčín na rok 2003 a 53 mil. Sk  

v mestskej pokladni a z roko-
vania zastupiteľstva sa vzdialil. 

Program mestského zastupiteľ-

stva pokračoval slávnostným  
zloţením sľubu poslancov   

mestského  zastupiteľstva do rúk 
primátora mesta Trenčín Ing. 

Juraja Lišku. Po sľube poslan-

cov mestského zastupiteľstva 

predseda mestskej voleb-
nej komisie Ján Klčo 

 

primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, prijíma sľub 
poslanca Ing. Branislava Cellera 

Primátor mesta Trenčín              

Ing. Juraj Liška 

Odstupujúci primátor Ing. J. Ţiška blahoţelá nastupujúcemu 

primátorovi Ing. Jurajovi Liškovi 



 191 

predstúpil pred plénum poslancov primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška, ktorý vo svojom krátkom sľube poďakoval za 

dôveru, ktorej sa mu dostalo a prisľúbil, ţe všetky 
predvolebné sľuby, ktoré boli mnohými označované za 

odváţne a smelé (nový most cez Váh a obchvat mesta 
Trenčín) začne čo najskôr uskutočňovať. Vyslovil presved-

čenie, ţe mu pri ich realizácii pomôţe aj poslanecký zbor. Ešte 

pred krátkou prestávkou spojenou s prípitkom pozdravili 
rokovanie mestského zastupiteľstva poslanec Národnej rady 

Slovenskej republiky Ing. Ivan Horth a predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Po 

prestávke pokračovalo mestské zastupiteľstvo voľbami 

komisií, mestskej rady, zástupcu primátora, výborov mest-
ských častí, určením sobášiacich a schválením platu primátora 

a viceprimátora.  Konkrétne : 
- viceprimátor 

Ing. Ján Krátky 

- komisie : 

- komisia finančná a majetková 

predseda : Ing. Branislav Celler 
- komisia územného plánovania a investícií 

predseda :  Ing. Július Homola 

- komisia ţivotného prostredia a dopravy 
predseda : RNDr. Jozef Mertan 

- komisia pre školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci 
predseda :  Mgr. Anna Plánková 

- komisia kultúry, cestovného ruchu, športu a cirkvi 

predseda :  PhDr. Marián Kvasnička 
- mestská rada  

Ing. Juraj Liška, Ing. Branislav Celler, Ing. Július 

Homola, RNDr. Jozef Mertan, Mgr. Anna Plánková, 

PhDr. Marián Kvasnička; 
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- výbory mestských častí : 

Trenčín stred – Gabriela Hubínska 

Trenčín Juh – Ing. Ján Bezák 
Trenčín Sever – Ján Babič 

Trenčín Západ – Martin Barčák 

- Poslanci schválili vykonávať sobášny akt všetkými poslan-

cami. 

- Na záver rokovania mestského zastupiteľstva schválili pos-
lanci odvolanie a menovanie zástupcov mesta Trenčín v or-

gánoch obchodných spoločností. 
www.trenčiansky denný infoservis.sk 03.01.2003 

Trenčianske noviny 07.01.2003 

Info Trenčín 16.01.2003 
Pomocná evidencia 01/01/03, 02/01/03, 04/01/03, 15/1/03 

Fotoalbum č. 2/2003  
 

Na 12. ročníku medzinárodného veľtrhu turistických moţ-

ností v regiónoch „Región Tour“ a 13. ročníku cestovného 
ruchu „Go“, ktoré sa súbeţne konali v dňoch 9. aţ 12. januára 

2003 na Veletrţ- nom výsta-
visku v Brne sa úspešne za-

pojilo aj mesto Trenčín, keď 

sa predstavilo v spoločnej 
expozícii s mes- tom Zlín. 

Hneď v úvodný deň 9. januá-
ra 2003 vicepri- mátor mesta 

Trenčín Ing. Ján Krátky pri-

vítal v nej prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schus-

tera s manţelkou, ktorý sa tieţ slávnostného otvorenia výstav 

zúčastnil. Neskôr potom viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján 
Krátky spolu s ministrom pre miestny rozvoj Českej republiky 

Mgr. Pavlom Němcom pokrstili nové propagačné materiály 

mesta Trenčín a mesta Zlín. Súčasťou veľtrhu bolo finále 

Ing. Ján Krátky víta prezidenta SR Rudolfa Schustera 
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piateho ročníka súťaţe „Región Regina“, v ktorej sa zúčastnila 

aj 19-ročná reprezentantka mesta Trenčín Marcela Maláňová, 

ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Ako sama po súťaţi 
povedala, na tomto jej ţivotnom úspechu mali vplyv jej 

skúsenosti z pôsobenia vo folklórnych súboroch „Kubran“ a 
„Večernica“, a potom jej školiteľky Ing. Mária Paušová 

z Mestského úradu v Trenčíne, ktorá ju pripravovala po 

vedomostnej stránke a pani Jurišová a Šimková z Kubrej, 
ktoré ju naučili piecť kapustníky. Na veľtrhu okrem mesta 

Trenčín sa zúčastnil aj 
Trenčiansky samosprávny 

kraj, ktorý so Slovenskou 

asociáciou cestovného ru-
chu Slovenskej republiky, 

časopisom „Cestovateľ“, 
regiónom „Váh – Dunaj -

Ipeľ“ a hotelovou spoloč-

nosťou „Sorea“ tvorili 
jedinú prezentáciu slovenských samosprávnych krajov na 

ploche 9 m
2
. 

Vlastné poznámky 

 

Dňa 10. januára 2003 sa uskutočnilo pod záštitou primátora 
mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku v novootvorenom penzióne 

„Formula“ uţ jedenáste stretnutie podnikateľov a finančníkov 
z regiónu Trenčín. Medzi prítomnými hosťami sa stretnutia 

zúčastnili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Štefan Štefanec, primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, 
exprimátor mesta Trenčín Ing. Jozef Ţiška. Všetkých hostí na 

pôde penzióne privítal riaditeľ obchodnej spoločnosti DMT 
Mirko Havier. Po privítaní, ako uţ tradične býva, rozprúdila 

sa ţivá diskusia o veciach, na ktoré obvykle nezostáva čas. 

Info Trenčín 30.01.2003 

Ing. J. Krátky  a Mgr. Josef Němec krstia propagačné bulletiny 

partnerských miest Trenčína a Zlína 
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Pomocná evidencia 45/1/03 

 

Dňa 11. januára 2003 Rada Slovenskej televízie po svojom 
rokovaní navrhla poslancom Národnej rady Slovenskej repu-

bliky vymenovať Richarda Rybníčka z Trenčína za jej ria-
iteľa. Stalo sa tak po rozhodovaní medzi Richardom Ryb-

níčkom a Vladimírom Červenákom z Bratislavy. Richard 

Rybníček bodoval s prevahou, keď za jeho kandidatúru hla-
sovalo deväť členov rady Slovenskej televízie sedem jej 

členov. 
www.trenčiansky denný infoservis.sk 11.01.2003 

Pomocná evidencia 09/1/03 

 
Dňa 14. januára 2003 rozhodli poslanci Národnej rady 

Slovenskej republiky v tajnom hlasovaní na svojej piatej 
schôdzi, ţe novým riaditeľom  Slovenskej televízie sa stal 

Richard Rybníček. Jednostodvadsaťpäť poslancov hlasovalo 

za Richarda Rybníčka, deväť poslancov bolo proti a ôsmi sa 
zdrţali hlasovania. A tak verejnoprávna televízia má po 

piatich mesiacoch nového šéfa. 
www.atlas.sk 14.01.2003 

www.trenčiansky denný infoservis.sk 17.01.2003 

Pomocná evidencia 14/1/03, 28/2/03 
 

Dňa 15. januára 2003 prevzal nový riaditeľ Slovenskej 
televízie Richard Rybníček menovací dekrét z rúk predsedu 

Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského. 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hru-
šovský vo svojom krátkom preslove prisľúbil, ţe zákonodarný 

zbor mu bude nápomocný a bude podporovať všetky jeho 
pozitívne rozhodnutia. Podporu novému ústrednému riadi-

teľovi Slovenskej televízie Richardovi Rybníčkovi deklaroval 

aj predseda parlamentného mediálneho výboru František 
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Devínsky a predseda Rady Slovenskej televízie Marián 

Slovák. 

atlas.sk 15.01.2003 
Pomocná evidencia 14/2/03 

 
Na rokovaní Vlády Slovenskej republiky dňa 15. januára 

2003 boli vymenovaní šiesti noví prednostovia krajských 

úradov. Na dvoch krajských úradoch zostávajú vo funkciách 
doterajší prednostovia. Do funkcie nového prednostu Kraj-

ského úradu v Trenčíne bol menovaný Mgr. Daniel Gajdoš, 
nominant Kresťansko-demokratického hnutia. V riadení štát-

nej správy na regionálnej úrovni nie je nováčikom, pretoţe 

v rokoch 1991 aţ 1993 pôsobil vo funkcii prednostu Okres-
ného úradu v Trenčíne. V poslednom období pôsobil ako 

riaditeľ cirkevného Gymnázia sv. J. Bosca v Novej Dubnici 
nad Váhom. 

Trenčiansky denný infoservis 17.01.2003 

Pomocná evidencia 27/2/03 
 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa                       
15. januára 2003 oznámila, ţe k 1. januáru 2004 zruší všetky 

okresné úrady v Slovenskej republike. 

Trenčiansky denný infoservis 17.01.2003 
Pomocná evidencia 27/1/03 

 
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa                 

15. januára 2003 oznámila, ţe od 2. februára 2003 ruší 

ţelezničnú dopravu na 25 regionálnych ţelezničných tratiach. 
Na túto „čiernu listinu“ sa dostali sa dostali aj dve trate tren-

čianskeho regiónu : 
- Nemšová – Lednické Rovne, ktorá bude zrušená bez 

náhrady; 
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- Trenčín – Chynorany, ktorá bude nahradená autobusovou 

dopravou; 

Náhradnú dopravu bude zabezpečovať Ţelezničná spoloč-
nosť a autobusy pôjdu popri ţelezničnej trati a zastavovať 

budú pri súčasných ţelezničných staniciach. V ostatných 
prípadoch budú musieť cestujúci  vyuţívať autobusové spoje, 

ak pravda budú mať aké. Zrušenie ţelezničných tratí bolo 

zdôvodňované vysokou stratovosťou týchto tratí. Voči tomuto 
opatreniu vlády sa dvihla vlna občianskeho odporu, ktorá 

našla podporu u primátorov a starostov Trenčianskeho okresu 
a pokúsili sa rokovať na Ministerstve dopravy Slovenskej 

republiky. Samozrejme, ţe bez úspechu. Poslednou vlnou 

odporu bola pripravovaná generálna stávka ţelezničiarov 
vyhlásená po neúspešných rokovaniach odborárov zo ţelezníc 

na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky na deň 29. ja-
nuára 2003 v čase od 03,00 hod. do 09,00 hod. 

Trenčiansky denný infoservis 17.01.2003 

Pomocná evidencia 28/1/03 
 

Dňa 16. januára 2003 boli v informačných novinách samo-
správy mesta Trenčín „Info Trenčín“ zverejnené výsledky 

ankety, ktoré uskutočnilo mesto Trenčín v spolupráci so City 

University zameranej na zistenie vzťahu občanov k miestnej 
samospráve. Výsledky sa zisťovali na vzorke 546 respon-

dentov, starších viac ako 18 rokov. Podľa ankety sa zistili tieto 
skutočnosti: 

- viac ako 88 % opýtaných vedelo, ktoré orgány sa volia 

v komunálnych voľbách; 
- takmer 60 % opýtaných občanov bolo rozhodnutých zú-

častniť sa volieb, viac ako 19 % sa volieb zúčastniť nechcelo 
a 23 % nebolo rozhodnutých; 

- nadpolovičná väčšina občanov poznala súčasných poslancov 

mestského zastupiteľstva; 
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- len 17 % občanov chcelo riešiť svoje právo prostredníctvom 

poslanca; 

- v rozhodovaní pri voľbe občana za poslanca na prvom 
mieste bolo vzdelanie, na druhom mieste sila osobnosti a na 

treťom mieste osobné poznanie; 
- politickú príslušnosť poslanca vo voľbách preferovalo len 

17 % občanov; 

- pri voľbe primátora mesta  na prvom mieste bolo na prvom 
mieste vzdelanie, potom sila osobnosti a na treťom mieste 

politická príslušnosť; 
- ako pozitívum predchádzajúceho volebného obdobia sa 

hodnotilo 166-krát rekonštruovanie centra mesta Trenčín, 

107-krát výstavba krytej plavárne, 97-krát dokončenie 
kruhového objazdu pod Juhom, 94-krát rekonštrukcia letnej 

plavárne; 
- aţ 42 % respondentov vyslovilo potrebu riešenia dopravy 

v meste. 

Info Trenčín 16.01.2003  
Pomocná evidencia 16/1/03 

 
Dňa 21. januára 2003 predpoludním sa vo veľkej zasadačke 

Krajského úradu v Trenčíne zhromaţdili všetci pracovníci 

Krajského úradu v Trenčíne, aby sa spolu s predsedom Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, prednostami okresných úra-

dov Trenčianskeho kraja a ďalšími hosťami zúčastnili inau-
gurácie Mgr. Daniela Gajdoša do funkcie prednostu Krajského 

úradu v Trenčíne. Odstupujúci prednosta Krajského úradu 

v Trenčíne Dominik Gahér a nastupujúci prednosta Krajské-
ho úradu v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš vstúpili do miest-

nosti veľkej zasadačky pod vedením generálneho riaditeľa 
sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej repu-

bliky Ing. Jozefa Líšku. Moderátorom zasadnutia bol vedúci 

odboru všeobecnej vnútornej správy Krajského úradu v Tren-
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číne Ing. Stanislav Jančovič, ktorý v úvode poďakoval za 

všetkých pracovníkov odstupujúcemu prednostovi Krajského 

úradu v Trenčíne Dominikovi Gahérovi za odvedenú prácu 
počas štvorročného funkčného obdobia a zaţelal mu do 

ďalšieho ţivota veľa zdravia. Na jeho vystúpenie nadviazal 
generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky Ing. Jozef Liška, ktorý v úvode svojho 

vystúpenia odovzdal pracovníkom Krajského úradu v Tren-
číne pozdrav a poďakovanie od ministra vnútra Slovenskej 

republiky Vladimíra Palka, ktorí sa v pomerne ťaţkých pod-
mienkach veľmi dobre zhostili transformačných zmien jed-

notlivých úsekov štátnej správy. Túto dobrú prácu ocenil aj 

v osobnom liste odstupujúcemu prednostovi Krajského úradu 
v Trenčíne Dominikovi Gahérovi. Súčasne informoval, ţe 

vláda Slovenskej republiky dňa 19. januára 2003 odvolala 
z funkcie prednostu Krajského úradu v Trenčíne Dominika 

Gahéra, dňom 20. januára 2003 menovala do funkcie prednos-

tu Krajského úradu v Trenčíne Mgr. Daniela Gajdoša a odov-
zdal mu menovací dekrét. Potom verejne naposledy pred 

svojich bývalých spolupracovníkov predstúpil odstupujúci 
prednosta Krajského úradu v Trenčíne Dominik Gahér a poďa-

koval všetkým za ich aktivity počas štyroch rokov, pretoţe len 

vďaka ním sa mohli splniť všetky náročné úlohy a uskutočniť 
významné štrukturálne zmeny Krajským úradom v Trenčíne. 

Na záver svojho vystúpenia vyslovil presvedčenie po 
rozhovoroch s nastupujúcim prednostom Mgr. Danielom Gaj-

došom v priebehu uplynulých dní, ţe nadobudol pocit spo-

kojnosti, ţe nový prednosta Krajského úradu v Trenčíne pove-
die úrad dobre. Svoju úprimnosť vyjadril gestom podania ruky 

nastupujúcemu prednostovi Danielovi Gajdošovi. Po vystú-
pení Dominika Gahéra predstúpil po prvýkrát pred svojich 

spolupracovníkov nastupujúci prednosta Krajského úradu 
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v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš, ktorý 

zdôraznil, ţe bude vyţadovať v prácu 

kaţdého pracovníka : 
- dokonalú znalosť problematiky práce 

krajského úradu; 
- neustále vzdelávanie sa; 

- zodpovednosť za vykonávanú prácu 

s osobitným dôrazom na disciplínu a boj 
proti korupcii. 

Malú slávnosť uvedenia nového prednostu Krajského úradu 
v Trenčíne ukončil Ing. Stanislav Jančovič. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 27.01.2003 
Pomocná evidencia 33/1/03 

Fotoalbum č. 3/2003 
 

Dňa 23. januára 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška na vlastnú ţiadosť veľvyslanca Veľkej Británie 
a Severného Írska v Slovenskej republike Jeho Excelenciu 

Damiana Roderica Todda. Na krátkom brífingu po skončení 
rozhovorov oboznámil veľvyslanec Veľkej Británie a Sever-

ného Írska v Slovenskej republike Jeho Excelencia Damian 

Roderic Todd, ţe jeho návšteva u primátora mesta Trenčín Ing. 
Juraja Lišku mala zdvori-

lostný charakter, pretoţe pri-
šiel zablahoţelať novému 

primátorovi mesta Trenčín 

k jeho ustanoveniu do funk-
cie primátora ako aj k zvo-

leniu za poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky. 

Potom sa dostali k slovu no-

vinári, ktorí oslovili veľ-

Mgr. Daniel Gajdoš vo svojom prejave 

zľava – Damina Roderick Todd a Ing. Juraj Liška 
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vyslanca poloţením niekoľkých otázok : 

- Koľkokrát ste bol pán veľvyslanec v Trenčíne ?  

Odpoveď – V Trenčíne som uţ po tretíkrát. Prvýkrát som 
bol v Trenčíne, keď sa poriadal festival „Pohoda“, pre ktorý 

dávala vláda Veľkej Británie grant. Druhýkrát som bol na 
Trenčianskom hrade na slávnostnej recepcii pri príleţitosti 

otvorenia obchodného domu „TESCO“ a dnes som v Tren-

číne po tretíkrát. Veľmi je pre mňa inšpirujúci Trenčiansky 
hrad, ktorý určite v lete navštívim. 

- Ako prijali občania Veľkej Británie a Severného Írska poz-
vanie Slovenskej republiky do NATO ? 

Odpoveď – Briti vidia v tom pozitívny jav, pretoţe je to 

jeden z krokov k tomu, aby sa stala Európa kontinentom 
mieru. 

- Ako sa stavajú občania Veľkej Británie a Severného Írska 
k zavedeniu meny Euro ? 

Odpoveď – Briti sa stavajú k zavedeniu meny Euro prag-

maticky a aţ čas ukáţe jeho zavedenie. 
- Ktorému futbalovému klubu fandíte ? 

Odpoveď – Mojím klubom je Manchester United. 
- Ktorému národnému futbalového druţstvu budete fandiť 

v odvetnom futbalovom stretnutí medzi Slovenskom 

a Anglickom ? 
Odpoveď – Samozrejme, ţe budem drţať palce našim futba-

listom, ale myslím, ţe vyhrá najkrajšia kolektívna hra – 
futbal. 

Po vyfotografovaní pred vlaj-

kou mesta Trenčína primátora 
mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku 

a veľvyslanca Veľkej Británie 
a Severného Írska jeho Exelenciu 

Damiana Roderica Todda, kroni-

kár mesta Trenčín Mgr. Jozef 
Zľava Ted Roderick Todd si prezerá fotoalbum zo  

slávnostnej recepcie pri otvorení obchodného domu Tesco 

v Trenčíne s kronikárom mesta Mgr. J. Čerym. 
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Čery odovzdal veľvyslancovi Veľkej Británie a Severného 

Írska v Slovenskej republike Damianovi Rodericovi Toddovi 

fotoalbum zo slávnostnej recepcie na Trenčianskom hrade pri 
príleţitosti otvorenie obchodného domu TESCO v Trenčíne, 

ktorej sa pán veľvyslanec zúčastnil. Návšteva veľvyslanca Veľ-
kej Británie a Severného Írska Damiana Roderica Todda potom 

pokračovala návštevou u predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Štefana Štefanca. Hostiteľ pri tejto prí-
leţitosti poďakoval, ţe práve Vláda Veľkej Británie a Se-

verného Írska umoţnila jemu a ostatným predsedom vyšších 
územných celkov Slovenskej republiky študijný pobyt vo Veľ-

kej Británii, počas ktorého mohol detailne sledovať činnosť jej 

samosprávnych orgánov. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 27.01.2003 
Info Trenčín 30.01.2003 

Pomocná evidencia 35/1/03, 47/1/03 

Fotoalbum č. 4/2003 
 

Dňa 23. januára 2003 odvysielala Trenčianska televízia 
zaujímavú reláciu  pod názvom “Hodina H”, v ktorej v úlohe 

hlavných protagonistov vystúpili vzácni hostia  - veľvyslanec 

Veľkej Británie a Severného Írska v Slovenskej republike Jeho 

Excelencia Damian Roderic Todd, veľvyslanec Českej 

republiky v Slovenskej republike Jeho Excelencia Rudolf 

Slánský, riaditeľ Mediálneho inštitútu Slovenskej republiky 

Zdeno Cho a tretí sektor zastupovala  Dr. Katarína Vajdová 

za moderovania riaditeľa Trenčianskej televízie Ing. Petra 

Hlucháňa. Keď hovoríme o zaujímavej relácii tak preto, lebo 

hostia relácie sa vyjadrovali k najvýznamnejším politicko-
spoločenským otázkam a to vstupom Slovenskej republiky do 

NATO a vstupom do Európskej únie. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 23. januára 2003 sa uskutočnilo na hlavnej stanici 

v Bratislave protestné zhromaţdenie ţelezničiarov pri zrušo-

vaniu osobnej ţelezničnej dopravy a s tým súvisiacim prepúš-
ťaním zamestnancov Ţelezníc Slovenskej republiky. V ten istý 

deň sa uskutočnilo v Trenčíne stretnutie tých primátorov 
a starostov Trenčianskeho kraja, ktorých sa dotklo rozhodnutie 

vlády o zastavení prevádzky na regionálnych tratiach za účasti 

vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcov Ţelez-
ničnej spoločnosti a.s., Ţelezníc Slovenskej republiky a zástup-

cov spoločností Slovenskej autobusovej dopravy v Trenčíne 
a Prievidzi. Zástupca Ministerstva dopravy, pôšt a telekomu-

nikácií Slovenskej republiky sa na rokovanie nedostavil. Výs-

ledkom stretnutia bol protestný otvorený list adresovaný vláde 
Slovenskej republiky a ministerstvám dopravy a financií, ktorý 

bol vyjadrený nesúhlas z uznesením vlády Slovenskej repu-
bliky zo dňa 15. januára 2003 zastaviť prevádzku na tratiach 

Trenčianskeho kraja Nemšová – Lednické Rovne, Prievidza – 

Nitrianske Pravno, Jablonica – Brezová pod Bradlom, Trenčín 
– Chynorany a ţiadajú komplexne riešiť ţelezničnú dopravu 

kaţdej regionálnej trate komplexne a zabezpečiť ţelezničnou 
dopravou základnú obsluţnosť v zmysle smerníc Európskej 

únie. Zo spomínaných zrušených tratí na území Trenčianskeho 

kraja má byť iba na trati Trenčín – Chynorany nahradená ţelez-
ničná doprava dopravou autobusovou. I keď takto bolo zo stra-

ny vlády Slovenskej republiky rozhodnuté, doposiaľ sa neve-
delo, ktorý dopravca bude náhradnú dopravu zabezpečovať, 

pretoţe nebolo vyhlásené výberové konanie. Treba konšta-

tovať, ţe primátori a starostovia prišli na rokovanie s petíciami 
a podpornými stanoviskami a vyhláseniami občanov, pretoţe 

realizáciou uznesenia vlády Slovenskej republiky sa im 
skomplikuje, alebo úplne znemoţní dochádzanie do škôl, na 

pracoviská a za rôznymi povinnosťami. 

Trenčiansky denný infoservis 24.01.2003 
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Tlačová správa Trenčianskeho samosprávneho kraja 

15.01.2003 

Pomocná evidencia 31/1/03, 41/1/03 
 

Dňa 26. januára 2003 sa uskutočnila vo veľkej zasadačke 
Krajského úradu v Trenčíne pracovná porada prednostov 

okresných úradov, primátorov, starostov a vybraných 

funkcionárov štátnej a verejnej správy 
Trenčianskeho kraja so 

štátnym tajomníkom Mi-
nisterstva vnútra Sloven-

skej republiky Ing. Mar-

tinom Padom, aby sa 
zhodnotil doterajší postup 

štátnej správy pri jej decentralizácii 
v oblasti sociálnych vecí a ţivotného pros-

tredia a súčasne sa pripravili okresné úrady 

na zánik k 1. januáru 2004. Zúčastnených pracovnej porady 
privítal prednosta Krajského úradu v Trenčín Mgr. Daniel 

Gajdoš a vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy 
Krajského úradu v Trenčíne Ing. Stanislav Jančovič, osobitne 

štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Ing. Martina Pada, poslanca Národnej rady Slovenskej 
republiky a primátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku, zás-

tupcov Zdruţenia miest a obcí Slovenska a zástupcov minis-
terstiev. Po tomto krátkom úvode sa ujal slova štátny tajomník 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Martin Pado, 

v ktorom predstavil svojich kolegov z ministerstva školstva, 
ministerstva sociálnych vecí a ministerstva ţivotného pros-

tredia. Na škodu bolo, ţe sa porady nezúčastnili zástupcovia 
ministerstva financií, pretoţe na tento úsek bolo najviac 

vznesených pripomienok hlavne z úseku školstva, keď neboli 

vykryté sľúbené finančné prostriedky vzniknuté v roku 2002. 

prednosta Krajského úradu 

v Trenčíne Mgr. Daniel Gajdoš 

Štátny tajomník  MV SR Ing. Martin 

Pado. 
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Táto skutočnosť bola zo strany Ministerstva školstva Sloven-

skej republiky zdôvodnená tým, ţe v závere kalendárneho 

roka 2002 bolo veľa pracovníkov na zodpovedných postoch 
vymenených, a noví nastúpení pracovníci nevedeli, čo majú 

robiť. Ďalej potom vysvetlil, ţe účelom tejto porady je zhod-
notenie výsledkov decentralizácie štátnej správy na samo-

správu v jednotlivých okresoch na úseku ţivotného prostredia, 

sociálneho zabezpečenia a školstva, ktoré mali byť ukončené 
do konca kalendárneho roka 2002 a zároveň dôsledne sa 

pripraviť kroky prechodu kompetencií na samosprávu po zá-
niku okresných úradov. Zo strany štátneho tajomníka Minis-

terstva vnútra Slovenskej republiky Ing. Martina Pada však 

nebola podaná ţiadna informatívna správa, ktorá by bliţšie 
charakterizovala kroky vlády pre najbliţšie obdobie na reali-

záciu spomínaných cieľov. Program sa odvíjal len dotazmi zo 
strany účastníkov pracovnej porady, na ktoré zas nevedeli 

zúčastnení zástupcovia ministerstiev kvalifikovane odpovedať. 

Podľa odozvy účastníkov pracovnej porady, táto porada pre-
biehala len vo všeobecnej rovine a nevybočila zo známych, uţ 

predtým medializovaných informácií. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 5/2003  

 
Dňa 29. januára 2003 sa uskutočnila na Mestskom úrade 

v Trenčíne prvá tlačová beseda funkcionárov mesta Trenčín za 
účasti prednostu Mestského 

úradu v Trenčíne Ing. Miro-

slava Vlčka, viceprimátora 
mesta Trenčín Ing. Jána 

Krátkeho a poslanca zastupi-
teľstva mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera s novi-

nármi trenčianskeho regiónu Zľava – Poslanec Ing. Branislav Celler, viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Ján Krátky, prednosta Mestského úradu Trenčín Ing. Miroslav 

Vlčko a hovorca Stanislav Bejda. 
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po ustanovujúcom zastupiteľstve mesta Trenčín uskutočne-

ného dňa 3. januára 2003. Cieľom tlačovej besedy bolo infor-

movať prítomných novinárov z výsledkami rokovania mimo-
riadneho zastupiteľstva mesta Trenčín dňa 28. januára 2003. 

Po otvorení tlačovej besedy osobným tajomníkom primátora 
mesta Trenčín Stanislavom Bejdom funkcionári mesta Tren-

čín detailnejšie oboznámili prítomných novinárov z prero-

kovanými bodmi programu mestského zastupiteľstva. Naj-
dôleţitejším bodom programu bolo schválenie Spoločného 

obecného úradu v Trenčíne, ktorý vznikol ako  nutnosť po 
delimitácii oddelenia stavebného poriadku Okresného úradu 

v Trenčíne na samosprávu miest a obcí Trenčianskeho okresu, 

aby obce a mestá mohli tak čo najskôr reagovať na ţiadosti 
občanov. Obce pochopili, ţe nie sú pre úsek stavebného po-

riadku personálne vybavené kvalifikovanými pracovníkmi, 
preto po predbeţných rokovaniach s Mestským úradom 

v Trenčíne urýchlene prerokovali vstup do Spoločného obec-

ného úradu v Trenčíne na svojich obecných zastupiteľstvách 
s kladným vyjadrením. A aţ na základe skutočnosti, ţe 29 

obcí pristúpilo k dohode k zriadeniu Spoločného obecného 
úradu v Trenčíne, mohlo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

prerokovať a schváliť svojím uznesením č. 1/2003 Spoločný 

obecný úrad Trenčín. K dohode o zriadení Spoločného obec-
ného úradu v Trenčíne : 

a) pristúpili tieto obce – Adamovské Kochanovce, Bobot, 
Dolná Poruba, Dolná Súča, Drietoma, Dubodiel, Horňany, 

Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Chocholná-Velčice, 

Krivosud-Bodovka, Melčice-Lieskové, Mníchova Lehota, 
Neporadza, Omšenie, Veľké Opatovce, Soblahov, Svinná, 

Štvrtok, Trenčín, Trenčianske Jastrabie, Trenčianske Miti-
ce, Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná, Veľká 

Hradná, Veľké Bierovce a Zamarovce; 
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b) nepristúpili – Trenčianske Teplice, Nemšová, Kostolná-

Záriečie, Trenčianska Teplá, Petrova Lehota a Motešice.  

Zo schválenej dohody o zriadení Spoločného obecného úra-
du v Trenčíne prešli do platnosti niektoré dôleţité proce-

durálne otázky, z ktorých treba osobitne spomenúť : 
- štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch Spo-

ločného obecného úradu v Trenčíne je primátor mesta 

Trenčín; 
- činnosť Spoločného obecného úradu v Trenčíne riadi jeho 

prednosta; 
- prednostu Spoločného obecného úradu v Trenčíne menuje 

do funkcie primátor mesta Trenčín po prerokovaní s radou 

starostov; 
- prednosta Spoločného obecného úradu v Trenčíne zodpo-

vedá za svoju činnosť primátorovi mesta Trenčín a rade 
starostov; 

- do rady starostov boli schválení – starostka obce Ivanovce 

Bc. Mária Hládeková, starosta obce Omšenie Jozef Marček, 
starostka obce Trenčianske Stankovce Ing. Eva Be-

ňovičová, starosta obce Soblahov Miroslav Ďurači a sta-
rosta obce Skalka Anton Horečný; 

- pre činnosť Spoločného obecného úradu v Trenčíne bolo 

schválených osem pracovníkov; 
- obce sa zaviazali v dohode prispievať na činnosť Spo-

ločného obecného úradu v Trenčíne ročne 4 Sk na oby-
vateľa. 

Druhým prerokovaným bodom mimoriadneho Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne bolo schválenie Všeobecného záväz-
ného nariadenia č. 3/2003, ktorým bolo upravené úplné znenie 

miestnych poplatkov v Trenčíne, včítane poskytovaných úľav. 
Zaujímavé pre občanov bolo schválenie poskytovaných úľav, 

napríklad : 

- úľava 180,- Sk môţe byť poskytnutá : 
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a) občanovi ťaţko zdravotne postihnutému;  

b) občanovi, ktorý pracuje alebo má prechodné bydlisko 

mimo územia Slovenskej republiky; 
c) občanovi, ktorý má prechodné obdobie bydlisko na 

území Slovenskej republiky a poplatok za zber, 
prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu platí; 

- úľava 280,- Sk môţe byť poskytnutá : 

občanovi, ak študuje mimo mesta Trenčín; 
- úľava na úplnú sumu miestneho poplatku môţe byť 

poskytnutá : 
a) občanovi, ktorý je vo výkone základnej vojenskej 

sluţby, 

b) občanovi, ktorý zmenil svoje trvalé bydlisko, 
c) občanovi, ktorý zomrel, 

d) občanovi, ktorý zrušil svoju podnikateľskú činnosť;  
e) občanovi,  ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody; 

Vlastné poznámky 

Trenčiansky denný infoservis 31.01.2003 
Info Trenčín 13.02.2003 

Trenčianske noviny 10.03.2003 
Pomocná evidencia  51/1/03, 80/1/03, 143/2/03 

Fotoalbum č. 8/2003 

 
Dňa 29. januára 2003 schválením Stanov Konferencie pred-

sedov samosprávnych krajov predsedami vyšších územných 
celkov v Banskej Bystrici bola schválená táto konferencia. 

Osmička predsedov sa dohodla, ţe funkcia prezidenta kon-

ferencie bude rotovať v polročnom cykle. Na obdobie prvého 
polroku 2003 sa stal predsedom košický predseda Rudolf Bauer 

a vicepredsedami banskobystrický predseda Milan Marčok ako 
odchádzajúci a prešovský Peter Chudík ako budúci prezident. 

Okrem toho konferencia predsedov samosprávnych krajov sa 

zaoberala situácia v rušení osobnej dopravy na regionálnych 
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tratiach. Konferencia vo svojom vyhlásení prezentovanom jej 

predsedom Milanom Marčokom odmietla tvrdenia ministra 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pa-
vla Prokopoviča o zrušení regionálnych tratí, pretoţe vzniknutý 

problém nikto s vyššími územnými celkami nekonzultoval. Na 
strane druhej od riešenia problému sa nedištancujú, ale treba 

pripraviť potrebnú legislatívu, ktorou sa preberie regionálna 

ţelezničná doprava do ich majetku bez dlţôb a štát poskytne 
dotácie na poskytovanie výkonov vo verejnom záujme.  

Atlas.sk 29.01.2003 
Pomocná evidencia 42/2/02, 43/1/03 

 

Dňa 29. januára 2003 začal okolo tretej hodiny nad ránom 
vopred avizovaný generálny štrajk ţelezničiarov celej Slo-

venskej republiky, aby upozornil vládu Slovenskej republiky na 
nesúhlas s pripravovaným rušením osobnej dopravy na 

vybraných 25 regionálnych ţelezničných tratiach. V rámci 

Trenčianskeho kraja boli navrhnuté na zrušenie ţelezničné 
spoje Trenčín – Chynorany a Nemšová – Lednické Rovne. 

K štrajku sa pripojili aj pracovníci zo ţelezničnej stanice 
Trenčín pod vedením predsedu závodného výboru Odborového 

zdruţenia ţelezničiarov a predsedu štrajkového výboru ţelez-

ničného uzla Trenčín, signalistu Štefana Semančíka. Aţ do 
deviatej hodiny predpoludním, kedy sa štrajk skončil, neprešiel 

trenčianskou ţelezničnou stanice ţiaden vlak. Bolo veľmi 
smutné pri vstupe do vesti-

bulu ţelezničnej stanice 

Trenčín, kde prípadných 
záujemcov o sluţby ţelezníc 

upozorňoval na dverách 
nalepený oznam o štrajku. 

Vestibul zíval prázdnotou 

a tichosťou. Oproti tomuto 
situácia pre zástavkami autobusov 
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tichu naopak bol zvýšený ruch pred stanicou pred zástavkami 

autobusov, ktorými bola zabezpečovaná náhradná doprava. 

Atlas.sk 29.01.2003 
Trenčianske noviny 03.02.2003 

Pomocná evidencia 43/2/03, 53/1/03 
Fotoalbum č. 15/2003 

 

Dňa 30.01.2003 navštívila Trenčiansku televíziu riaditeľka 
Zdruţenia lokálnych televízií na Slovensku pod názvom 

„Lotos“ Mgr. Nataša Petrová a generálny riaditeľ Televízie 
Bratislava – Nové Mesto Dr. Ladislav Slaninka, aby si pre-

zreli jej pracovné podmienky a vzájomne si vymenili skú-

senosti s riaditeľom Televízie Trenčín Ing. Petrom Hlu-

cháňom. Ako vyplynulo z rozhovorov, Trenčianska televízia 

patrí spomedzi lokálnych televízií na Slovensku k obsahovo 
najlepším televíziám. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 30. januára 2003 sa uskutočnilo veliteľské zhro-

maţdenie pri príleţitosti nástupu nového veliteľa pozemného 
vojska Armády Slovenskej republiky v Trenčíne generál-

majora Ota Nečasa namiesto generálmajora Ing. Jozefa 
Blizmana, ktorý bol ustanovený do funkcie zástupcu náčelníka 

Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky. Na tlačovej 

besede v Metodickom a koordinačnom centre ozbrojených síl 
Armády Slovenskej republiky uskutočnenej po slávnostnom 

zhromaţdení predstavil minister obrany Slovenskej republiky 
Ivan Šimko nového veliteľa pozemných síl Armády Sloven-

skej republiky generálmajora Ota Nečasa a odstupujúcemu 

generálmajorovi Ing. Jozefovi Blizmanovi poďakoval za 
doterajšiu prácu v ozbrojených silách Armády Slovenskej 

republiky. 
Trenčianske noviny 03.02.2003 

Pomocná evidencia 52/1/03 
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Dňa 4. februára 2003 bol prerušený trojdňový generálny 

štrajk ţelezničiarov po akceptovaní predbeţného opatrenia 

Okresného súdu 1. v Bratislave. Ţelezničná doprava v celej 
sieti Ţelezníc Slovenskej republiky sa rozbehla podľa nového 

redukovaného cestovného poriadku. Spočiatku verejnosť prijala 
túto skutočnosť ostýchavo, bojazlivo, mysliac si, či je to naozaj 

pravda, preto aj ľudí na ţelezničnej stanici bolo menej. No 

pravda to naozaj bola, a preto postupne verejnosť naplňovala 
priestory ţelezničnej stanice. Zrušený ţelezničný spoj Trenčín 

– Chynorany zabezpečovala zmluvná autobusová doprava 
firmy „Chorváth“. 

Atlas.sk 04.02.2003 

Trenčiansky denný infoservis 20.02.2003 
Pomocná evidencia 56/1/03, 90/1/03 

 
Po návšteve hlavného mesta Slovenskej republiky Bra-

tislavy poslancom Európskeho parlamentu Janom Marinusom 

Viersmom dňa 6. februára 2003, kde rokoval s najvyššími 
predstaviteľmi Slovenskej republiky, navštívil na druhý deň 7. 

februára 2003 poslanec Európskeho parlamentu Jan Marinus 
Viersma s politickým radcom Európskej únie v Slovenskej 

republike Onnom Simonsom, pracov-

níkom Úradu Európskej únie v Sloven-
skej republike Dionýzom Hochelom 

a tlmočníčkou Zuzanou Kováčovou aj 
mesto Trenčín. Jeho prvé kroky v Tren-

číne za-

čali náv-
števou u 

primátora mesta Trenčín  Ing. 
Juraja Lišku, s ktorým sa stretol 

v priestoroch mestskej veţe. Po 

neformálnych rozhovoroch sa 

Ing. Juraj Liška s Janom Marinusom Wiersmom 

po podpise pamätnej knihy 

Jan Marinus Wiersma sa podpisuje do pamätnej knihy 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 
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podpísal do pamätnej knihy mesta Trenčína a prijal od pri-

mátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku drobné prezenty. Po 

rozlúčke na Mestskom úrade v Trenčíne pokračovala návšteva 
poslanca Európskeho parlamentu Jana Marinusa Viersmu so 

sprievodom na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde 
sa stretol s jeho predsedom Ing. Štefanom Štefancom, pod-

predsedom Ing. Jozefom Fabianom a riaditeľom Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavlom Krištofom.  
Po rozlúčke na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

poslanec Európskeho parla-
mentu Jan Marinus Viersma 

navštívil Trenčiansku univer-

zitu Alexandra Dubčeka, kde 
ho prijal jej rektor doc. Ing. 

Juraj Wagner PhD. s ostat-
nými členmi akademickej ob-

ce univerzity. Pri rozhovoroch priblíţil rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. Juraj Wagner PhD. 
svojmu hosťovi päťročnú his-

tóriu univerzity a učebný pro-
gram jednotlivých fakúlt univer-

zity. Hosť zbystril pozornosť 

najmä pri predstavovaní fakulty 
mechatroniky, pretoţe s týmto 

pojmom sa ešte nestretol. Preto 
so záujmom sa nechal infor-

movať o vzdelávacom programe tejto fakulty. Po zápise  do  

pamätnej  knihy Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka univerzity predstúpil pred študentov 

s prednáškou na tému „Slovensko a Európska únia“. 
Záver návštevy poslanca Európskeho parlamentu Jana 

Marinusa Viersmu v Trenčíne patril stretnutiu s novinármi 

trenčianskeho regiónu na obede v poľovníckej reštaurácii 

Rektor TUAD doc. Ing. J. Wagner a J. M. Wiersma 

Rektor TUAD doc. Ing. J. Wagner a J. M. Wiersma 
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hotela Tatra. V neformálnej besede s nimi konštatoval, ţe Slo-

vensko má predpoklady, aby bolo prijaté do Európskej únie. 

Vysvetlil i cieľ svojej návštevy v Trenčíne, keď povedal, ţe 
chce poznať nielen Bratislavu, ale ţe chce bliţšie poznať 

Slovensko cez prácu v regiónoch, lebo tie sú základom 
všetkého diania. Sám má vedomosti o tom, ţe na Slovensku sú 

bohaté aj chudobné regióny. Trenčiansky región patrí medzi 

tie vyspelejšie, o čom sa uţ presvedčil pri návštevách firiem 
„Ozeta“ Trenčín a „DMD Holding“ Trenčín. Vstupom do 

Európskej únie sa pre Slovensko núkajú moţnosti ďalšieho 
napredovania vyuţívaním jej fondov, k čomu treba pripraviť 

projekty. K tomuto cieľu treba usmerniť vzdelávanie tak, aby 

školy pripravovali odborne a jazykovo zdatných ľudí, ktorí by 
tieto náročné úlohy zvládli. Dnes uţ nie sú bariéry, ktoré by 

zabraňovali študovať nadaným mladým ľuďom v zahraničí. 
Vyjadril svoj názor na hrozbu vojenského zásahu USA proti 

Iraku a postoj Európskej únie voči tejto hrozbe v tom smere, 

ţe politici musia veľmi 
trpezlivo zvaţovať usku-

točnenie všetkých krokov, 
ktorým sa ľudstvo dostalo 

na okraj svetového vojno-

vého poţiaru. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 10.02.2003 
Info 13.02.2003 

Pomocná evidencia 71/1/03, 80/1/03 

Fotoalbum 10/2003 
 

Dňom 8. februára 2003 zaviedlo do praxe Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne 

projekt troch „P“, čo znamená prívetivé policajné prostredie. 

Ide o jednu z foriem, ktorá by mala prispieť k zvýšenie  

Zľava J. M. Wiersma, Onno Simons a Dionýz Hochel 
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dôveryhodnosti policajného zboru v očiach verejnosti na 

Krajskom zboru policajného zboru Slovenskej republiky 

v Trenčíne ako aj na všetkých okresných riaditeľstvách Tren-
čianskeho kraja. Prostredníctvom prijímacích hodín pre verej-

nosť polícia umoţní občanom osobne poznať krajského 
a okresných policajných veliteľov. Prvá streda v mesiaci umoţ-

ňuje občanovi stretnúť sa s nimi v policajnom prostredí a dis-

kutovať na rôzne témy súvisiace s prácou polície a klásť otázky 
a ţiadať na ne odpovede. Je len samozrejmé, ţe občania môţu 

vyjadrovať svoje postrehy a predkladať podnety a návrhy na 
zlepšenie práce policajného zboru. 

Atlas.sk 08.02.2003 

Pomocná evidencia 66/1/03 
 

Dňa 12. februára 2003 sa malo uskutočniť v tomto roku 
prvé, ale v celkovom poradí desiate zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na poslednú chvíľu bolo 

zasadnutie zastupiteľstva preloţené na 26. februára 2003 jeho 
predsedom Ing. Štefanom Štefancom, pretoţe poslanec Rasti-

slav Machunka vzniesol protest, ţe zákonnej stanovenej lehote 
10 dní pred zasadnutím zastupiteľstva nedostal podklady na 

rokovanie, ale aţ o tri dni neskôr a potom neboli doriešené 

organizačné otázky rokovania pre komplikáciu spôsobenú záni-
kom mandátu poslanca Ing. Vendelína Dvorského, ktorý sa 

z miesta svojho trvalého bydliska v Partizánskom presťahoval 
a podľa volebných výsledkov je prvou náhradníčkou starostka 

obce Paţiť Slavka Súľovská kandidujúca za Slovenskú kres-

ťansko-demokratickú úniu. Okrem toho sa stalo krajské zas-
tupiteľstvo miestom vnútorných sporov Hnutia za demo-

kratické Slovensko medzi trenčianskou skupinou poslancov 
a zvyškom zastupiteľstva, včítane vedenia vyššieho územného 

celku vo veci vytvorenia funkcie radcu. Spory sa tak vyhrotili, 

ţe trenčianski poslanci dali podnet na krajskú prokuratúru. 
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Vlastné poznámky 

Sme 12.02.2003 

Pomocná evidencia 57/1/03 
 

Prezident Slovenskej republiky Ing. Rudolf Schuster vy-
hlásil dňa 17. februára 2003 referendum o vstupe Slovenskej 

republiky do Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch                   

16 . a 17. mája 2003. Oprávnení občania o vstupe Slovenskej 
republiky rozhodli odpoveďou na otázku : „Súhlasíte s tým, 

aby sa Slovenská republika stala členským štátom Eu-
rópskej únie“ ? Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky 

bolo uverejnené vo Zbierke zákonov č. 49/2003. 

Pomocná evidencia 104/1/03 
 

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky              
č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok sa dňa                  

18. februára 2003 uskutočnila v Trenčíne odborná príprava pre 
oblasť civilnej ochrany obyvateľstva a obrany primátorov 

miest, starostov obcí a vedúcich vybraných objektov a orga-
nizácií okresu Trenčín. Po privítaní účastníkov a prednesení 

úvodného slova prednostkou Okresného úradu v Trenčíne 

RNDr. Máriou Dedíkovou, zastupujúci vedúci odboru civil-
nej ochrany a obrany Okresného úradu v Trenčíne Ing. Fran-

tišek Mikuš zoznámil prítomných s hlavným cieľom odbornej 
prípravy, ktorým je zvýšenie významu civilnej ochrany 

obyvateľstva a obrany v povedomí obyvateľstva na základe 

zhoršujúcej sa medzinárodnej politickej situácie. Po 
vyhodnotení splnenia úloh v oblasti civilnej ochrany obyva-

teľstva a obrany v okrese Trenčín za rok 2002, zoznámil s 
plánovanými úlohami civilnej ochrany obyvateľstva a obrany 

v okrese Trenčín na rok 2003, v ktorých hlavný dôraz sa 

kladie na praktické precvičovanie krízových situácií. Podľa 
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schváleného programu zamestnania potom pracovníci odboru 

civilnej ochrany obyvateľstva a obrany Okresného  úradu  

v Trenčíne predniesli tieto informácie o : 

 nových právnych normách v oblasti obrany - zákon Národ-

nej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z.z. o obrane SR, 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 320/2002 Z.z. 

o brannej povinnosti, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej 

republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky                 

č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciach 
mimo času vojny a vojnového stavu a zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej 
mobilizácii; 

 nových právnych normách z oblasti utajovaných skutoč-
ností podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky              

č. 241/2002 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a vy-
hlášky č. 455/2001 Z.z. o administratívnej bezpečnosti; 

 prijatých opatreniach pri vzniku mimoriadnych udalostí, 
ktoré boli prijaté na elimináciu následkov účinku rádio-

aktívnych, chemických, toxických látok a biologických 

prostriedkov v okrese Trenčín,  o spôsobe ochrany pros-
triedkami individuálnej ochrany proti nebezpečným látkam 

ich funkciu a ţivotnosť ; 

 nutnosti pravidelnej aktualizácie  plánu varovania a vyrozu-

menia okresu Trenčín; 

 dokumentácii núdzového zásobovania; 

 modernizácii vyrovnávajúcej siete v okrese Trenčín; 

 význame zabezpečenia prípravy na civilnú ochranu, prí-
pravy na seba ochranu a vzájomnú pomoc podľa vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z.z. 
v znení neskorších predpisov; 

 koncepcii vzdelávania a prípravy na civilnej ochrany Slo-
venskej republiky do roku 2005 a o jej financovaní podľa 
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vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                      

č. 552/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu 

obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu. Podľa 
ohlasu účastníkov zamestnania sa konštatovalo, ţe za-

mestnanie bolo prínosom, lebo  zorientovalo vedúcich 
funkcionárov samosprávy obcí a miest a vedúcich pracov-

níkov vybraných objektov okresu Trenčín v základných 

otázkach a postupoch pri ochrane obyvateľstva, v prípadoch 
vzniku mimoriadnych udalostí spojených s ohrozením  ţi-

votov, zdravia a majetku. Zamestnanie súčasne poukázalo 
na nevyhnutnú potrebu organizovania ďalších teoreticko-

praktických podujatí. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 24.02.2003 

Pomocná evidencia 94/2/03 
 

Dňa 18. februára 2003 sa uskutočnilo mimoriadne zasad-

nutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kto-
rého predmetom bolo prerokovanie zániku mandátu poslanca 

Ing. Vendelína Dvorského a poslanecký sľub prvej náhradníčky 
Slavky Suľovskej. Poslancov privítal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Súčasne oznámil, ţe 

voči zvolaniu mimoriadneho zastupiteľstva písomne vzniesli 
námietky poslanci  Ing. Jozef Rea a Rastislav Machunka pre 

jeho rozpor so zákonom. Predseda Ing. Štefan Štefanec sa 
vyjadril, ţe nechal urobiť právnu expertízu na zvolanie mimo-

riadneho zasadnutia zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Z dôvodovej správy vyplynulo, ţe je nutné 
zachovať zákonom stanovenú 15 dňovú lehotu po doručení 

oznámenia Vendelínom Dvorským, preto vznesené námietky 
boli zamietnuté ako neopodstatnené. Po tomto vysvetlení 

podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  Ing. Jozef 

Fabian zoznámil prítomných poslancov z listom Ing. Vendelína 
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Dvorského, ktorí vzali na vedomie. Program rokovania pokra-

čoval vystúpením predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý uviedol vyjadrenie krajskej 
volebnej komisie, ţe na uvoľnený poslanecký mandát po Ing. 

Vendelínovi Dvorskom je prvou náhradníčkou  kandidátka za 
Slovenskú kresťansko-demokratickú úniu, starostka obce Paţiť 

Slavka Suľovská. Nová poslankyňa 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Slavka Suľovská potom zloţila 

poslanecký sľub, ktorý písomne 
potvrdila. Predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec zaţelal poslankyni Slavke 
Suľovskej veľa síl a zdravia v novej 

funkcii. Po záverečnom hlasovaní 32 poslancov o uznesení sa 
mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja skončilo. 

Vlastné poznámky 
Sme.sk 12.02.2003 

Trenčianske noviny 17.02.2003 
Pomocná evidencia 74/2/03, 86/2/03, 98/1/03 

Fotoalbum č. 14/2003 

 
Najdôleţitejším bodom rokovania zastupiteľstva Tren-

čianskeho samosprávneho kraja dňa 25. februára 2003 bol 
rozpočet na rok 2003. I napriek tomu, ţe bol schválený 

a prezentoval sa ako vyrovnaný rozpočet, aby sa dalo zadosť 

zákonu. Najzloţitejšia situácia bola v školstve, kde oproti 
predchádzajúcemu roku bolo 63 miliónov Sk menej. O nič 

ruţovejšie to nebolo v doprave, kde chýba na dopravu vo 
verejnom záujme 43 miliónov Sk. Ťaţko je i sociálnej oblasti. 

Trenčianske noviny 03.03.2003 

Pomocná evidencia 112/1/03 

Poslankyňa Slávka Súľovská prijíma blahoţelanie od 

predseda TSK Ing. Štefana Štefanca 
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Na poslednom zasadnutí Republikového výboru Sloven-

ského leteckého zväzu M. R. Štefánika v Bratislave boli poc-

tení jeho zakladajúci členovia vyznamenaním pamätnou me-
dailou, ktorej autorkou je akademická sochárka Gabriela Gas-

parová - Illešová. Medzi vyznamenanými boli aj členovia tren-
čianskej pobočky Š. Vittek, J. Šimon, J. Bogár, I. Chrenka, Š. 

Androvič, L. Jambor, Š. Krajčovič a prezident Slovenského 

leteckého zväzu M. R. Štefánika generál v.v. Dunaj.  
Trenčianske noviny 03.03.2003 

Pomocná evidencia 112/2/03 
 

Dňa 28. februára 2003 sa uskutočnilo 10. zasadnutie zas-

tupiteľstva Trenčianskeho kraja, na ktorom hlavným bodom 
programu bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 

2003. Podľa zákona poslanci prijali vyrovnaný rozpočet, ale 
jednohlasne proklamovali svoj nesúhlas s jeho výškou. Pri 

schválenej sume 915 miliónov Sk chýba samosprávnemu kraju 

minimálne 126 miliónov Sk, čo sa najviac prejavuje v chý-
bajúcich finančných prostriedkoch v školstve 63 miliónov Sk, 

čo je rozdiel oproti predchádzajúcemu roku 2002. ďalej potom 
v doprave 48 miliónov Sk a v sociálnej oblasti 9 miliónov Sk. 

Táto skutočnosť je na zamyslenie, pretoţe táto skutočnosť 

ovplyvní plynulý chod zariadení. Okrem toho poslanci vyko-
nali zmeny v grémiu Trenčianskeho samosprávneho kraja z ti-

tulu odovzdania mandátu poslanca Ing. Vendelína Dvorského, 
keď jeho miesto nahradil poslanec PaedDr. Jozef Boţik a  Ing. 

Jozefa Reu, ktorý sa vzdal svojho miesta v grémiu, nahradil ho 

Rastislav Machunka. 
Vlastné poznámky 

 
Od 1. marca 2003 občania, ktorí prechádzali cez prechody 

chodcov v centre mesta Trenčín a v blízkosti škôl v čase od 

07,15 hod. do 07,45 hod., zaregistrovali účasť mestských 
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policajtov v ich blízkosti, aby chránili chodcov, najmä deti pred 

bezohľadnými vodičmi motorových vozidiel. Táto činnosť sa 

začala realizovať na základe vizuálneho pozorovania stavu bez-
pečnosti na prechodoch pracovníkmi Mestskej polície v Tren-

číne ako aj po pripomienkach viacerých občanov mesta Tren-
čín. Zo strany mestskej polície to bol veľmi významný krok na 

ceste k bezpečnosti mládeţe. 

Trenčianske noviny 24.03.2003 
Pomocná evidencia 186/2/03 

 
Dňa 1. marca 2003 menoval primátor mesta Trenčín Ing. Ju-

raj Liška komisiu pre prevenciu kriminality a inej protispo-

ločenskej činnosti ako svoj poradný orgán. Jej hlavnou úlohou 
bude doporučovať primátorovi mesta Trenčín akcie preven-

tívneho charakteru pri kriminalite a inej protispoločenskej 
činnosti zamerané najmä na mládeţ, ale neobídu ani dospelých 

a seniorov. Okrem toho sa budú organizovať : 

- ukáţky praktickej činnosti policajtov; 
- prednášková činnosť na školách obsahovo zameraná na 

prevenciu proti kriminalite, na boj proti drogám, alkoholizmu 
a fajčeniu; 

- akcie kultúrneho športového charakteru. 

 Trenčianske noviny 24.03.2003 
 Pomocná evidencia 189/2/2003 

 
V piatok 7. marca 2003 bol pre Trenčín bol „čiernym 

dňom“. Krátko po polnoci zo dňa 6. na 7. marca 2003 sa 

začala deštrukcia hradného múru Trenčianskeho hradu pred 
palácom Zápoľských smerom do centra mesta, keď z jeho 

úpätia začalo vypadávať murivo na cestu smerujúcej k hradu 
aţ tak, ţe sa vytvorila veľká trhlina z vypadnutého muriva. 

Privolaný odborník statiky Ing. Jozef Závacký konštatoval po 

zbeţnom vykonaní zhodnotenia spadnutého opevnenia, ţe pod 
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vznik tak rozsiahlej deštrukcie sa podpísala erózia vo-

dy, mrazu a času. Riaditeľstvo Trenčianskeho múzea ako 

správca Trenčianskeho hradu po zistení nebezpečného zosuvu 
opevnenia, uzatvorilo Trenčiansky hrad, aby nedošlo k ohro-

zeniu ţivotov 
prípadných náv-

števníkov. V po-

poludňajších ho-
dinách bolo cel-

kom znateľne vi-
dieť prakticky zo 

všetkých častí 

Mierového ná-
mestia, ţe z opev-

nenia odpadávala 
hlina a kamene. 

Zostala len otázka času, kedy to všetko spadne. Táto hrozná 

predpoveď  sa naplnila okolo 17. hodiny, keď zo silným ra-
chotom sa časť opev-

nenia uvoľnila a zrú-
tila smerom k ceste na 

hrad okolo bývalej vo-

dárne, poškodiac pri-
tom strechu pokladne 

hradu a jeden stĺp 
hradného osvetlenia a 

časť kameňov prele-

telo aţ do záhrad do-
mov na Matúšovej uli-

ci. Podľa vyjadrenia odborníkov spadlo niekoľko desiatok ton 
materiálu. V tom čase bolo na Mierovom námestí veľa ľudí, 

ktorí v nemom úţase sledovali toto hrozné divadlo, ktoré-

mu nemohli mu nijako zabrániť. Kaţdému bolo smutno pri 

pohľad na mesta z miesta, kde spadol oporný múr 

takéto kusy kameňov padali z opevnenia 
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srdci, čo s tou našou perlou deje. Keďţe nebezpečenstvo 

ďalšieho zosuvu opevnenia podľa vyjadrenia odborníkov 

pretrváva, musela sa vykonať evakuácia niekoľkých rodín aţ 
do vykonania geodetických meraní. 

 
Dňa 8. marca 2003, teda v sobotu hneď na druhý deň sa 

uskutočnilo na Trenčianskom hrade zasadnutie krízového 

štábu za účasti pred-
sedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 
Ing. Štefana Štefanca, 

riaditeľa Úradu Tren-

čianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Pavla 

Krištofa, prednostu 
Mestského úradu v 

Trenčíne Ing. Miro-

slava Velčka, riadi-
teľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej a prizvaného 

odborníka z oblasti statiky Ing. Jozefa Zavackého, aby kolek-
tívne rozhodli o ďalších krokoch na záchranu tejto kultúrnej 

pamiatky. Jedným z prijatých opatrení bolo, ţe predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec 
osloví najvyšších ústavných činiteľov, t.j. prezidenta Sloven-

skej republiky Rudolfa Schustera a predsedu vlády Slovenskej 
republiky Mikuláša Dzurindu v priebehu nasledujúceho týţ-

dňa. 

Vlastné poznámky 
Sme.sk 08.03.2003, 09.03.2003, 10.03.2003, 11.03.2003 

Trenčiansky denný infoservis 09.03.2003 
Trenčianske noviny 10.03.2003 

Info Trenčín 13.03.2003 

www.Trencin.sk 17.03.2003 

Trenčiansky hrad v zornom uhle z Mieroveho námestia 
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Pomocná evidencia 130/1,2/03 131/1/03, 132/1,2/03, 

133/1/03, 134/1,2/03, 135/1/03, 136/1/03, 140/1/03, 

141/1/03, 153/1/03, 176/1/03, 
177/1,2/03,  

Fotoalbum č. 19/03 
 

Dňa 11. marca 2003 sa uskutočnila tlačová beseda primátora 

mesta Trenčín obsahovo zameranej na vysvetlenie prijatých 
uznesení mestským zastupiteľstvom dňa 10. marca 2003. Be-

seda otvoril a prítomných novinárov privítal osobný tajomník 
primátora mesta Trenčín Stanislav Bejda a na vznesené otázky 

odpovedali primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, vice-

primátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, predseda finančnej 
komisie Ing. Branislav Celler a vedúci oddelenia financií mest-

ského úradu v Trenčíne Ing. Peter Bočák. Najviac prefero-
vanými témami, ktoré ţiadali poslanci vysvetliť : 

a) riešenie dopravnej situácie v meste Trenčín 

Primátor Ing. Juraj Liška odpovedal, ţe prioritou vole-
ných orgánov mesta Trenčín v tomto volebnom období bude 

riešenie dopravnej situácie v Trenčíne. O poţiadavke juţ-
ného obchvatu mesta Trenčín sa uţ dlho hovorí, ale aţ 

v tomto období sa vykonajú zásadné kroky pre jeho rea-

lizáciu.  
Druhou kľúčovou úlohou je pripraviť výstavbu nového 

cestného mostu. Keďţe mesto nie je schopné ho financovať 
z vlastných zdrojov, bolo poţiadané Ministerstvo dopravy 

Slovenskej republiky, aby na tento účel vyčlenilo finančné 

prostriedky.  
Treťou kľúčovou úlohou je prehodnotiť záporné stano-

visko predchádzajúceho mestského zastupiteľstva k riešeniu 
ţelezničnej dopravy podľa nových európskych noriem, kto-

rým sa dotknú niektoré objekty ako napríklad letná plaváreň, 

do ktorej sa v predchádzajúcom roku vloţili pri rekon-
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štrukcii nemalé finančné prostriedky. V prípade, ţe by in-

vestor pristúpil na podmienku mesta Trenčín zrealizovať 

novú letnú plaváreň o kapacite 3 aţ 4 tisíc návštevníkov, tak 
mesto Trenčín poskytne na tento účel dve lokality a to pod 

sídliskom Trenčín – Juh a na Ostrove. 
b) informácia o zadĺţenosti mesta Trenčín 

Vedúci oddelenia finančného odboru Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Peter Bočák informoval, ţe v súčasnom 
období zadĺţenosť mesta Trenčín predstavuje čiastku cca 

130 miliónov Sk, vrátane nesplatenej časti emisie komunál-
nych obligácií, ktoré sú splatné v roku 2007 vo výške 75 mi-

liónov Sk. Rozdiel 55 miliónov Sk tvoria úvery, ktoré mesto 

Trenčín čerpalo na investičné akcie. 
c) ubytovanie evakuovaných občanov z Matúšovej ulice 

Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky informoval, 
ţe mesto Trenčín zabezpečilo ubytovanie pre evakuovaných 

občanov a uhradí aj náklady, ktoré vznikli zneprístupnením 

ich majetku. 
d) riešenie futbalového štadióna Za mostami 

Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška oboznámil prí-
tomných novinárov s tým, ţe správca konkurznej podstaty 

„Ozeta a.s.“ Trenčín rozhodol o predaji štadióna Za mos-

tami. Mesto Trenčín uvaţuje nad jeho kúpou, čím by sa za-
choval jeho športový charakter. 

e) riešenie ţivotného prostredia 
Poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Branislav Celler 

odpovedal, ţe ak sa za ţivotného prostredie povaţuje rie-

šenie kanalizácie, nakladanie s odpadmi, vypracovanie ge-
nerelov a riešenie dopravy, tak práve táto oblasť zazna-

menala v rozpočte na rok 2003 najvýraznejšie zmeny. 
f) informácia o výstavbe pravobreţnej čističke odpadových 

vôd 



 224 

Poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Branislav Celler 

odpovedal, ţe výstavba pravobreţnej čističky odpadových 

vôd sa začína stavať v priebehu apríla 2003 a mala by sa 
ukončiť za 18 mesiacov. Celkové náklady na stavbu pred-

stavujú čiastku 6 miliónov Eur. Financovanie je zabezpe-
čené 80 % z fondu ISPA, 12,5 % z príspevku Ministerstva 

ţivotného prostredia Slovenskej republiky a 7,5 % majú 

úver Trenčianske vodárne a kanalizácie. 
g) informácia o dostavbe diaľničného privádzača 

Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška informoval, ţe 
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky prisľúbilo finan-

čnú pomoc zo svojej rezervy na rok 2003, z ktorej by sa 

uhradili štúdie a projekčné práce na diaľničný privádzač. Na 
túto etapu by mal naviazať výkup pozemkov a v priebehu 4 

aţ 5 rokov by mohla byť akcia ukončená. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 123/1/03 

Fotoalbum č. 8/2003 
 

Dňa 12. marca 2003 dopoludnia navštívil prezident Slo-
venskej republiky Rudolf Schuster v sprievode ministra obrany 

Slovenskej republiky generálporučíka Milana Cerovského Veli-

teľstvo pozemných síl Armády Slovenskej republiky a Veli-
teľstvo podpory a výcviku Ar-

mády Slovenskej republiky. Zo 
strany funkcionárov oboch vo-

jenských veliteľstiev bola poda-

ná informácia o zabezpečovaní 
reformy, v rámci ktorej by malo 

odísť z armády 11 tisíc osôb, 
z toho 7 tisíc civilov a 4 tisíc 

vojakov z povolania. Zo strany 

prezidenta Rudolfa Schustera Prezident SR Rudolf Schuster sa pozerá so svojimi sprievodcami 

z Matúšovej ulice na spadnuté opevnenie Trenčianskeho hradu 
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bolo iniciované spoločné cvičenie všetkých ozbrojených síl, 

polície a ostatných zloţiek v prípade teroristického útoku, 

pretoţe na jednej strane je tu tvrdenie, ţe napríklad v skladoch 
je dosť plynových masiek, ale nikto nemá preskúšané aký by 

bol časový horizont, v ktorom by sa dostali k obyvateľom. Po 
obede navštívil Trenčiansky hrad, aby na vlastné oči videl jeho 

skazu na opevnení. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 13. marca 2003 navštívil opakovane prezident Slo-
venskej republiky Rudolf Schuster mesto Trenčín, aby sa zú-

častnil na rokovaní krízového 

štábu vo veci zrútenia opev-
nenia Trenčianskeho hradu. 

Na rokovaní krízového štábu 
sa zúčastnil minister kultúry 

Slovenskej republiky Rudolf 

Chmel, predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 

Ing. Štefan Štefanec, riadi-
teľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a viceprimátor 

mesta Trenčín Ing. Ján Krátky. Hodnotiacu správu o výsled-

koch monitorovania hradieb Trenčianskeho hradu a návrh na 
prijatie nevyhnutných opatrení pre najbliţšie obdobie pred-

niesol Ing. Jozef Zavacký. Keďţe trvá nebezpečenstvo zrú-
tenia ďalšej časti opevnenia krízový štáb nariadil : 

- evakuáciu obyvateľov najviac ohrozených domov, 

- aţ do odvolania zakázal vstup občanov do Matúšovej ulice 
a toto nariadenie zabezpečovať prostredníctvom mestskej 

polície, 
- vykonať odstránenie navozenej zeminy nad ešte stojacím 

opevnením, 

Zľava – prezident SR Rudolf Schuster, predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec 
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- vykonať geologický prieskum a umiestniť senzory na 

opevnení. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. marca 2003 uskutočnilo Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne tlačovú besedu so 

zainteresovanými orgánmi a organizáciami k ochrane lesov 

pred poţiarmi, ktorú viedol major poţiarnej ochrany Bc. Milan 
Štefula. V úvode tlačovej besedy upozornil na zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Zb., podľa ktorého sú 
presne vymedzené ustanovenia, podľa ktorých sa zakazuje  

fyzickým a právnickým osobám vypaľovanie porastov a zakla-

danie ohňa v prírode na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 
Upresnil, ţe pokiaľ občan spaľuje na svojej záhrade nejaký 

odpad nie je to v rozpore so zákonom, no musí mať oheň pod 
dozorom. Obciam a základným školám bola zaslaná rozhlasová 

relácia o základných informáciach ako odstrániť nebezpečen-

stvo poţiaru. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 125/1/03 
 

Dňa 15. marca 2003 sa uskutočnila v Trenčíne a Dubnici 

nad Váhom policajná akcia, ktorá bola zameraná na pohyb 
maloletých osôb v nočnej dobe, na pátranie po hľadaných 

osobách a na nelegálnu drţbu zbraní a drog. V Trenčíne 
policajti navštívili reštaurácie „Esmeralda“ a „Steeps“ a v Dub-

nici nad Váhom bar „Hviezda“ a „Charles Pub“. Počas razie 

policajti zistili 46 priestupkov, z ktorých 27 vyriešili blokovými 
pokutami. Na policajné oddelenie bolo predvedených 19 osôb. 

Pre porušovanie platných zákonov, týkajúcich sa zneuţívania 
alkoholických nápojov riešili u 36 osôb. Do akcie bolo 

zapojených  59 policajtov, z toho 17 kukláčov. Treba podot-

knúť, ţe neboli pouţité donucovacie prostriedky. 
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Atlas.sk 17.03.2003 

Pomocná evidencia 182/1/03 

 
Dňa 18. marca 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda 
Kukana. Pri rozhovoroch primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška zoznámil hosťa s históriou a súčasným rozvojom mesta 

Trenčín. Na záver návštevy sa zapísal hosť do pamätnej knihy 
mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 19. marca 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška veľvyslankyňu Tureckej republiky v Slovenskej repu-
blike Jej Excelenciu Inci Tûmay. Pri rozhovoroch primátor 

mesta Trenčín Ing. Juraj Liška zoznámil svojho hosťa s boha-
tou históriou mesta Trenčín, kde okrem iného spomenul aj 

povesť o Fatime a Omarovi, v ktorej je aj naša spoločná histó-

ria. Ďalej rozhovory smerovali do oblasti súčasného vývoja 
mesta Trenčín a celého Slovenska a východiská pre vzájomnú 

spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Tureckou republi-
kou v najbliţšom období. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 20. marca 2003, teda deň po oslavách mena Jozef sa 

dopravní policajti sústredili na kontrolu vodičov a nimi ich 
riadených motorových vozidiel v čase od 06,00 hod. do 10,00 

hod. Počas relatívne krátkeho času štyroch hodín policajti 

zaznamenali 240 priestupkov, z ktorých najviac 102 bolo 
nedodrţaním predpísanej rýchlosti. Ostatné previnenia išli na 

vrub zlého technického stavu vozidiel, jazda bez zapnutých 
bezpečnostných pásov, dokonca traja jazdili pod vplyvom 

alkoholu. 

Trenčiansky denný infoservis 24.03.2003 
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Pomocná evidencia 192/1/03 

 

Dňa 21. marca 2003 pracovníci úradu inšpekčnej sluţby 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky náhodne zistili u 

riaditeľa trenčianskej kriminálky Jozefa Hlinku uţitie alkoholu 
v nameranej hodnote 0,93 promile, ktorý v tom čase zastupoval 

riaditeľa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne 

Jána Jonisa. Riaditeľ Ján Jonis pre novinárov potvrdil, ţe 
vinník príde o funkciu a bude disciplinárne potrestaný. Miesto 

šéfa trenčianskej kriminálky je ako začarované. Predchádzajúci 
dvaja šéfovia Jozef Mikšík a Alexander Štern pri autonehodách 

v opilosti spôsobili úmrtie štyroch ľudí. 

Sme.sk 24.03.2003 
Atlas.sk 24.03.2003 

Pomocná evidencia 191/1/03, 192/2/03 
 

Dňa 22. marca 2003 sa začali pracovníci Pamiatkostavu 

Trenčín budovať dva rady oce-
ľových bariér pod Trenčianskym 

hradom podľa návrhu Ing. Jozefa 
Závackého, aby sa zmiernili nás-

ledky zrútenia ďalšej časti opevne-

nia Trenčianskeho hradu. Zábrany 
boli vytvorené z pevne zabudova-

ných oceľových stojok do zeme 
tesne nad reštauráciou „Fatima“, obohnané sieťou oceľových 

sietí a lán boli vybudované v dohodnutom termíne do 29. marca 

2003.   
Sme.sk 21.03.2003 

Trenčianske noviny 24.03.2003 
Pomocná evidencia 177/2/03, 114/1/03 

 

Návštevníci sa dostali do Trenčianskeho hradu pod strechou 

oceľových zábran 
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Dňa 25. marca 2003 oznámila tlačová hovorkyňa Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Miriam Kňazeová Tlačovej 

agentúre Slovenskej republiky, ţe k uvedenému dňu sa podarilo 
zozbierať na záchranu Trenčianskeho hradu 620 tisíc Sk. 

Najštedrejším sponzorom bola zatiaľ Západoslovenská energe-
tika, ktorá prispela sumou 500 tisíc Sk. Ďalších 70 tisíc Sk 

pribudlo od ďalších darcov na špeciálnom účte, ktorý pre tento 

účel zriadil Trenčiansky samosprávny kraj. 
Sme.sk 25.03.2003 

Pomocná evidencia 191/2003 
 

Dňa 25. marca 2003 sa stretol na pracovnom rokovaní pri-

mátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška so zástupcami športových 
klubov a oddielov, aby sa s nimi poradil o spravodlivom rozde-

lení finančných pros-
triedkov schválených 

zastupiteľstvom 

v Trenčíne na rok 
2003, určených na 

podporu mládeţnícke-
ho športu. Vysvetlil, 

ţe zvýšený podiel 

finančných prostried-
kov na tento účel 

vznikol zrušením pôvodného uznesenia mestského zastupi-
teľstva z roku 1992, keď tieto boli určené Futbalovému klubu 

„Laugarício“ Trenčín. Táto zmena prerozdelenia finančných 

prostriedkov mala kladnú odozvu u všetkých diskutujúcich 
funkcionárov športových klubov a oddielov a okrem pri svojich 

vystúpeniach predloţili svoje vlastné námety na ich spravodlivé 
rozdelenie. Po skončení rokovania zostalo len na vedení 

Mestského úradu v Trenčíne, aby pripravili optimálne kritéria 

na rozdelenie finančných prostriedkov. 

Rokovanie viedol primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška. 
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Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 21/2003 

 
V období od 1. do 11. apríla 2003 sa uskutočnilo v 19 tisíc 

náhodne vybraných domácnostiach Slovenskej republiky 
štatistické zisťovanie o štruktúre príjmov a nákladov domác-

ností „Mikrocencenzus 2003“. V Trenčianskom kraji bolo do 

zisťovania zapojených 2069 bytových domácností, ktoré nav-
štívili opytovatelia, t.j. osoby poverené Krajskou správou Slo-

venského štatistického úradu v Trenčíne. Opýtaní vyplňovali 
dotazník zameraný na štruktúru príjmov (mzdy, sociálne dávky, 

dôchodky a podobne) a na štruktúru nákladov na bývanie ( 

nájomné, poplatky za elektrickú energiu, vodu, plyn a podob-
ne). Ochrana dôverných údajov poskytnutých domácnosťami 

bola zaručená zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 
Výsledkom tohto štatistického zisťovania budú slúţiť na posú-

denie vývoja ţivotnej úrovne obyvateľstva a domácností Slo-

venskej republiky od roku 1997. 
Trenčianske noviny 24.03.2003 

Pomocná evidencia 189/2/03 
 

Pred dvomi rokmi, konkrétne 3. apríla 2001, začalo v Tren-

číne svoju činnosť Európske informačné centrum za prítom-
nosti vtedajšieho vedúceho Delegácie Európskej komisie 

v Slovenskej republike Waltera Rochela ako projekt zdruţenia 
Región Biele Karpaty v spolupráci s Trenčianskou univerzitou. 

V tomto roku, keď celé úsilie vlády, parlamentu a iných inšti-

túcií je nasmerované pre zdarný priebeh referenda o vstupe 
Slovenskej republiky do Európskej únie, sa do tejto činnosti 

zapojilo i trenčianske Európske informačné centrum, organizo-
vaním prednášok a prednášok pre študentov stredných a vyso-

kých škôl ako tieţ i umoţnením voľného prístupu na internet 
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pre vyhľadávanie informácií o Európskej únii, umoţnením štú-

dia kniţničných a časopiseckých fondov Európskej únie. 

Info Trenčín 27.02.2003 
Pomocná evidencia 18/1/03 

 
Dňa 9. apríla 2003 si delegácie štátnych a samosprávnych 

orgánov, politických strán 

a hnutí a s občanmi mesta 
Trenčín pripomenuli 58. vý-

ročie oslobodenia Trenčín. Za 
smútočného chorálu poloţili 

delegácie k hlavnému pamät-

níku vence vďaky. Delegáciu 
mesta Trenčín viedol vicepri-

mátor mesta Trenčín Ing. Ján 
Krátky, delegáciu Trenčianskeho samosprávneho kraja pred-

seda Ing. Štefan Štefanec 

a delegáciu Okresného úradu 
v Trenčíne RNDr. Mária De-

díková. Po recitácii básne 
Kristínou Chlapíkovou sláv-

nostný prejav predniesla 

pracovníčka Mestského úradu 

v Trenčíne Bc. Elena Gaba-
jová. Prítomným delegáciam 

poďakoval za účasť predseda 
Mestskej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov 

Trenčíne Michal Krošlák a pozval všetkých na slávnostnú 

akadémiu. Pred slávnostnou akadémiou členovia Mestskej 

Delegácia mesta Trenčín zľava – viceprimátor mesta Trenčín Ing. 
Ján Krátky, recitátorka, Bc: Elena Gabajová a riaditeľ KaPS 

Trenčín Ing. Ľ. Kučerka 

Delegácia Okresného úradu v Trenčíne vedená jeho prednostkou 

RNDr. Máriou Dedíkovou. 

Delegácia tesne pred dekoráciou pamätnej tabule. 
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organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov pod vedením 

svojho predsedu Michala Krošláka dekorovali pamätnú tabuľu 

umiestnenú pred vstupom do objektu Metodického a kultúr-
neho strediska Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky vencom vďaky. Oslavy 58. výro-
čia oslobodenia mesta Trenčíne pokračovali 

slávnostnou akadémiou v Metodickom a kul-

túrnom stredisku Armády Slovenskej repu-
bliky, ktorý sa niesol v slogane „Príchod 

jari“. Po recitácii príleţitostnej básne Vierou 
Štefulovou prítomných hostí privítal predseda Krajskej orga-

nizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef 

Miklóš. S pozdravnými príhovormi vystúpili predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, zástupca 

prednostu Krajského úradu v Trenčíne Ing. Jozef Šimko 
a prednostka Okresného úradu v Trenčíne RNDr. Mária De-

díková. V kultúrnom programe, ktorý moderovala Bc. Elena 

Gabajová, vystúpili Vojenský dychový or-
chester Pozemných síl Armády Sloven-skej 

republiky, Trenčiansky spevácky zbor  a 
Folklórny súbor pri Strednej zdravotníckej 

škole v Trenčíne „Vena“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 13.04.2003 

Pomocná evidencia 248/2/03 
Fotoalbum č. 28/2003 

 

Dňa 23. apríla 2003 sa podaril Trenčianskej televízii hu-
sársky kúsok, keď na jej televíznu reláciu hodinu „H“ s 

hlavnou témou vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, 
prijali pozvanie veľvyslanec Grécka Efstathios Daras a Eric 

van den Linden. Ešte pred televíznou reláciou prijal vzácnych 

Viera Štefulová 

RNDr. Mária Dedíková 
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hostí viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky na Mestskom 

úrade v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Ráno 1. mája 2003 zatiahnutá obloha, hroziaca ťaţkými 
mrakmi, neveštila nič dobrého na tento deň. Ale predpoveď 

meteorológov predsa sa naplnila a do 10,00 hod. vykuklo spoza 

mrakov aj hrejivé ranné slniečko na tých 
občanov, ktorí na výzvu ľavicových 

a opozičných strán prišli na Štúrove 
námestie a pod mestskú veţu v Trenčíne 

osláviť Sviatok práce. Pod mestskou ve-

ţou sa sústredili sympatizanti a členovia 
Strany demokratickej ľavice, na vstup-

ných schodoch Trenčianskeho samo-
správneho kraja sympatizanti a členovia 

Komunistickej strany a pri vodníkovi 

Valentínovi sa stretli sympatizanti a členovia Hnutia za demo-
kratické Slovensko – Ľudová strana. Krátko po 10. hodine 

reprodukovanou „Piesňou práce“ oslavy Sviatku práce začala 
Komunistická strana Slovenska. Prítomných privítala a poz-

dravila Emília Tanáčová. Po krátkom príhovore Márii Vraţ-

dovej slávnostný prejav predniesol člen Predsedníctva Ústred-
ného výboru Komunistickej strany Slovenska a poslanec Ná-

rodnej rady PhDr. Jozef Hrdlička, ktorý bol kritický a veľmi 
emotívny. Zvýraznil, ţe okrem Komunistickej strany Slovenska 

nikto neobhajuje obyčajných ľudí, z ktorých sa mnohí dostali 

do stavu hmotnej núdze. Odsúdil politiku všetkých vlád štátu 
po revolúcii v roku 1989, ktorá viedla a vedie ku krádeţe 

majetku národa, ktorý si tento národ spoločnou prácou 
vybudoval. Vyzval vedenie štátu, aby skončilo s doprivati-

záciou strategických podnikov a investície boli umiestňovanie 

do tých lokalít Slovenska, kde je najväčšia nezamestnanosť. Vo 

Poslanec Národnej rady SR PhDr. Jozef 

Hrdlička pri slávnostnom prejave 
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svojom prejave sa nevyhol kritike na adresu USA, ktoré bez 

súhlasu Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 

uskutočnili agresiu proti Iraku ako tieţ kritike vlády a parla-
mentu Slovenskej republiky, ktoré s ňou súhlasili. Po skončení 

slávnostného prejavu poslancom Národnej rady Slovenskej 
republiky PhDr. Jozefom Hrdličkom pod mestskou veţou zaz-

neli rezké tóny dychovej hudby „Bodovanky“, ktorú si pozvala 

na tento slávnostný deň Strana demokratickej ľavice. Sláv-
nostný prejav predniesol predseda krajskej organizácie Strany 

demokratickej ľavice Ing. Ľubomír Holeček, ktorý sa v ňom 
sústredil tak na kritiku vlastných radov, keď ľavicoví politici 

zabudli obhajovať potreby prostých ľudí, z ktorého si treba 

vyvodiť ponaučenie, ako aj na kritiku terajšej vlády, ktorá 
zavádzaním nových právnych noriem v školstve, zdravotníctve, 

sociálnom zabezpečení, reformou daní zvýhodňujú bohatých 
a znevýhodňujú chudobných. Na záver svojho vystúpenia vyz-

val občanov, aby sa zúčastnili májového referenda o vstupe 

Slovenskej republiky do Európskej únie. Pri vodníkovi 
Valentínovi v tom čase uţ začali znieť tóny známej hudobnej 

skupiny „Horzus“ z Hornej Súče, ktorá svojím temperamentom 
zvábila všetkým mladých a starých. 

K prítomným občanom sa prihovoril 

predseda Krajského predstavenstva 
Hnutia za demokratické Slovensko – 

Ľudová strana a poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky Ing. Milan 

Rehák. Vo svojom príhovore vyzval 

občanov, aby spolu s opozíciou vyja-
drili nespokojnosť s niektorými pripravovanými návrhmi vlá-

dou Slovenskej republiky ako napríklad proti spoplatneniu 
štúdia na vysokých školách, daňová reforma a ďalšie. Vyzval 

všetkých občanov na účasť v referende o vstupe Slovenskej 

republiky do Európskej únie a aby hlasovali podľa svojho 

Predseda krajskej organizácie SDĽ Ing. Ľ. Holeček 
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svedomia v prospech najmladšej gene-

rácie. Ing. Milana Reháka prišiel podporiť 

a Trenčanov pozdraviť piesňou „Ešte raz 
k tebe prídem“ jeho stranícky kolega, 

poslanec Národnej rady Slovenskej repu-
bliky a herec Jariabek. Záverom treba do-

dať ešte niekoľko postrehov k celkovej 

atmosfére osláv. Predovšetkým, ţe : 
- priaznivé počasie a hudobné skupiny 

ovplyvnili atmosféru osláv; 
- účastníci osláv si postupne pokojne vypočuli všetkých sláv-

nostných rečníkov; 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 256/1/03, 257/1/03 

Fotoalbum č. 34/2003 
 

Dňa 6. mája 2003 sa uskutočnila 

tlačová beseda mesta Trenčín, ktorú 
viedol primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška. Na programe bolo podanie 
základných informácií o výsledkoch 

rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne zo dňa 5. mája 2003. Na 
tlačovej besede sa zúčastnili poslanci 

mestského zastupiteľstva Ing. Brani-
slav Celler, Mgr. Anna Plánková 

a RNDr. Jozef Mertan. Pozornosť sa 

upriamila predovšetkým na informáciu primátora mesta 
Trenčín Ing. Juraja Lišku, ktorý bliţšie komentoval mestským 

zastupiteľstvom prijaté „Programové vyhlásenie primátora 
mesta Trenčín na roky 2003 aţ 2006“. Poslankyňa Mgr. Anna 

Plánková informovala o dôvodoch nezrušenia Základnej školy 

Trenčín, Ulica Potočná, v miestnej časti v Opatovej. Ing. Bra-

Predseda Krajského predstavenstva HZDS – 

ĽS Ing. Milan Rehák pri prejave. 

Tlačovú besedu viedol primátor Ing. Juraj Liška 
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nislav Celler informoval o výsledkoch záverečného účtu mesta 

Trenčín za rok 2002. RNDr. Jozef Mertan informoval 

o schválenej novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Trenčín č. 3/1997 o premávke na pozemných komu-

nikáciach a jej vplyvu na ďalší ţivot mesta. V závere tlačovej 
besedy rezonovala problematika rekonštrukcie siete ţelez-

ničnej trate prechádzajúcej mestom Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 253/1/03 

Fotoalbum č. 8/03 
 

Od začiatku mája 2003 šesť odborných kolektívov nezá-

visle na sebe posudzovalo dve alternatívy na modernizáciu 
ţelezničnej trate na úseku ţe-

lezničnej stanice Zlatovce po 
ţelezničnú stanicu Trenčín a to 

takzvaný „Variant 0“ a „Va-

riant  č. 1“. Teda sa vrátili k to-
mu, o čom uţ predchádzajúce 

Mestské zastupiteľstvo v Tren-
číne rozhodlo, ţe bude presa-

dzovať „Variant 0“. Opätovné 

prehodnocovanie  modernizácie ţelezničnej trate a pripustenie 
„Varianty č. 1“ vyvolalo medzi občanmi značný rozruch, 

ktorý vyústil  aţ do vyhlásenia petičnej akcie. Po skončení 
prác odbornými kolektívmi sa dňa 7. mája 2003 sa uskutočnil 

v Kultúrnom a metodickom centre ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne „Works schop 2003“, teda akási verejná 
prezentácia a vyhodnotenie stanovísk vedúcimi pracovných 

kolektívov za účasti odbornej verejnosti. Podujatie otvoril pri-
mátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška. Vo svojom úvodnom 

slove uviedol, ţe keby sa neuskutočnil „Works schop 2003“, 

platil by nulový variant, ktorý bol prijatý vo februári 2002 

Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška otvára „Works schop 2003“ 
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trenčianskym mestským zastupiteľstvom. Keďţe voči tomuto 

rozhodnutiu boli vznesené určité výhrady, tak sa prostred-

níctvom odborníkov nechali posúdiť, ktorý variant je vý-
hodnejší. O tom, ţe to bola zaujímavá téma potvrdilo sedem 

predloţených štúdií, z ktorých najzaujímavejšie riešil kolektív 
firmy „Aurex“ z Trenčína a kolektív pod vedením Ing. arch. 

Júliusa Brúnu z Trenčína. Medzi odborníkmi zvíťazil „Variant 

č. 1“, ktorý je spojený s vybudovaním nového ţelezničného 
mosta, ale v náväznosti na asanáciu niekoľkých domov na 

Zámostí a práve rekonštruovanej letnej plavárne. Zo strany 
mesta Trenčín bola vyslovená podmienka pre investora, ţe prv 

neţ dôjde k realizácii modernizácie ţelezničnej trate, musí byť 

vybudovaná nová plaváreň. Bolo garantované, ţe moderni-
záciou ţelezničnej trate nebudú zasiahnuté ďalšie športové 

objekty – športová hala a futbalový štadión. Na vystúpenie 
primátora mesta Trenčín nadviazal generálny riaditeľ firmy  

„Reming Consulting a.s.“ Bratislava Ing. Slavomír Pod-

manický, ktorá zabezpečovala projektovú dokumentáciu ako 
štátnu objednávku od Ministerstva dopravy a telekomunikácií 

Slovenskej republiky. Pre spracovanie dokumentácie bola 
štúdia spracovaná v roku 1995, ktorou sa riešila modernizácia 

ţelezničnej trate ponechaním v pôvodnej osi, teda po starom 

ţelezničnom moste so zníţe-
ním rýchlosti zo 160 km/hod. 

na 70 km/hod. Je teda len na 
rozhodnutí mesta Trenčín, či 

príjme „Variantu 0“ alebo 

„Variantu č. 1“, ktorá pomôţe 
dostať ţelezničnú trať do 

rýchlejšej pozície. Na záver  
svoje vystúpenie doplnil aj 

o to, čo by to stálo, konkrétne pri nulovom variante by sa 

pohybovali finančné náklady   1,3 miliardy Sk a pri „Variante 

Ing. Slavomír Podmanický vysvetľuje jednu zo spracovaných 

variant firmou „Reming Consolting a.s.“ Bratislava 
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č. 1“ s novým ţelezničným mostom a zrušením plavárne 2,7 

miliardy Sk. Diskusia bola ukončená s tým, ţe do jedného 

mesiaca Mesto Trenčín pred-
loţí verejnosti, ktorý variant 

bude uprednostnený. Obča-
nia, ktorí sa „Works schop 

2003“ nezúčastnili, mohli si 

vo výkladoch Kultúrneho 
a metodického centra ozbro-

jených Slovenskej republiky 
pozrieť vystavené súťaţné 

návrhy. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 12.05.2003 

Info Trenčín 27.06.2003 
Pomocná evidencia 291/1/03, 421/1/03 

Fotoalbum č. 35/2003 

 
Dňa 7. mája 2003 sa uskutočnil informačný deň o Európ-

skej únii organizovaný mestom Trenčín a Európskym infor-
mačným centrom v Slovenskej republike pod záštitou Dele-

gácie Európskej komisie v Slovenskej republike. Podujatie 

bolo súčasťou „Európskych dní 2003“, v ktorej bolo zapoje-
ných dvadsaťjeden slovenských miest zameraného na podporu 

účasti občanov v blíţiacom sa referende o vstupu Slovenskej 
republiky do Európskej únie. Na podujatí sa zúčastnil radca 

Delegácie Európskej komisie v Slovenskej republike Jochen 

Schult, ktoré viedol prednášku i aktívne rozhovory s predsta-
viteľmi samosprávy, stredoškolskými a vysokoškolskými uči-

teľmi a študentmi. 
Trenčianske noviny 12.05.2003 

Pomocná evidencia 292/1/03 

 



 239 

 Dňa 9. mája 2003 patrilo Kultúrne stredisko na Dlhých 

Honoch v Trenčíne stretnutiu ţien z mesta Trenčín so zná-

mymi osobnosťami politického a kultúrneho ţivota, ktoré 
zorganizovala  Asociácia  Fórum ţien 2000, 

aby sa vytvoril priestor informovanosti pred 
odovzdaním hlasu o vstupu do Európskej 

únie. Účastníkov stretnutia privítala okres-

ná koordinátorka občianskeho zdruţenia 
„Profesionálne ţeny“ Mgr. Anna Plánková 

a predstavila známe osobnosti – generál-
neho riaditeľa Slovenskej televízie Mgr. 

Richarda Rybníčka, poslankyňu Národnej 

rady Slovenskej republiky Evu Černú, celoslovenskú koor-
dinátorku občianskeho zdruţenia „Profesio-

nálne ţeny“ a prezidentku Asociácie Fórum 
ţien 2000 Ing. Dagmar Šimúnkovú, CSc. 

a koordinátorku projektu „Európsky expres“ 

PaedDr. Danielu Bzdúšekovú. Po privítaní 
Mgr. Plánkovou vystúpili so svojimi prího-

vormi hostia. Ako prvá vystúpila poslankyňa 
Národnej rady Eva Černá, ktorá hovorila 

o svojich pocitoch, keď jej zavolali organizátori podujatia, ţe 

má prísť do Trenčína. Aţ neskôr sa priznala, ţe sa v Trenčíne 
narodila. Ţiaľ, ale detstvo preţila inde. Do Trenčína chodí uţ 

len na hroby najbliţších príbuzných, pretoţe potomstvo tu uţ 
na ţive nezostalo. Pokiaľ sa týka hlasovania vstupu Slovenska 

do Európskej únie je jej úplne jasné, ţe hlasovať bude i keď 

dobre vie, ţe výhody tohto kroku počas svojho ţivota 
nevyuţije. Tento vstup však je novou perspektívou pre mladú 

generáciu, ktorá by mala pocítiť výsledky v priebehu niekoľ-
kých desiatok rokov. Ţe budú ťaţkosti, ţe bude odriekanie, ţe 

bude zdraţovanie potravín, sluţieb je zrejmé, ţe by tomu tak 

bolo aj tak, keď by sme neúčasťou na referende šancu 

Mgr. Anna Plánková 

Poslankyňa NR SR Eva Černá 
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Slovenska zmarili. So záujmom sa očakávalo vystúpenie 

generálneho riaditeľa Slovenskej televízie Richarda Rybníčka 

pred svojimi rodákmi. Svojím vysokokvalifikovaným a pokoj-
ným vstupovaním, vţdy podporené vecnými argumentmi 

kaţdého z prítomných presvedčil, ţe jeho voľba za gene-
rálneho riaditeľa Slovenskej televízie bola správna, len aby 

mu sily stačili. K referendu sa vyjadril, ţe to nie sú voľby, 

v ktorých sa rozhoduje na obdobie štyroch rokov, ale ţe je to 
niečo viac, pretoţe ním zakladá nová perspektívna budúcnosť 

na dlhšiu dobu. Je pre neho šťastím, ţe môţe ísť voliť, aby 
ľudia mohli voľne chodiť po svete, boli voľnými v rozho-

dovaní. Dotkol sa aj problémov v Slovenskej televízii, najmä 

v súvislosti so zavádzaním reforiem na úsporu financií. 
Doterajšie vedenia Slovenskej televízie po 

roku 1989 sa pozerali na financie ako na 
zdroj bezo dna, ktoré keď chýbajú  štát 

vykryje. Okrem toho nikto nehodnotil vý-

konnosť ľudí a ich prospešnosť pre činnosť 
tohto média.  Preto vznikli aj dlhy, ktoré sa 

prelínajú do dnešných dní. Ale to uţ ne-
bude, ak sa dovedú reformy do konca. 

Zostávajúce vystúpenia, ktorých zhostili 

celoslovenská koordinátorka občianskeho zdruţenia „Profe-
sionálne ţeny“ a prezidentka Asociácie Fórum ţien 2000 Ing. 

Dagmar Šimúnková, CSc. a koordinátorka projektu „Európsky 
expres“ PaedDr. Daniela Bzdúšeková vyzneli na podporu 

občanov pre vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. 

Diskúsia občanov smerovala na objasnenie nejasností, ale na 
podpore vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.  

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 37/2003 

 

Generálny riaditeľ Slovenskej 

televízie Mgr. Richard Rybníček 
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Dňa 10. mája 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj 

Liška za prítomnosti vedúcej kancelárie primátora mesta   

Mgr. Renáty Kaščákovej poslanca 
Európskeho parlamentu Michaela 

Gahlera, ktorého sprevádzal za-
hraničný tajomník Slovenskej de-

mokratickej a kresťanskej únie 

Štefan Škultéty pri príleţitosti 
jeho návštevy na Slovensku. Ako 

sám povedal na improvizovanej 
návšteve  pri Vodníkovi na Štúrovom námestí, ţe vstupu do 

Európskej únie sa netreba báť, veď kaţdý nový člen Európskej 

únie profitoval zo svojho vstupu. Slo-
vensko prešlo svojou cestou po rozdelení 

Československa veľkými zmenami. Veď 
v roku 1992 sa hovorilo o Slovensku ako 

chudobnej časti Československa. Aţ po 

roku 1998, keď prišla nová vláda, tak 
cesta smerujúca na vstup do Európskej 

únie nabrala správny smer, lebo sa zlep-
šila komunikácia s orgánmi Európskej 

únie. Dnes som prišiel na Slovensko, aby 

som zistil stav prípravy na referendum o vstupe Slovenska do 
Európskej únie. Pochvalne sa vyjadril na adresu primátora 

mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku, ţe je to človek, ktorý chce 
veľa pre mesto dokázať. Svojím vyjadrením do Televízie 

mesta Trenčín pozval občanov mesta Trenčín na účasť 

v referende, lebo ňou volia budúcnosť. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 38/2003 
 

Dňa 12. mája 2003 petičný výbor v zloţení Ing. Jozef 

Tuchyňa, MUDr. Pavol Sedláček, JUDr. Marián Buraj a Ing. 

Poslanec Európskeho parlamentu Michael 

Gahler  

Zľava primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, poslanec 

Michael Gahler a t lmočníčka. 
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arch. Ján Cimra odovzdali primátorovi mesta Trenčín Ing. Ju-

rajovi Liškovi petíciu občanov mesta Trenčín, ktorou vyjadrili 

svoj nesúhlas 
s rekonštrukciou 

ţelezničnej trate 
západ – východ 

a jej úpravou na 

typ rýchlodráhy 
cez mesto Tren-

čín. Petícia pre-
biehala v čase od 

3. do 30. apríla 

2003 a pod niţe 
uvedený text sa 

podpísalo 10.007 občanov mesta Trenčín a blízkeho okolia na 
536 hárkoch. Petičný výbor oznámil, ţe petíciu v kópiu 

postúpil na vedomie Ministerstvu dopravy, pôšt a teleko-

munikácií Slovenskej republiky a Delegácii Európskej komi-
sie v Slovenskej republike, ako garantovi a investorovi výstav-

by ţelezničnej trate západ – východ.  
Obsah textu petície : 

1) Ţiadame primátora mesta Trenčín, aby presadzoval záujmy 

občanov nášho mesta. 
2) Nesúhlasíme so zbúraním novo – rekonštruovaného histo-

rického objektu mestskej plavárne a s výstavbou rýchlo-
dráhy stredom nášho mesta, ktorá negatívne ovplyvní 

vzhľad, ţivotné prostredie a bezpečnosť obyvateľov mesta. 

3) Nesúhlasíme s likvidáciou športových areálov v meste 
a ţiadame podporu mesta pre rozvoj mládeţníckeho športu, 

najmä najpopulárnejších športov – hokeja a futbalu. 
Vlastné poznámky 

Trenčiansky denný infoservis 12.05.2003 

Pomocná evidencia 285/1/03, 288/1/03, 455/1/03 
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Fotoalbum č. 39/2003 

 

Dňa 14. mája 2003 sa uskutočnilo na Mierovom námestí 
v Trenčíne podujatie, nazvané „Deň D“, teda veľký deň, 

v ktorom by mali občania Slovenskej republiky, teda i občania 
mesta Trenčín v referendo-

vom hlasovaní rozhodnúť 

o vstupe Slovenskej republiky 
do Európskej únie. Na Mie-

rovom námestí boli pripra-
vené na tento účel dva pre-

nosné stany, v ktorých si mo-

hli príleţitostní návštevníci 
prostredníctvom internetu po-

zrieť webové stránky Európ-
skej únie, navštíviť stánok s tlačovinami o Európskej únii, 

prípadne sa porozprávať s primátorom mesta Trenčín Ing. 

Jurajom Liškom o otázkach vstupu Slovenskej republiky do 
Európskej únie, alebo i o iných problémoch, ktoré ich trápia 

a nie sú riešené magistrátom mesta Trenčín. V chladnom  
počasí na zahriatie hrala kapela z Dubnice nad Váhom. 

Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 40/2003 
 

Dňa 15. mája 2003 navštívil mesto Trenčín prezident 
Slovenskej republiky Rudolf Schuster, aby sa na zúčastnil 

kontrolného dňa a na vlastné oči presvedčil ako pokračujú 

záchranné práce na Trenčianskom hrade. Najprv sa zastavil 
u predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana 

Štefanca, ktorý ho informoval o vykonaných zabezpečovacích 
prácach, na ktorých sa preinvestovalo viac ako 11 miliónov 

Sk. Pouţili sa finančné prostriedky, ktoré boli určené na 

rekonštrukciu rotundy na Trenčianskom hrade ako i pros-

Primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška pri debate s mladými ľuďmi 
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triedky určené pre iné historické zariadenia v Trenčianskom 

kraji. Keďţe zdroje uţ nie sú, zabezpečovacie práce sa 

pozastavili a čaká sa, ţe vláda Slovenskej republiky poskytne 
poţadovanú dotáciu 9,5 milióna Sk. Sponzori prispeli čiastkou 

600 tisíc Sk, čo je však na dlh málo. Prezident prisľúbil, ţe 
sponzorsky zabezpečí nočné osvetlenie Trenčianskeho hradu. 

Po ústnych informáciach prezident Rudolf Schuster navštívil 

aj Trenčiansky hrad, kde s ním mala veľké problémy 
ochránka, pretoţe vstupoval na také miesta aj s fotoaparátom, 

kde je to ţivotu nebezpečné. Návšteva prezidenta Slovenskej 
republiky Rudolfa Schustera vyznela veľmi optimisticky. 

Trenčianske noviny 19.05.2003 

Pomocná evidencia 318/1/03 
 

V dňoch 16. a 17. mája 2003 sa uskutočnilo na celom 
území Slovenskej republiky referendum, v ktorom sa občania 

vyjadrili k vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. 

V meste Trenčín bolo za týmto účelom vytvorených 32 okrs-
kov. Pre referendum bolo v Trenčíne zapísaných 46.611 ob-

čanov, z ktorých sa zúčastnilo na referende 26.005 občanov, 
t.j. 55,79 % a z nich hlasovalo pre vstup do Európskej únie 

93,38 %. V rámci Slovenskej republiky bolo zapísaných do 

zoznamov pre referendum 4 174 097 občanov, vydaných 
2 176 990 hlasovacích lístkov a svoje áno vyjadrilo 92,46 %. 

Vlastné poznámky   
Info Trenčín 09.05.2003 

Trenčianske noviny 19.05.2003 

Pomocná evidencia 312/1/03, 315/1,2/03, 327/1/03,  
 

Dňa 20. mája 2003 sa uskutočnila v priestoroch spoločnosti 
Letecké opravovne Trenčín tlačová beseda, ktorú usporiadala 

spoločnosť „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín pri príleţitosti piateho 

výročia zaloţenia firmy a slávnostného otvorenia ambulant-
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ných regeneračných kúpeľov v priestoroch Leteckých opra-

vovní Trenčín. Moderátor tlačovej besedy 

Ferdinand Rybníček v úvode predstavil  
prítomným novinárom riaditeľa spoloč-

nosti „Bio – Fit“ s.r.o. Trenčín MUDr. 
Tibora Guštafíka a vedúceho lekára telo-

výchovného lekárstva MUDr. Ivana Ja-

vorského. Riaditeľ spoločnosti „Bio – Fit“ 
s.r.o. Trenčín MUDr. Tibor Guštafík pri-

blíţil činnosť spoločnosti za uplynulých 
päť rokov, ktorá sa sústreďuje na posky-

tovanie týchto zdravotníckych sluţieb : 

- telovýchovné lekárstvo, 
- certifikácia pre pilotov – letecké lekárstvo, 

- školenia prvej pomoci, 
- irisdiagnostika, 

- interná medicína a podobne. 

Po tlačovej besede si prítomní novinári prezreli regene-
račné kúpele, vybudované v suteréne objektu pri príleţitosti 

priateho výročia spoločnosti. Všetci novinári sa pochvalne 
vyjadrovali na skĺbenie citlivosti architekta s praktickými skú-

senosťami prevádzkovateľa. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 328/1/03 

Fotoalbum č. 37/2003 
 

Po predchádzajúcich dvoch 

návštevách  prezidenta Rudolfa 
Schustera v Trenčíne navštívil 

mesto Trenčín dňa 26. mája 
2003 aj predseda vlády Sloven-

skej republiky Mikuláš Dzu-

rinda, aby po osobnej prehliad-
Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda v sprievode predsedu 
TSK Ing. Štefana Štefanca a primátora mesta Trenčín Ing. 

Juraja Lišku postupujú na Trenčiansky hrad 
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ke vykonaných prác, ktoré predmetom opráv na Trenčianskom 

hrade po pamätnom dni 7. marec 2003, kedy sa časť jeho 

západných hradieb zrútila, posúdil na pracovnom rokovaní 
ďalší postup vo veci riešenia hava-

rijnej situácie Trenčianskeho hradu, 
najmä s ňou spojených finančných 

náleţitostí s predsedom Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefanom Štefancom, primátorom 

mesta Trenčín Ing. Jurajom Liškom 
a riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou Babičovou. 

Predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda 

absolvoval peší výstup na Trenčiansky hrad od Trenčianskeho 
múzea aţ na prvé nádvorie spolu so svojimi hostiteľmi. Počas 

výstupu sa zastavil pri reštaurovanom dome trenčianskeho 
kata a tesne pred vstupom do hradného areálu si prezrel 

oceľové zábrany, vybudované za účelom ochrany majetku 

a zdravia občanov a návštevníkov v prípade, ţe došlo k ďal-
šiemu zosuvu hradného opevnenia.  Počas výstupu na Tren-

čiansky hrad hosť bol informovaný svojimi sprievodcami 
o vykonaných opatreniach a vloţených finančných pros-

triedkoch na záchranu tejto kultúrnej pamiatky, ktoré moţno 

zhrnúť nasledovne : 
- časť hradného opevnenia Trenčianskeho hradu sa zrútila     

7. marca 2003, ktorá predstavovala 1.100 ton materiálu 
z kamenia a zeminy; 

- z titulu havárie hradieb sa odstavila prevádzka Trenčian-

skeho hradu a z dôvodu nebezpečenstva ďalšieho zosuvu 
bola nariadená evakuácia ohrozených rodinných domov 

a prevádzkových objektov; 
- opevnenie hradu začala monitorovať firma „Geoexperts“ zo 

Ţiliny a pod hradbami sa začalo s budovaním oceľových 

zábran firmou „Pamiatkostav“ Trenčín; 
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- Trenčiansky samosprávny kraj na odstraňovaní havarijného 

stavu opevnenia Trenčianskeho hradu vloţil viac ako 11 

miliónov Sk a viac uţ nie je schopný z vlastných zdrojov 
financovať, preto dodávateľ stavebných prác „Pamiatko-

stav“ Trenčín ďalšie práce pozastavil;  
- na dokončenie prác, aby bol Trenčiansky hrad otvorený 

počas tohoročnej turistickej sezóny je nutné poskytnúť 

nenávratnú dotáciu zo strany vlády Slovenskej republiky 
v sume 9, 5 milióna Sk. 

Po prehliadke Trenčianskeho hradu a následnej pracovnej 
porade na Mestskom úrade v Trenčíne informoval predseda 

vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda prítomných 

zástupcov médií o tom, ţe : 
- po vzájomnej dohode sa našli moţnosti 

spolu financovania havarijnej situácie 
vzniknutej na Trenčianskom hrade a to 

tak, ţe mesto Trenčín poskytne tri mi-

lióny Sk a vláda Slovenskej republiky 
6,5 milióna Sk; 

- potvrdzuje spoločný záujem vlády Slo-
venskej republiky, Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja a mesta Trenčín vy-

konať všetko preto, aby tohoročná tu-
ristická sezóna na Trenčianskom hrade sa mohla začať do 

troch aţ štyroch týţdňov. 
Vlastné poznámky 

Trenčiansky denný infoservis 26.05.2003 

Trenčianske noviny 02.06.2003 
Pomocná evidencia 331/1/03, 359/1/03 

Fotoalbum č. 48/03 
 

V dňoch 26. aţ 28. mája 2003 organizovalo Prezídium 

Policajného zboru Slovenskej republiky a Generáli poisťovňa 

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda 

informoval novinárov o výsledkoch rokovania 
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a.s. celoslovenskú dopravno – preventívnu akciu pod názvom 

“Jablko – Citrón“ vo všetkých okresných a krajských mestách. 

Akcia bola zameraná na merania rýchlosti motorovým 
vozidlám, pričom hodnotiteľmi správania sa vodičov na 

komunikáciach boli ţiaci piatych ročníkov základných škôl. 
Táto akcia prebehla aj v Trenčíne na komunikácii 2/507, 

v úseku Električnej ulice. Motoristi, ktorí prekročili rýchlosť 

dostali citrón a tí, ktorí dodrţiavali rýchlosť dostali za odmenu 
jabĺčko.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 02.06.2003 

Pomocná evidencia 366/1/03 

 
Na ţelezničnom priecestí do mestskej časti Zlatovce dňa           

1. júna 2003 o 22,
20

 hodine sa stala závaţná dopravná nehoda, 
pri ktorej sa zrazil medzinárodný rýchlik „Báthory“ vo smere 

na Ţilinu s nákladným automobilom značky Mercedes, 

ktorému sa odpojil nákladný náves a zostal stáť na 
koľajniciach. Pri nehode nebol nikto zranený a materiálna 

škoda bola vyčíslená na 3 milióny Sk. 
Trenčianske noviny 09.06.2003 

Pomocná evidencia 372/1/03 

 
Dňa 31. mája 2003 mesto Trenčín pripravilo pre svojich 

najmenších obyvateľov pestrý program pri príleţitosti 
Medzinárodného dňa detí. Na 

Mierovom námestí predvádzali 

svoj program country skupina 
„Maryland“, dievčenská skupi-

na „Goonies“, šašo Jašo, kú-
zelník Melies z Topolčian a zla-

tým klincom programu bolo 

vystúpenie známych slovenských 
Na Štúrovom námestí hralo potulné divadlo 
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spevákov Marcela Oravca a Mischi. Okrem toho sa deti mohli 

vyblázniť na nafukovacom hrade, alebo sa nechať povoziť na 

osobných automobiloch. Do rámca osláv prispeli aj účastníci 
prehliadky 9. ročníka „Sám na javisku“. Na inom mieste 

v slnkom zaliatom areáli Výstaviska Trenčín mesto módy Pod 
Sokolicami usporiadalo Okresné riaditeľstvo Policajného 

zboru Slovenskej republiky v Trenčíne podujatie pod názvom 

„Deň polície“, venované nadchádzajúcemu sviatku všetkých 
detí. Deti mohli počas celého dňa sledovať ukáţky sluţobnej 

kynológie a to vo vyhľadávaní výbušnín, drog a zadrţiavania 
páchateľov. Ďalej zaujímavou bola ukáţka útoku policajtov za 

pomoci helikoptéry, hasičský zásah na horiace auto, ukáţky 

bojových umení. Kaţdý si 
mohol pozrieť a do ruky 

chytiť ľahké pechotné zbra-
ne, zastrieľať si zo vzdu-

chovky na terč, vyskúšať si 

oblečenie policajtov a povo-
ziť sa na policajných au-

tách. No skrátka, kaţdé die-
ťa v tento deň chcelo byť 

policajtom alebo hasičom. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 50/03 

 
Dňa 2. júna 2003 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne za účasti primátora mesta 

Trenčín Ing. Juraja Lišku, ktoré prerokovalo tieto body 
programu : 

1. Prerokovanie petície občanov mesta Trenčín zo dňa            
12. mája 2003 

2. Prerokovanie prevodu majetku štátu – zimný štadión 

v Trenčíne do majetku mesta Trenčín 
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3. Poskytnutie finančného príspevku na odstránenie hava-

rijného stavu opevnenia Trenčianskeho hradu. 

Po prerokovaní bodov programu prijalo Mestské zastu-
piteľstvo v Trenčíne uznesenia, ktorými sa : 

- konštatovalo, ţe :   
a) petícia občanov mesta Trenčín zo dňa 12. mája 2003 

bola podaná v súlade  s príslušnými ustanoveniami Ús-

tavy Slovenskej republiky a zákona o petičnom práve; 
b) obsahom petície sú závaţné témy, ktorých riešenie je 

prioritou orgánov mesta Trenčín; 
c) orgány mesta Trenčín, t.j. mestské zastupiteľstvo a pri-

mátor vykonávajú všetky dostupné kroky na podporu 

rozvoja mládeţníckeho športu na území mesta Trenčín, 
nevynímajúc futbal a hokej 

- schválilo, ţe : 
a) primátor mesta Trenčín má informovať petičný výbor 

o výsledkoch rokovania mestského zastupiteľstva; 

b) prevod nehnuteľného majetku, ktorým hokejová hala 
v Trenčíne, mesto Trenčín kúpi za 1 milión Sk;  

c)  mesto Trenčín poskytne dotáciu 3 milióna Sk Tren-
čianskemu múzeu na odstránenie havarijného stavu 

opevnenia Trenčianskeho hradu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 358/1/03 

Fotoalbum č. 51/2003 
 

Dňa 3. júna 2003 v priestoroch Oblastného útvaru Slo-

venského zväzu telesnej kultúry v Trenčíne sa 
uskutočnila slávnostná chvíľa, pri ktorej ta-

jomník tejto inštitúcie Mgr. Ján Ţitňan 
odovzdal dlhoročnému funkcionárovi česko-

slovenskej telesnej výchovy a športu generá-

lovi vo výsluţbe Ing. Rudolfovi Tvaroţkovi 



 251 

pri príleţitosti jeho 75. výročia ţivotného jubilea vysoké telo-

výchovné vyznamenanie – „Zlatú medailu Slovenského zväzu 

telesnej kultúry“. Na prijatí jubilanta sa zúčastnili poprední 
futbaloví funkcionári v Trenčíne a to tajomník Okresného 

výboru futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefan Kolárik, 
dlhoročný futbalový funkcionár A. Kališ a športový redaktor 

Trenčianskych no-

vín Karol Ďurina. 
Po oficiálnych prí-

hovoroch sa atmo-
sféra trocha uvoľ-

nila a jubilant Ing. 

Rudolf Tvaroţka 
sa rozhovoril a pri-

blíţil svoj plodný 
aktívny ţivot pro-

fésie vojaka z po-

volania, ako aj 
dlhoročného futbalového funkcionára. Bolo fascinujúce počú-

vať človeka, ktorý precestoval celý svet, naplnený záţitkami, 
niekedy váţnymi a niekedy humornými, teda tak ako ich 

prinášal ţivot. Len pre správnosť a hlavne úplnosť treba pri-

blíţiť funkcie, v ktorých aktívne pôsobil v rozmedzí rokov 
1957  aţ 2001 :  

- v období rokov 1958 aţ 1960 vykonával funkciu predsedu 
futbalového klubu TTS Trenčín; 

- v období rokov 1961 aţ 1969 vykonával funkciu futba-

lového klubu Jednota Trenčín, ktorá vznikla spojených troch 
najsilnejších futbalových klubov – TTS Trenčín, Spartak 

Trenčín a Odeva Trenčín; 
- od 13. decembra 1970 do 30. augusta 1973 vykonával funk-

ciu predseda Československého futbalového zväzu;  
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- v období rokov 1967 aţ 1982 bol členom pléna Česko-

slovenského futbalového zväzu;  

- v období rokov 1983 aţ 1987 bol náčelníkom armádneho 
športu na Ministerstve národnej obrany v Prahe; 

- v období rokov 1993 aţ 1999 bol technickým poradcom 
ministra obrany Slovenskej republiky; 

Za aktívnu činnosť v Československej ľudovej armáde a v 

československej telesnej výchove a športe mu bolo udelených 
viacero vyznamenaní, z ktorých osobitne treba uviesť : 

- „Tyršova medaila – 1. stupňa“ – telovýchovné vyzname-
nanie; 

- „Kríţ M. R. Štefánika – 1. triedy“ najvyššie vojenské vyzna-

menanie Slovenskej republiky. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 16.06.2003 
Pomocná evidencia 392/1/03 

Fotoalbum č. 52/2003 

 
Dňa 6. júna 2003 oznámila spoločnosť „Orange“ spravu-

júca sieť mobilných telefónov, ţe prostredníctvom neinves-
tičného fondu „Konto Orange Trenčianske múzeum“ poskytne 

jeden milión Sk na odstránenie škôd na Trenčianskom hrade 

po zosune časti hradného opevnenia a pričiniť sa tak o jeho 
znovuotvorenie. K tejto čiastke súčasne sa bude pripočítavať 

čiastka 20,- Sk od kaţdého účastníka telefónneho hovoru, 
ktorý zavolá od 9. júna 2003 na telefónne číslo 828.  

Trenčiansky denný infoservis 06.06.2003 

Pomocná evidencia 387/1/03 
 

Dňa 10. júna 2003 sa zastavil v hoteli Tatra v Trenčíne na 
pracovnom obede minister zahraničných vecí Eduard Kukan, 

aby po ňom na krátkej tlačovej besede informoval novinárov 

o absolvovaných besedách v tento deň so študentami stred-
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ných škôl v Prievidzi a v Trenčíne na tému  na výsosť veľmi 

aktuálnu – o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. 

Ako sám povedal, študenti prejavili dobré znalosti o Európskej 
únii, ale vyjadrili aj určité skeptické názory na ďalší rozvoj 

Slovenska po jeho vstupe do Európskej únie. Zo strany 
novinárov bola poloţená aktuálna otázka, ţe či sa zúčastní 

tohoročného turisticko-pivného pochodu „Kukanova desina“ ? 

Minister Eduard Kukan odpovedal, ţe aj predchádzajúcich 
rokoch dostal pozvanie od organizátorov, ale pre pracovné 

zaneprázdnenie sa ho nemohol zúčastniť. Tento rok v tomto 
čase nič nemá, tak veľmi rád do Trenčína zavíta. Manţelka mu 

na konzumáciu pripraví rezne, aby tých pár pív jeho 

organizmus zniesol. 
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 56/03 
 

Dňa 15. júna 2003 prinie-

sol Slovenský rozhlas vo svo-
jej raňajšej spravodajskej re-

lácii, ţe po zosuve opevnenia 
Trenčianskeho hradu sa dňa 

14. júna 2003 začali rúcať aj 

mestské hradby pochádzajúce 
z 15. storočia a to v mieste 

dosť frekventovanom, v nás-
tupnom priestore z lesoparku Brezina do priestoru pred far-

ským kostolom Narodenia Panny Márie. Po obhliadke bolo 

zistené, ţe z mestského opevnenia, ktoré v tejto časti  má 
výšku 8 metrov, vypadlo z jeho hornej časti asi za fúrik kame-

ňov od malých aţ po veľké váţiace niekoľko kilogramov. 
Mestská polícia v Trenčíne spomínaný priestor uzavrela ozna-

čenými ochrannými páskami a pre chodcov umiestnila upo-

zornenie, ţe v priestore vzniklo nebezpečenstvo padania skál 
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z hradného opevnenia a do priestoru, ktoré je ohraničené poli-

cajnými páskami, je vstup zakázaný. 

Vlastné poznámky 
Sme online 15.06.2003 

Trenčianske noviny 23.06.2003 
Pomocná evidencia 390/2/03, 414/3/03 

Fotoalbum č. 59/03 

 
Dňom 15. júna 2003 nadobudla účinnosť zmena cestov-

ného poriadku Ţelezníc Slovenskej republiky na obdobie 
2002/2003, keď na ţelezničnej trati Trenčín – Chynorany bola 

obnovená ţelezničná doprava, ktorá bola zrušená dňom 2. Fe-

bruára 2003. Obnovenie dopravy na tejto lokálnej ţelezničnej 
trati sa stalo na základe viacerých rokovaní Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja a Ţelezničnej spoločnosti 
Slovenskej republiky. Touto skutočnosťou sa zrušila náhradná 

autobusová doprava a do grafikonu sa dostalo 10 spojov. 

Trenčianske noviny 26.05.2003 
Trenčiansky denný infoservis 13.06.2003 

Info Trenčín 03.07.2003 
Pomocná evidencia 341/2/03, 390/1/03, 405/1/03, 438/1/03 

 

Spoločnosť „Ford Motor Company“ oznámila podporu vo 
výške 3000 USD na rekonštrukciu jednej z najznámejších 

historických stavieb na Slovensku -  Trenčianskeho hradu. 
Táto podpora je nielen pomocou pri oprave poškodeného 

hradu, ale tieţ pokračovanie grantového programu „Conser-

vation and Environmental Grants“ firmy „Ford Motor Com-
pany“ na Slovensku. Ako povedal výkonný riaditeľ pre 

európske priame trhy značky „Ford“  Hans Schep, ţe vďaka 
pomoci zostane Trenčiansky hrad súčasťou klenotnice histórie 

Slovenska. 

Trenčianske noviny 30.06.2003 
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Pomocná evidencia 428/1/03 

 

Dňa 26. júna 2003 bol Trenčiansky samosprávny kraj 
hostiteľom pracovnej skupiny „Task Force“ pre prípravu 

programovo-implementačnej štruktúry v rámci programu 
„Interreg 3A slovenskej a českej hranice“. Členmi tejto 

pracovnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva pre 
místni rozvoj Českej republiky a zástupcovia troch susedných 

hraničných samosprávnych krajov zo Slovenska a Čiech. 
Pracovné rokovanie sa zameralo na prípravu dokumentu, ktorý 

bude strategickým dokumentom pre cezhraničnú spoluprácu 

na podporu podnikania a rozvoja malých firiem, integráciu 
trhu práce, ochranu ţivotného prostredia, zlepšovania dopravy 

a podobne. 
Trenčianske noviny 30.06.2003 

Pomocná evidencia 428/2/03 

 
Agentúra CRA Rating Agency zvýšila dlhodobý medziná-

rodný CRA Rating mesta Trenčín z Baa- na Baa a potvrdila 
dlhodobý lokálny rating na úrovni skAa. Krátkodobý lokálny 

CRA Rating potvrdila agentúra na úrovni skP-1, čo je naj-

lepšie moţní hodnotenie subjektu z krátkodobého hľadiska. 
Výhľad ratingu mesta Trenčín zostáva stabilný. Hodnotenie 

mesta Trenčíne je doposiaľ najvyšším ratingovým hodnotením 
aké agentúra CRA udelila komunálnemu subjektu na Slo-

vensku. Pridelené ratingy radia mesto Trenčín v rámci inves-

tičného pásma medzi veľmi bonitné subjekty s vysokou 
schopnosťou splácať svoje dlhodobé záväzky v slovenskej 

mene. K opätovnému zvýšeniu medzinárodného ratingu mesta 
Trenčín pristúpila CRA najmä vďaka zvýšeniu ratingového 

hodnotenia Slovenska agentúrou Moody´s, ako aj pokraču-
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júcemu kvalitnému a obozretnému rozpočtovému hospodá-

reniu mesta Trenčín. 

Trenčiansky denný infoservis 16.06.2003 
Info Trenčín 03.07.2003 

Pomocná evidencia 405/2/03, 438/1/03 
 

Dňa 1. júla 2003 usporiadal tlačovú besedu veliteľ 

Veliteľstva síl, výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne bri-

gádny generál Ing. Milan 
Maxim pri príleţitosti pr-

vého výročia veliteľstva, 

ktoré je dislokované 
v Trenčíne. Po privítaní 

prítomných novinárov dôs-
tojníkom pre styk Veli-

teľstva síl, výcviku a pod-

pory ozbrojených síl Slo-
venskej republiky v Trenčíne kapitánom Mgr. Igorom Hada-

rom sa ujal slova hostiteľ brigádny generál Ing. Milan Maxim. 
V úvode svojho vystúpenia informoval, ţe v rámci Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky bolo Veliteľstvo síl, výcviku 

a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 
zriadené dňom 1. júla 2002 zákonom Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách 
Slovenskej republiky. Jeho hlavnými úlohami v súčasnom 

období sú : 

- organizovanie, riadenie a zabezpečovanie základného od-
borného a špeciálneho výcviku profesionálnych poddôs-

tojníkov; 
- organizovanie, riadenia a zabezpečovanie pozorovateľov 

a jednotiek vysielaných do vojenských misií;  

Brigádny generál Ing. Milan Maxim informuje novinárov 
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- organizovanie, riadenie a zabezpečovanie logistickej pod-

pory v ozbrojených síl; 

- zabezpečovanie prevádzky komunikačných, informačných 
a bezpečnostných systémov a realizovanie opatrení na za-

bezpečovanie ich bezpečnosti; 
- zabezpečovanie činnosti Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky, Generálneho štábu ozbrojených Slovenskej repu-

bliky a posádky Bratislava. 
V ďalšom svojom vystúpení informoval, ţe Veliteľstvo síl, 

výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky má 
v súčasnosti pribliţne 9.000 osôb. Postupne do roku 2010 sa 

tento počet personálu zníţi na 40 %, teda na 4.200 osôb. 

Podriadenými organizáciami sú : 
- Veliteľstvo výcviku v Martine, 

- Veliteľstvo logistiky v Trenčíne, 
- Spojovacie veliteľstvo v Novom Meste nad Váhom, 

- Veliteľstvo posádky Bratislava, 

- Vojenský výcvikový priestor Lešť, 
- Výcviková základňa vojakov základnej sluţby Bratislava. 

Ostatné, dnes fungujúce podriadené organizácie, ktoré 
v priebehu rokov zaniknú. Jedná sa o  : 

- Výcviková základňa ţenijného vojska v Seredi, 

- Výcviková základňa logistiky v Nitre, 
- Výcviková základňa mechanizovaného, tankového vojska, 

prieskumu, domobrany v Martine, 
- Výcviková základňa raketového vojska v Martine, 

- Výcviková základňa spojovacieho vojska v Ruţomberku, 

- Výcviková základňa protivzdušnej obrany v Poprade, 
- Výcviková základňa vojakov základnej sluţby 

v Keţmarku. 
Veliteľstvo síl, výcviku a podpory ozbrojených síl 

Slovenskej republiky v Trenčíne je v súčasnosti na 98 % 

obsadené profesionálnymi vojakmi. Veliteľský zbor má 
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priemerný vek 38 rokov. Najviac profesionálnych vojakov je 

vo veku od 30 do 35 rokov. Brigádny generál Ing. Milan 

Maxim spomenul ešte jednu 
zaujímavosť a to, ţe skúšku 

podľa normy NATO „Stanag 
6001“ má na Veliteľstve síl, 

výcviku a podpory ozbrojených 

síl Slovenskej republiky v Tren-
číne 45 profesionálnych voja-

kov, v preváţnej miere v zna-
losti anglického jazyka. Hlavní 

funkcionári veliteľstva absol-

vovali odbornú prípravu na za-
hraničných vysokých školách. 

Po ukončenej tlačovej besede 
veliteľ Veliteľstva síl, výcviku 

a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 

brigádny generál Ing. Milan Maxim odhalil za prítomnosti 
celého personálu veliteľstva znak Veliteľstva síl, výcviku 

a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 07.07.2003 

Pomocná evidencia 446/1/03 
Fotoalbum č. 64/03 

 
Od 1. júla 2003 bolo na Krajskom úrade v Trenčíne zria-

dené koordinačné stredisko integrovaného záchranného sys-

tému. Na tomto stredisku bola skušobne zavedená linka ties-
ňového volania 112, ktorá nahradí všetky tiesňové volania 

iných záchranných zloţiek, t.j. polície, hasičov a rýchlej 
zdravotnej pomoci s tým, ţe tieto i naďalej zostanú zachované, 

teda budú ţivé. Zriadenie tohto strediska bolo vyvolané pris-

pôsobením sa systému, ktorý je zavedený v Európskej únii, 
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kde je zavedené jednotné číslo tiesňového volania. Na ties-

ňovej linke 112 začali skušobne pracovať štyria pracovníci. 

Koordinačné stredisko má oprávnenie vydať pokyn základnej 
záchrannej zloţke na vykonanie zásahu. 

Trenčianske noviny 12.05.2003 
Pomocná evidencia 296/1/03 

 

Dňa 3. júla 2003 sa uskutočnila tlačová beseda iniciovaná 
francúzskym veľvyslancom vo Slovenskej republike George-

som Vaugierom, aby informoval o stretnutí predstaviteľov 
slovenských a francúzskych regiónov za účasti Zdruţenia miest 

a obcí Slovenska a jej francúzskej partnerskej organizácie Cités 

Unies France. Veľvyslanec povedal, ţe takto vznikol priestor 
na vzájomnú výmenu názorov a skúseností z decentralizácie 

verejnej správy a príleţitosť na nadviazanie kontaktov. Stále 
väčšia právomoc samosprávnych krajov umoţní v najbliţšom 

čase efektívnu spoluprácu medzi slovenskými a francúzskymi 

regiónmi. Pre Trenčiansky samosprávny kraj bol určený fran-
cúzsky región Picardia. 

Trenčiansky denný infoservis 27.07.2003 
Trenčianske noviny 07.07.2003 

Pomocná evidencia 445/1/03, 482/1/03 

 
Dňa 11. júla 2003 sa uskutočnilo v Trenčíne pracovné 

rokovanie predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Zlínskeho kraja za účasti zástupcov ministerstiev dopravy 

Slovenskej republiky a Českej republiky, aby sa zhodnotila 

dopravná politika oboch štátov a vyšších samosprávnych cel-
kov, najmä vo smere poţiadaviek na výstavbu diaľnic. 

I napriek tomuto stretnutiu sa názory oboch strán zatiaľ roz-
chádzajú, pretoţe česká strana presadzuje budovanie diaľnice 

z Brna do Púchova cez hraničný prechod Střelná – Lysá pod 

Makytou. Slovenská strana povaţuje za prioritné budovať 
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diaľničné prepojenie cez hraničný prechod Starý Hrozenkov – 

Drietoma, pretoţe z tejto cesty je napojenie na diaľnicu 

Bratislava – Ţilina ako aj v druhom smere na Bánovce nad 
Bebravou, Prievidzu, Zvolen a Košice. Štatistiky jednoznačne 

potvrdzujú vyššiu frekvenciu dopravných prostriedkov cez 
Drietomu ako cez Lysú pod Makytou. Pri ďalších rokovaniach 

sa budú hľadať spoločné riešenia vyhovujúce pre obidve 

strany. 
Trenčiansky samosprávny kraj 27.07.2003 

Pomocná evidencia 485/1/03 
 

Dňa 14. júla 2003 Krajský úrad v Trenčíne prepustil                

26 svojich zamestnancov z celkového počtu 220 zamest-
nancov na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky do 

26. júna 2003, ktoré sledovalo racionalizáciu verejnej správy 
a postupné prenášanie kompetencií na samosprávu v súlade 

s poţiadavkami Európskej únie. Všetci prepustení pracovníci 

mali nárok na náhradu alebo odstupné vo výške päťnásobku 
ich platu. Niektorým boli ponúknuté pracovné miesta, pokiaľ 

spĺňali kvalifikačné predpoklady na odbore sociálnych vecí 
a na odbore ţivotného prostredia. 

Trenčianske noviny 14.07.2003 

Pomocná evidencia 470/1/03 
 

Dňa 15. júla 2003 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na programe ktorého 

bolo prerokovanie týchto  bodov : 

1. Návrh na vyňatie majetku, Športový areál Sihoť zo správy 
Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej organizácie 

Trenčín a zmena zriaďovacej listiny Mestského hospo-
dárstva, mestskej príspevkovej organizácie Trenčín; 

2. Návrh na prenechanie nehnuteľnosti – nebytového priestoru 

do nájmu; 
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3. Odvolanie riaditeľa Mestského hospodárstva, mestskej 

príspevkovej organizácie Trenčín Ing. Antona Kalafuta 

z funkcie; 
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška a súčasne predloţil aj dôvodové správy k na-
vrhnutým a schváleným bodom rokovania Mestského zastu-

piteľstva Trenčín. V prvom bode išlo o kozmetické úpravy 

pôvodného schváleného návrhu Mestským zastupiteľstvom 
Trenčín, keďţe vstúpil do právneho vzťahu nový subjekt 

(miesto Futbalového klubu Laugarício, vstúpil Futbalový klub 
A. S. Trenčín). Druhý bod prakticky naväzoval na bod prvý, 

keď do právneho vzťahu o prenechaní nehnuteľnosti vstúpil 

Futbalový klub A. S. Trenčín. Opakované odvolanie riaditeľa 
Mestského hospodárstva, mestskej príspevkovej organizácie 

Trenčín Ing. Antona Kalafuta Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne sa neuskutočnilo, pretoţe v tento dopoludnia dňa 

15. júla 2003 Ing. Anton Kalafut predloţil písomnú abdikáciu 

z funkcie primátorovi mesta Trenčín Ing. Jurajovi Liškovi.  
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 21.05.2003 
Pomocná evidencia 471/1/03 

 

Dňa 15. júla 2003 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorého hlavným bodom 

programu bolo odvolanie Ing. Antona Kalafuta z funkcie 
riaditeľa Mestského hospodárstva. Vzhľadom na to, ţe        

Ing. Anton Kalafut dopoludnia v tento deň písomne doručil 

abdikáciu, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne túto skutočnosť 
vzalo na vedomie. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 464/1/03 
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Dňa 16. júla 2003 sa uskutočnila tlačová 

beseda primátora mesta Trenčín Ing. Juraja 

Lišku po mimoriadnom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 15. júla 

2003. Zo strany primátora mesta Trenčín 
Ing. Juraja Lišku bola potvrdená abdikácia 

Ing. Antona Kalafuta na funkciu riaditeľa 

Mestského hospodárstva v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 456/1/03 
 

Dňa 17. júla 2003 mesto Trenčín navštívil nový veľvyslanec 

Indonézskej republiky v Slovenskej republike jeho Exelencia 
Bitang Parlindungan Simorangkir, msc. A tak, ako býva zvy-

kom, na pôde mesta Trenčín ho privítal primátor mesta Trenčín 
Ing. Juraj Liška. Na stretnutí sa pretraktovávali témy z oblasti 

kultúry, priemyslu a obchodu nielen na Slovensku, ale aj v In-

donézii. Na záver stretnutia sa veľvyslanec Indonézskej repu-
bliky zapísal do pamätnej knihy mesta Trenčín. 

Info Trenčín 14.08.2003 
Pomocná evidencia 491/1/03 

 

Dňa 22. júla 2003 sa uskutočnilo v hoteli Brezina stretnutie 
primátora mesta Trenčín Ing. Juraja Lišku so skupinou 

podnikateľov Trenčianskeho kraja, aby sa s nimi dohodol na 
podpore trenčianskeho futbalu. Mesto Trenčín svojimi krokmi 

z konca mesiaca júna 2003 vyjadrilo svoju aktívnu podporu 

futbalu v meste Trenčín a to isté prisľúbili aj účastníci 
stretnutia. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 25. júla 2003 sa uskutočnilo v trenčianskom hoteli 

„Brezina“ pracovné stretnutie predstaviteľov samosprávnych 

primátor Ing. Juraj Liška 
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krajov s predstaviteľmi „Assembly of 

European Región“ – („Zdruţenia európ-

skych regiónov“), ktoré zastupovali jeho 
generálny sekretár Klaus Klipp a jeho 

podpredseda Ivan Jakovčic (prezident 
regiónu Istria v Chorvátsku). Pracovné 

stretnutie otvoril a všetkých prítomných 

vzájomne predstavil vedúci odboru 
regionálneho rozvoja Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  Ing. Milan Staňo. 
Po tomto úvode sa k prítomným priho-

voril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec, ktorý vo svojom vystúpení ocenil toto pracovné 
stretnutie s vrcholnými predstaviteľmi „Zdruţenia európskych 

regiónov“, pretoţe zatiaľ sa o spôsoboch a moţnostiach nad-
viazania spolupráce regiónov Slovenskej republike so štátmi 

Európskej únie nenašla správna cesta. Práve organizovanie 

dnešného stretnutia s najvyššími predstaviteľmi zdruţenia má 
výhodu bezprostredného 

osobného kontaktu, ktorý 
treba povaţovať za naj-

dôleţitejší a najschodnejší 

krok, lebo ním sa jednotlivé 
postupy všetkých regiónov 

Slovenskej republiky môţu 
najrýchlejšie zovšeobec-

niť,  zjednotiť a nevyjasne-

né problémy vyriešiť. Ďalej 
informoval prítomných, ţe Trenčiansky samosprávny kraj 

vyvíjal v priebehu roka 2003 mimoriadnu aktivitu za účelom 
získavania informácií. Preto sa v priebehu mesiaca mája 2003 

jeho zástupcovia zúčastnili poriadanej medzinárodnej konfe-

rencie „Zdruţenia európskych regiónov“ ako pozorovatelia 
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a osobne navštívili sídlo zdruţenia v Strasburgu. Záverom 

vyjadril presvedčenie, ţe nepotrvá dlho a Trenčiansky 

samosprávny kraj členstvo v tomto zdruţení získa. Potom 
vystúpil generálny sekretár „Zdruţenia európskych regiónov“ 

Klaus Klipp, ktorý v úvode príhovoru priblíţil zdruţenie, ktoré 
v súčasnosti zastrešuje 250 regiónov z 28 štátov. Zdruţenie je 

medzinárodná organizácia, ktorá je zameraná na podporu 

spolupráce medzi regiónmi, na vzájomnú výmenu informácií, 
na lobovanie v Európskej komisii a v Rade Európy. Keďţe na 

budúci rok vstúpi Slovenská republika do Európskej únie, tak 
samosprávne kraje sú v súčasnosti vníma-

né z pohľadu zdruţenia uţ ako európske 

regióny. A preto aj dnešná naša návšteva v 
Trenčíne a s ňou spojené dnešné stretnutie 

so zástupcami samosprávnych krajov Slo-
venskej republiky má za úlohu vám po-

môcť pri spracovaní projektov na získanie 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov a po vstupe do zdruţenia nadvia-

zať spoluprácu s ostatnými regiónmi Eu-
rópy v zdravotníctve, vzdelaní, sociálnej 

sfére, doprave, kultúre a v ďalších oblas-

tiach spoločenského ţivota a riešiť spo-
ločne vyskytnuté problémy. O praktických 

skúsenostiach v „Zdruţení európskych re-
giónov“ sa podelil s prítomnými podpred-

seda zdruţenia a prezident regiónu Istria 

v Chorvátsku Ivan Jakovčic. Región Istria 
spolupracuje so zdruţením od roku 1994 a za uplynulé obdobie 

získal veľa skúseností najmä v rozvoji regionálneho rozvoja, 
v oblasti ekonomiky, kultúry, vzdelávania, ekológie a pláno-

vania. A tak dnes je región Istria schopný čerpať finančné 

prostriedky z európskych fondov. Zvýraznil, ţe toto zdruţenie 

podpredseda AER Ivan Jakovčic 

sekretár AER Klus Klipp 
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nedáva peniaze, ale poskytuje skúsenosti, poradenstvo a naučí 

otvárať tie správne dvere, ktoré umoţňujú toky finančných 

prostriedkov. Po týchto vstupných informáciách zo strany hostí 
sa rozprúdila bohatá diskusia a ţiadna otázka nezostala nezod-

povedaná. Za pozornosť stojí vystúpenie vedúceho odboru 
regionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Milana Staňo, ktorý vo svojom vystúpení verejne vyhlásil, ţe 

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozhodol 
prijať členstvo v „Zdruţení európskych 

regiónov“, o čom musí rozhodnúť Zastupi-
teľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na svojom augustovom zasadnutí. Po klad-

nom jeho stanovisku zašle Trenčiansky sa-
mosprávny kraj ţiadosť o členstvo na sekre-

tariát „Zdruţenia európskych regiónov“ 
v termíne do 30. septembra 2003. Záverom 

moţno konštatovať, ţe pracovné stretnutie splnilo svoj cieľ. 

Trenčianske noviny 28.07.2003 
Pomocná evidencia 494/1/03 

Fotoalbum č. 69/03 
 

Dňa 1. augusta 2003 nastúpil do funkcie riaditeľa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne 
plukovník Ing. Miroslav Hepner. Nový funkcionár začínal ako 

radový vyšetrovateľ a postupne sa stal vedúcim oddelenia na 
Okresnom úrade vyšetrovania v Trenčíne, neskôr zástupcom 

riaditeľa. Potom sa stal vedúcim odboru na Krajskom úrade 

vyšetrovania v Trenčíne a zástupcom riaditeľa justičnej polície. 
Pred doterajším menovaním vykonával funkciu zástupcu ria-

diteľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej 
republiky v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 

Pomocná evidencia 521/1/03 

Ing. Milan Staňo 
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Dňa 17. augusta 2003 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Juraj Liška veľvyslanca Indickej republiky v Slovenskej 

republikej Jeho Excelenciu Upendra Čandra Baro. Pri rozho-
voroch primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška zoznámil 

svojho hosťa s bohatou históriou mesta Trenčín, súčasným 
vývojom mesta Trenčín a celého Slovenska a hľadanie výcho-

dísk pre vzájomnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou 

a Indickou republikou v najbliţšom období. 
Vlastné poznámky 

 
Počas dvoch dní 15. a 16. augusta 2003 zavítal na Povaţie 

predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda. Počas 

prvého dňa navštívil Čachtický hrad a múzeum v obci Čachtice 
a absolvoval 25 kilometrovú trasu na bicykli z obce Moravany 

nad Váhom do obce Beckov. Na druhý deň navštívil obec 
Uhrovec, kde si prezrel múzeum Ľudovíta Štúra a pamätnú 

izbu Alexandra Dubčeka. Ďalšou navštívenou obcou bol 

Soblahov, ktorý získal medzinárodné ocenenie „Európska cena 
rozvoja dediny 2002 za zvláštne výkony v jednotlivých 

oblastiach“. Jeho ďalšia cesta viedla do tajomného Bene-
diktínskeho kláštora na Skalke a svoju cestu ukončil prehliad-

kou Trenčianskeho hradu, na ktorej ho sprevádzal primátor 

mesta Trenčín Ing. Juraj Liška a riaditeľka Trenčianskeho mú-
zea Katarína Babičová. No predsa koniec návštevy bol na fut-

balovom štadióne na Sihoti, na ktorom sa v prvoligovom zápa-
se stretli Trenčín zo Ţilinou. 

Trenčianske noviny 18.08.2003 

Pomocná evidencia 503/1/03 
 

Dňa 19. augusta 2003 sa uviedlo do prevádzky kongresové 
centrum hotela Tatra v Trenčíne v rekonštruovanom priestore, 

ktoré predtým uţívala v nájme Všeobecná úverová banka 

v Trenčíne. Na slávnostnom akte sa zúčastnili primátor Mesta 
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Trenčín Ing. Juraj Liška, prednosta 

Mestského úradu v Trenčíne Ing. 

Miroslav Velčko, riaditeľ hotela Tatra 
Ing. Pavol Kašuba, zástupcovia organi-

zácií, ktoré zabezpečovali rekonštrukčné 
práce a početná skupina regionálnych 

novinárov. Symbolickú pásku prestrihol 

primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška 
za asistencie riaditeľa hotela Tatra  Ing. 

Pavla Kašubu. Po prestrihnutí pásky 
riaditeľ hotela Tatra Ing. Pavol Kašuba 

v krátkosti informoval prítomných o rekonštrukčných prácach. 

Tieto trvali jeden a pol mesiaca a bolo preinvestovaných 5 a pol 
milióna Sk. Rekonštruovaný priestor je plne klimatizovaný, má 

zabudované káble slaboprúdu i silnoprúdu, dve premietacie 
plátna a má mnohostranné pouţitie.  

Vlastné poznámky  

Trenčianske noviny 25.08.2003 
Trenčiansky denný infoservis 27.08.2003 

Pomocná evidencia 513/3/03, 530/1/03, 644/1/03 
Fotoalbum č. 70/03 

 

Dňa 19. augusta 2003 uskutočnila firma Philip Morris Slo-
vakia, s.r.o. v hoteli Tatra tlačovú besedu, na ktorej zoznámila 

o výsledkoch preventívno-vzdelávacieho programu „Cesta 
k emocionálnej zrelosti“ za uplynulý školský rok  2002/2003. 

Ako vyplynulo z vystúpenia manaţérky firmy Philip Morris 

Slovakia, s.r.o. Miroslavy Remenárovej, ţe tento program je 
jednou z aktivít, ktoré spoločnosť uskutočňuje v rámci 

iniciatívy na prevenciu fajčenia maloletých. Tento program im 
pomáha ukázať cestu, ako si vytvárať zodpovedný postoj 

k situáciam, ktoré denne zaţívajú. O pôsobení spomínaného 

programu v podmienkach škôl v Slovenskej republike hovoril 
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vedúci Centra výchovnej a psychologickej prevencie pri Výs-

kumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bra-

tislave PhDr. Štefan Matula. Program bol uvedený na školách 
v roku 1999 a bol určený pre učiteľov a pre ţiakov vo veku 12 

aţ 15 ročných. Obsahovo bol 
umiestnený v predmete estetika. 

Program bol postavený tak, aby 

prispieval nielen k postupnému 
sebauvedomovaniu detí, ale aj 

k tomu, aby deti postupne 
preţívali 

najpod-

statnejšie 
stránky emociálnej zrelosti. Je snahou 

rozvíjať u detí a mládeţe pozitívny vý-
voj citových procesov. Ako uviedol pro-

gram pozostáva z desiatich obsahových 

tém, z ktorých kaţdá jedna je  špe-
cificky zameraná na jednu zo zloţiek 

emociality : 
1. Odkiaľ idem a kam smerujem; 

2. Závislosť od rodičov; 

3. Partnerské vzťahy; 
4. Socializácia; 

5. Ja ako budúci rodič; 
6. Riešenie konfliktov; 

7. Konformita, zostať sám so sebou; 

8. Vydrţať bolesť, strach a neţičlivosť osudu; 
9. Sympatia a súcit; 

10. Radosť z dávania bez reciprocity. 
 Výsledky z predchádzajúceho školského roka 2002/2003 

hovoria o veľkom záujme učiteľov o tento program, čo potvr-

dila aj vedúca odboru mládeţe a športu z Ústavu informácií 
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a prognóz školstva RNDr. Mária Slovíková, CSc. Veď program 

realizovalo 1.150 učiteľov, v ktorom bolo zapojených 176 tisíc 

ţiakov v 9.900 triedach zo 75 okresov Slovenskej republiky. 
V Trenčianskom kraji program realizovalo 127 učiteľov v kto-

rom bolo zapojených 12.240 ţiakov v 730 triedach. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 25.08.2003 

Trenčiansky denný infoservis 25.08.2003 
Pomocná evidencia 499/1/03, 513/2/03, 529/1/03 

 
Dňa 22. augusta 2003 na Trenčiansky hrad zavítal minister 

zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduard Kukan, ktorého 

sprevádzal primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška. Na hrade 
hosťa privítal pracovník Trenčianskeho múzea PhDr. Vlastimil 

Hábl, ktorý ho zoznámil s históriou hradu a potom z Matúšovej 
veţe si prezrel z vtáčej perspektívy mesto Trenčín. Ako sa sám 

priznal, všetky jeho aktivity smerujú ovplyvniť potenciálnych 

voličov k svojej kandidatúre na voľbu prezidenta Slovenskej 
republiky. 

Trenčianske noviny 25.08.2003 
Pomocná evidencia 512/1/03 

 

Dňa 26. augusta 2003 sa uskutočnila tlačová beseda primá-
tora Mesta Trenčín vedenú hovorcom primátora mesta Trenčín 

Stanislavom Bejdom. Jej predmetom bolo informovať novi-
nárov o výsledkoch Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo 

dňa 25. augusta 2003. O prijatých uzneseniach informoval 

predseda finančnej a plánovacej Ing. Branislav Celler. Ako 
uviedol, jeho hlavnými prerokovanými bodmi boli : 

1. Zmeny v rozpočte mesta Trenčín na rok 2003, ktoré sa 
dotýkali : 

- materských a základných škôl; 
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- vyčlenenia finančných prostriedkov na štúdiu tretej 

varianty úpravy ţelezničnej trate okolo diaľnice; 

- vyčlenenie finančných prostriedkov na vybavenie kance-
lárie prvého kontaktu; 

-  vyčlenenie finančných prostriedkov na štúdiu kanalizácie 
v okrajových častiach mesta Trenčín. 

2. Stanovenie východísk pre rozpočet mesta Trenčín na rok 

2004 : 
- nehovorilo sa o číslach, ale boli predloţené zásady 

a pravidlá medzi príjmami a výdavkami; 
- o finančných prostriedkoch vybratých na daniach budú 

rozhodovať výbory mestských častí spolu s občanmi. 

Výkon prác bude aj naďalej zabezpečovať mestská 
príspevková organizácia Mestské hospodárstvo Trenčín; 

3. Zrušenie mestských daňových poplatkov pre občanov mesta 
Trenčín, ktorý sa dotýkali spoplatnenia drţania psov, 

reklamy, zábavných automatov, predajných automatov 

a rekreačného a kúpeľného pobytu. Zrušením týchto 
poplatkov sa nenaplní mestská pokladnica o 1,5 milióna Sk. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 26. augusta 2003 na mestskom cintoríne v Trenčíne 

bola posledná rozlúčka s Ing. Milanom Topolim, bývalým 
prednostom Krajského úradu v Trenčíne, bývalým riaditeľom 

Úrady Vlády Slovenskej republiky, bývalým poslancom Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky a poslednom čase zastavajúci 

podpredsedu predstavenstva Trenčianskej vodohospodárskej 

spoločnosti, ktorý zomrel vo veku 58 rokov na rakovinu pľúc 
na 20. augusta 2003. Na pohrebe sa zúčastnili popredné osob-

nosti politického a spoločenského ţivota Slovenskej republiky 
– predseda Ľudovej strany Hnutie za demokratické Slovensko 

Vladimír Mečiar s manţelkou, poslanci Národnej rady Sloven-

skej republiky Dušan Jariabek, Irena Belohorská, Ján Cuper, 
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zástupca primátora mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, exprimátor 

mesta Trenčín Jozef Ţiška a ďalšie osobnosti. 

Trenčianske noviny 02.09.2003 
Pomocná evidencia 520/1/03 

 
Rada pre vysielanie a retransmisiu vypísala výberové kona-

nie na dve rozhlasové frekvencie v Trenčíne s výkonom                 

10 KW. Ako pre agentúru Sita povedala predsedníčka Rada pre 
vysielanie a retransmisiu Valéria Agócsová, Slovenský rozhlas 

a Rádio Lumen sa dohodli, ţe si trenčianske frekvencie vyme-
nia. Zákon však takúto výmenu neumoţňuje, a preto muselo 

byť na tieto frekvencie vypísané výberové konanie. Rada pre 

vysielanie a retransmisiu však rešpektovala vzájomnú výmenu 
frekvencii a vlnovú dĺţku 97,8 MHz pridelila Slovenskému 

rozhlasu a 93,3 MHz zase Rádiu Lumen. Licenčná rada svojím 
rozhodnutím z 26. augusta 2003 schválila výmenu frekvencií 

medzi Slovenským rozhlasom a Rádiom Lumen.  

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 665/1/03 

 
Občania a predstavitelia mesta Trenčín, predstavitelia Tren-

čianskeho okresu, členovia Okresného a Mestského výboru 

Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne, príslušníci Ar-
mády Slovenskej republiky a priami účastníci Slovenského ná-

rodného povstania si dňa 28. augusta 2003 pripomenuli pri 
Pamätníku umučených v lesoparku Brezina 59. výročie Slo-

venského národného povstania. Počas smútočného chorálu 

Dychovej hudby Veliteľstva pozemných síl Armády Sloven-
skej republiky v Trenčíne poloţila spomienkový veniec vďaky 

delegácia mesta Trenčín vedená prednostom Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Miroslavom Velčkom a potom i ostatné dele-

gácie štátnych orgánov, politických strán, spoločenských orga-

nizácií a jednotlivci. Významné obdobie novodobých sloven-
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ských dejín priblíţil vo svojom príhovore prednosta Mest-

ského úradu v Trenčíne Ing. Miroslav Velčko. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 14.08.2003 

Pomocná evidencia 491/1/03, 505/1/03 
 

Dňa 5. septembra 2003 Klub abstinentov Trenčín, kolek-

tívny člen Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska usporia-
dal pri príleţitosti „Národného dňa abstinencie“ deň otvore-

ných dverí. Členovia tohto klubu vo zvýšenej aktivite poradili 
všetkým, ktorí prišli poţiadať o pomoc. Poradili ako sa s pro-

blémom vyrovnať a tak sa vrátiť do šťastného rodinného a pl-

nohodnotného spoločenského ţivota. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 08.09.2003 
Pomocná evidencia 510/1/03, 524/3/03 

 

Dňa 8. septembra 2003 navštívili Veliteľstvo síl výcviku 
a podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky členovia 

vojenského diplomatického zboru akreditovaní na Slovensku, 
ktorých prijal zástupca veliteľa brigádny generál Ján Kračmar. 

Vojenskí diplomati sa zaujímali počas návštevy o činnosť tejto 

zloţky Slovenskej armády. S veľkým ohlasom sa stretla in-
formácia o tom, ţe v rámci tohto veliteľstva sa bude rušiť 

veľký počet vojenských útvarov, ktoré po reorganizácii 
nahradia odborné výcvikové školy a škola základného výc-

viku. Hostitelia pripravili pre svojich hosťov návštevu Tren-

čianskeho hradu. 
Trenčianske noviny 15.09.2003 

Pomocná evidencia 353/1/03 
 

Dňa 8. septembra 2003 prijal primátor mesta Ing. Juraj Liška 

vojenských pridelencov akreditovaných v Slovenskej republike 
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pri príleţitosti ich návštevy na Veliteľstve síl, výcviku a pod-

pory ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne. Pri rozho-

voroch primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška zoznámil svo-
jich hostí s bohatou históriou mesta Trenčín a súčasným vývo-

jom mesta Trenčín a celého Slovenska. Na záver prijatia sa 
prítomní zapísali do pamätnej knihy mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 10. septembra 2003 sa začal v Kultúrnom stredisku 

Dlhé Hony v Trenčíne ďalší ročník Akadémie tretieho veku. Po 
slávnostnom otvorení odznela prednáška na tému „Faktory 

aktivity v staršom veku“ od PhDr. Jany Jablonskej a MUDr. 

Viery Dobiašovej. Garantom všetkých aktivít bol organizačný 
výbor v zloţení – MUDr. Ruth Kratinová, MUDr. Terézia 

Drobná, Mgr. Milan Drobena, Jana Homolová a Ing. Jozef 
Mikloš. 

Trenčianske noviny 

 
Dňa 22. septembra 2002 sa uskutočnilo zasadnutie klubu 

Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory za účasti štátneho tajomníka výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Zsolta Lukáča, 

generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre rozvoj malého 
a stredného podnikania Slovenskej republiky Juraja Majtána, 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana 
Štefanca a podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jozefa Fabiana. Zasadnutie sa venovalo problematike 

podnikania a štrukturálnej politiky. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 26. septembra 2003 sa uskutočnil na území celého 

Slovenska výstraţný štrajk odborárov v súvislosti s celkovým 

zdraţovaním a pripravovanou daňovou a dôchodkovou refor-
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mou. Výstraţný štrajk sa prejavil aj v Trenčíne tým, ţe ţelez-

ničiari nevypravili dva vlaky, vodiči mestskej hromadnej do-

pravy jazdili s rozsvietenými svetlami, pracovníci Leteckých 
opravovní a civilní zamestnanci ozbrojených síl Slovenskej 

republiky prerušili prácu. 
Trenčianske noviny 29.09.2003 

Pomocná evidencia 565/1/03 

 
Dňa 31. septembra 2003 doručil Ing. Juraj Liška Mest-

kému zastupiteľstvu v Trenčíne abdikačný list na funkciu 
primátora mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 3. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 

Trenčín za účasti viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána 
Krátkeho, poslancov mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. 

Branislava Cellera a Mgr. Anny Plánkovej, predmetom ktorej 

bolo podanie informácií po mimoriadnom zasadnutí mest-
kého zastupiteľstva v Trenčíne dňa 2. októbra 2003. Ako prvá 

vystúpila poslankyňa Mgr. Anna Plánková, ktorá informovala 
o situácii v počtoch ţiakov na Základnej škole Trenčín, Ulica 

1. mája, ktorá nastala na začiatku školského roka 2003/2004, 

keď počty ţiakov oproti koncu roka 2002/2003 klesli o 50 % 
(zo 100 na 50 ţiakov) a dokonca v niektorých triedach nezos-

al ani jeden ţiak. Preto k 11. septembru 2003 prešla škola 
núdzový reţim, čo znamená, ţe všetci ţiaci boli zaradení 

podľa rozhodnutia rodičov do iných základných škôl v meste 

Trenčín. Zamestnanci školy dostali náhradnú prácu spojenej 
s uzavieraním triednych kníh, triednych výkazov a inven-

tarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Všetci učitelia 
si našli náhradné miesto na iných školách. Aby táto škola 

mohla byť definitívne vyradená zo siete škôl bol predloţený 

návrh do mestského zastupiteľstva a tento návrh mestské 
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zastupiteľstvo odobrilo a bude postúpené na Ministerstvo 

školstva Slovenskej republiky. Po kladnom stanovisku Minis-

terstva školstva Slovenskej republiky sa pristúpi k ďalšiemu 
kroku, ktorým primátorom určená komisia doporučí rozhod-

núť o ďalšom vyuţití objektu školy a hnuteľnom majetku 
v najbliţšom období. Šesť tried Základnej školy sv. Andreja-

Svorada a Benedikta zostáva v prenájme, nie je dôvod na 

zrušenie nájmu, pretoţe nájomca si svoje povinnosti vyplý-
vajúce zo zmluvy plní riadne a načas. Je zrejme, ţe pri 

posudzovaní uvoľneného priestoru základnej školy príde na 
rokovanie aj otázka riešenia Strednej zdravotníckej školy 

v Trenčíne, doteraz umiestnenej v cirkevnom objekte. Odpo-

veď na otázky dá čas. V ďalšom bode tlačovej besedy infor-
moval viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky o schválení 

zmeny Štatútu mesta Trenčín, ktorou sa zvýši podiel pos-
lancov mestského zastupiteľstva na riadení na činnosti mest-

ských orgánov, čo bolo vyvolané preberaním kompetencií zo 

štátu na samosprávu. V podstate sa jedná rozšírenie o ďalšieho 
uvoľneného funkcionára, ktorý je podriadený primátorovi. 

Týmto funkcionárom sa stáva od 6. októbra 2003 Ing. Bra-
nislav Celler. Funkcia viceprimátora zostala neporušená. 

V rámci rôzneho bola vznesená otázka ohľadom volieb nové-

ho primátora, keďţe Ing. Juraj Liška bude v najbliţšom ob-
dobí vymenovaný za ministra obrany Slovenskej republiky. 

Viceprimátor mesta Trenčín  Ing. Ján Krátky vo svojom stano-
visku povedal, ţe teraz je na ťahu Ministerstvo vnútra Slo-

venskej republiky, aby vypísalo voľby na primátora do 

šiestich mesiacov po uvoľnení kresla primátora. 
Vlastné poznámky 

Trenčiansky denný infoservis 16.10.2003 
Pomocná evidencia 572/1/03, 606/1/03 
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Dňa 7. októbra 2003 sa uskutočnilo stretnutie s novinármi 

trenčianskeho regiónu s projektovým manaţérom „Centra pre 

európsku politiku“ v Bratislave Ing. Petrom Zsapkom, aby ich 
zoznámil s projektom pod názvom „Informované Slovensko“. 

Prv však, neţ zoznámil s uvedeným projektom, zoznámil 
prítomných novinárov s občianskym zdruţením „Centrum pre 

európsku politiku“, ktoré vzniklo 10. februára 1997 v Bra-

tislave a jej zakladateľmi bola skupina prodemokraticky 
a proeurópsky orientovaných ľudí s čestným predsedníctvom 

vtedajšieho prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča 
a hlavného vyjednávača Slovenskej republiky pre vstup 

Slovenskej republiky do Európskej únie Jána Figeľa. Hlavným 

cieľom tohto občianskeho zdruţenia  bolo prostredníctvom 
osvetovej činnosti zvyšovať verejné poznanie o kľúčových 

otázkach integrácie Slovenska do Európskej únie. Činnosť 
občianskeho zdruţenia „Centrum pre európsku politiku“ 

v súčasnom období sústreďuje svoju pozornosť na širokú 

informačnú kampaň. Vychádzajúc z poznania, povedomie 
našich občanov je nízke pre nedostatok informácií, a preto 

nevedia ovplyvniť udalosti vo svojom regióne. Je teda na 
mieste a to je hlavným cieľom projektu, aby sa zabezpečila 

príprava občanov Slovenska na zvýšenej aktivite v ich myslení 

a tým akcelerovať ich motiváciu k účasti na veciach 
verejných. Pre splnenie tohto cieľa, v omnoho väčšej miere 

treba vyuţívať printové a elektronické médiá aj v regiónoch a  
z „Centra pre európsku politiku“ im poskytovať dostatočné 

mnoţstvo informácií. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 590/1/03, 591/1/03 

 
Dňa 10. októbra 2003 prezident Slovenskej republiky 

Rudolf Schuster vymenoval doterajšieho primátora mesta 
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Trenčín a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 

Juraja Lišku do funkcie ministra obrany Slovenskej republiky.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 9. októbra 2003 sa uskutočnila v Kultúrnom a meto-
dickom centre ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 

konferencia pod názvom „Rozvoj 

podnikania v Trenčianskom samo-
správnom kraji“, s cieľom poskyt-

núť širokému podnikateľskému 
spektru informácie o zásadných 

vplyvoch na ich činnosť po vstupe 

Slovenskej republiky do Európskej 
únie a po daňovej reforme v roku 

2004. K naplneniu konferencie s tak významným obsahom, 
podarilo sa jeho organizátorom zabezpečiť 

účasť popredných osobností, bezprostredne 

zainteresovaných do politického, spoločen-
ského a hospodárskeho ţivota Slovenskej re-

publiky, z ktorých osobitne treba spomenúť 
štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

Ing. Jána Kotuľu, generálneho riaditeľa sek-
cie pre európske záleţitosti  na Úrade vlády Slovenskej repu-

bliky Ing. Ladislava Setnického a prezidenta Zdruţenia podni-
kateľov Slovenskej republiky Ing. Karola Pavlů. Funkcie mo-

derátorky konferencie sa úspešne zhostila vedúca oddelenia 

podnikateľských aktivít Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Marta Šajbidorová. Po jej privítaní poslancov Národnej 

rady Slovenskej republiky Ing. Milana Reháka a Ing. Milana 
Cagalu, CSc., prizvaných prednášateľov, poslancov Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, starostov obcí a primátorov miest 

Podujatie moderovala Ing. Marta Šajbidorová 

Ing. Štefan Štefanec 
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Trenčianskeho kraja, podnikateľov a ostatných účastníkov kon-

ferencie sa k prítomným prihovoril so slávnostným príhovorom  

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec. Okrem iného zvýraznil, ţe je všeo-

becne známe, ţe akí sú podnikatelia, taká je aj 
úroveň celého kraja a jeho regionálny rozvoj. 

Podiel podnikateľov trenčianskeho regiónu na 

jeho rozvoji je značný a je to aj výsledok spolu-
práce s orgánmi Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Potom vystúpil prezident Zdruţenia 
podnikateľov Slovenskej republiky Ing. Karola 

Pavlù, ktorý miesto prejavu odovzdal informačný materiál 

vydaný rôznymi inštitúciami - „Aby európske fondy slúţili 
Slovensku č. 1“, „Sektorový operačný program priemysel 

a sluţby“, „Štrukturálne fondy Európskej únie“, „Prechod od 
predvstupovej pomoci k štrukturálnym fondom“, „Lobing, ako 

nástroj demokracie“, ktoré poskytla generálna 

rada podnikateľov ako dar predsedovi Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefanovi 

Štefancovi. Vyslovil presvedčenie, ţe keď 
budú mať podnikatelia vytvorené podmienky, 

ktoré potrebujú, bude sa mať dobre celá 

krajina. Preto víta aj dnešný spoločný krok 
samosprávy a zdruţenia podnikateľov. Po 

pozdravných príhovoroch sa pristúpilo v pracovnej časti 
konferencie. Ako prvý vystúpil štátny tajomník Ministerstva 

dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Ján 

Kotuľa, ktorý sa dotkol rozvoja infraštruktúry dopravy v Tren-
čianskom samosprávnom kraji. Na túto prednášku nadviazal 

generálny riaditeľ sekcie pre európske záleţitosti Úradu vlády 
Slovenskej republiky Ing. Ladislav Setnický, ktorý vysvetlil 

poslanie jednotlivých fondov Európskej únie a spôsob ich 

čerpania v súčasnom období a neskôr po vstupe Slovenskej 

Ing. Karol Pavlů 

Ing. Ladislav Setnický 
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republiky do Európskej únie. O podnikaní v Slovenskej repu-

blike ako aj o financovaní samosprávnych 

a štátnych orgánov po daňovej reforme v roku 
2004 informovala riaditeľka odboru daní 

z príjmov Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky Ing. Anna Zápraţná. Prednášky ukončil 

svojím vystúpením vedúci odboru regionálneho 

rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Milan Staňo, ktorý sa sústredil len niektoré 

najdôleţitejšie úseky „Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Trenčianskeho kraja“, ktoré sú pre jeho rozvoj pod-

statné, pretoţe ako sám povedal, tento program aj s prílohami 

je internetovej stránke Trenčianskeho kraja, kde je moţné si ho 
pozrieť, alebo stiahnuť. Pracovná časť konferencie bola ukon-

čená besedou účastníkov konferencie s pred-
nášateľmi, ktorá z veľkej časti bola smero-

vaná na prognózu ďalšieho rozvoja dopravy 

v Trenčianskom samosprávnom kraji. Záver 
konferencie patril tlačovej besede, v ktorej 

s novinármi trenčianskeho regiónu diskuto-
vali predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Štefan Štefanec, prezident Zdru-

ţenia podnikateľov Slovenskej republiky  Ing. Karol Pavlù a 
predseda Krajského zdruţenia podnikateľov Slovenska Ing. 

Bohumil Zlocha. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 594/1/03 

 
Dňa 11. októbra 2003 sa uskutočnilo rokovanie 4. lekár-

nického kongresu v kongresovej sále Kultúrneho a metodic-
kého centra Trenčíne, ktorého hlavnou témou bolo zodpove-

danie otázky – „Aké bude lekárenstvo po reforme zdravot-

níctva ?“. Rokovanie otvoril predseda predstavenstva firmy 

Ing. Milan Staňo 

Ing. Ján Kotuľa 
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„Unipharma“  a.s. Prievidza RNDr. Tomislav Jurík, CSc. a po-

tom s úvodným slovom vystúpil dekan Farmaceutickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Jozef Se-
ginko, PhD. Po otvorení maratón vystúpení prednášajúcich 

otvoril minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. 
Rudolf Zajac. O liekovej politike z pohľadu Všeobecnej zdra-

votnej poisťovne hovoril jej generálny riaditeľ doc. MUDr. 

František Valášek, CSc. O zásadách rakúskeho lekárnictva 
hovoril Magister farmácie Dr. Herbert Cabana. O úlohách 

a cieľoch Slovenskej lekárnickej komory hovoril jej prezident 
PharmDr. Peter Mihálik. O aktuálnom vývoji lekárenstva 

v Českej republike hovoril člen predstavenstva a hovorca 

Českej lekárnickej komory PharmDr. Ján Horáček. O vývoji 
vzťahov medzi farmaceutickým maloobchodom a veľkoob-

chodom Českej republike hovoril predseda predstavenstva 
Českej lekárnickej a.s. PharmDr. Jiří Korta. O postavení lekár-

nickej distribúcie v transformovanom zdravotníctve hovoril 

predseda predstavenstva firmy „Unipharma“  a.s. Prievidza 
RNDr. Tomislav Jurik, CSc. Na záver kongres prijal uzne-

senie, podľa ktorého bola vyzvaná vláda  odstránila dlh lekár-
nikom do 14 dní. Ak sa tak nestane prijme radikálne opatrenie, 

podľa ktorého občan bude musieť zaplatiť predpísaný liek 

zaplatiť v jeho plnej hodnote. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 595/1/03 
 

Dňa 13. októbra 2003 sa us-

kutočnilo stretnutie členov a sym-
patizantov Kresťansko-demokra-

tického hnutia so svojimi lídrami 
– poslancami Národnej rady Slo-

venskej republiky Františkom 

Mikloškom a Annou Záborskou. 
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Stretnutie otvoril predseda Okresného centra Kresťansko-

demokratického hnutia v Trenčíne PhDr. Pavol Červený a pri-

vítal vzácnych hostí a všetkých účastníkov stretnutia. Ako prvá 
sa k prítomným občanom prihovorila poslankyňa Anna Zábor-

ská, ktorá sústredila pozornosť na politickú scénu. S ľútosťou 
podotkla, ţe vzhľadom na pokles poslancov koalície v parla-

mente a pre záujmovú rôznorodosť koaličných partnerov, naj-

mä Aliancie nového slova, je ohrozené schvaľovanie zákonov 
súvisiacich s reformou verejnej správy v parlamente. Poslanec 

František Mikloško sa vo svojom vystúpení dotkol predčasných 
volieb ţiadaných opozíciou, ktoré však nič nevyriešia. Keď by 

však aj k ním došlo, tak ťaţko by Strana demokratickej 

a kresťanskej únie postavila nového premiéra vlády, pretoţe by 
nedosiahla dostatočný počet poslaneckých 

miest. O tom, ako budú hlasovať odstránení 
ministri Šimko, Nemčič z funkcie, ktorí 

zasadli do poslaneckých lavíc parlamentu, 

sa nevie. Je tu aj ďalšia moţnosť eskalácie 
vzťahov medzi Kresťansko-demokratickým 

hnutím a Alianciou nového slova, keď by 
neprešli zmluvy s Vatikánom a ostatnými 

cirkvami, na ktorých Kresťansko-demo-

kratickému hnutiu veľmi záleţí. Povedal aj svoj názor na návrh 
ústavy Európskej únie. Návrh novej ústavy Európskej únie bol 

predloţený členským štátom ako aj prístupovým štátom 
zámerne v časovej tiesni, aby tieto nestačili kvalifikovane 

reagovať na niektoré skryté finty v predloţenom návrhu. Táto 

v niektorých jej častiach okliešťuje právomoci štátov, alebo 
niektoré jej ustanovenia si skryte odporujú, čo je moţnosť 

odhaliť veľmi ťaţko. Štáty západnej Európy tlačia na schvá-
lenie pod vplyvom silných lobistických skupín dobre finančne 

zabezpečených. Veriaci politici z tejto časti Európy dávajú 

nádej ešte prístupovým štátom, ţe túto hrozbu oddialia, alebo 
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sa ústava neschváli. Do akej miery sa voči tomuto nebez-

pečenstvu postaví predseda vlády Slovenskej republiky Miku-

láš Dzurinda je ťaţko odhadnúť, pretoţe 
ten to chce mať všetko rýchlo za sebou 

a zavŕšiť tento proces, aby o ňom história 
hovorila. V prípade schválenia ústavy Eu-

rópskej únie nebude uţ taká politická sila 

jej členov, aby sa mohla vykonať náprava 
v dohľadnom čase. Po vystúpení poslan-

cov Národnej rady Slovenskej republiky 
patrila ďalšia časť stretnutia diskúsii, 

v ktorej sa hovorilo o : 

- podpore kandidatúry Františka Mikloška za prezidenta 
Slovenskej republiky v roku 2004; 

- kritike zákona o rovnej dani; 
- výkone vlády Mikuláša Dzurindu vo vzťahu k starým ľu-

ďom a vzdelaniu. 

Plodnú diskúsiu ukončil PhDr. Pavol Červený s poďako-
vaním prítomným hosťom za ich návštevu v Trenčíne, ţe pri-

niesli informácie občanom z vyššej politiky. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 29.10.2003 

Pomocná evidencia 603/1/03, 653/1/03 
Fotoalbum č. 78/2003 

 
Dňa 14. októbra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Ján Krátky v sobášnej miestnosti jubilantov folklórneho súboru 

„Druţba“ z Trenčína Miroslava Popelára – 75 rokov, Bohuša 
Ţitňana – 60 rokov a Jaroslava Mikoláša – 60 rokov, z ktorých 

prvý menovaný stál pri zrode súboru. Prijatie otvoril hrou na 
akordeón Pavol Jeţík a recitáciou básne Bc. Viera Štefulová. 

Na ich vystúpenia nadviazala tajomníčka Zboru pre občianske 

záleţitosti Mestského úrad v Trenčíne Bc. Elena Gabajová 

František Mikloško 
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a predstavila viceprimátorovi Ing. Jánovi Krátkemu jubilantov. 

Viceprimátor Ing. Ján Krátky vo svojom vystúpení ocenil jubi-

lantom ich dlhoročný entuziazmus a poďakoval im za šírenie 
slovenského folklóru nielen 

v domácom prostredí Slo-
venskej republiky, ale aj 

ďaleko za jej hranicami. 

Potom ich vyzval k zápisu 
do pamätnej knihy mesta 

Trenčín. Prijatie jubilantov 
na Mestskom úrade v Tren-

číne vyuţil aj riaditeľ Tren-

čianskeho kultúrneho strediska Mgr. Vladimír Zvalený, ktorý 
im odovzdal plakety a diplomy. Na záver prijatia pozval vice-

primátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky jubilantov a ich hostí 
na pohár sektu. 

Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 79/2003 
 

V dňoch 15. aţ 17. októbra 2003 navštívila delegácia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, v ktorej bol jeho predseda Ing. 

Štefan Štefanec, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Pavol Krištof a pracovníčka Trenčianskeho samo-
správneho kraja Bronislava Kováčiková francúzsky región 

Piccardia, aby na spoločnom rokovaní prerokovali návrh 
zmluvy o partnerstve medzi Trenčianskym samosprávnym kra-

jom a regiónom Piccardia. Na rokovaní s predsedom Piccardie 

Charlesom Baurom sa odsúhlasili a spripomienkovali jedno-
tlivé body navrhovanej zmluvy. Od podpisu zmluvy si veľa 

sľubuje Trenčiansky samosprávny kraj, lebo bude môcť vyuţiť 
skúsenosti regionálnych orgánov Piccardie pri tvorbe a pred-

kladaní projektov do Európskeho parlamentu, čím sa získajú 

prostriedky na rozvoj cestovného ruchu. Okrem toho delegácia 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja navštívila výstavu „Auto-

equipe 2003“ v Paríţi, ktoré organizovala Trenčianska regio-

nálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 
Trenčianske noviny 27.10.2003 

Pomocná evidencia 634/1/03 
 

V dňoch 18. aţ 20. októbra 2003 delegácia mesta Trenčín, 

tvorenú viceprimátorom mesta Trenčín Ing. Jánom Krátkym, 
poslankyňami zastupiteľstva mesta Trenčín PhDr. Alenou 

Laboreckou a Oľgou Löbbovou, zúčastnila v partnerskom 
talianskom meste Casalecchio Di Reno na otvorení novej  

budove  radnice. Súčasťou  pobytu  bol  bohatý program, v kto-

rom  delegácia navštívila  viaceré pamätihodnosti   ako   staré  
chrámy,   Dubčekov   dom, koncerty a stretla na neformálnych 

stretnutiach s predstaviteľmi hosťujúceho mesta. Mimoriadnou 
udalosťou na tomto podujatí bola účasť predsedu Európskej 

komisie Romana Pródiho a jeho stretnutie s viceprimátorom 

Ing. Jánom Krátkym. 
Info Trenčín 29.10.2003 

Pomocná evidencia 653/1/03 
 

Vnímanie reformy verejnej správy primátori a starostovia 

Trenčianskeho kraja pretavili do petičnej akcie, pretoţe 
reforma má zníţiť deväť okresných úradov na štyri obvodné, 

čím sa prekračuje hranica únosnej dostupnosti štátnej správy 
pre občanov viacerých miest a obcí. Okrem toho reformou sa 

zruší Krajský súd v Trenčíne a odvolací orgán stavebných 

úradov by nemal byť v Trenčíne. Petícia sa skončila dňa 20. 
októbra 2003. Petíciu podpísalo 165 starostov, primátorov 

a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, čo pred-
stavuje viac ako 50 % predstaviteľov miestnej a regionálnej 

samosprávy. Z deviatich okresných miest petíciu nepodpísali 

primátor mesta Trenčín a Bánoviec nad Bebravou. Dňa 21. ok-
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tóbra 2003 bola petícia doručená Národnej rade Slovenskej 

republiky. 

Trenčianske noviny 27.10.2003 
Pomocná evidencia 633/1/03 

 
Dňa 21. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 

Trenčín za účasti uvoľneného funkcionára mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera a predsedu komisie ţivotného prostredia 
a dopravy Mestského zastupiteľstva v Trenčíne RNDr. Jozef 

Mertana. Tlačovú besedu otvoril tlačový tajomník primátora 
Stanislav Bejda. Predmetom tlačovej besedy mesta Trenčín 

bolo podanie informácie o : 

- podpísanej zmluve na zabezpečenie prevádzky, rekonštruk-
cie, modernizácie, investície a údrţby verejného osvetlenia 

a cestnej svetelnej signalizácie ako výsledok verejnej sú-
ťaţe; 

- informácia o uznesení rady mesta Trenčín č. 299 zo dňa                  

14. októbra 2003, ktorým bolo odporučené primátorovi 
mesta Trenčín zrušiť záväzné stanovisko k územnému 

konaniu na stavbu „Modernizácia ţelezničnej trate na úseku 
Nové Mesto nad Váhom – Púchov pre traťovú rýchlosť 140 

aţ 160 km/hod. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.10.2003 

Info Trenčín 29.10.2003 
Pomocná evidencia 623/1/03, 625/1/03, 626/1/03, 

631/1/03, 632/1/03, 653/1/03 

 
Dňa 27. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda 

v Kongresovej sále hotela Tatra, ktorú zvolala koalícia strán 
Kresťansko-demokratického hnutia, Strany kresťansko-demo-

kratickej únie, Demokratickej strany a Aliancie nového slova, 

aby informovali novinárov o spoločnej nominácii kandidáta na 
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funkciu primátora mesta Trenčín po odstúpení Ing. Juraja 

Lišku, na ktorej sa dohodli dňa 24. októbra 2003. Po otvorení 

tlačovej besedy Stanislavom Bejdom k mikrofónu ako prvý 
predstúpil zástupca Strany kresťansko-demokratickej únie 

v Trenčíne Karol Dobiaš a po ňom zás-
tupkyňa Kresťansko-demokratického 

hnutia v Trenčíne Oľga Löbbová, pred-

sedníčka Demokratickej strany v Tren-
číne Mgr. Anna Plánková a tajomník 

Aliancie nového slova v Trenčíne Mi-
kuláš Moško, ktorí unisono vyjadrili 

svoje stanoviská v tom zmysle, ţe koa-

ličná rada pri výbere kandidáta na funk-
ciu primátora mesta Trenčín postupovala 

jednotne a navrhla Ing. Branislava Cellera.  Koaličné strany si 
osvojili návrh Demokratickej strany na funkciu primátora 

mesta Trenčín v osobe Ing. Branislava Cellera, pretoţe jeho 

osobou sú dané záruky na splnenie Programového vyhlásenia 
primátora mesta Trenčín na roky 2003 aţ 2006. Jeho 

zodpovedné plnenie úloh ako poslanca mesta Trenčín od roku 
1994 do dnešných čias, sú tým najpresvedčivejším dôkazom. 

Nakoniec sa k predloţenému návrhu na funkciu primátora 

mesta Trenčín vyjadril navrhnutý kandidát koalície Ing. Bra-
nislav Celler, keď povedal, ţe jeho práca bude pre mesto 

Trenčín, ktorému chce ukázať, ţe ho chce zveľadiť. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 27.10.2003 

Pomocná evidencia 632/2/03, 639/1/03 
Fotoalbum č. 82/2003 

 
Dňa 27. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda 

predsedu Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana 

JUDr. Vladimíra Mečiara. Po jej otvorení JUDr. Koreňom 
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JUDr. Vladimír Mečiar bez nejakého úvodu odpovedal na 

otázky novinárov.  

- Otázka :  Prečo sa nezúčastnil na rokovaní hnutia v Humen-
nom a Národnej rady Slovenskej republiky ? 

- Odpoveď : Neúčasť bola z váţnych rodinných dôvodov. 
- Otázka :  Podporí hnutie JUDr. Ábelovského, ktorý sa 

vzdal poslaneckého mandátu pre kandidatúru na funkciu 

generálneho prokurátora 
a či postaví hnutie svojho 

kandidáta ? 
- Odpoveď :  Keď sa kandi-

dátka JUDr. Ábelovského 

objaví na kandidátke, tak 
sa k nej objektívne vyja-

drí. Svojho kandidáta ne-
postaví, ale bude sa snaţiť 

podporiť iného vhodného kandidáta. 

- Otázka :  Aký je názor na prijatie zákona o nevysporiadanej 
pôde ? 

- Odpoveď :  Nevysporiadaná pôda je dlh ešte za vlády Má-
rie Terézie, ktoré predchádzajúce orgány štátu na Sloven-

sku neriešili. V Čechách sa otázky v minulosti poriešila.  

- Otázka :  Či sa hnutie nezaoberalo s návrhom na obsadenie 
funkcie prezidenta Slovenskej republiky a či on neašpiruje 

na túto funkciu ? 
- Odpoveď :  Zatiaľ persóna na tento post nebol stanovená. 

Pokiaľ si týka jeho a mal by sa vyjadriť ku svojej kan-

didatúru, tak zatiaľ prevaţuje, ţe by ju neprijal.  Zatiaľ sa 
povaţuje za dynamického človeka a toto by mu ruky 

zviazalo. 
Vlastné poznámky 

 

JUDr. Vladimír Mečiar 



 288 

Dňa 27. októbra 2003 

prijal rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne doc. Ing. 

Juraja Wagnera, PhD. 
predsedu Hnutia za demo-

kratické Slovensko – Ľu-

dová strana JUDr. Vla-
dimíra Mečiara, pri ktorej 

mu odovzdal pamätnú plaketu vydanú pri príleţitosti  5. vý-
ročia vzniku Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne,  

keďţe sa pre pracovné zaneprázdnenie spomínaných osláv 

nezúčastnil. Na prijatí sa zúčastnili akademickí funkcionári 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Rektor 

Trenčianskej univerzity  A. Dubčeka v Trenčíne  doc. Ing. Ju-
raj Wagner, PhD. potom v krátkosti zoznámil vzácneho hosťa 

s činnosťou univerzity, ktorá je v súčasnom období plne 

akreditovaná a dosahuje veľmi dobrých výsledkov v peda-
gogickej ako aj výskumnej práci. Po rozhovoroch s vedením 

univerzity potom preplnená aula študentami, vedecko-peda-
gogickými pracovníkmi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  

v Trenčíne a ďalšími záujemcami si vypočula prednášku 

JUDr. Vladimíra Mečiara na tému „Európska integrácia 
a ústavná zmluva s Európskou úniou“. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 84/2003 

 

Dňa 28. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 
Trenčín po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 

27. októbra 2003, na ktorej informovali viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Ján Krátky, uvoľnený funkcionár a poslanec Ing. 

Branislav Celler a JUDr. Iveta Orgoníková. Najdôleţitejším 

bodmi rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne boli 
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schválenie zmien v rozpočte mesta Trenčín, novelizácia  Orga-

nizačného poriadku Mestského úradu Trenčín a schválenie 

výšku nájomného v bytoch na Východnej ulici v Trenčíne. 
1. schválenie zmien v rozpočte mesta Trenčín 

Najdôleţitejšími schválenými zmenami v rozpočte boli : 
- odpredaj osobného motorového vozidla AUDI A6, 

z výnosu (1.800.000,- Sk) ktorého sa vybuduje bezba-

riérová základná škola v súlade s koncepciou „Rozvoja 
základného školstva v meste Trenčín“; 

- z usporených finančných prostriedkov určených na nákup 
pozemkov mesto Trenčín uţ v tohoročnom zimnom ob-

dobí vybuduje mobilnú ľadovú plochu na Štúrovom 

námestí o náklade 4.600.000,- Sk; 
- pri výstavbe vodovodu v Hornom Orechovom bolo 

usporených 1.200.000,- Sk rozpočtovaných finančných 
prostriedkov, ktoré sa prerozdelia medzi rozostavané ak-

cie tak, aby mohli byť ukončené ešte v tomto roku v po-

ţadovanej kvalite a kvantite; 
- firma Tebys s.r.o. Trenčín vykonala na vlastné náklady 

rekonštrukciu technologických zariadení pre meranie 
a reguláciu školských zariadení v meste Trenčín v cel-

kovom náklade 15.159.000,- Sk. V tomto roku sa usku-

toční mesto Trenčín predaj tepelných zdrojov – kotolní 
firme Tebys s.r.o. Trenčín vo výške 65.000.000,- Sk. 

Mesto Trenčín zohľadní svoj záväzok voči firme Tebys 
s.r.o. Trenčín za vykonanie rekonštrukcie tepelných za-

riadení jeho odpočítaním z príjmu za predaj tepelných 

zdrojov, t.j. 49.841.000,- Sk; 
2. novelizácia  Organizačného poriadku Mestského úradu 

Trenčín 
Nová organizačná schéma zjednoduší a sprehľadní vzťahy 

na Mestskom úrade v Trenčíne. Vznikne päť nových 

odborov : 
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- odbor školstva a sociálnych vecí 

- odbor ekonomický 

- odbor právny 
- odbor ţivotného prostredia a investícií 

- odbor kultúry 
Okrem toho vzniknú nové útvary, ktoré budú kompe-

tencii primátora mesta. Pôjde o : 

- Útvar marketingu a komunikácie, ktorého vedením bola 
dočasne poverená Mgr. Renáta Kaščáková; 

- Útvar strategického plánovanie, ktorého vedením bola 
dočasne poverený Mgr. Branislav Cvacho; 

- Útvar hlavného architekta, ktorého vedením bola dočasne 

poverená  Ing. arch. Adriana Mlynčeková. 
Účinnosť prijatého uznesenia nadobúdla platnosť dňom 

1.novembra 2003. 
3. schválenie výšku nájomného v bytoch na Východnej ulici 

v Trenčíne 

Výška nájomného bola odsúhlasená na niţšej úrovni, ako je 
maximum nájmu určeného podmienkami Ministerstva 

financií Slovenskej republiky, t.j. 75 %. Mesačné nájomné 
v týchto bytoch sa bude pohybovať podľa podlaţnej 

výmery bytu a to napríklad u bytov s výmerou bytu 29,45 

m
2 

bude platiť nájomca nájomné vo výške 1.022,- Sk 
mesačne. U bytov s výmerou 67.90 m

2
 bude nájomca platiť 

nájomné vo výške 2.357,- Sk mesačne. Súčasne bolo ko-
misii školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne vypracovať metodiku a pod-

mienky prideľovania bytov. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 27.10.2003, 03.11.2003 
Pomocná evidencia 635/1/03, 647/1/03, 648/1/03, 

649/1/03, 666/1/03, 
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Dňa 28. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda 

Slovenskej sporiteľne v Trenčíne. Po jej otvorení vedúcou 

úseku komunikácie a sponzoringu generálneho riaditeľstva 
Slovenskej sporiteľne v Bratislave Danicou Lacovou činnosť 

regionálnej pobočky Slovenskej sporiteľne v Trenčíne priblíţil 
jej riaditeľ Ing. Gabriel Szekeres. Slovenská 

sporiteľňa poskytla k 30. septembru 2003 

v trenčianskom regióne 4.213 nových spo-
trebných úverov v objeme 460 miliónov Sk  

a 311 nových hypotekárnych úverov v obje-
me  217 miliónov Sk. Od 1. októbra 2003 sa 

v trenčianskom regióne o segment malých 

a stredných podnikateľov aktívne stará novo-
otvorené Obchodné centrum Trenčín. Túto činnosť predtým 

zabezpečovalo Obchodné Centrum Nitra. Regionálne riadi-
teľstvo Slovenskej sporiteľne pôsobí v územnom teritóriu 

okresov Trenčín, Prievidza a Povaţská Bystrica. Slovenská 

sporiteľňa s počtom 2,5 milióna Sk najväčšia komerčná banka 
v Slovenskej republike sa stala v roku 2001 členom silnej 

stredoeurópskej finančnej skupiny „Erste Bank“. Má dlhodobé 
vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, vkladov klientov 

a v počte vydaných platobných kariet VISA MasterCard v Eu-

rópe. V súčasnosti prostredníctvom najväčšej distribučnej siete 
na 339 obchodných miestach poskytuje komplexné bankové 

sluţby. Je aktívnym účastníkom slovenského peňaţného 
a devízového trhu. Spojením dlhoročnej tradície, dôvery 

a spokojnosti klientov s tým, čo jej ponúka know – how 

a skúsenosti zahraničného majoritného vlastníka sa vytvorili 
predpoklady dlhodobej prosperity a konkurencie schopnosti 

banky nielen na slovenskom, ale aj na európskom bankovom 
trhu. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 645/1/03, 650/1/03 

riaditeľ Ing. Gabriel Szekeres 
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Dňa 28. októbra 2003 sa uskutočnila tlačová beseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Moderátor PaedDr. Jozef 

Boţik predstavil predsedu Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja Ing. Štefana Štefanca a výkonného 

riaditeľa Kongresu miestnych a regio-
nálnych samospráv 

pri Rade Európy 

v Strasburgu Ulri-
cha Bohnera. 

V úvode predseda 
Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

Ing. Štefan Štefanec 
uviedol, ţe pri osob-

nom kontakte v Strasburgu pozval výkon-
ného riaditeľa kongresu Ulricha Bohnera na návštevu do 

Trenčína, aby priamo v jeho konkrétnych podmienkach sa 

zoznámil s ťaţkosťami, ktoré súvisia s tranformáciou štátnej 
správy. Na stretnutie v priebehu návštevy Ulricha Bohnera bo-

li pozvaní všetci predsedovia krajských samospráv, ktorí aj 
toto pozvanie vyuţili na kritiku vlády pri reforme štátnej sprá-

vy tým, ţe vláda Slovenskej republiky skresľuje výsledky 

reformy. Výkonný riaditeľ kongresu Ulrich Bohner v priebehu 
niekoľkých dní navštívil niekoľko miest ako Bojnice, Tren-

čianske Teplice, Nimnica, Horná Mariková, Lednické Rovne a 
vo svojom vystúpení pred novinármi uviedol, ţe po návšteve 

sa presvedčil o kvalitnej pracovnej sile trenčianskeho regióne. 

Po dnešnom stretnutí s predstaviteľmi krajských samospráv 
a riaditeľom sekcie verejnej správy Ing. Jozefom Liškom 

z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je presvedčený 
o tom, ţe najväčším problémom v samosprávnych orgánoch je 

nedostatočná distribúcia finančných prostriedkov zo strany 

štátu, čo ovplyvní schvaľovací proces rozpočtu krajských 

Ulrich Bohner 

Ing. Štefan Štefanec 
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samospráv na rok 2004. Vyjadril presvedčenie, ţe v budúc-

nosti sa vytvorí spoločný orgán krajských samospráv, ktorý by 

bol partnerom pre rokovanie s vládou. Chcel by prostred-
níctvom kongresu iniciovať hodnotiacu správu o Slovenskej 

republike, ale jeho opatrenia však by uzreli svetlo sveta 
najmenej za jeden rok. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 03.11.2003 
Pomocná evidencia 646/1/03, 665/3/03 

Fotoalbum č. 82/2003 
 

Dňa 30. októbra 2003 sa navštívil Trenčiansku univerzitu 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne minister zahraničných vecí 
Slovenskej  republiky Eduard Kukan. Po prijatí rektorom 

Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. 

Jurajom Wagnerom, PhD. sa 

stretol minister Eduard Kukan 
so študentami v aule univer-

zity. Po otvorení stretnutia mo-
derátorom Michalom Fabu-

šom a privítaní hosťa rektorom  

univerzity doc. Ing. Jurajom 
Wagnerom, PhD. minister Eduard Kukan predniesol 

prednášku na tému „Budúcnosť Slovenskej republiky v Európ-
skej únii“. V diskusii bohatej na počet otázok, ktorá nasle-

dovala po prednáške, obsahovo bola rôznorodá. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 627/1/03 

 
Mestská polícia v Trenčíne od 1. novembra 2003 rozšírila 

monitorovací kamerový systém na území Trenčína o 

Mládeţnícku ulicu, kde dochádzalo k častým vlámaniam do 

zľava – Eduard Kukan a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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odstavených vozidiel. V systéme nastala tieţ zmena, keď 

káblový prenos vystriedal rádiový signál. Jeho zásluhou majú 

mestskí policajti v uhle kamery objekt plavárne a parkovisko 
pred futbalovým štadiónom, ba dokonca kamera sa dokáţe 

priblíţiť aţ k Obchodnej akadémii M. Hodţu. Monitorovací 
kamerový systém v skúšobnej prevádzke prvých troch týţdňov 

zaznamenal pri čine zlodeja, ktorý sa vlámal do jedného z 

odstavených vozidiel. V spolupráci so štátnymi policajtmi sa 
ho podarilo zaistiť na autobusovej zastávke. Podľa slov  

zástupcu náčelníka Mestskej polície Trenčín Ing. Jaroslava 
Sieberta, bol to muţ z Bánoviec nad Bebravou, ktorý mal na 

svedomí uţ predtým viaceré vlámačky do motorových 

vozidiel ako aj vykradnuté skrinky na krytej plavárni v 
Trenčíne.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 773/3/03 

 

Na tlačovej besede mesta Trenčín dňa 4. novembra 2003 
bola podaná informácia o výsledkoch nového ratingu mesta 

Trenčín. Na začiatku bolo konštatované, ţe mesto Trenčín 
prijalo veľmi prísne Zásady nakladania s finančnými pros-

triedkami mesta Trenčín, ktoré sprísnili proces schvaľovania 

rozpočtu mesta Trenčín, upresnili pouţitie rezervného fondu, 
sprísnili podmienky pre prijatie návratných finančných zdro-

jov a minimalizáciu zásahov do rozpočtu v priebehu roku. 
Podľa CRA rating agency, a.s. (afilácia svetoznámej ratin-

govej agentúry MOODYŚ) v priebehu roka 2003 bol  zvýšený 

dlhodobý medzinárodný rating mesta Trenčín z Baa- na Baa 
a potvrdený dlhodobý lokálny rating na úrovni skAa a krát-

kodobý lokálny rating na úrovni skP-1, čo je najlepšie hod-
notenie subjektu z krátkodobého hľadiska. Udelený rating 

mesta Trenčín a prísne podmienky nakladania s finančnými 

prostriedkami sa odrazili na úspešnom rokovaní s bankami pri 



 295 

plánovanej reštrukturalizácii úverového portfólia mesta Tren-

čín. Na prefinancovaní dlhu mesto Trenčín ušetrí pri splá-

caní úrokov 15,8 mil. Sk. A to i napriek tomu, ţe sa predĺţila 
doba splatnosti úveru aţ na rok 2013 a mesto Trenčín začne 

splácať istinu aţ v roku 2005. Za účelom reštrukturalizácie 
úverového portfólia mesta Trenčín boli oslovených všetkých 

11 bánk pôsobiacich na území mesta Trenčín. Na základe 

predloţených ponúk odporučila finančná a majetková komisia 
Mestského zastupiteľstva Trenčín uţ v septembri rokovať 

s piatimi vybranými bankami, ktoré predloţili najlepšie pod-
mienky. Ako potvrdil predseda komisie Ing. Branislav Celler 

v súčasnosti sú najhorúcejšími kandidátmi  Dexia banka Slo-

vensko, a.s.  (PKB, a.s. Trenčín) a Všeobecná úverová banka, 
a.s. Dlh mesta Trenčín predstavuje čiastku zhruba 130 mi-

liónov Sk, z ktorého najväčšiu časť tvorí nesplatená istina 
komunálnych obligácií vo výške 75 miliónov Sk, ktoré sú 

splatné v roku 2007. Samotná reštrukturalizácia dlhu sa bude 

týkať čiastky 97.212 tis. Sk. Mesto Trenčín  v súčasnosti splá-
ca úroky vo výške 8,2 % ročne. Podľa Ing. Branislava Cellera 

predbeţná ponuka bánk bola na dlhodobý úver so sadzbou 2,5 
aţ 2,6 % ročne (Euribor + 0,45%). Pohyblivá úroková sadzba 

bude viazaná na 3-mesačný Euribor plus marţa, splatnosť 

úveru bude 10 rokov a úver bude poskytnutý bez zabez-
pečenia. Mesto Trenčín sa tak stalo subjektom s jednými z naj-

lepších úverových podmienok na Slovensku. Na porovnanie 
úroková sadzba, za ktorú mesto Košice refinancovalo emisiu 

komunálnych obligácií v objeme 350 mil. Sk predstavuje 

Bribor + 2,5%, čo predstavuje niečo vyše 8 % a Bratislava 
získala od Istrobanky päťročný úver s 0,615 % marţou nad 

Euribor.  
Ďalej na tlačovej besede mesta Trenčín bola podaná 

informácia, ţe : 

- primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška v súlade s § 12a, 
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ods. 1,  písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov sa dňa 31. októbra 2003 vzdal 

v zákonom stanovenej lehote mandátu primátora mesta 
Trenčín z dôvodu nezlučiteľnosti výkonu štátnej funkcie – 

člena vlády. 
- podľa odporúčania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

primátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška sa odvolal proti 

rozhodnutiu o umiestnení stavby – Modernizácia ţelezničnej 
trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov pre traťovú rýchlosť 

160 km/hod. Toto odvolanie bolo vypracované 30. októbra 
2003 a bude doručené na Spoločný obecný úrad v Trenčíne. 

Dôvodom odvolania je neakceptovanie záväzného stano-

viska mesta Trenčín a jeho podmienok v projektovej doku-
mentácii k predmetnému rozhodnutiu, ktoré vypracovala 

firma  Reming  Consult a.s. Bratislava pre spoločnosť Ţelez-
nice Slovenskej republiky.  

- mesto Trenčín bude do nových volieb v rukách viceprimá-

tora  Ing. Jána Krátkeho a poslanca uvoľneného pre výkon 
funkcie  Ing. Branislava Cellera. Vzhľadom na to, ţe Ing. 

Miroslav Velčko abdikoval na funkciu prednostu Mestského 
úradu v Trenčíne ku dňu 31. október 2003 a túto funkciu 

bude dočasne vykonávať JUDr. Iveta Orgoníková.  

- viceprimátor Ing. Ján Krátky prevzal doterajšie kompetencie 
vyplývajúce z funkcie primátora mesta Trenčín a stal sa 

oficiálnym štatutárnym zástupcom mesta Trenčín. Riadenie 
novovzniknutých útvarov – marketingu a komunikácie, stra-

tegického rozvoja mesta Trenčín a útvar hlavného architekta 

prevzal Ing. Branislav Celler.  
- Mesto Trenčín poţiada prostredníctvom Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vyhlásenie nových volieb na pri-
mátora mesta Trenčín. V tejto súvislosti sa uskutoční dňa 

10. novembra 2003 mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na 

ktorom okrem iného bude vytvorený oficiálny dokument pre 
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štatutárneho zástupcu, ktorý zlúči doteraz existujúce tri po-

trebné dokumenty. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 07.11.2003 

Pomocná evidencia  657/1/03, 658/1/03, 659/1/03, 
660/1/03, 661/1/03, 678/1/03 

 

Dňa 7. novembra 2003 nový minister obrany Slovenskej 
republiky Ing. Juraj Liška navštívil Veliteľstvo pozemných síl 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Letecké opravovne 
Trenčín a Vojenský opravárenský podnik v Trenčín – Zlatov-

ciach. Na stretnutí s novinármi sa vyjadril, ţe všade mal 

polhodinové prednášky, na ktorých sa zoznamoval s po-
zemnými silami a logistikou našej armády. Jeho úlohou bolo 

zistiť ako sa plní program modelu armády 2010.  
Trenčianske noviny 10.11.2003 

Pomocná evidencia 651/1/03 

 
Dňa 11. novembra 2003 sa uskutočnila pravidelná tlačová 

beseda mesta Trenčín v hoteli Tatra po mimoriadnom zasad-
nutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorej sa zúčast-

nili viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, poverená 

zastupovaním prednostu Mestského úradu v Trenčíne JUDr. 
Iveta Orgoníková a vedúci odboru ţivotného prostredia a in-

vestícií Ing. Ladislav Petrtýl. Po privítaní novinárov tlačovým 
tajomníkom Stanislavom Bejdom bola podaná informácia, ţe 

dňa 10. novembra 2003 sa konalo mimoriadne zasadnutia 

mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré prerokovalo vzda-
nie sa primátorského mandátu Ing. Jurajom Liškom k 31. ok-

tóbru 2003. Program bol doplnený dvomi poslaneckými ná-
vrhmi a to návrh na zrušenie Základnej školy Trenčín, Ulica  

1. mája po splnení predpísaných právnych úkonov a návrh na 

riešenie vypadávajúceho signalizačného zariadenia pri hoteli 
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Tatra. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne vzalo oznámenie 

Ing. Juraja Lišku na vedomie a schválilo, aby zánikom man-

dátu Ing. Juraja Lišku na primátora plnil úlohy primátora mes-
ta Trenčín v plnom rozsahu zástupca primátora Ing. Ján Krát-

ky. Zástupcovi bol odsúhlasený plat na úrovni, ktorá je beţná 
pre ostatné krajské mestá a ktorý je totoţný s platom primátora 

do konca roku 2002. (Primátor J. Liška nepoberal plat). Jeho 

výška je stanovená na základ 47.900,- Sk plus 50% odmeny, 
celkovo 71.850,- Sk v hrubom. Poslankyňa mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne Mgr. Anna Plánková predloţila posla-
necký návrh na zrušenie Základnej školy Trenčín, Ulica 1. má-

ja po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slo-

venskej republiky na jej vyradenie zo siete základných škôl. 
V súvislosti so zrušením tejto školy sa vykoná do 31. de-

cembra 2003 inventarizácia hmotného a nehmotného majetku 
s vymenovaným likvidátorom pracovníkom Mest-ského úradu 

Trenčín Ing. Petrom Kubínskym a doriešiť by sa mali aj 

pracovno-právne vzťahy pracovníkov, ktorí na škole zostali 
zabezpečovať nevyhnutné činnosti. Poslanci neodsúhlasili 

poslanecký návrh Jána Babiča na riešenie svetelnej signa-
lizácie kriţovatky Štefániková ulica – Hasičská ulica pri ho-

tely Tatra vzhľadom na fakt, ţe v septembri 2003 bola pod-

písaná zmluva so spoločnosťou Siemens s.r.o. Bratislava, 
v ktorej bolo dohodnuté riešenie uvedeného dopravného uzla. 

Mesto Trenčín má momentálne priestor na to, aby si riešenie 
kriţovatky stanovilo ako prioritu. V rôznom vedúci odboru 

ţivotného prostredia a investícií Mestského úradu v Trenčíne 

Ing. Ladislav Petrtýl sa vyjadril k vzniknutému problému, kto-
rý bol zverejnený v médiach ohľadom výstavby nového obyt-

ného domu na Ulici Pod Sokolice v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 
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Dňa 12. novembra 2003 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţ-

nici Michala Rešetku v Trenčíne spomienkové podujatie veno-

vané 85. výročiu vzniku Tren-čanských 
novín, predchodcovi dnešných Tren-

čianskych novín. Ešte pred týmto po-
dujatím sa uskutočnil pietny akt  polo-

ţenia kvetov na hroby prvého zodpo-

vedného redaktora a vydavateľa Tren-
čanských novín  JUDr. Karola Štúra 

a kolpoltéra novín a kníh Františka Brázdu. Spomienkové 
podujatie venované 85. výročiu vzniku Tren-

čanských novín, predchodcovi dnešných Tren-

čianskych novín otvorila a prítomných účast-
níkov privítala riaditeľka Verejnej kniţnice 

Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Bre-
zová a potom sa ujala slova pracovníčka Ve-

rejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne 

Janka Poláková, ktorá moderovala program seminára venova-
ného spomínanému výročiu zaloţenia novín. So svojimi 

príspevkami vystúpili : 
- PhDr. Milan Šišmiš, člen Slovenskej historickej spoločnosti 

pri Slovenskej akadémii vied v Trenčíne – „Z dejín perio-

dickej tlače v našom regióne“ 
- Mgr. Igor Zmeták, pracovník Slovenskej národnej kniţnice 

v Martine – „Historické kniţničné fondy v regióne a vo 
fonde Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne“ 

- Mgr. Jozef Beňovský, pracovník Slovenskej národnej 

kniţnice v Martine – „Ţivot a dielo Františka Brázdu, tren-
čianskeho Hrebendu“ 

- Štefan Šicko, exšéfredaktor Trenčianskych novín – „Od 
Trenčanských novín po dnešné Trenčianske noviny“  

- Mgr. Ľudmila Ströhnerová, pracovníčka Verejnej kniţnice                         

M. Rešetku v Trenčíne – „Regionálna periodická tlač vo 

Janka Poláková 
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fondoch Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne a vyuţí-

vanie Trenčianskych novín“. 

Na záver podujatia vystúpil syn Františka Brázdu Alojz Brázda, 
ktorý sa poďakoval organizátorom podujatia 

za to, ţe si pri tak významnou podujatí, 
venovaného 85. výročiu vzniku Trenčan-

ských novín, predchodcovi dnešných Tren-

čianskych novín, spomenuli na jeho otca, 
ktorí bol spolupracovníkom a kolpoltérom 

Trenčianskych novín. Na záver podujatia si 
účastníci podujatia prezreli inštalovanú výs-

tavu pod názvom „Trenčianske noviny ke-

dysi a dnes“. Na zoţltnutých stranách si kaţdý mohol pozrieť, 
o čom sa v dávnej a blízkej minulosti písalo a súčasne mohol 

porovnávať techniku tlače, kultúru písania redaktorov so súčas-
nosťou. Pri príleţitosti otvorenia výstavy bola ouţívaná príle-

ţitostná pečiatka na Pošte 1 Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.11.2003, 18.11.2003 

Pomocná evidencia  640/1/03, 679/1/03, 682/1,2/03, 
683/1,2,3/03, 707/1/03 

 

Dňa 13. novembra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Ján  Krátky v obradnej miestnosti mesta Trenčín dlho-

ročného predsedu Klubu filatelistov v Tren-
číne Jozefa Koreného pri príleţitosti vyda-

nia jeho personálnej bibliografie, ako aj 

lektorku tohto diela Mgr. Ľudmilu Ströh-
nerovú. Po privítaní pracovníčkou Zboru 

pre občianske záleţitosti Bc. Elenou 
Gabajovou viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Ján Krátky zhodnotil činnosť Jozefa Kore-

ného Ako sám povedal, nevie,  či slovom 

Alojz Brázda 

Jozef Korený pri podpise do pamätnej 

knihy mesta Trenčín 
Jozef Korený 
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správne vystihne jeho osobnosť. Za pár mesiacov, čo ho 

pozná, mal moţnosť zistiť jeho cieľavedomosť a mimoriadnu 

snahu o neustále ovplyvňovanie zlepšovania kvality kultúrno-
spoločenského ţivota mesta Trenčín. Predovšetkým vlastná 

aktivita sa prejavovala pri príprave viacerých podujatí, najmä 
z oblasti filatélie a numizmatiky, tieţ iniciatívnym predkla-

daním návrhov ako napríklad na realizáciu pokračovania 

tretieho diela monografie mesta 
Trenčín. Je preto na mieste, ţe 

jeho prijatie na Mestskom úrade 
má i tento morálny rozmer oce-

nenia tvorivej činnosti, za čo 

mesto Trenčín vyjadruje poďa-
kovanie. Po príhovore vicepri-

mátora mesta Trenčín  Ing.  
Jána  Krátkeho  sa  Jozef Kore-

ný s manţelkou  a Mgr. Ľudmila Ströhnerová zapísali do pa-

mätnej knihy mesta Trenčín.  
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 91/2003 
 

Uţ tridsať rokov sa v Trenčíne hovorí o moţnosti vybu-

dovať na Trenčiansky hrad výťah či lanovku. Spomínal sa 
napríklad výťah zo Štefánikovej ulice s nástupnou stanicou iba 

kúsok od hotela Tatra. Poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne túto myšlienku pred niekoľkými týţdňami oprášili 

a to tak, ţe turisti by sa okrem Trenčianskeho hradu mohli 

poprechádzať aj po lesoparku Brezina, kde je tieţ čo pozerať. 
Veď len kúsok od Trenčianskeho hradu bol pred viac ako 

tridsiatimi rokmi vybudovaný Pamätník umučených druhej 
svetovej vojny. Okrem toho Správa Mestských lesov Trenčín 

v lesoparku Brezina vybudovala uţ niekoľko náučných 

chodníkov. Zohľadnením návštevy atraktívnych miest mesta 

Blahoţelanie od viceprimátora Ing. J. Krátkeho 
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Trenčín z vtáčej perspektívy sa črtá aj miesto nástupnej stanice 

pri vodníkovi na Štúrovom námestí. Zatiaľ je to iba 

myšlienka, nápad. Skôr však, neţ sa pustí uzda realizácie snov 
tohto náročného projektu, je nutné vypočítať, koľko by takáto 

investícia stála a najmä, či by skutočne aj mala zmysel. Takto 
sa vyjadril  druhý viceprimátor Branislav Celler.  

Trenčianske noviny 17.11.2003 

Pomocná evidencia  
 

Post trenčianskeho primátora sa uţ uvoľnil a Mestské zas-
tupiteľstvo v Trenčíne prostredníctvom Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky poţiadalo predsedu Národnej rady Slo-

venskej republiky Pavla Hrušovského o vyhlásenie primá-
torských volieb. Zatiaľ je oficiálne známy iba jeden kandidát a 

to Branislav Celler, ktorého predstavila koalícia strán Strany 
demokratickej a sociálnej únie – Kresťansko-demokratickej 

únie –Aliancie nového slova  a Demokratickej strany. O akých 

kandidátoch uvaţujú ostatné  opozičné strany ? Na stretnutí s 
regionálnymi novinármi dňa 28. októbra 2003 predseda  

Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana  Vladimír 
Mečiar povedal, ţe najlepším riešením by bol spoločný kan-

didát opozičných strán. Podľa jeho názoru by bolo naj-

vhodnejšie, keby sa dohodli na osobnosti známej všetkým 
Trenčanom. Podobný názor vyjadril aj predseda strany Smer 

Róbert Fico návštevy Trenčína dňa 7. novembra 2003, keď 
povedal, ţe ponúka koalíciu všetkým stredno-ľavým stranám, 

ktoré budú ochotné postaviť spoločného kandidáta. Veľmi 

skoro na vyjadrenie stanoviska je aj pre Komunistickú stranu 
Slovenska, Stranu demokratickej ľavice aj Ľudovú stranu, 

avšak sa prikláňajú na spoločného kandidáta opozície.  
Trenčianske noviny 17.11.2003 
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V časovom úseku od 10. do 14. novembra sa pod názvom 

„Kryštof“  uskutočnila policajná akcia, ktorá mala zmapovať 

správanie sa vodičov na cestách po celom Slovensku. Podľa 
vyjadrenia riaditeľa Okresného dopravného inšpektorátu v 

Trenčíne Jozefa Čermáka, policajti skôr ako vyšli do terénu, 
boli poučené tak, aby sa venovali predovšetkým závaţným 

dopravným priestupkom, teda takým, ktoré by mohli ovplyv-

niť vznik dopravnej nehody. Policajti si teda nevšímali drobné 
nedostatky, ako boli lekárničky po záruke. Najčastejšie ude-

ľovali pokuty za rýchlu jazdu, poţitie alkoholu pred jazdou, 
predbiehanie sa pri plnej čiare alebo pri zákaze predbiehania 

sa, pri prechádzaní kriţovatky na červenú, či pri jazde bez 

rozsietených svetiel. Policajti kontrolovali aj technický stav 
vozidiel, ojazdenosť pneumatík. Ich pozornosti neušli nezap-

nuté bezpečnostné pásy, najmä pri jazde mimo obce. Kon-
trolám na alkohol sa nevyhli ani vodiči autobusov, taxikári a 

cyklisti. V regióne Trenčianskeho a Ilavského okresu sa po 

celý čas akcie neustále pohybovalo 12 policajných hliadok. 
Minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír Palko pri vy-

hodnotení tejto celoslovenskej akcie potvrdil veľkú nedis-
ciplinovanosť vodičov, čo potvrdzuje aj výška vybratých po-

kút v rámci Slovenskej republiky v čiastke 18 miliónov Sk. 

Trenčianske noviny 17.11.2003 
Pomocná evidencia  

 
Dňom 15. novembra 2003 sa začala vo všetkých krajských 

mestách Slovenskej republiky, teda aj v Trenčíne podpisová 

akcia za vyhlásenie referenda na predčasné parlamentné 
voľby. Dve hodiny zbierali odborári pred Kultúrnym a meto-

dickým centrom ozbrojených síl Slovenskej republiky podpisy 
pod petíciu za vyhlásenie referenda. Petičnú akciu odštartovali 

s meškaním, pretoţe vznikol organizačný zmätok, pretoţe časť 

ľudí bola na Mierovom námestí a časť pred Kultúrnym a me-
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todickým centrom ozbrojených síl Slovenskej republiky. K 

zhromaţdeným občanom sa prihovorila odborárka, ktorá 

okrem Dzurindovej vlády kritizovala schválený Zákonník prá-
ce. Za politické strany, ktoré petíciu oficiálne podporujú však 

nikto nerečnil. Ľudia väčšinou podpisovali hárky bez komen-
tára. Pri zisťovaní pohnútok podpísania petičného hárku bolo 

konštatovanie, ţe všade je samá draţoba, zdravotníctvo v ko-

lapse, lekárne sú bez liekov nie je. Okolo poludnia zostali pri 
stolíku uţ iba organizátori, ktorí tvrdili, ţe sa im podarilo 

vyzbierať asi 400 podpisov.  
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 17.11.2003 

Pomocná evidencia 703/2/03 
 

     Od začiatku roka 2003 bolo v Trenčianskom kraji zistených 
55 prípadov falzifikátov slovenských bankoviek. Vyskytli sa 

však i prípady falšovania cudzej meny. Najväčší počet zais-

tených falzifikátov v rámci Trenčianskeho kraja bol zaz-
namenaný v okresoch Trenčín, Povaţská Bystrica a Prievidza. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť polícia odporúčala, aby 
predavačky v pokladni bankovky kontrolovali UV lampou. 

Pokiaľ by mali podozrenie, je potrebné bankovku ju neprijať a 

zavolať políciu. Podvodníci sa snaţia falošné bankovky pre-
tlačiť do obehu najmä v menších obchodoch, reštauračných 

zariadeniach, kde práve spomínané UV lampy nie sú k dis-
pozícii. 

Trenčianske noviny 17.11.2003 

Pomocná evidencia 702/3/03 
 

Po štrnástich rokoch sa Slovensko dočkalo 17. novembra 
2003 ako štátneho sviatku. Mesto Trenčín, ako jedno z mála 

miest usporiadalo oslavu výročia neţnej revolúcie. Na prvé 

spomienkové stretnutie na Mierovom námestí mali ľudí pri-
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lákať najmä koncerty kapiel „Mantinels“ & „Gladiátor“. Popri 

tom sa rozdávali trikolóry a zapaľovali sviečky. Sviečková 

spomienka sa mala pôvodne konať ako sprievodná akcia na 
Štúrovom námestí, no pre nepriaznivé poveternostné pod-

mienky sa kahance napokon zapaľovali priamo pred budovou 
mestského úradu. O štvrtej popoludní, keď mal program za-

čať, postávalo na námestí len niekoľko desiatok ľudí. Väčší 

počet prilákala aţ hlučná skupina „Mantinels“. Medzi pres-
távkami piesní tejto skupiny vystúpili na námestí aj traja ak-

tivisti z novembrových čias Ing. arch. Július Brúna, výtvarník 
Jaroslav Olah a JUDr. Eugen Szép, ktorí so svojimi krátkymi 

príhovormi pokúsili navodiť spomienku na túto významnú 

udalosť. No divákov veľmi neupútali. Mladí ľudia prišli na 
Mierove námestie najmä pre koncert skupiny„Gladiátor“.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 18.11.2003, 24.11.2003 

Pomocná evidencia 691/1/03, 708/1/03, 720/1/03 

 
Dňa 19. novembra 2003 sa uskutočnila pravidelná týţdňová 

tlačová beseda mesta Trenčín, ktorej sa zúčastnil viceprimátor 
Ing. Branislav Celler, poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Ing. Anton Boc a poverená zastupovaním pred-

nostu Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta Orgoníková. 
Po otvorení tlačovej besedy hovorcom primátora Stanislavom 

Bejdom sa ujal slova  Ing. Branislav Celler, ktorý komentoval 
zasadnutie Mestskej rady Trenčín dňa 18. novembra 2003, 

ktorá prerokovala tri mimoriadne závaţné dokumenty  a to : 

- zimný operačný plán na obdobie december 2003 aţ február 
2004 pre mesto Trenčín, 

- projekty tretieho sektora a športových aktivít, 
- organizovanie podujatí počas vianočných sviatkov. 

Zimný operačný plán bliţšie vysvetlil poslanec Ing. Anton 

Boc.  Mesto Trenčín bude počas zimnej údrţby zabezpečovať 
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zjazdnosť mestských komunikácií pre motorovú dopravu a ve-

rejných priestranstiev v prípade nepriaznivých poveternost-

ných podmienok. Tento rok mesto Trenčín sprísni dohľad nad 
dodrţiavaním zákonných noriem, ktoré majú zabezpečiť 

schodnosť chodníkov, ktoré patria do správy vlastníkov, 
správcov alebo uţívateľov priľahlých nehnuteľností. Osobitná 

pracovná skupina v  zloţení viceprimátori Ing. Ján Krátky a 

Ing. Branislav Celler, poslanec mestského zastupiteľstva a ná-
mestník riaditeľa Mestského hospodárstva Trenčín Ing. Anton 

Boc, náčelník Mestskej polície Mgr. František Országh a ve-
dúci odboru ţivotného prostredia Ing. Ladislav Petrtýl bude 

kaţdý pondelok prechádzať centrom mesta Trenčín od hotela 

Tatra aţ po Kultúrne a metodické centrum ozbrojených Slo-
venskej republiky a kontrolovať dodrţiavanie zákonom stano-

vených podmienok tak, aby zodpovedné osoby (majitelia, 
správcovia alebo uţívatelia nehnuteľnosti) včas a riadne za-

bezpečili údrţbu chodníkov, teda tak, aby bolo mesto Trenčín 

čisté a upravené. Občania sami môţu prispieť k rýchlejšiemu 
zabezpečeniu schodnosti chodníkov, ak nahlásia na dispečing 

zimnej údrţby oblasti a nehnuteľnosti, v okolí ktorých nebola 
zabezpečená riadna čistota a priechodnosť komunikácií. Vý-

kon zimnej údrţby mestských komunikácií pre motorovú 

dopravu  bude zabezpečovaný vo všetkých mestských častiach 
podľa poradia dôleţitosti. Na mestských komunikáciách spa-

dajúcich do prvého poradia dôleţitosti je čas výkonu sta-
novený do 3 hodín od ukončenia sneţenia alebo vzniku poľa-

dovice. V prípade druhého poradia dôleţitosti majú komu-

nikácie stanovený čas výkonu zimnej údrţby do 7 hodín od 
ukončenia sneţenia alebo vzniku poľadovice. V prípade mest-

ských komunikácií  spadajúcich do tretieho stupňa  čas vý-
konu je stanovený aţ po ukončení zimnej údrţby na mest-

ských komunikáciách patriacich do prvej a druhej skupiny. 

Zimnú údrţbu mestských komunikácií vykonáva Mestské 
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hospodárstvo Trenčín m.p.o. V prípade mesta Trenčín tvoria 

komunikácie spadajúce do prvých dvoch skupín podľa poradia 

dôleţitosti dĺţku takmer 88 kilometrov. Správca mestských 
komunikácií pritom bude pouţívať technológiu prehŕňania 

komunikácií a posyp. Posyp bude vykonávaný : 
A) inertným materiálom (kamenivo fr.4/8 a O/4 mm)  

B) chemickým posypom (cestná soľ) 

C) zmiešaným posypom (zmes inertného materiálu a cestnej 
soli v pomere 6:1) 

Pre posyp bude pripravený materiál v objeme takmer                
410 ton, z toho budú tvoriť chemické zmesy 110 ton, inertný 

materiál 100 ton, zmiešaný posyp 200 ton. Výkonní pracov-

níci zimnej údrţby budú zadelení do štyroch smien v nepre-
trţitej prevádzke. Personálne zabezpečenie tvorí v prípade             

4 smien 14 pracovníkov na jednu smenu. V prípade priaz-
nivého počasia budú títo pracovníci vykonávať náhradné práce 

ako likvidácia čiernej skládky pri areáli skládky tuhého 

komunálneho odpadu, ručné čistenie mesta, výspravky výtl-
kov, údrţba dopravného zvislého značenia, renovácia det-

ských ihrísk a podobne. Technické vybavenie zimnej údrţby 
pozostáva zo 4 kusov VSV 6 (viacúčelový sypač vozoviek 

s pluhom), 6 ks traktorov s radlicovu a rozmetadlom, 3 ks Uni-

verzálneho kolového nakladača UN 050, 2 ks univerzálnych 
sypačov chodníkov (1 ks Multicar Fumo, 1 ks Unicom) a 1 ks 

univerzálneho nakladača Bobcat. Zimnú údrţbu štátnych ciest 
prechádzajúcich územím mesta Trenčín vykonáva Slovenská 

správa ciest – správa a údrţba Trenčín.  

Do prvého poradia dôleţitosti patria mestské 
komunikácie, po ktorých vedú autobusové linky mestskej 

hromadnej dopravy a ďalšie dôleţité zberné komunikácie 
v jednotlivých mestských častiach : 

Mestská časť Stred : 

- Mierové námestie   -     Legionárska ulica 
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- Matúšova ulica    -     Soblahovská ulica 

- ulica Farská     -     Inovecká ulica 

- Štúrovo námestie   -     Ulica Dlhé Hony  
- Palackého ulica    -     Partizánska ulica 

- Vajanského ulica   -     Cintorínska ulica 
- Hviezdoslavova ulica   -     Ulica Pod Brezinou 

- Sládkovičova ulica   -     Ulica Nad Tehelňou 

- Rozmarínová ulica   -     Ulica Jána Zemana 
- Jaselská ulica    -     Karpatská ulica 

- Braneckého ulica   -     Ulica K Dolnej stanici 
- Nám. sv. Anny    -     Ulica Horný Šianec 

- Park         

Mestská časť Sever : 
- Ţelezničná stanica   -    Ulica kpt. Nálepku 

- Ţelezničná ulica    -    Mládeţnícka ulica 
- Ulica Kragujevských hrdinov -    Potočná ulica 

- Rázusova ulica    -    Opatovská ulica 

- Povaţská ulica    -    Ulica Pred Poľom 
- Hodţova ulica    -    Kukučínova ulica 

Mestská časť Západ : 
- Zlatovská ulica    -    Kasárenská ulica 

- Brnianska ulica    -    Majerská ulica 

- Piešťanská ulica    -    Ulica Ľ. Stárka  
- Staničná ulica    -    Veľkomoravská ulica 

- Spojnica Istebník – Zlatovce  

Mestská časť Juh : 

- Ulica gen. L. Svobodu  -    Liptovská ulica 

- Saratovská ulica    -    Bazovského ulica 
- Východná ulica     -    Vansovej ulica 

- Ulica J. Halašu     -    Ulica Halalovka 
- Novomeského ulica    -    Ulica M. Bela 

- Šmidkeho ulica     -    Zdravotné stredisko 
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- Šafáriková ulica     -    Chrámový areál 

O programe tohoročných Vianočných sviatkov v Trenčíne 

v Trenčíne informoval Ing. Branislav Celler. Ako povedal 
mesto Trenčín pripravilo pre občanov bohatý kultúrny pro-

gram a atmosfére sviatkov vynikne ľadová plocha uprostred 
Štúrovho námestia, priamo pri obľúbenej atrakcii mesta – 

Vodníkovi. Vianoce pre Trenčanov však nebudú iba náhod-

ným zhlukom nezávislých akcií, budú mať svoj vlastný motív 
a ich idea naplní humanitné poslanie neodmysliteľne späté 

s čarom týchto sviatkov pokoja a mieru. Všetky tohtoročné 
vianočné podujatia sa nesú pod názvom „Čaro Vianoc pod 

hradom“ a budú organizované  v spolupráci s Nadáciou deťom 

Slovenska, ktorá pripravuje svojou koncepciou jedinečné cha-
ritatívne podujatie „Hodina deťom“. Celkový  vzhľad Štú-

rového námestia sa bude meniť od 1. decembra 2003 aţ do   
15. decembra 2003, kedy bude ľadová plocha – verejné klzis-

ko pri vodníkovi bude sprístupnené na slávnostnom gala 

otvorení. O finančnej podpore aktivít tretieho sektora a špor-
tových podujatí v prospech obyvateľov mesta Trenčín 

informoval druhý viceprimátor Ing. Branislav Celler. Podľa 
jeho informácie mesto Trenčíne schválilo podporu kon-

krétnych projektov tretieho sektora a športových aktivít  čiast-

kou pribliţne 700 tis. Sk. Najvyššia čiastka 180 tis. Sk bude 
smerovať „Trenčianskej nadácii“ na projekty realizované ešte 

v roku 2003. Okrem spolufinancovania grantových programov 
(špeciálne a vianočné kolo) financie poputujú na prípravu 

informačných materiálov, realizáciu nového projektu nadácie 

– Klubu darcov a na prípravu a realizáciu bálu Trenčianskej 
nadácie, ktorý sa uskutoční 8. decembra 2003. Z rezervy mes-

ta Trenčín pre výnimočné akcie a reprezentáciu  boli pos-
kytnuté dotácie : 

- atletickému a športovému oddielu Telovýchovnej jednoty 

Slávia Športová škola Trenčín vo výške 70 tis. Sk;  
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- Občianskemu zdruţeniu Betlehem Trenčín poskytne mesto 

na projekt „Predchádzanie depresiám“, ktorý kladie dôraz na 

prevenciu vzniku depresií rozvojom športových aktivít 
čiastku 28 tis. Sk; 

- Akcia „Večer bojových umení“ získala dotáciu vo výške 50 
tis. Sk; 

- TJ Slávia Športová škola Trenčín – cyklistickému oddielu 

pre juniorov 30 tis. Sk; 
- Miestny klub Slovenského orla Trenčín 100 tis. Sk;  

- Majstrovstvá Európy ţien v silovom trojboji a Majstrovstvá 
muţov v tlaku na lavici (konajú sa v Trenčíne) 60 tis. Sk; 

- Hokejový klub Dukla Trenčín, n.o. – reprezentácia na 

medzinárodnom turnaji juniorov  v Moskve 70 tis. Sk; 
- Interkan Karate klub Trenčín – na Majstrovstvá Slovenska 

v karate v Trenčíne 24,3 tis. Sk; 
- Šachový klub Trenčín – účasť na zahraničnej reprezentácii 9 

tis. Sk; 

- Horolezecký klub „James“ Trenčín – expedícia reprezen-
tantov Slovenska do Himalájí 30 tis. Sk. 

- Trenčiansky kolkársky klub – turnaj „Laugaricio 2003“ a 
„Priateľstvo s druţobnými mestami 2003“ 30 tis. Sk; 

- benefičný koncert pre deti s poruchami sluchu pod názvom 

„Počuť srdcom“ vo výške 20 tis. Sk pre Nadáciu Vlada 
Kulíška „Počuť srdcom“. 10. ročník benefičného podujatia 

pre deti s poruchami sluchu zavíta do Trenčína dňa                     
9. decembra 2003, kde sa projekt pred 10 rokmi začal.  

V tomto roku bude koncert organizovať Nadácia Vlada 

Kulíška Počuť srdcom spolu s Trenčianskou kultúrnou 
a programovou agentúrou a Kultúrnym a metodickým cen-

trom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vďaka uvedenej 
skutočnosti sa projekt mohol rozšíriť aj o ďalšiu skupinu 

detí – detí z trenčianskych detských domovov. Výťaţok 

z koncertu, v ktorom všetci účinkujúci profesionálni umelci 
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vystúpia bez nároku na honorár, bude určený deťom z tren-

čianskych detských domovov a sluchovo postihnutým de-

ťom. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 688/1/03, 689/1/03, 690/1/03 
 

Dňa 21.novembra 2003 sa začal 4. ročník „Festivalu slo-

venského filmu“  v druţobnom francúzskom meste Cran Ge-
vrier. Festival je tradične organizovaný partnerskými mestami 

Trenčín a Cran Gevrier kaţdý druhý rok. Formou bienále sa 
v rámci neho kaţdoročne predstavujú striedavo slovenské 

filmy vo Francúzsku a  francúzske filmy na Slovensku. Na 

slávnostnom otváracom večeri tohtoročného festivalu sa 
zúčastnili vzácne osobnosti, z ktorých moţno spomenúť 

primátora mesta Cran Gevrier Jeana Boutryho, zástupcu 
primátora mesta Trenčín Ing. Jána Krátkeho a  veľvyslankyňu 

Slovenskej republiky vo Francúzsku Máriu Krásnohorsku. 

Počas celého týţdňa od 21. do 28. novembra 2003 si diváci vo 
francúzskych mestách Cran Gevrier, Annecy a Chamberry 

pozreli deväť celovečerných slovenských a českých filmov. 
V programe festivalu boli tradične aj krátkometráţne filmy a 

študentské práce. Stalo sa uţ tradíciou, ţe súčasťou festivalu 

bývajú sprievodné podujatia, ktoré majú návštevníkom pri-
blíţiť slovenskú kultúru, remeslá i gastronómiu. V tomto roku 

sa v miestnej galérii v Cran Gevrier a v ateliéri Minh Tran 
v Annecy svojimi dielami predstavili výtvarníci z Trenčína a 

okolia – Eva Mišáková-Abelová, Jozef Vydrnák a Jozef Lu-

bina. Svojím vystúpením zaujala hudobná formácia Dose over 
Those, takisto z Trenčína a zaujímavým sprievodným podu-

jatím boli tieţ večery slovenskej poézie prebásnenej do fran-
cúzštiny v podaní francúzskych i slovenských recitátorov. Pre 

najmenších divákov boli určené bábkové predstavenia „Per-

níková chalúpka“ v podaní trenčianskeho zdruţenia Kulčento. 
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Ochutnávku slovenských špecialít zabezpečovali študenti so 

svojimi učiteľmi praktického vyučovania Zdruţenej strednej 

školy hotelových sluţieb a obchodu v Trenčíne. Počas 
festivalu francúzska strana pripravila v rámci oficiálneho 

programu predstaviteľov oboch miest tematické stretnutie - 
konferencia na tému „Vstup Slovenska do Európskej únie“, 

ktorá bola organizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom 

Slovenskej republiky vo Francúzsku a Info Point Europe. Na 
konferencii vystúpili veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo 

Francúzsku Jej Excelencia Mária Krásnohorska, zástupca 
primátora Annecy - bývalý francúzsky minister pre európske 

záleţitosti a poslankyňa Európskeho parlamentu pani Ruhre. 

Poslanci z miest Trenčín, Cran Gevrier a Piossasco (Talian-
sko) mali tieţ moţnosť v rámci okrúhleho stola diskutovať na 

tému „Vzťahy medzi poslancami a občanmi, lokálna demo-
kracia“. Za mesto Trenčín sa diskusie zúčastnili zástupca pri-

mátora, Ing. Ján Krátky a poslanci mestského zastupiteľstva 

MUDr. Eugen Szép a Ing. Ján Bezák.  
Vlastné poznámky z tlačovej besedy mesta Trenčín dňa                   

2. decembra 2003 
Trenčianske noviny 08.12.2003 

Pomocná evidencia 730/1/03, 754/1/03 

 
Dňa 24. novembra 2003, teda mesiac pred 

štedrým dňom sa uskutočnila tlačová beseda 
mesta Trenčín, ktorej sa zúčastnil druhý 

viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a pred-

sedníčka projektu „Hodina deťom“ Lucia 
Štaselová. Po privítaní novinárov tlačovým 

hovorcom primátora Stanislavom Bejdom, 
druhý viceprimátor mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler oboznámil s priebehom toho-

ročným programom organizovaným pri prí-
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leţitosti vianočných sviatkov pod názvom „Čaro Vianoc pod 

hradom“. Ako sa sám vyjadril, tohoročné vianočné sviatky 

budú v Trenčíne v úplne novom šate s jednotným motívom 
a humanitným poslaním, ako priateľ projektu „Nadácie pre 

deti Slovenska“ pod názvom „Hodina deťom“. Všetky finan-
čné prostriedky, ktoré budú vyzbierané z kultúrnych akcií na 

území mesta Trenčín sa prednostne distribuujú pre potreby 

detí mesta Trenčín. Vianočný program v meste Trenčín sa zač-
ne otvorených vianočných trhov dňa 5. decembra 2003 za 

účastí popredných osobností mesta Trenčín. Vianočné korzo 
bude mať dva nosné prvky a to vianočné trhy na Mierovom 

námestí so ţivým Betlehemom a verejná ľadová plocha 

elypsovitého tvaru na Štúrovom námestí pri vodníkovi. Korzo 
bude ozdobené nielen tradičným vianočným osvetlením, ale aj 

úplne novými dvadsiatimi drevenými stánkami, ktorých 
strecha bude potiahnutá plátnom v mestských farbách. Stán-

kový priestor bude poskytnutý podnikateľom zdarma, ale 

mesto má právo rozhodovať o sortimente predávaných výrob-
kov. Ľadová plocha bude otvorená dňa 15. decembra 2003. 

Ţivý Betlehem bude pravidelne oţívať trikrát denne od 18. aţ 
do 24. decembra 2003. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 697/1/03, 698/1/03, 699/1/03, 700/1/03 
 

Členovia petičného výboru v Trenčíne zbierajúceho pod-
pisy občanov pod petíciu nesúhlasiacu s modernizáciou ţelez-

ničnej trate podľa variantu 1, ktorou mal byť postavený nový 

ţelezničný most a asanácia mestskej letnej plavárne, sa dom-
nievali, ţe posledné vyhlásenia predstaviteľov mesta Trenčín o 

odloţení riešenia modernizácie ţelezničnej trate o niekoľko 
rokov sú pravdivé. No stalo sa celkom niečo iné. K celej veci 

sa nechal počuť predseda petičného výboru Jozef Tuchyňa, 

keď povedal – „Mysleli ţe boli vypočuté aj hlasy občanov, 



 314 

ktorí dali svoj podpis pod petíciu, hoci sme dodnes na petíciu 

nedostali zákonom stanovenú odpoveď. Pred niekoľkými 

týţdňami sme sa dozvedeli, ţe vtedajší trenčiansky primátor 
Juraj Liška 30. septembra 2003 podpísal územné rozhodnutie, 

čo je podľa nášho názoru v rozpore so zákonom o obecnom 
zriadení ako aj so stavebným zákonom“. Pozastavil sa aj nad 

tým, ako mohol primátor mesta Trenčín podpísať územné 

rozhodnutie, keď ešte nie je doriešená koncepcia modernizácie 
ţelezničnej trate, ktorá zásadným spôsobom by mala vstúpiť 

do ţivota občanov mesta Trenčín. Pri konfrontácii získaných 
dokumentov so stavebným zákonom petičný výbor dospel k 

názoru, ţe rozhodovanie o modernizácii ţelezničnej trate sa 

dotýka štyroch okresov a tridsiatich obcí. Preto územné roz-
hodnutie patrí do kompetencie krajského úradu. To si zrejme 

uvedomovalo aj mesto, keď v máji 2003 poslalo na minis-
terstvo výstavby a regionálneho rozvoja prostredníctvom Kraj-

ského úradu v Trenčíne ţiadosť podpísanú viceprimátorom 

Jánom Krátkym. Krajský úrad v Trenčíne do októbra 2003 na 
ţiadosť nereagoval a to uţ bolo vtedajším primátorom Jurajom 

Liškom podpísané záväzné stanovisko k územnému konaniu 
na stavbu - „Modernizácia ţelezničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom - Púchov pre traťovú rýchlosť 140 - 160 km/h. Na 

základe tejto skutočnosti preto petičný výbor po zváţení všet-
kých faktov a vyuţívajúc zákony tohto štátu, obrátil sa na 

Okresnú prokuratúru v Trenčíne, aby prešetrila postup mesta 
Trenčín a konanie bývalého primátora Ing. Juraja Lišku.  

Trenčianske noviny 27.10.2003, 24.11.2003, 03.12.2003 

Pomocná evidencia 636/1/03, 669/2/03, 671/1/03, 719/1/03 
 

Dňa 24. novembra 2003 sa uskutočnila prvá pochôdzka 
funkcionárov po centre mesta Trenčín, avizovanej v ranných 

hodinách, teda tak ako bolo avizované na tlačovej besede. 

Zúčastnili sa jej vedúci odboru ţivotného prostredia Mest-
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ského úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl, zástupca riadi-

teľa mestskej príspevkovej organizácie Mestské hospodárstvo 

Trenčín Ing. Anton Boc, náčelník Mestskej polície v Trenčíne 
Mgr. František Orságh a  viceprimátor pre stratégiu a marke-

ting Ing. Branislav Celler. Pracovné stretnutie skupiny v te-
réne začalo pred hotelom Tatra  a po prehliadke centra mesta 

Trenčín stanovilo nasledovné úlohy pre oblasť poriadku 

a čistoty v centre mesta : 
1. pre odbor ţivotného prostredia Mestského úradu v Trenčí-  

ne : 

 Zistiť podľa stavebného povolenia kedy bude  odstránené 

lešenie pri budove Zlatokovu vzhľadom na ukončenie 
stavby 

 Rokovať s Povaţskou odpadovou spoločnosťou ohľadne 
uloţených vriec s odpadom o 7,

30
 hod. pred prevádzkami 

v centre mesta Trenčín a zistiť čas kedy sú počas dňa 
odváţané. 

2. pre Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. 

 zabezpečiť poriadok v kríkoch pred budovou hotela Tatra  

 zabezpečiť protišmykové úpravy schodov v podchodoch  

 opraviť kockovú dlaţbu na Mierovom námestí  

 vyčistiť priestor bývalého letného kina vzhľadom na 
neporiadok a zápach  

 zabezpečiť odstránenie nepotrebného potrubia pri budove 
Krajského úradu v Trenčíne 

 opraviť fontánku, zadebniť do dreveného obalu  

 opraviť cestu pri budove hotela Laugarício, kde sú rôzne 
výtlky a diery  

3. pre Mestskú políciu : 

 doriešiť parkovanie pri budove Československej obchod-

nej banky, hoteli Laugarício a predajni „Dráčik“ 

 prešetriť stav pouţitých značiek pri  hoteli Laugarício  
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 od 1. decembra 2003 je zákaz parkovania motorových 

vozidiel na Štúrovom námestí  
Vlastné poznámky 

 

Dňa 24. novembra 2003 bola Kongresová sála hotela Tatra 
v Trenčíne miestom, kde Mestský úrad v Trenčíne po prvýkrát 

pripravil aukciu pod názvom „Katarínske obrázky“. Draţili sa 
obrazy, ktoré nevyuţité boli zapadnuté prachom v skladových 

priestoroch mestského úradu. Draţilo sa celkom 18 obrazov 

od miestnych i cudzích autorov a ich ceny sa vyšplhali 
z niekoľkých sto korún na tisícky. Najdrahší obraz od MUDr. 

Júliusa Činčára pod názvom „Ryba a starci“ s vyvolávacou 
cenou 15 tisíc Sk vydraţil za 34 tisíc Sk filmový producent 

PhDr. Peter Niţňanský, CSc. Výťaţok z tejto draţby putoval 

na konto „Hodina deťom“. Hlavným aktérom draţby bol 
poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Marián 

Kvasnička. Z poriadanej draţby bolo vyzbieraných                       
86.901 Sk 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 01.12.2003 
Pomocná evidencia 738/1/03 

 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne zvolil na svojom zasadaní 26. novembra 2003 
v tajnom hlasovaní za kandidáta na rektora na funkčné ob-

dobie 2004-2008 opäť doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. Bol 
jediným kandidátom navrhnutým akademickou obcou univer-

zity. V tajnom hlasovaní z 24 hlasov získal 23. Vo svojom 

programovom vyhlásení skonštatoval, ţe univerzita sa za 
sedem rokov svojej existencie zapísala medzi štandardné 

univerzity v Slovenskej republike a získala si čoraz lepšiu 
pozíciu v zahraničí. Doc. Ing. Juraj  Wagner, PhD. vo svojom 

príhovore ďalej uviedol, ţe treba pokračovať v dobrom trende 

rozvoja univerzity a dôleţité je, aby si našla pevné miesto 
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v tvrdej konkurencii po vstupe Slovenskej republiky do spo-

ločného európskeho domu, pretoţe bez vedy a vzdelávania by 

sme zostali na chvoste Európy. Doc. Ing. Juraj   Wagner, PhD. 
patrí medzi zakladateľov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka a pôsobí na nej od  jej zrodu v roku 1997.  Bol pr-
vým dekanom Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka aţ do februára 2001, kedy nastúpil na post 

jej rektora. Túto funkciu zastáva dodnes. Je autorom a spolu-
autorom vyše 60-tich pôvodných vedeckých prác, vysoko-

školskej učebnice a viacerých vysokoškolských učebných 
textov. Pripravil vedeckú monografiu z oblasti špeciálnych 

elektrických strojov. Bol zodpovedným resp. spoluzodpoved-

ným riešiteľom vyše 60-tich úloh pre prax. Výsledky svojej 
vedeckej práce prezentoval na vedeckých a odborných konfe-

renciách doma i v zahraničí. Okrem toho treba dopovedať, ţe 
v súčasnej dobe pôsobí vo významných inštitúciach buď ako 

člen alebo funkcionár. Z nch osobitne treba spomenúť funkciu 

prezidenta v Slovenskom národnom komitéte „International 
Electrotechnical Commission“ so sídlom v Ţeneve, člena 

európskeho výboru pre tvorbu elektrotechnických noriem 
CENELEC so sídlom v Bruseli, člena Rady predsedu Úradu 

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky pre priemyselnú a legálnu metrológiu a pôsobí aj 
v ďalších inštitúciách. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 01.12.2003 

Pomocná evidencia 738/2/03 

 
Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s náčel-

níkom Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky generálom Milanom Cerovským navštívil dňa 27. no-

vembra 2003 zbrojárske firmy DMD Holding Trenčín, Kon-

štrukta Defence Trenčín, Konštrukta Industry Trenčín a 
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Vojenský opravárenský podnik Trenčín v regióne Trenčín. 

Okrem toho sa prezident  sa stretol aj s vedením ZŤS Špeciál 

Dubnica nad Váhom. Bezprostredne po prehliadke výrobných 
hál Konštrukty Industry, ktorá sa okrem civilnej výroby 

zaoberá vývojom a výrobou strojov, liniek a zariadení pre 
plnenie munície a spracovanie trhavín, vyjadril svoje pocity 

slovami, ţe je to významný partner, ktorý umoţní rozvoj 

ekonomiky firmy a zamestnanosť regiónu. 
Trenčianske noviny 01.12.2003 

Pomocná evidencia 739/1/03 
 

Štvrtkový večer 27. november 2003 bol v kongresovej sále 

hotela Tatra v Trenčíne vyhradený verejnej diskusii s minis-
trom sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ľu-

dovítom Kaníkom o dôchodkovej reforme. Prekvapenie pre 
účastníkov bolo, ţe minister neprišiel a jeho vystúpenie 

suplovala Iveta Radičová a štátny tajomník ministerstva 

Martin Danko. 
Trenčianske noviny 15.12.2003 

Pomocná evidencia 772/1/03  
 

Kyticou červených ruţí si dňa 27. novembra 2003 pri-

pomenuli trenčianski demokrati nedoţité 82. narodeniny 
Alexandra Dubčeka pri pamätnej tabuli umiestnenej pri vstupe 

do trenčianskej nemocnice. 
Trenčianske noviny 01.12.2003 

Pomocná evidencia 735/3/03 

 
V dňoch 27. a 28. novembra sa uskutočnilo v poľskom 

Poznani valné zhromaţdenie Zdruţenia európskych regiónov, 
ktorej sa zúčastnilo 500 delegátov z 250 regiónov. Okrem 

delegátov sa zúčastnili rokovania aj delegácia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na čele s riaditeľom Úradu Trenčian-

Zľava vedúca oddelenia cestovného ruchu TSK Mgr. Jana Horovová, 
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skeho samosprávneho kraja 

Ing. Pavlom Krištofom. 

Hlavnými bodmi programu 
bola správa o činnosti Zdru-

ţenia európskych regiónov 
a ratifikácia ţiadostí regió-

nov o prijatie do tohto zdru-

ţenia. Novým členom zdru-
ţenia sa stal Trenčiansky sa-

mosprávny kraj. 
Trenčianske noviny 15.12.2003 

Pomocná evidencia 777/1/03 

 
Dňa 1. decembra 2003 bola doručená Národnej rade Slo-

venskej republiky ţiadosť Mesta Trenčín na vyhlásenie volieb 
na funkciu primátora mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 

 
 

          Nevídanou pompéznou iniciatívou odštartoval Trenčín prí-

pravy na tohtoročné vianočné 
sviatky. Podľa vzoru bratislav-

ského klziska na Hviezdosla-
vovom námestí sa začala výs-

tavba ľadovej plochy aj uprostred 

trenčianskeho Štúrovho námestia 
dňa 1. decembra 2003. Klzisko s 

rozlohou 320 m
2
, v strede ktorého 

bude tróniť socha vodníka Valentína a má byť slávnostne 

sprístupnené obyvateľom mesta 15. decembra 2003. Ľadová 

plocha sa plánuje vyuţívať prinajmenšom do konca februára. 
No či to tak naozaj bude, záleţí najmä od počasia. Teplota 

totiţ nesmie vystúpiť nad 10 C 
0
. Ľadová plocha  bude   pre  

všetkých  obyvateľov mesta Trenčín k  dispozícii  bezplatne, 

Montáţ mantinelov a chladiacich trubiek 

 

 

 

 

 
Pracovníci 
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okolo  plochy vyrastú lavičky pre pozorovateľov, občerstvenie 

s vyhrievacími lampami a tieţ poţičovňa korčúľ. Počas via-

nočných sviatkov majú byť v okolí dočasne zrušené rezer-
vované parkovacie miesta. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

na nákup a výstavbu tejto vianočnej atrakcie odsúhlasilo vo 
výške 4,5 milióna Sk. 

Vlastné poznámky  

 

Dňa 5. decembra 2003 zavítal do Trenčína Martin Bútora, 

bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v USA a najnovšie 

kandidáta na nového prezidenta Slovenskej republiky. Na 
stretnutí poriadanom Rotary klubom v hoteli Tatra hosťa 

sprevádzala jeho manţelka Zora Bútorová. Témou diskusie 
bola oblasť slovensko-amerických vzťahov v priebehu rokov 

1999 aţ 2003, všedné dni diplomata a dnešná situácia na 

Slovensku. 
Trenčiansky denný infoservis 05.12.2003 

Pomocná evidencia 748/1/03 
 

Predvianočný program v Trenčíne sa začal 5. decembra 

2003 na Mikuláša sláv-
nostným otvorením via-

nočných trhov fanfárami 
z Mestskej veţe presne 

o 10,
30

 hod. a príhovormi 

rektora Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dub-

čeka doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD., uvoľne-

ného funkcionára Ing. 

Branislava Cellera a viceprimátora Ing. Jána Krátkeho z am-
fiteátra Mierového námestia. Po príhovoroch spoločne s roz-

svietenými prskavkami išli medzi občanov, aby si tieţ od nich 
prskavky odpálili. 

Zľava – hovorca Stanislav Bejda, viceprimátor Ing. Ján Krátky, rektor TU 
AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. uvoľnený funkcionár                         

Ing. Branislav Celler. 
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Vlastné poznámky  

 

Dňa 9. decembra 2003 
predpoludním sa okolie 

Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka te-

šilo mimoriadnemu ru-

chu občanov, študentov, 
ako aj zvýšenému počtu 

uniformovaných a neu-
niformovaných policaj-

tov z dôvodu návštevy 

prezidenta Kirkizskej 
republiky Askara Akajeviča Akajeva v sprievode prezidenta 

Slovenskej republiky Rudolfa Schustera. Vzácnych hostí pred 
budovou univerzity privítal rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. slovanským zvy-

kom chlebom a soľou a predstavil akademických funkcionárov 
univerzity – prorektora pre rozvoj a investície prof. Ing. Jána 

Garaja, DrSc., prorektora pre výchovu a vzdelávanie doc. Ing. 
Ivana Baránka, CSc., prorektora 

pre sociálnu starostlivosť prof. 

PhDr. Júliusa Boroša, DrSc., pro-
rektora pre vedu, výskum, medzi-

národnú spoluprácu a zahraničné 
styky prof. Ing. Mareka Lišku, 

DrSc. ako aj významných hostí 

viceprimátora mesta Trenčín Ing. 
Jána Krátkeho, synov Alexandra Dubčeka Ing. Petra Dubčeka 

a MUDr. Pavla Dubčeka a zástupcov rodnej obce Alexandra 
Dubčeka Uhrovca. Potom poloţením kytíc kvetov pri buste 

Alexandra Dubčeka obaja prezidenti vzdali úctu velikánovi 

nášho regiónu. Po štátnych hymnách Kirkizskej republiky 

Rektor TU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. víta prezidenta Kirkizskej republiky 
Askara Akajeviča Akajeva 

Obaja prezidenti poloţili kvety k buste Alexandra Dubčeka 
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a Slovenskej republiky sa uskutočnil v aule univerzity sláv-

nostný akt odovzdania čestného dokto-

rátu prezidentovi Kirkizskej republiky 
Askarovi Akajevičovi Akajevovi. Prí-

tomných hostí, osobitne prezidenta Kir-
kizskej republiky Askara Akajeviča 

Akajeva a prezidenta Slovenskej repu-

bliky Rudolfa Schustera, pozdravil a sr-
dečne privítal prorektor pre rozvoj a in-

vestície prof. Ing. Ján Garaj, DrSc., kto-
rý potom odovzdal slovo dekanovi Fa-

kulty mechatroniky Trenčianskej univer-

zity A. Dubčeka prof. Ing. Vladimírovi Ráčekovi, DrSc., ktorý 
predniesol vedecké a občianske hodnotenie akademika, profe-

sora a prezidenta Kirkizskej republiky Askara Akajeviča Aka-
jeva, DrSc. Potom promótor prof. Ing. Marek Liška, DrSc. oz-

námil akademikovi, profesorovi a prezidentovi Kirkizskej repu-

bliky Askarovi Akajevičovi Akajevovi, DrSc. rozhodnutie aka-
demického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

o udelení čestného dokto-
rátu. Následne vyzval rek-

tora Trenčianskej univerzity 

A. Dubčeka doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD., aby vykonal 

slávnostný akt udelenia 
čestného doktorátu akademi-

kovi, profesorovi a preziden-

tovi Kirkizskej republiky 
Askarovi Akajevičovi Akajevovi, DrSc. Vykonanie slávnost-

ného aktu potvrdila aula potleskom. Akademik, profesor 
a prezident Kirkizskej republiky Askar Akajevič Akajev, DrSc. 

sa poďakoval za zhodnotenie jeho vedeckej práce. Vyslovil 

presvedčenie, ţe Trenčianska univerzity A. Dubčeka bude jed-

Askar Akajevič Akajev čestný doktor TU AD 

pamätná plakety pre Rudolfa Schustera 
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ným z mostov kontaktu vzdelanosti medzi Európskou úniou 

a Šangajskou skupinou. Na záver odovzdal rektor Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. pamätnú 
medailu Trenčianskej univerzity prezidentovi Slovenskej 

republiky Rudolfovi Schusterovi. Študentskou hymnou „Gau-
deamus Igitur“ sa slávnostné popoludnie skončilo. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 

Pomocná evidencia 770/1/03 
 

Problémy s pripojením mestských stánkov do elektrickej 
siete neumoţnili trenčianskym poslancom uvariť občanom 

plánovanú vianočnú kapustnicu na Mierovom námestí. Aj 

napriek tomu sa dňa 10. decembra 2003 robilo všetko preto, 
aby mohli fungovať aspoň osvetlenie a elektrické variče 

podnikateľom v stánkoch, registračné pokladne a iné elektro-
spotrebiče v obchodoch, reštauráciach a ďalších prevádzkach 

na Mierovom námestí. Podľa pôvodného zámeru mali uţ od 

14,
00

 hod. poslanci spolu so šéfkuchárom z Tatry vyvárať 
kapustnicu na pódiu amfiteátra pred zrakmi okoloidúcich ob-

čanov. Pre niekoľkonásobné prerušenie elektrickej energie sa 
však nakoniec muselo improvizovať a podujatie sa začalo s 

poldruhahodinovým oneskorením. Kapustnicu doniesli uţ 

uvarenú z hotela Tatra uţ uvarenú a  herec Ivan Vojtek vďaka 
nefungujúcim mikrofónom len pomáhal poslancom núkať a 

servírovať polievku občanom. Viac ako sto porcií bolo 
rozchytaných o chvíľku. Získané finančné prostriedky opäť 

išli na konto „Hodina deťom“.  

Trenčianske noviny 15.12.2003 
Pomocná evidencia 774/1/03 

 
Len málokto tuší, ţe do štátneho protokolu Slovenskej 

republiky zaradili jeho zostavovatelia pred viac ako desiatimi 

rokmi aj tri skladby trenčianskeho skladateľa Karola Pádi-
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vého. Práve táto skutočnosť bola dôvodom na prijatie jeho 

syna Jaroslava Pádivého prezidentom Slovenskej republiky 

Rudolfom Schusterom dňa 10. decembra 2003. Audiencie v 
prezidentskej 

pracovni,  sa 
okrem Jarosla-

va Pádivého 

zúčastnila aj 
jeho manţelka 

Dagmar. Man-
ţelia Pádiví 

podarovali pre-

zidentovi Slo-
venskej repu-

bliky Rudol-
fovi Schusterovi partitúru všetkých troch protokolárnych skla-

dieb. Keďţe vydavateľské práva na dielo Karola Pádivého 

vlastní isté viedenské vydavateľstvo a za posledných štyridsať 
rokov nevydali na Slovensku nič, musel Jaroslav Pádivý tento 

dar pre prezidenta vlastnoručne napísať, vytlačiť a dať zvia-
zať. Obidve strany si vymenili navzájom aj CD nosiče. Pre-

zident Slovenskej republiky Rudolf Schuster daroval svojim 

hosťom kolekciu večne zelených melódií, ktoré sám naspieval. 
Manţelia Pádiví zasa podarovali hostiteľovi hudbu svojho 

otca. Jaroslav Pádivý je presvedčený, ţe ich CD nosiče nes-
končia nevypočuté niekde v prezidentskej kniţnici. O Rudol-

fovi Schusterovi povedal, ţe je prvý spomedzi viacerých ve-

rejných predstaviteľov, s ktorými som sa doteraz stretol 
a ktorý poznal kto to bol Karol Pádivý. Tomu podľa Jaroslava 

Pádivého zodpovedal aj obsah ich rozhovoru. Nebola to iba 
zdvorilostná konverzácia. Rozprával som sa s človekom, ktorý 

dychovej hudbe rozumie a má k nej pozitívny vzťah. Pri 

oficiálnych štátnych príleţitostiach sa okrem „Prehliadkového 
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pochodu“ – ktorý predstavuje časť predohry skladby „Rušaj 

Junač“, hráva aj druhá autorská skladba Karola Pádivého 

„Vlasti zdar“ a tieţ jeho inštrumentácia hymnickej piesne 
„Kto za pravdu horí“. Myslím si, ţe tieto skladby boli vybrané 

dobre. Nie preto, lebo ide o môjho otca, ale preto, ţe je to 
naozaj vhodná a kvalitne 

urobená muzika, povedal Ja-

roslav Pádivý. Svoje vyprá-
vanie Jaroslav Pádivý dopl-

nil ešte o ďalšiu zaujíma-
vosť, ţe ho najnovšie po-

ţiadal rektor Trenčianskej 

univerzity doc. Ing. Juraj  
Wagner, PhD. o vybratie vhodnej slávnostnej skladby od tren-

čianskeho autora pre ceremoniálne účely univerzity. Chcem 
im ponúknuť „Prelúdium“ z otcových „Troch skladieb pre 

dychový orchester“.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 01/2/04 

 
Dňa 11. decembra 2003 pripravila Fakulta sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

vedeckú konferenciu na aktuálnu tému „Ústavno-právna 
úprava spoločenstva európskych štátov“. Na konferencii pred-

niesli svoje úvodné prednášky : 
- vedúci katedry Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka akademik prof. JUDr. 

Milan Čič, DrSc. – „Ústavno-právna úprava spoločenstva 
európskych štátov“; 

- pracovník Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky Slo-
venskej akadémie vied doc. Ing. Peter Stanek, CSc. – 

„Globalizácia, Európska únia a Slovensko“ 
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- dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. – 

„Naše poľnohospodárstvo a jeho perspektíva v Európskej 
únii“. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 753/1/03 

 

Dňa 12. decembra 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Ján Krátky spolu so zastupujúcou prednostkou JUDr. 

Ivetou Orgoníkovou čerstvého šesťdesiatnika Mgr. Jozefa 
Švikruhu. Po básni prednesenou Vierou Štefulovou a privítaní 

tajomníčkou zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom 

úrade v Trenčíne Bc. Elenou Gabajovou sa k oslávencovi pri-
hovoril viceprimátor Ing. Ján 

Krátky. Poďakoval mu za jeho 
prácu ako učiteľa – výtvar-

níka, ktorý sa venuje svojím 

ţiakom a jeho pomoc v zbore 
pre občianske záleţitosti pri 

Mestskom úrade v Trenčíne 
pri výtvarnom riešení pamät-

ných kníh. Do ďalšieho ţivota 

mu zaţelal veľa zdravia a úspechov. K ţelaniu sa pridal 
i poverený vedúci odboru kultúry Mestského úradu v Trenčíne 

Mgr. Peter Kocnár. Vyvrcholením prijatia bol zápis Mgr. 
Jozefa Švikruhu do pamätnej knihy mesta Trenčín a osobná 

gratulácia všetkých prítomných na tejto slávnostnej chvíli.  

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 101/03 

 
Dňa 18. decembra 2003 sa zišli aktivisti nezávislej občian-

skej  iniciatívy pod názvom „Trenčín tretieho tisícročia“, ktorí 

si vzali za úlohu upozorniť občanov, aby pozorne zvaţovali, 

Mgr. Jozef Švikruha prijíma gratuláciu od Ing. Jána Krátkeho 
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ktorému kandidátovi na funkciu primátora mesta Trenčín dajú 

svoj hlas, aby sa nedali zviesť názorom politických strán. 

Podľa nich práve podľa nich prichádza čas, kedy by sa mohli 
vo funkciách presadiť nezávislí kandidáti s jasnou víziou 

mesta do budúcnosti. Očakáva sa, ţe primátor bude prezen-
tovať záujmy mesta a nie záujmy úzkej miestnej straníckej 

štruktúry, alebo skupiniek, ktoré majú prispievať do centrálnej 

straníckej kasy. Treba voliť človeka, ktorý bude schopným 
manaţérom s nepoškvrnenou minulosťou, povedal jeden 

z aktivistov MUDr. Peter Loviška. 
Trenčianske noviny 19.01.2004 

 

V čase, keď sa vedú diskusie okolo budúcnosti ţelezničnej 
dopravy v meste Trenčín, prišli slovenské ţeleznice s no-

vinkami. Ako prvou bolo zastavenie expresného vlaku 501 
„Kriváň“ po tri a pol ročnej prestávke na druhom tren-

čianskom nástupišti nedeľu 14. decembra 2003 o 6:58 hod. 

ráno. Táto skutočnosť je určitým spôsobom satisfakcia úsiliu 
samosprávy mesta Trenčín a Trenčianskeho nezávislého zdru-

ţenia, aby sa obnovila zástavka dvoch párov Inter City vlakov. 
Len pre obnovenie pamäti tieto vlaky naposledy zastavili 

v Trenčíne 27. mája 2000. Ţeleznice v novom grafikone po-

núkli novinku, ţe Inter City „Kriváň“ bol preradený do ka-
tegórie expres a bude zastavovať aj v Trenčíne. Cestovný čas, 

povinnosť zakúpenia miestenky, malý počet zastavení (Bra-
tislava hlavná st. 5,

45 
hod. – Trenčín 6,

59
 hod. – Ţilina  7,

49
 

hod. – Liptovský Mikuláš 8,
50

 hod. – Poprad - Tatry 9,
30

 hod. – 

Kysak 10,
25

 hod. – Košice 10,
37 

hod.) i moderná klimatizovaná 
súprava však svojimi parametrami budú pripomínať Inter City. 

Navyše, expresný rýchlik je v porovnaní s Inter City vlakom 
cenovo výhodnejší. Napríklad na trati Trenčín – Poprad by 

v Inter City s osobitným deregulovaným cestovným stál lístok 

do druhej triedy 348.- Sk. V expresnom vlaku cestujúci zaplatí 
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264.- Sk + 15.- Sk za miestenku. Pri ceste spiatočným 

večerným spojom z Trenčína 21,
24

 hod., ktorý bez jediného 

zastavenia príde do Bratislavy za hodinu a trinásť minút, je 
cenový rozdiel cestovného medzi Inter City vlaku a expres-

nom rýchliku 60.- Sk v prospech expresného rýchlika. Vo 
vlaku budú akceptované všetky dostupné, vnútroštátne i me-

dzinárodné zľavy. Nezanedbateľná je aj časová poloha vlaku. 

Expres 500/501 „Kriváň“ bude ráno bránou do Tatier, večer 
zasa posledným spojom z východu na západ. To všetko denne, 

okrem Vianoc a Veľkej noci. Okrem toho  budú premávať dva 
páry existujúcich Inter City vlakov z Košíc do Bratislavy a 

späť s novými menami „Tatran“ a „Gerlach“, ktoré budú 

predĺţené aţ do Viedne. Ţiaľ, ale bez zastavenia v Trenčíne. 
Expresnú ţelezničnú dopravu pre Trenčanov doplní aj Expres 

511 „Váh“, s rovnakými parametrami ako Expres „Kriváň“, 
ktorý bude z Trenčína odchádzať v pracovných dňoch              

o 14,
58

 hod. Cestujúci aj tu môţu počítať s prípojkou na note-

book vo vozňoch prvej triedy, reštauračným vozňom, či moţ-
nosťou nezáväznej bezplatnej rezervácie miesta v lehote od 60 

do 8 dní pred odchodom vlaku ešte pred jej zakúpením.  
Trenčianske noviny 08.12.2003 

Pomocná evidencia 757/1/03 

 
Za účasti viceprimátora mesta Trenčín Ing. Jána Krát-

keho a trvalo uvoľneného funkcionára Ing. Branislava Cellera 
bola dňa 15. decembra 2003 v Trenčíne slávnostne otvorená 

mobilná verejná ľadová plocha na Štúrovom námestí. Len pre 

zaujímavosť treba doplniť, ţe pred 43 rokmi, presne 9. októbra 
1960, bolo mesto Trenčín svedkom tieţ historickej udalosti 

otvorenia nekrytého hokejového štadióna s umelou ľadovou 
plochou. Mobilná ľadová plocha s rozmerom 320 m

2
 bola 

vybudovaná v netradičnom elipsovitom tvare, ktorá denne 

uspokojila aţ 1080  korčuliarov. V úvodný deň premiéry prišli 
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trenčianskeho športového ducha podporiť známi hokejisti 

Dukly Trenčín Róbert Švehla a obranca Tomáš Starosta. 

Organizátori vychádzajúc z predpokladaného záujmu o korču-
ľovanie, stanovili časové pásmo korčuľovania s rozpätím       

25 minút, po uplynutí ktorých 
sa korčuliari budú striedať. Na 

ľad môţe ísť, pod dohľadom 

známeho trenčianskeho vod-
níka,  naraz aţ šesťdesiat detí 

a dospelých. V blízkosti ľado-
vej plochy bolo pripravené 

občerstvenie, poţičovňa kor-

čúľ, lavičky pre pozorova-
teľov a zmluvne boli zabezpečené mobilné toalety pri býva-

lom letnom kine a v blízkej reštaurácii. Pri realizácii tohto 
projektu sa myslelo najmä na deti a mládeţ, ktoré korčuľovali 

na Váhu a na blízkych bágroviskách. V centre mesta budú 

takto deti pod dohľadom 
a v bezpečí Pri výrobe 

ľadovej plochy pomohla 
sama príroda predo-

všetkým dostatočne níz-

kou teplotou. Na výrobe 
ľadovej plochy praco-

valo 15 ľudí po dobu 
troch týţdňov, pričom 

sa spotrebovalo takmer 

3 tony ţeleza a 18 m
3
 

vody. Korčuľovanie bolo poskytované zdarma pre všetkých 

záujemcov. Ľadová plocha bola otvorená denne od 10,
00 

hod 
do 22,

00
 hod. 

Trenčianske noviny 15.12.2003 

Trenčiansky denný infoservis 15.12.2003 

Večerné korčuľovanie pri vodníkovi Valentínovi 

Aj cez deň bolo dosť naháňajúcich sa detvákov na ľade. 
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Pomocná evidencia 767/1/03, 768//03, 769/1/03 

 

Dňa 19. decembra 2003 bol hotel Tatra v Trenčíne mies-
tom začiatkom novej tradície - vianočného stretnutia Trenča-

nov, ktorí sa v Trenčíne narodili, alebo tu dlhšiu dobu pôso-
bili. Všetkých ich privítal viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján 

Krátky. Medzi hosťami sme poznali generálneho riaditeľa 

televízie Markíza Vladimíra Repčíka, generálneho riaditeľa 
Slovenskej televízie Richarda Rybníčka, ministra obrany 

Slovenskej republiky Ing. Juraja Lišku, filmového producenta 
Rudolfa Biermana, poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne, vedúcich odborov Mestského úradu v Trenčíne 

a ďalších hostí. Osobitne treba spomenúť odovzdanie finan-
čného daru 100.000,- Sk Nadácii Markíza mestom Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

Martin Pado a generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Jozef Liška dňa            

19. decembra 2003 slávnostne vymenovali prednostov obvod-
ných úradov Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Ni-

trianskeho kraja. Do funkcie prednostu Obvodného úradu v 

Trenčíne bola vymenovaná Ing. Anna Kováčová. 
Sme 20.12.2003 

Trenčianske noviny 05.01.2003 
Pomocná evidencia 780/1/03, 793/1/03 

 

Dňa 23. decembra 2003, teda tesne pred vianočnými sviat-
kami, Mierove námestie v Trenčíne bolo miestom vianočnej 

akcie – predaj 25 kaprov poslancami Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne vo forme draţby. Ich cena za jeden kus bola stano-

vená 100,- Sk, no u jedného sa vyšplhala aţ na 1.000,- Sk. 

Predaj prebehol veľmi rýchlo, za trištvrte hodiny. Najza-
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mestnanejším poslancom bol Ing. Branislav Celler, ktorý pos-

kytoval servis kolegom poslancom vyberaním kaprov pomo-

cou sieťky z kade z vodou. Celý výnos z predaja kaprov v cel-
kovej hodnote 4.000,- Sk išiel opäť na Konto nádeje. Výni-

močné na tejto akcie treba spomenúť to, ţe traja kupci da-
rovali kúpených kaprov pre deti Detského mestečka v Trenčín 

– Zlatovce.  

Vlastné poznámky 
 

Bezdomovci v Trenčíne si v prvý sviatok vianočný prvý-
krát mohli pochutnať na vianočnej kapustnici. Príprava jedla 

pre ľudí, ktorí z rôznych dôvodov prišli o strechu nad hlavou, 

nemá v Trenčíne tradíciu. Kapustnicu nepripravovala ţiadna 
charitatívna organizácia, či mestský úrad, ale traja mladí 

Trenčania Ľuboš Kováč, Peter Dzurilla a Rastislav Grznár. 
Varili ju priamo v kotly na Mierovom námestí od 11. hodiny 

v tento deň. Medzitým ponúkali čerstvo grilované párky s 

chlebom a horčicou, ktoré vyhladnutí muţi, ale aj ţeny zapíjali 
horúcim čajom a nealkoholickými nápojmi. Ľuboš Kováč 

povedal, ţe kapustnicu sa rozhodli pripraviť preto, aby potešili 
kamarátov, ktorým bolo na ulici strašne zima a boli hladní.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 

Pomocná evidencia 781/3/03 
 

Silvester v Trenčíne nezačal veľmi priaznivo. Poobedňajší 
program pre deti musel byť kvôli daţdivému počasiu zrušený 

a tak v centre mesta Trenčín nebolo ani nohy. Vietor a dáţď v 

Trenčíne vyčíňali aţ do pol jedenástej v noci. Keď uţ sa zdalo, 
ţe fiaskom dopadne i nočný program na Mierovom námestí, 

začalo husto sneţiť. Sneh prilákal na námestie niekoľko 
stoviek ľudí aj  z okolitých reštaurácií a barov. Trenčania sa 

polhodinku zabávali na skupine „Captain Slice“ a potom hrala 

uţ iba reprodukovaná hudba. Nový rok prišiel na oslavách 
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organizovaných mestským úradom bez odpočítavania, zato 

s pompéznym ohňostrojom odpáleným priamo z námestia. Na 

príchod nového roka si počkali medzi Trenčanmi viceprimátor 
mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a druhý uvoľnený funkcionár 

Ing. Branislav Celler. 
Trenčianske noviny 05.01.2004 

Pomocná evidencia 785/1/03 
 

 

 

 


