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Ekonomický rozvoj mesta Trenčín 

 
Jednou zo základných podmienok na vstup zahraničného 

kapitálu k nám na Slovensko je kvalitná infraštruktúra, ktorá 
sa opiera predovšetkým o diaľnice a ţelezničnú sieť. Keď-

ţe výstavba diaľnice je v našom regióne v podstate vyriešená, 

zostáva vedieť, aká je situácia v rozvoji ţelezničnej siete. 
Ţeleznice Slovenskej republiky sa zapojili do medzinárodnej 

spolupráce v modernizácie Európskej ţelezničnej siete, lebo 
hlavným nedostatkom našej ţelezničnej infraštruktúry sú 

nízke traťové rýchlosti. Z celkovej dĺţky 3.661,6 km iba 8,4 % 

vyhovuje  rýchlosti 120 km/hod. a 17,9 % vyhovuje rýchlosti 
100 km/hod. Výnimočný je len úsek Bratislava – Kúty 

vyhovujúci traťovej rýchlosti 140 km/hod. S modernizáciou sa 
začalo v roku 1999 na koridore Bratislava – Ţilina – Košice – 

Čierna nad Tisou dlhej 536,20 km. Ide o najzaťaţenejší tra-

ťový úsek spájajúci priemyselné centrá Slovenskej republiky 
a traťové úseky s najväčším počtom tranzitných prepráv.     

Modernizáciou ţelezničnej siete sa zvýši rýchlosť aţ na             
160 km/hod. K tomu je treba budovať traťové oblúky s veľ-

kými polomermi, aby nebola obmedzovaná rýchlosť a okrem 

toho sa budú musieť prebudovať podkladové vrstvy pod-
valového podloţia. Ďalej budú upravované stanice a zástavky, 

vybudujú sa mimoúrovňové bezbariérové prístupy na nás-
tupištia, nadjazdy, podjazdy kriţujúcich komunikácií a v obyt-

ných zónach sa vybudujú protihlukové bariéry. Spomínaný 

koridor Bratislava – Čierna nad Tisou je rozdelený na dvanásť 
stavebných úsekov s predpokladanými nákladmi 60 miliárd 

Sk. Ako prvý sa zmodernizuje úsek Bratislava – Ţilina, z kto-
rého je uţ vybudovaná trať Cífer – Trnava, pretoţe sa pred-

pokladá, aby táto trasa bola do roku 2006 napojená na trasu 

Ţilina – Čadca – Skalité – Zwardoň. Pre mesto Trenčín je 
najdôleţitejšia realizácia tretej etapy, ktorá začína v Novom 
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Meste nad Váhom do Púchova – má dĺţku 57,7 km s pred-

pokladaným rozpočtovaným nákladom 7,6 mld. Sk.  

Trenčianske noviny 20.01.2003 
Pomocná evidencia 20/1/03 

 
Dňa 18. januára 2003 sa uskutočnila na Výstavisku Trenčín 

mesto módy výberové kolo majstrovstiev Slovenskej repu-

bliky v make-upe za účasti 19 súťaţiacich. Odborná porota 
v zloţení Eva Boskovicová, Ingrid Babulíkovej a Eleny Ho-

lasovej rozhodla o týchto šiestich finalistkách po najlepšom 
splnení kritérií súťaţe : 

- Miriam Boboková z Prievidze, 

- Slavomíra Greňová z Krupiny, 
- Daniela Karabegovič zo Zvolena, 

- Silvia Kupcová zo Zvolena, 
- Ida Finková z Lutily 

- za náhradníčky boli určené Gabriela Špalková z Martina 

a Beáta Marešová zo Sklabine. 
Finálová súťaţ sa uskutoční v Trenčíne počas veľtrhu 

„Beauty Slovakia“. 
Trenčiansky denný infoservis 20.01.2003 

Pomocná evidencia 26/1/03 

 
Dňa 19. januára 2003 bol odovzdaný do uţívania objekt 

„Penziónu Formula“ v Trenčíne, ktorý bol zriadený po 
generálnej rekonštrukcii objektu bývalej Stanice mladých 

technikov na Sobla-

hovskej ulici v Trenčíne, 
známej z poriadania pre-

tekov malých formúl.  
Na  úplné dokončenie re-

konštrukcie objektu zos-

talo ešte to, čo v blízkej 
Penzión Formula po rekonštrukcii bývalej Stanice mladých technikov. 
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budúcnosti  skrášlia to oplotenie, terénne a sadové úpravy, 

ktoré nemohli byť vykonané  pre nepriazeň jesenného počasia 

v roku 2002. Náklady na rekonštrukčné práce boli investorom 
orientačne vyčíslené na 11 miliónov Sk. Generálnymi pro-

jektantami boli Ing. arch. Dalibor Horňák a Ing. Anton Šupák. 
Generálnym dodávateľom stavebných prác bola firma Mistav 

s.r.o. Trenčín. Nový objekt by mal plniť viacero funkcií, z kto-

rých moţno spomenúť funkciu ubytovaciu, stravovaciu, spolo-
čenskú a podobne. Na ubytova-

nie hostí sa ponúka sedem dvoj-
postelových izieb a jedna troj-

postelová izba. Kaţdá izba je 

vybavená sociálnym zariadením 
(sprcha, WC), rádiom s budíkom 

a televízorom napojeným na 

satelitné a terestriálne prijí-
manie televíznych progra-

mov. Cena dvojpostelovej 
izby za jednu noc sa pohy-

bovala v tom čase cca 

1.500,- Sk. Pre návštevníkov 
bolo k dispozícii 98 miest na 

sedenie, z toho 26 miest 
v kaviarni, 16 miest v salóniku a 56 miest v reštaurácii. In-

teriér  „Penziónu Formula“  pôsobil  pri jeho zbeţnej prehliad-

ke ľahkosťou a voňal novotou. Bol zariadený vhodným ná-
bytkom a doplnený veľmi vkusnými akvarelovými originálmi 

ladenými teplými farbami.  
Vlastné poznámky 

Fotoalbum č. 7/2003 
 

Predzvesťou kaţdého ročníka medzinárodného veľtrhu mó-

dy a odievania „Trenčín mesto módy“ s stala súťaţ mladých 
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adeptov návrhárstva a módnej tvorby pod názvom „Zlatá 

Fatima Junior“, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne dňa 1. fe-

bruára 2003. O súťaţ prejavilo záujem 20 stredných odbor-
ných škôl, učilíšť, stredísk odborného výcviku s odevným 

a textilným zameraním zo Slovenska a Čiech. V troch súťaţ-
ných kategóriach „Voľná odevná tvorba“, „Konfekčná odevná 

tvorba“ a „Módne doplnky“ sa predstavilo 41 modelov a 66 

kolekcií. Súťaţ hodnotila odborná porota, ktorú tvorila akade-
mická maliarka Júlia Szabová, akademický sochár Rastilav  

Trizma, akademická maliarka Eva Mišáková - Ábelová, 
redaktorka časopisu „Móda Revue“ Mgr. Darina Vitteková 

a redaktorka časopisu „TextilŢurnál“ Ing. Oľga Drahovská, 

ktorá vyriekla tieto výsledky súťaţe :  
- v kategórii „Top model“ Zlatá Fatima junior 2003 získala 

Zuzana Pšenáková zo Zdruţenej strednej školy odevnej 
v Púchove za kolekciu z netradičných materiálov z názvom 

„Domov“; 

- v kategórii „Voľná odevná tvorba“ udelila porota Zlatú 
Fatimu junior 2003 Simone Kršákovej zo Strednej priemy-

selnej školy odevnej v Trenčíne za model „Varianty“; 
- v kategórii „Konfekčná odevná tvorba“ udelila porota Zlatú 

Fatimu junior 2003 Miroslave Tománkovej zo Zdruţenej 

strednej školy odevnej v Púchove za kolekciu „Staro – 
Nové“; 

- v kategórii „Módne doplnky“ udelila porota Zlatú Fatimu 
junior 2003 Arte Weinerovej zo Strednej priemyselnej školy 

odevnej v Trenčíne za kolekciu šperkov pod názvom 

„Krehká geometria“. 
Ďalšími udelenými cenami boli : 

- ročné predplatné časopisu „Móda revue“ za ucelenosť a pro-
fesionálnosť prezentácie získali Zdruţená stredná škola 

Košice, Zdruţená stredná škola sluţieb Prešov a Zdruţená 

stredná škola odevná v Púchove; 
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- ročné predplatné časopisu „Textil Ţurnál“ za ucelenosť 

a profesionálnosť prezentácie získali Stredná priemyselná 

škola odevná v Trenčíne, Stredné odborné učilište pre TPM  
v Bratislave a Stredná priemyselná škola odevná pre SPM 

v Kremnici. 
Víťazné modely boli predstavené na jarnej časti veľtrhu 

„Trenčín mesto módy“ v špeciálnej zlatej expozícii súťaţe. 

Trenčiansky denný infoservis 30.01.2003, 08.02.2003 
Pomocná evidencia 48/1/03, 65/1/03 

 
Dňa 5. februára 2003 zavládol na trávnatej ploche vyme-

dzeného územia medzi objektami Vodných elektrární, obchod-

ného domu Druţba a Kultúrneho strediska Dlhé Hony v Tren-
číne nezvyčajný pracov-

ný ruch, keď z náklad-
ných vozidiel začali 

skladať staveniskové pre-

nosné ubytovacie zaria-
denia a stavebný materiál 

pre výstavbu novej budo-
vy expozitúry Národnej 

banky Slovenska v Tren-

číne, ktorá doposiaľ sídli v prenajatých priestoroch Okresného 
úradu v Trenčíne na Štefánikovej ulici. O ďalších podrob-

nostiach z výstavby tohoto objektu sme sa dozvedeli na 
investičnom oddelení Národnej banky Slovenska v Bratislave 

a touto cestou prenáša do povedomia verejnosti : 

- autorom projektu je architektonická kancelária „Markrop“ 
z Bratislavy pod vedením akademického architekta Ivana 

Marka; 
- generálnym dodávateľom stavebných prác je firma SibaMac 

z Dubnice nad Váhom; 



 346 

- inţiniersku činnosť bude zabezpečovať firma „Audiro z Bra-

tislavy; 

- podľa schválenej rozpočtovej dokumentácie náklady staveb-
ných prác sú vo výške 49 miliónov Sk a náklady na 

technologické zariadenia vo výške 8 miliónov Sk;  
- ukončenie výstavby objektu expozitúry je stanovené na               

30. september 2003. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 24.02.2003 

Info Trenčín 27.02.2003 
Trenčiansky denný infoservis 26.02.2003 

Pomocná evidencia 94/3/03, 108/1/03, 100/2/03 

Fotoalbum č. 11/2003 
 

Bez jedného presná stovka vystavovateľov sa prišla pre-
zentovať a kontrahovať svoje výrobky a kolekcie pre sezónu 

jeseň – zima 2003 na 36. ročníku medzinárodného veľtrhu 

módy a odievania Trenčín mesto módy, ktoré bolo slávnostne 
otvorené v podvečerných hodinách dňa 11. februára 2003 za 

účasti ministra hospodárstva Slovenskej republiky Ing. 
Róberta Nemcsicsa a podpredsedníčky vlády Zuzany Marti-

nákovej, čím demonštrovali zhodu vlády s parlamentom. 

Okrem nich vystúpili s prejavmi generálny riaditeľ Výstaviska 
Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš, prezident Asociácie 

textilného a odevného priemyslu Ing. Anton Rokáši a predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Po 

slávnostných prejavoch sa predstavili manekýni a manekýnky 

s modelingovej agentúry „Sophia“, ktoré predviedli  modely 
z výrobného programu „Ozety“ Trenčín, „Zornice Banco Fa-

shion“, „Andrei Martiny“ Trenčín a odevy pre poľovníkov. 
Lahôdkou pre prítomných hostí bola kolekcia Vladimíry Beb-

čákovej a vystúpenie speváka Ivana Tázlera. Okrem 85 do-

mácich firiem, medzi ktorými neboli len významní a dlhoroční 
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slovenskí výrobcovia odevnej a textilnej konfekcie, ale aj 

mnohé malé a stredné firmy. Prezentovalo sa aj 15 zahra-

ničných vystavovateľov a 11 z Českej republiky a 4 firmy 
z Poľska a Maďarska. Súbeţne s veľtrhom  Trenčín mesto mó-

dy prebiehal aj salón odevnej a textilnej techniky pod názvom 
„Satot“. Súčasťou veľtrhu bol aj bohatý sprievodný program 

vo forme odborných seminárov, ktoré pripravila Asociácia 

textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky a obľú-
bené módne prehliadky výrobkov a kolekcií vystavujúcich 

firiem predvádzané manekýnkami a manekýnmi modelingovej 
agentúry „Sophia“. 

Trenčiansky denný infoservis 06.02.2003, 12.02.2003 

Info Trenčín 13.02.2003 
Pomocná evidencia 63/1/03, 78/1/03, 80/1/03 

 
Jeden z najvýznamnejších trenčianskych priemyselných 

podnikov „Merina“ ohlásila začiatkom roka 2003 hromadné 

prepúšťanie. V prvej etape chce zníţiť stavy o 80 pracov-
níkov, ale do konca sa chce prepustiť ďalších 49 pracovníkov. 

Prepúšťanie sa dotýka tak robotníckych profésií ako aj admi-
nistratívy. Dôvodom prepúšťania je : 

- odraz krízy ďalšieho trenčianskeho podniku „Ozety“, ktorý 

sa dostal v roku 2002 do konkurzu. Firma „Ozeta“ bola 
jedným z najväčším odberateľov produkcie vlnárskych tka-

nín (asi 15 %) a zostala dlţná „Merine“ 60 miliónov Sk;  
- zmeny módneho trendu materiálov; 

- zvyšovanie cien energií a surovín, keď napríklad cena ba-

vlny vzrástla o 35 aţ 40 %. 
Najhoršie na celom prepúšťaní je, ţe prepustené tkáčky, 

pradiarky a vyšívačky si v Trenčíne a jeho blízkom okolí prá-
cu podobného charakteru nenájdu. Budú sa musieť prispôsobiť 

trhu práce rekvalifikáciou. 
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Sme.Sk 07.02.2003 

Pomocná evidencia 74/1/03 

 
Cestujúci prepravujúci sa mestskou hromadnou dopravou 

v Trenčíne zaznamenali dňom 1. marca 2003 zmenu ceny 
cestovného, ako inak smerom nahor o 2,- Sk. A tak z dote-

rajšej platby 8,- Sk musel kaţdý platiť 10,- Sk. Lacnejšie to 

mali len cestujúci pouţívajúci dopravnú kartu a to vo výške 8,- 
Sk. Upravila aj cena batoţiny a to na 5,- Sk, detský kočík bez 

dieťaťa 5,- Sk. K takémuto nepopulárneho kroku sa pristúpilo 
preto vzhľadom k prevádzkovým nákladom. Naviac treba 

podotknúť, ţe cena nebola v Trenčíne upravovaná 5 aţ 6 

rokov. 
Trenčianske noviny 10.03.2003 

Pomocná evidencia 142/1/03 
 

Dňa 6. marca 2003 oţil priestor Výstaviska Trenčín mesto 

módy 11. ročník medzinárodného odborného veľtrhu „Beauty 
Slovakia“, 8. ročník výstavy bytovej čistiacej a spotrebnej 

chémie „Expodrogéria Clean“. Slávnostné otvorenie výstavy 
sa uskutočnilo dňa 6. marca 2003 za účasti popredných 

významných hostí, z ktorých osobitne treba spomenúť ria-

diteľku sekcie obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Eva 

Szabová, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefan Štefanec, prednostka Okresného úradu v Trenčíne 

RNDr. Mária Dedíková a riaditeľ Regionálnej kancelárie 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne Ing. 
Stanislav Foltín. Obe výstavy otvorila riaditeľka sekcie ob-

chodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky Ing. Eva Szabová. Medziná-

rodného odborného veľtrhu „Beauty Slovakia“ sa zúčastnilo 

87 vystavovateľov  zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Turecka, 
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ktorý na ploche 3750 m
2
 predstavilo  najnovšie trendy 

v účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne. Tento názov 

výstavy bol udelený firmou WK Internacional ešte v roku 
1995. Súčasťou tejto výstavy boli majstrovstvá Slovenskej 

republiky v make-upe na rok 2003, v rámci ktorého mali 
súťaţiaci bola podmienka vytvoriť make-up v štýle „hippies“. 

Do finále sa prebojovalo šesť súťaţiacich a víťazka postúpila 

do svetovej súťaţe „Beauty Forum“ v Kolíne nad Rýnom. 
O nič menej boli zaujímavé aj ďalšie súťaţe ako majstrovstvá 

Slovenskej republiky v „nail arte“, „nail designe“ a súťaţ 
v účesovej a dekoratívnej kozmetike „Cena Laugarícia“. 

Kozmetického veľtrhu sa zúčastnilo  31 vystavovateľov na 

ploche 425 m
2
. Na veľtrhu sa uskutočnil 3. ročník súťaţe „Top 

exponát výstavy“, ktorého víťazom sa stala kolekcia aktívnych 

gelov „Fixinela“. Čestné uznanie získala firma Fantasia Final 
s.r.o. z Bratislavy za čistiace prostriedky na riad s antibak-

teriálnym účinkom „Corte“. 

Vlastné poznámky 
Trenčiansky denný infoservis 05.03.2003 

Info Trenčín 13.03.2003 
Pomocná evidencia 128/1/03, 129/1/03, 150/1/03, 

151/1/03, 153/1/03, 157/1/03 

 
Od začiatku roka 2003 prebiehala rekonštrukcia parkoviska 

pred vojenskými objektami na Partizánskej ulici v Trenčíne aţ 
po kriţovatku ulíc Partizánska, Olbrachtova a Pod Brezinou. 

Vzhľadom na to, ţe bolo treba vykonať zemné práce aj 

verejnej komunikácii bola táto od 10. marca do 22. apríla 2003 
uzatvorená. Nová komunikácia dostala úplne nové umiest-

nenie oproti predchádzajúcemu. 
Trenčianske noviny 10.03.2003 

Info Trenčín 13.03.2003 

Pomocná evidencia 144/1/03, 153/1/03 
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Dňa 2. apríla 2003 oţilo Výstavisko Trenčín mesto módy 

mimoriadne atraktívnou trojicou výstav „Záhradkár“, „Včelár“ 

a „Zdravý ţivotný štýl“, čo sa samozrejme odrazilo na počte 
vystavujúcich ako i na počte návštevníkov. Ťaţiskom spomí-

naných výstav sa stal 9. ročník 
veľtrhu záhradkárskych potrieb 

„Záhradkár 2003“. Na  celkovej 

ploche 3 880 m
2
 ponúkalo 167 

vystavovateľov široký sortiment 

osív, sadív, okresných a úţitko-
vých rastlín, záhradkárskych po-

trieb a malej poľnohospodárskej 

techniky, čo je oproti predchá-
dzajúcemu roku nárast o  9,6 %.  Pre  odborníkov  a  laikov boli 

pripravené prednášky a semináre k záhradkárskej problematike. 
V symbióze so záhradkárskym veľtrhom sa uţ po siedmykrát 

konal veľtrh včelárskych potrieb a včelárskych produktov 

„Včelár“, na ktorom sa prezentovalo 15 vystavovateľov na 
ploche 97 m

2
. Do tretice sa prezentovala v 5. ročníku výstava 

„Zdravý ţivotný štýl“, na ktorej sa predstavilo 44 vysta-
vovateľov na ploche 815 m

2
. 

Moderátorka výstavy privítala 

významné osobnosti verej-
ného a spoločenského ţivota, 

z ktorých osobitne treba 
spomenúť obchodného radcu 

Poľskej republiky v Bratislave 

Andrzej Tilkovski, vedúci 
sekcie Štátneho zdravotného 

ústavu v Bratislave MUDr. Miroslav Broniš, podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabian, pred-

nostka Okresného úradu v Trenčíne RNDr. Mária Dedíková, 

riaditeľ Štátneho zdravotného ústavu v Trenčíne MUDr. Voj-

Na voľnom priestranstve bol záujem o ovocné stromčeky 
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tech Ţitňan, predseda Republikového výboru Slovenského zvä-

zu záhradkárov Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., predseda 

Slovenského zväzu včelárov Ing. Július Selčan a ďalší hostia. 
K prítomným sa postupne prihovorili vedúci sekcie Štátneho 

zdravotného ústavu v Bratislave MUDr. Miroslav Broniš, 
predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhrad-

károv prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., predseda Slovenského 

zväzu včelárov Ing. Július Selčan, riaditeľ Štátneho zdra-
votného ústavu v Trenčíne MUDr. Vojtech Ţitňan a generálny 

riaditeľ Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš. Na 
začiatok a na koniec otvorenia výstavy vystúpil country súbor 

„Maryland“ z Trenčína. K atraktívnosti výstavy prispeli od-

borné prednášky a semináre určené pre lekárov ako i širokú 
verejnosť. Ďalej to boli bezplatné vyšetrenia, ukáţky zdra-

votníckych techník a tieţ moţnosť vidieť významné osobnosti 
z oblasti kulturistiky a fitnessu ako napríklad majstra sveta 

v kulturistike za rok 2002 Igora Kočiša, majstra Európy 

v kulturistike za rok 2002 Štefana Havlíka a majsterku sveta vo 
fitness za rok 2002 Natáliu Lenártovú. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 25/03 

 

Dňa 4. apríla 2003 Všeobecná úverová banka otvorila naraz 
na území Slovenskej republiky šesť svojich nových pobočiek. 

Jednou z nich bola aj pobočka na Zlatoveckej ceste v Trenčíne, 
ako prvá na pravej strane Váhu  mesta Trenčín. Symbolické 

prestrihnutie modrej stuhy uviedli do ţivota toto nové 

pracovisko riaditeľ pobočky Všeobecnej úverovej banky 
v Trenčín Ing. Milan Masár s riaditeľom odboru sluţieb 

generálneho riaditeľstva Všeobecnej úverovej banky Ing. Bra-
nislavom Sirotom. Dôvodom pre zriadenie tejto pobočky v tejto 

časti mesta bola hustá sieť osídlenia a sústredenosť prevádzok 

malých a stredných podnikateľov. 
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Pardon 19.04.2003 

Pomocná evidencia 267/1/03 

 
Od 21. do 23. mája 2003 bol areál „Trenčín mesto módy“ 

miestom šiestich špecializovaných výstav – „Vercajch – 
Náradie“, „Woodtech“, „Korózia“, „Učeň“, „Trenčín mesto 

módy - junior“ a „Tvorivosť mladej generácie“. Ponuku nástro-

jov, náradia, strojov a zariadení pre malých a stredných pod-
nikateľov, remeselníkov a domácich majstrov našli návštevníci 

na 11. ročníku  výstavy „Vercajch – Náradie“, 8. ročníku 
výstavy „Woodtech“ a 7. ročníku „Woodtech“. Aktuálny vý-

robný sortiment, v ktorom dominovali drevárske stroje a po-

môcky pre stolárov prezentovalo 22 vystavovateľov. Po dvoj-
ročnej prestávke sa konala opäť prehliadka výrobkov ţiakov 

stredných odborných učilíšť, stredísk praktického vyučovania, 
odborných škôl a zdruţených škôl na výstavy „Učeň 2003“. 

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo na 21. mája 2003 v pro-

gramovom centre výstaviska. Začiatok programu patril vys-
túpeniu maţoretiek zo Zdruţenej strednej školy odievania 

a sluţieb v Ţiline. Prítomných účastníkov otvorenia výstavy 
pozdravil a privítal moderátor Anton Šepták. Potom sa k prí-

tomným hosťom a vystavovateľom prihovoril predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a zaţelal 
všetkým príjemný pobyt v meste Matúša Čáka. Na jeho vys-

túpenie nadviazal generálny riaditeľ predstavenstva Trenčín 
mesto módy Ing. Emil Dobiaš, ktorý vyzdvihol výstavu prác 

ţiakov ako motivačnú. Záver programu výstavy patril vys-

túpeniu muzikantskej skupiny „Brezinka“ z Trenčína, ktorá 
hrala na počúvanie. Toto podujatie sa stalo zaujímavým aj pre-

to, lebo bolo rozšírené o samostatnú prezentáciu škôl s odev-
ným zameraním výstavou „Trenčín mesto módy - Junior“ 

a výstavou všeobecných a priemyselných škôl „Tvorivosť mla-

dej generácie“. Na celkovej ploche 590 m
2 
mladí návštevníci si 
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mohli pozrieť výsledky práce študentov takmer z 30 škôl 

Slovenskej republiky. Pre ţiakov základných škôl to bola 

jedinečná príleţitosť spoznať moţnosti ďalšieho špeciali-
zovaného štúdia. Atraktívnymi boli praktické ukáţky prác 

ţiakov, módne prehliadky a moţnosť nakúpenia vystavova-
ných produktov. 

Vlastné poznámky 

Trenčiansky denný infoservis 15.05.2003 
Pomocná evidencia 312/3/03, 326/1/03, 330/1/03  

Fotoalbum č. 46/03 
 

Dňa 10. júna 2003 sa uskutočnila vo výstavnom areáli 

Trenčín mesto módy Pod Sokolicami vernisáţ jubilejného 10. 
ročníka medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hos-

podárstva, hydroenergetiky, ochrany ţivotného prostredia, ko-
munálnej techniky a rozvoja miest a obcí pod názvom „AQUA 

2003“. K jej vzniku  pred desiatimi rokmi  viedla absencia 

podujatia, ktoré by na odborno-
technickej úrovni aspoň raz pri-

pravilo vodohospodárske stret-
nutie oslovujúce tak odborníkov 

z vrcholového manaţmentu pod-

nikov, ako aj vedúcich prevá-
dzok, majstrov a montérov. 

Myšlienka organizovať výstavu 
„AQUA“ súbeţne s odbornou 

konferenciou sa zrodila zo spolupráce medzi Výstaviskom 

Trenčín mesto módy a firmou Západoslovenských vodární  
a kanalizácií v Trenčíne. Tento rok na ploche 5.830 m

2 
sa 

predstavilo 144 firiem zo Slovenska, Českej republiky, Ma-
ďarska a prostredníctvom zastúpení slovenskými firmami aj 

výrobky z Nemecka, Rakúska, Talianska, Francúzska a Švéd-

ska. Počas jubilejnej výstavy sa uskutočnila vedecká konfe-

Na nádvorí boli umiestnené vystavené exponáty 
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rencia, ktorá bola venovaná novým poznatkom  a skúsenostiam 

z projektovania, prevádzky a údrţby zdravotno-technických 

stavieb a potom to boli semináre na tému „Nové legislatívne 
nástroje v sektore voda“, „Vyuţívanie obnoviteľných a efektív-

nych energetických zdrojov Slovenska“ a „Cenotvorba vo 
vodnom hospodárstve“. Najlepšie 

výrobky a technológie prezentované 

na výstave „AQUA 2003“ boli 
zhodnotené odbornou porotou pod 

vedením prof. Ing. Jozefa Kriša, 
CSc. takto : 

Kategória výrobkov : 

1. Vloţka do potrubných vedení 
zhotovená metódou KAWO na sanáciu rozvodov pitnej 

vody a kanalizácie vyrobená Jánom Matúšekom z Trenčína; 
2. Kanalizačné vozidlo CU-9, SACO vyrobená Východo-

slovenskými strojárňami a.s. Košice; 

3. Inteligentný rádioidentifikačný systém „Smart RFID, vyro-
bený firmou „Komplex“ Ţilina. 

Kategória technológií : 
1. Bioremediácia podzemných vôd a zemín autonómnymi 

mikroorganizmami vypracovaná Výskumným ústavom vod-

ného hospodárstva Bratislava; 
2. Moderné riešenie technologického vybavenia pozdĺţnych 

dosadzovacích nádrţí vypracované K+K Kinotic a.s. Slo-
venská Ľupča; 

3. Technológia odstraňovania antimónu pri úprave pitných vôd 

vypracovaná Výskumným ústavom vodného hospodárstva 
Bratislava; 

V súťaţi o najkrajšiu expozíciu výstavy „AQUA 2003“ bola 
udelená cena „Modrý viadukt“ týmto expozíciam  : 

1. miesto – Slovenské elektrárne a.s. Bratislava; 

Na výstavisku sa prezentovala firma „EKOPROGRES“ 
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2. miesto Spoločná expozícia – „Buderus Guss s.r.o.“  Beroun, 

Česká republika a „Tatra – Armatúra s.r.o.“ Bratislava; 

3. miesto „Microwell“ s.r.o. Šala. 
Vlastné poznámky  

Výstavný spravodaj 10. – 12.06.2003 
Trenčianske noviny 16.06.2003 

Pomocná evidencia 354/1/03, 355/1/03, 380/1/03, 384/1/03, 

385/1/03, 386/1/03, 394/1/03 
Fotoalbum č. 57/03 

 
Dňa 24. júna 2003 bol usporiadaný v Trenčíne celoštátny 

odborný seminár, ktorý bol zameraný na spôsoby posudzovania 

bezpečnosti a EMC rozvádzačov NN a ich technická doku-
mentácia, certifikáty, protokoly o skúškách a vyhlásenie o zho-

de elektrotechnických výrobkov. Seminár organizovala firma 
„Lightning – sluţby elektro“ Trenčín s Úradom pre norma-

lizáciu. metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky za 

účelom zjednotenia názorov. 
Pomocná evidencia 407/1/03 

 
Dňa 25. júna 2003 boli otvorené v areáli Trenčín mesto mó-

dy Pod Sokolicami dve špecializované podujatia a to                   

6. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej 
a zabezpečovacej techniky “Fireco“ a  5. ročník medzinárodnej 

výstavy ochranných pracovných prostriedkov, materiálov, 
zariadení a technológií pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci „Uniprotech“. Na výstave „Fireco“ sa pred-

stavilo 63 vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej 
republiky a Maďarska a na výstave „Uniprotech“ sa prezen-

tovalo 33 vystavovateľov. 
Trenčiansky denný infoservis 23.06.2003 

Pomocná evidencia 418/2/03 
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Dňa 2. júla 2003 bola odovzdaná do prevádzky nová 

obchodno - prevádzková budova poisťovne „Kooperatívy“ na 

Piaristickej ulici, s výstavbou ktorej sa začalo v roku 2000 
podľa architektonického návrhu Ing. arch. Igora Bolču a Ing. 

arch. Karola Kállaya. Na slávnostnom odovzdaní sa zúčastnil 
generálny riaditeľ spoločnosti „Wiener Städtische“ a predseda 

dozornej rady poisťovne „Kooperatíva“ a.s. Dr. Jur. Gûnter 

Geyer, podpredseda dozornej rady Dkfm. Karl Fink, generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva Ing. Juraj Lelkeš, pod-

predseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa Dr. 
Franz Kosyna. Ako povedal riaditeľ trenčianskej agentúry pois-

ťovne „Kooperatíva a.s.“ Ing. Martin Potúček poisťovňa 

„Kooperatíva a.s.“ pôsobí na slovenskom poisťovacom trhu uţ 
trinásť rokov. V súčasnosti je poisťovňa v objeme vybratého 

poistného na druhom mieste na Slovensku a konštantne do-
sahuje výborne výsledky. 

Trenčianske noviny 07.07.2003 

Pomocná evidencia 449/1/03 
 

Dňa 17. júla 2003 hotel Tatra v Trenčín 
bol miestom tlačovej besedy usporiadanej 

firmou „Mediatel spoločnosť s.r.o.“ 

Bratislava, ktorá  predstavila novinárom 
svoje nové produkty. Po otvorení tlačovej 

besedy predsedníčkou okresnej organi-
zácie Slovenského syndikátu novinárov 

PhDr. Oľgou Kajabovou o nových pro-

duktoch firmy „Mediatel“ spoločnosť 
s.r.o. Bratislava informoval riaditeľ marketingu tejto firmy 

Ing. Július Szádovský, z ktorých zaujali najmä tieto infor-
mácie : 

- V roku 2003 v územnej pôsobnosti západného Slovenska 

firma vydala deväť nových produktov, medzi ktorými je aj 

Ing. Július Szádovský 
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nový telefónny zoznam „Zlaté stránky Trenčín 2003/2004“ 

v náklade 70 tisíc kusov, ktoré sa od 18. júla 2003 budú 

distribuovať účastníkom pevných telefónnych liniek na 
základe odberného lístka; 

- Telefónny zoznam bytových staníc zostáva zatiaľ 
v platnosti; 

- „Zlaté stránky Trenčín 2003/2004“ majú 384 strán 

a obsahujú tieto časti : 
a) Farebná príloha, ktorá na dvanástich stranách pribliţuje 

v krátkom obsahu a fotografiou pouţívateľovi telefón-
neho zoznamu najzaujímavejšie historické objekty v mes-

te Trenčín, typy na moţnosti kultúrneho a športového 

vyţitia doplnené podrobnou mapou mesta Trenčín. Ďalej 
pribliţuje v krátkom obsahu a fotografiou ďalšie väčšie 

mestá a obce Trenčianskeho kraja s vyznačením telefón-
nych kontaktov doplnené mapou Trenčianskeho kraja. 

b) Reštauračný sprievodca, ktorý na dvanástich stranách 

predstavuje ponuku reštaurácií, pizzérií, kaviarní, pubov 
a iných zariadení verejného občerstvenia mesta Trenčín 

a Trenčianskeho kraja vo farebnom pôsobivom preve-
dení. 

c) Informačné strany poskytujú informácie o telefónnej 

prevádzke a sluţbách Slovenských telekomunikácií ako 
napríklad – tiesňové volania, elektronický telefónny zoz-

nam, informácia o miestnych, medzimestských a me-
dzinárodných volaniach a podobne. 

d) Biele stránky poskytujú abecedný zoznam firiem a orga-

nizácií na 68 stranách spojených s ich inzerciou v 188 
prípadoch. 

e) Ţlté stránky poskytujú komplexnú inzertnú ponuku 
24.419 firiem, podnikateľov a organizácií po prvýkrát 

s pouţitím červenej farby. V tejto časti je špeciálny 
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oddiel vybraných www stránok a oddiel venovaný 

zdravotníctvu pod názvom „Zdravotnícky sprievodca“.  

f) Index  orientuje čitateľa v jazyku slovenskom, anglickom 
a nemeckom. 

Na vystúpenie Ing. Július Szádov-
ského nadviazala vedúca redakcie tele-

fónnych zoznamov Slovenských tele-

komunikácií Bratislava Perla Michál-
ková, ktorá informovala, ţe : 

- Distribúcia nového telefónneho zoz-
namu „Zlaté stránky Trenčín 

2003/2004“ začína dňom 18. júla 

a končí 22. augusta 2003 a vydáva sa 
na základe odberného lístka na 549 poštách západného 

Slovenska a v zákazníckych miestach Slovenských teleko-
munikácií Infotel v Trenčíne. 

- Nie je povinnosťou pri preberaní nového telefónneho 

zoznamu odovzdať starý telefónny zoznam. 
- Distribúcia je spojená so súťaţou. 

 Vlastné poznámky 
 Pomocná evidencia 465/1/03 

Fotoalbum č. 65/2003 

 
Hneď po letných prázdninách, v dňoch 2. aţ 4. septembra 

2003 sa otvorili brány 36. ročníka medzinárodného veľtrhu 
módy a odievania „Trenčín mesto módy“ a 4. ročníka výstavy 

svadobných šiat a doplnkov „Svadba“. Na ploche 3100 m
2
 sa 

predstavilo 105 vystavovateľov zo Slovenska, Českej repu-
bliky, Maďarska a Poľska so svojimi najnovšími kolekciami 

dámskej i detskej konfekcie, kusového a pleteného textilu, 
plaviek, módnych doplnkov a biţutérie. Okrem uţ tradičných 

ocenení „Zlatá Fatima“ a boli ďalšie dve súťaţe „Top Trend“ 

a „Módny tvorca roka 2003“. Zlatú Fatimu v kategórii 

Perla Michálková 
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„Konfekčná odevná tvorba“ získala kolekcia pánskeho 

ľanového oblečenia od výrobcu Ozeta Trenčín a kolekcia 

exkluzívnych košieľ od výrobcu „Zornica Banko Faschion“ 
z Bánoviec nad Bebravou. Zlatú Fatimu v kategórii „Tkaniny 

a bytový textil“ získala skupina oblekových tkanín „Natural 
streč“ od výrobcu Slovena zo Ţiliny. Zlatú Fatimu v kategórii 

„Výrobky so špeciálnym určením“ získala kolecia plaviek 

s indiánskymi motívmi od výrobcu „Colo – Jana Chmelíková“ 
z Trenčína a dámsky plášť „Nutria“ od výrobcu „Kara 

Slowakia“ z Trenčína. Cenu Top Trend získala kolekcia 
pánskych košieľ značky „Mazzoni Firenze“. Ocenenie „Mód-

ny tvorca roka 2003“ získal Lukáš Kimlička zo Starej Turej. 

V deň otvorenia sa uskutočnil galaprogram v divadelnej sále 
Kultúrneho a metodického centra ozbrojených síl Slovenskej 

republiky, ktorý moderoval herec Štefan Skrúcaný. V rámci 
programu sa predstavili tanečný pár Michal Soukup – Zuzana 

Pašková a módne prehliadky spestrené piesňami Karla Gotta 

improvizované Štefanom Skrúcaným. 
Trenčianske noviny 02.09.2003, 08.09.2003 

Pomocná evidencia 518/1/03, 525/1/03 
 

Krajská pobočka Prvej stavebnej sporiteľne v Trenčíne dňa                       

26. septembra 2003 otvorila nové priestory na Rozmarínovej 
ulici č. 4 za účasti vzácnych hostí, medzi 

ktorými nechýbal predseda predstavenstva 
Prvej stavebnej sporiteľne JUDr. Ján Burger 

a člen predstavenstva Dipl. Ing. Erich Feix, 

viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján  Krát-
ky, zástupcovia podnikateľskej sféry, spo-

ločenských organizácií a podobne. Prí-
tomných hostí privítal riaditeľ krajskej  po-

bočky  Prvej  stavebnej sporiteľne v Tren-

číne Dr. Ján Pavlis. V slávnostnom príhovore prednesenom  

predseda predstavenstva Prvej staveb-

nej sporiteľne JUDr. Ján Burger 
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členom  predstavenstva Dipl.  Ing.  Erichom  Feixom  bola 

ocenená činnosť krajskej pobočky Prvej stavebnej sporiteľne 

v Trenčíne, ktorá nesie pečať najúspešnejšej pobočky na 
Slovensku. V tento deň na priľahlom parkovisku prebiehal 

kultúrny program, v ktorom vystúpila aj známa hudobná 
skupina „Lojzo“. 

Trenčianske noviny 29.09.2003 

Pomocná evidencia 565/2/03 
 

V meste Trenčín sa zníţil od 1. októbra 2003 počet auto-
busov prímestských liniek a od 15. októbra 2003 sa zníţil aj 

počet mestských liniek. Ide prevaţne o víkendové spoje, ale 

časť sa týka spojov počas pracovných dní. Trenčiansku verej-
nosť pobúrila skutočnosť, ţe riaditeľstvo Slovenskej autobu-

sovej dopravy v Trenčíne o tom vopred o nej neinformovalo. 
Ako uviedla dopravná riaditeľka Ing. Sylvia Konstantová k 

týmto krokom bol podnik nútený pristúpiť z dôvodu neustále 

sa zvyšujúcich nákladov, ako aj meniacej sa spotrebnej dane. 
Podľa jej slov boli z cestovných poriadkov vypustené spoje s 5 

aţ 10 % vyuţiteľnosťou.  
Vlastné poznámky 

 

Dňa 2. októbra 2003 sa otvorili brány Výstaviska Trenčín 
mesto módy, aby privítali návštevníkov troch špecializova-

ných podujatí a to 4. ročníka výstavy o kultúre bývania 
„Stavba – dom – interiér“, 9. ročníka výstavy skla, svetelnej 

techniky, keramiky a biţutérie „Glass salón“ a 1. ročníka 

výstavy záhradkárskych potrieb  „Záhradkár na jeseň“. V sied-
mich pavilónoch sa predstavilo 124 vystavovateľov, ktorí vo 

svojich expozíciach prezentovali svoj výrobný sortiment ur-
čeného na predaj v najbliţšom období. Sprievodnými akciami 

boli : 

- odborná konferencia na tému  „Kvalita bývania“ 
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- výstava „Architektúra Slovenska dnes“  

- súťaţ o „Cenu Dušana Jurkoviča“ za rok 2002, ktorou 

hodnotí najlepšia zrealizovaná stavba na Slovensku  
- súťaţ o „Najkrajšiu vegetačnú úpravu v meste Trenčín“ 

- seminár cyklu „Besedy o skle pod Trenčianskym hradom“ 
- súťaţ o najlepšiu skolaudovanú stavbu v Trenčíne v roku 

2002 „Stavba roka“. Odborná komisia udelila prvú cenu 

v tejto súťaţi autorom Ing. arch. J. Gabrišovi, Ing. arch.  B. 
Kresákovej a Ing. arch. P. Lehotskému za polyfunkčný dom 

„Ave Mária“ na Legionárskej ulici. Druhú cenu získal 
rodinný dom Petra Hodála na Veľkomoravskej ulici. Tretiu 

cenu získal administratívny objekt ADB Real. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.10.2003 

Pomocná evidencia 586/1/03 
 

Pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej repu-

bliky sa uskutočnil v dňoch 21. aţ 24. októbra 2003 na 
Výstavisku Trenčín mesto módy Pod Sokolicami v Trenčíne  

9. ročník medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky 
a energetiky na celkovej ploche 10.560 m

2 
za 

účasti 247 slo- venských a zahraničných vystavo-

vateľov. Oproti predchádzajúcemu roku bolo zaz-
namenané zvý- šenie počtu vystavovateľov            

o 4,2 % a zvý- šenie výstavnej plochy o 5,5 %. 
Záujem o toto výstavné podujatie sa prejavuje vo zvýšenej 

miere aj v zahraničí, čo dokladuje aj účasť 26 zahraničných 

firiem. Expozície vystavujúcich firiem predkladali návštev-
níkom najnovšiu tovarovú ponuku veľtrhu z oblasti elektro-

energetiky a silnoprúdovej elektrotechniky, osvetľovacej tech-
niky, elektroniky, telekomunikačnej a rádiokomunikačnej 

techniky, výpočtovej techniky, meracej a regulačnej techniky, 

signalizačnej a zabezpečovacej techniky materiály pre elektro-
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inštaláciu, energetiku a vykurovanie. Po otvorení a privítaní 

hostí moderátorkou podujatia Ţanetou Štefánkovou od mi-

krofónu sa k prítomným účastníkom výstavy postupne priho-
vorili dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. František Janíček, 
PhD., prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Slo-

venskej republiky Ing. Teodor Lysák a generálny riaditeľ 

a predseda predstavenstva a.s. Výstaviska Trenčín mesto 
módy Ing. Emil Dobiaš. Potom prišlo na rad odmeňovanie 

oceneným firmám v jednotlivých kategóriách, ktoré hodnotila 
komisia pod vedením prof. Ing. Milana Ţalmana, CSc. : 

„Elektrotechnický výrobok roka 2003“  
1. Radarový merač hladiny „Sitrans LR 200“ od Siemensu 

Bratislava; 

2. Výkonový istič s komunikáciou Sentron WL“ od Sie-
mensu Bratislava; 

3. Trojfázový výkonový transformátor s latou izoláciou  

s medeným vinutím 1000kVA, 22/0,4  kV od Bratis-
lavských energetických závodov Bratislava. 

„Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2003“ 
1. Chránená počítačová sieť CHPS 2003 od Výskumného 

ústavu výpočtovej techniky Ţilina; 

2. Kompaktné výkonové spínače K16J a K32 J od Ener-
getických závodov Krompachy; 

3. Centrálny zdroj energie, typ JN 3014/400/24 Elektro-
výskumného ústavu  Nová Dubnica, 

„Konštruktér roka 2003“ 
1. doc. Ing. Karol Kluch, PhD. z Trnavy za „Autonómnu 

monitorovaciu stanicu meteorologických parametrov a ná-

mrazy, typ TOMS-1; 
2. Ing. Marcel Pčola a Ing. Rastislav Havrila PhD. z Novej 

Dubnice „Centrálny zdroj  energie, typ JN 3014/400/24“ , 
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Poslednou vyhlásenou súťaţou bola vyhlásená súťaţ o titul 

„Najúspešnejšia  expozícia veľtrhu Elo Sys 2003“, ktorú 

hodnotila komisia pod vedením akademickej maliarky Evy 
Mišákovej - Ábelovej, ktorá určila toto poradie pre najlepšie 

expozície : 
1. Lapp Kabel, s.r.o 

2. Controltech s.r.o. 

3. OEZ Slovakia s.r.o. 
Súčasťou medzinárodného veľtrhu boli odborné semináre  

a panelové diskusie pre odbornú verejnosť, najmä však kon-
ferencia „Elektrotechnika a informatika“. Vystavovatelia sa 

zúčastnili spoločenského večera, ktorý bol vyplnený uvedením 

muzikálu „Balada o zlodejovi koní  alebo Cigáni idú do nebe“ 
v inscenácii Novej scény Bratislava. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 611/1/03, 612/1/03, 613/1/03 

 

Vláda 29. októbra 2003 nesúhlasila s návrhmi na predaj 
akcií podnikov Slovenskej autobusovej dopravy v Lučenci a v 

Trenčíne. O týchto návrhoch mala rozhodnúť ešte v auguste 
minulého roka bývalá vláda, vtedy sa však objavili pochyb-

nosti o víťazoch oboch tendrov. Súčasný kabinet dostal na stôl 

oba privatizačné návrhy v decembri roka 2002, ale nakoniec 
ich však z programu rokovania vypustil. Podľa vyjadrenia 

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
Ing. Pavla Prokopoviča, návrhy predloţené na rokovanie ka-

binetu obsahovali uţ neaktuálne časové údaje. Ako uţ 

v pondelok po rokovaní Porady ekonomických ministrov uvie-
dol minister financií Slovenskej republiky Ing. Ivan Mikloš, o 

akcie prejavili záujem aj ďalší investori, takţe existuje pred-
poklad, ţe pri novom predaji sa dosiahnu lepšie podmienky. 

Projekty privatizácie akcií Slovenskej autobusovej dopravy 

Lučenec a Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín sa však 
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budú musieť znovu naštartovať. Vláda Slovenskej republiky 

ale najprv musela rozhodnúť o neschválení pôvodných priva-

tizačných návrhov. Spoločnosť VIA - UNI mala podľa návrhu 
pôvodnej privatizačnej komisie zaplatiť za 49 % podiel akcií 

Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 93 mil. Sk. Firma by 
mohla po splnení podmienok najskôr po šiestich mesiacoch 

kúpiť aj ďalších 17 % akcií Slovenskej autobusovej dopravy 

Trenčín a to za 48 mil. Sk.  
Trenčianske noviny 03.11.2003 

Pomocná evidencia 664/1/03 
 

Spoločnosť „Ozeta Neo“ Trenčín dňom 1. november 2003 
prevzala výrobné prevádzky spoločnosti „Ozeta“ Trenčín, 

ktorá bola od decembra 2002 v konkurze. Do novej spoloč-

nosti prešlo 85 percent pôvodných zamestnancov, čo pred-
stavuje celkovo 3 659 ľudí. Spoločnosť „Ozeta Neo“ Trenčín 

je súčasťou finančnej skupiny „Penta“ a jej zámerom bude 
ozdravenie a ďalší rozvoj odevného priemyslu v Trenčíne. 

Podľa člena predstavenstva spoločnosti Jozefa Špirku chcú v 

podniku investovať pribliţne 200 mil. Sk, ktoré budú slúţiť 
ako prevádzkový kapitál a predovšetkým na zvýšenie renta-

bility a konkurencieschopnosti firmy. Vedenie podniku v 
najbliţších mesiacoch zvaţuje aj o vloţení investícií do 

modernizácie technologického vybavenia. Súčasná denná pro-

dukcia fabriky je 5 aţ 6 tisíc oblekov. Noví majitelia predpo-
kladajú, ţe v priebehu najbliţších mesiacov by tento objem 

mal dosiahnuť úroveň 9000 kusov. Veľkú väčšinu zákaziek 
„Ozety Neo“ Trenčín tvorí takzvaná práca vo mzde, čo nie je z 

ekonomického hľadiska pre podnik príliš výhodné. Podľa 

člena predstavenstva „Ozety Neo“ Trenčín Petra Ondru chcú v 
maximálnej miere zvýšiť podiel takzvanej plnej konfekcie, 

teda odevov navrhovaných a vyrábaných z vlastných mate-
riálov. Zamerať sa pritom chcú na kvalitnú konfekciu vyššieho 

štandardu, ktorá má na Slovensku a trhoch Európskej únie 



 365 

stále dobré uplatnenie. Podľa personálnej riaditeľky „Ozety 

Neo“ Trenčín Marcely Vlčkovej by sa plánované rozvojové 

zámery mali v budúcnosti odraziť aj na postupnom zvyšovaní 
počtu zamestnancov a zlepšovaní ich pracovných podmienok. 

Súčasťou reštrukturalizačného procesu bude spracovanie 
novej marketingovej stratégie, prieskum nových odberateľov, 

ako aj zníţenie súčasných nákupných cien a dosiahnutie 

štandardných platobných podmienok. „Ozeta Neo“ Trenčín je 
najväčším výrobcom pánskej konfekcie na Slovensku, ako aj v 

regióne strednej Európy. Minuloročné trţby „Ozety“ Trenčín 
presiahli 2,1 miliardy Sk, z toho viac ako 90 % pochádzalo 

z exportu. Odevná fabrika bude naďalej vyrábať v prevádz-

kach v Trenčíne, Skalici, Tornali, Topoľčanoch a Hlohovci.  
Trenčianske noviny 17.11.2003 

Pomocná evidencia 701/1/03 
 

Dňa 7. novembra 2003 navštívil Letecké opravovne v 

Trenčíne nový minister obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj 
Liška a oboznámil sa s ich výrobným programom. Letecké 

opravovne sú jediným podnikom v Slovenskej republike, kde 
sa opravuje vojenská letecká technika. V súčasnosti opravujú 

vrtuľníky Mi-24 za niekoľko desiatok miliónov korún. 

Ministra o výrobnom programe informoval poverený riadením 
podniku Ing. Vladimír Švancar. V súčasnosti opravujú desať 

vrtuľníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich oprava 
a modernizácia sú v rôznom štádiu rozpracovania. Priebeţná 

oprava vrtuľníka trvá šesť aţ osem mesiacov, podľa toho aké 

modernizačné úpravy si zákazník vyţaduje urobiť a v nepo-
slednom rade je všetko ovplyvnené aj dodávkami potrebného 

materiálu. Úplné dokončenie celej zákazky sa predpokladá v 
polovici budúceho roka 2004. Momentálne sú opravované aj 

agregáty pre Maďarsko a Poľsko. Situácia v Leteckých opra-

vovniach je stále kritická, lebo zákazky celkom nepokrývajú 
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výrobný program opravovní a objem práce neumoţňuje za-

bezpečiť stopercentné vyuţitie pracovných kapacít. A preto 

stále visí hrozba prepúšťania pracovníkov podniku. 
Trenčianske noviny 10.11.2003 

Pomocná evidencia 681/1/03 
 

Dňa 12. novembra 2003 sa uskutočnila v areáli Výstaviska 

Trenčín mesto módy Pod Sokolicami vernisáţ výstavy 2. 
ročníka špecializovanej výstavy kameňopriemyslu, geológie, 

geodézie, kartografie a pohrebníctva pod názvom „Kamenár 
a Pieta“. Na celkovej ploche 1377 m

2
 sa predstavilo 43 vys-

tavovateľov zo Sloven- ska, Čiech 

a Talianska, ktorí ponúkli širokú škálu 
výrobkov z kameňa, stro- jov a zariadení 

na spracovanie kameňa a pietnych 
doplnkov. V porovnaní s úvodným 

ročníkom organizátori zaznamenali 

53 % nárast počtu vys- tavovateľov 
a 45 % obsadenej plochy. Výstavu otvo-

ril štátny tajomník Minis- terstva ţivot-
ného prostredia Ing. Peter Stanko. Na 

záver oficiálneho otvorenia výstavy bola vyhlásená najlepšia 

expozícia vyhodnotená odbornou porotou pod vedením Ing. 
arch. Adriany Mlynčekovej, ktorá sa stala expozícia firmy 

„Antoniny Luigi Corporation“ z Talianska. Cenu odovzdal 
generálny riaditeľ Výstaviska Trenčín a mesto módy Ing. Emil 

Dobiaš. Sprievodnými podujatiami boli odborné semináre na 

tieto témy : 
- Mechanické čistenie kameňa, 

- Svetový trend v ťaţbe a vyuţívaní dekoračného kameňa 
- História a súčasnosť vyuţitia pieskovce z lomu Králiky. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 672/1/03, 680/1/03 

štátny tajomník Ministerstva ţivotného 

prostredia SR Ing. Peter Stanko. 
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Dňa 14. novembra 2003 rokoval náčelník generálneho 

štábu ozbrojených Slovenskej republiky generál Cerovský 

s predstaviteľmi Zdruţenia obranného priemyslu Slovenskej 
republiky a štátnym zbrojárskym zoskupením „DMD Hol-

ding“ Trenčín. Prítomní zástupcovia slovenského obranného 
priemyslu ho zoznámili s najnovšími projektami slovenských 

konštruktérov pre vojenské vyuţitie ako je napríklad mobilný 

kontajnerový systém pre ekologickú likvidáciu muníciu „Da-
niel“, veţové komplety „Cobra KDV-30“ a „Guliver“ pre 

obrnené vozidlá. Ďalej informovali o moţnostiach sloven-
ských zbrojárov úspešne participovať na spolupráci na spo-

lupráci so zahraničím. 

Trenčianske noviny 18.11.2003 
Pomocná evidencia 704/2/03 

 
Desaťposchodová budova kedysi vychýreného hotela Lau-

garicio v Trenčíne uţ niekoľko rokov je úplne prázdna. Vyťa-

ţené je len prízemie, kde vzniklo obchodné centrum. 
Priestory, v ktorých v minulosti našiel ubytovanie nejeden 

zahraničný turista, sú prázdne a nevyuţité. Čo zamýšľa urobiť 
s viac ako tridsaťročnou budovou nový majiteľ? Bude slúţiť 

na ubytovanie študentov alebo turistov? Na tieto a ďalšie 

otázky sme hľadali odpoveď u správcu objektu Romana 
Machálka a súčasného majiteľa Miroslava Dokúpila. Budova 

bývalého hotela Laugaricio mala v priebehu viacerých rokov 
niekoľko vlastníkov – Jednota spotrebné druţstvo, DMD 

Holding a „Kamila“ s. r. o. V súčasnosti patrí realitnej spo-

ločnosti „Reality“ Trenčín, ktorá ju kúpila v roku 1999. 
Stavba, ktorú nahlodal zub času, si vyţaduje rázny zásah. Na 

jednom poschodí sa nachádza trinásť izieb, pričom v súčas-
nosti sú v dezolátnom stave. Nie je vylúčené, ţe v budúcnosti 

sa zrekonštruujú a opäť budú slúţiť na ubytovanie. Zatiaľ sa 

uvaţuje o vybudovaní obchodno-administratívneho centra. 
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„Bolo viacero variantov na vyuţitie priestorov,” hovorí správ-

ca objektu Roman Machálek. „Na obchodné účely by mal 

poslúţiť aj suterén budovy. Čo sa týka vyuţitia výškových 
priestorov, prvé tri poschodia na komerčné účely, na ostatných 

poschodiach by sa mali vytvoriť ubytovacie priestory, ktoré 
toto mesto potrebuje.” V súčasnosti je spracovaná projektová 

dokumentácia aj so zámerom, ako budovu vyuţiť. V hre je 

viacero variantov, ale všetko je vecou schválenia návrhu na 
Mestskom úrade v Trenčíne, odobrenia od architektov a pod. 

Objekt skontrolovali statici a zatiaľ nezaznamenali nejaké váţ-
ne poškodenia. Podľa doterajších zámerov sa uvaţuje na pr-

vých troch poschodiach zriadiť obchodno-administratívne 

centrum a od tretieho po ôsme poschodie riešiť ubytovanie pre 
študentov. Tieto zámery by sa mali realizovať v horizonte od 

troch do desiatich rokov. Moţno o desať rokov bude na 
streche záhradná reštaurácia alebo parčík, kde by bol aj bazén 

a počas leta tam ľudia strávia príjemné chvíle. Ktorý zo 

zámerov napokon nadobudne konkrétnu podobu, ešte nie je 
isté. Všetko záleţí od finančných prostriedkov a dohody s 

úradníkmi. Tí sú aj v tomto prípade jednou z hybných pák 
celého budúceho projektu, ktorý by sa v centre mesta Trenčín 

mal realizovať.  

Trenčianske noviny 01.12.2003 
 

Dňa 11. decembra 2003 bola 
slávnostne odovzdaná do uţívania 

budova predajne a servisu pre 

automobily značky Citroen na 
ceste výjazdu z mesta Trenčín 

smerom na Ţilinu. Všetkých prí-
tomných hostí privítal zástupca 

firmy Citroen Ivan Segal. Medzi hosťami slávnostného 

otvorenia boli poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 

Strihanie stuhy, zprava – poslanec NR SR Ing. Ján Fígeľ,  

zástupca firmy Citroen Ivan Segal 
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Ing. Ján Fígeľ, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Štefan Štefanec, prednosta Krajského úradu Mgr. Daniel 

Gajdoš. 
Vlastné poznámky 

 
Kolorit Rozmarínovej ulice, ktorá je vstupnou bránou do 

pešej zóny mesta Trenčín, by sa mal v najbliţších rokoch 

výrazne zmeniť. Pozemok pod jedným z najväčších parkovísk 
spolu s farou (tá bola asanovaná) Evanjelickej cirkvi augsbur-

ského vyznania na Rozmarínovej ulici v Trenčíne v roku 1978 
štát odobral a po viac neţ sedemročných prieťahoch vrátil 

v roku 2003 v rámci reštitúcií jeho pôvodnému vlastníkovi. 

Evanjelická cirkev a.v., podľa dostupných informácií, chce 
v tejto lokalite mesta Trenčín postaviť nový zborový dom. 

Zámer je v súlade s Územným plánom sídelného útvaru Tren-
čín, ktorý definuje túto plochu ako centrálny mestský blok. 

Zatiaľ nie je známy presný termín zrušenia parkoviska, keďţe 

ešte nie je vypracovaná ani architektonická štúdia predpo-
kladaného investičného zámeru. Keďţe toto parkovisko má 

kľúčové postavenie pri riešení statickej dopravy v centre mes-
ta Trenčín, bola zo strany mesta Trenčín vznesená podmienka 

pre investora, aby pri výstavbe polyfunkčného objektu 

vytvoril podmienky pre podzemné parkovanie.  Okrem toho 
vzniknú úplne nové parkovacie plochy v oblasti dnešných 

Masarykových kasární o kapacite 200 miest. 
Tlačová správa mesta Trenčín dňa 09.01.2004 

Pomocná evidencia 792/1/03 

 
Spoločný obecný úrad v Trenčíne vydal vyhlásenie ústami 

svojho prednostu Ing. Vladimíra Kmeťa, ţe mesto Trenčín 
porušilo stavebný zákon pri realizácii verejného klziska na 

Štúrovom námestí, ktoré budovalo i napriek tomu, ţe nemalo 

stavebné povolenie. Spoločný obecný úrad v Trenčíne povo-
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lenie vydal aţ 11. decembra 2003. Na základe tejto skutoč-

nosti Spoločný obecný úrad uloţil pokutu 10-tisíc Sk. Sym-

bolickú výšku pokuty Ing. Vladimír Kmeťo zdôvodnil tým, ţe 
pri výstavbe neboli spôsobené škody. Podľa jeho slov nebol 

dôvod pristúpiť k takému radikálnemu kroku, akým je od-
stránenie čiernej stavby.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 

 
Pre obyvateľov sídliska Kvetná v Trenčíne a vôbec všet-

kých Trenčanov je uţ mnohé roky tŕňom v oku rozostavený 
objekt, ktorý mal byť pôvodne postavený ako obchodné 

centrum pre sídlisko Kvetná. Realizácia sa začala začiatkom 

90-tych rokov a pre nedostatok finančných prostriedkov sa 
objekt nedokončil. Po čase sa stal miestom, v ktorom sa často 

stretávali asociálne skupiny ľudí, vandali, ktorí začali objekt 
postupne demolovať. Rozostavaný objekt sa v priebehu rokov 

po dnešok bol v rukách niekoľkých majiteľov. Súčasným 

majiteľom je firma Reality a. s. Trenčín, ktorá ho kúpila v 
roku 2001. Nový majiteľ mal spočiatku mnohé zámery, na-

príklad ako trţnica. No nakoniec od zámeru upustil. Podľa 
poslednej informácie majiteľa chcel by z neho mal byť 

polyfunkčný objekt – „Dom bývania“, v ktorom by sa predá-

val nábytok, podlahoviny, svietidlá, doplnky pre domácnosti 
a podobne. Celkové náklady na rekonštrukciu a dostavbu 

jestvujúceho objektu mali by dosiahnuť cca 50 miliónov ko-
rún. Postavenie takéhoto nového Domu bývania by vyšlo na 

dvakrát tak vysokú sumu. Realizácii zámeru vlastníkom však 

zatiaľ zostávajú nevysporiadané pozemky v okolí objektu. 
Projektová dokumentácia k tejto stavbe na kriţovatke ulíc 

Zlatovská - Bratislavská uvaţuje aj o vytvorení svetelnej 
kriţovatky. Zlatovská ulica, ktorá je doposiaľ jednosmernou 

ulicou, by sa mala stať obojsmernou.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
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Pomocná evidencia 786/1/03 
 

         Od júna roku 2003 sa pracovalo na projekte objektu, ktorý 
bude stáť na mieste bývalých Masarykových kasární na Le-

gionárskej ulici v Trenčíne. O predaji pozemku na Legio-

nárskej ulici s rozlohou viac ako 4000 m
2 

rozhodli poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 18. decembra 2003. 

Mesto Trenčín bývalé kasárne dostalo od armády za účelom 
asanácie.  O asaná-

cii sa hovorí aj         

v územnom pláne 
mesta Trenčín. 

Konzorcium troch 
firiem pozemok zís-

kalo za viac ako 

osem miliónov ko-
rún a to napriek 

tomu, ţe celý pos-
tup okolo predaja 

kritizovalo viacero 

poslancov. Ako pr-
vý predaj odmietol viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján 

Krátky. Proti vystúpili aj ďalší poslanci  s pripomienkami, ţe 
odpredaj sa neuskutočnil výberovým konaním. Veď výbero-

vým konaním mesto Trenčín mohlo získať investora, ktorý by 

dal výhodnejšiu ponuku. Uvoľnený poslanec Ing. Branislav 
Celler oponoval poznámkou, ţe o pozemku je moţné kon-

zultovať s priamo vybraným investorom. Námietky vzniesli aj 
RNDr. Jozef Mertan, Ing. Róbert Lifka, Ján Babič, MUDr. 

Eugen Szép a Gabriela Hubinská. Niektorí poslanci navrhli, 

aby nový objekt plnil funkciu domu sluţieb, iní zas poţadovali 
záväzok investora o dodrţiavaní termínov stanovených v 

dohode. Bývalé Masarykove kasárne, kde našli priestory mno-
hé podnikateľské aktivity, sa stanú minulosťou k 1. júlu 2004. 

Severojuţný pohľad na objekt kasární 
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Na ich mieste vyrastie polyfunkčný objekt s parkoviskom  

a garáţami za takmer 222 miliónov Sk. O asanáciu sa musí 

postarať investor, pričom predpokladané náklady predstavujú 
28,9 milióna Sk. Odstrániť stavebný odpad sa zaviazalo mesto 

Trenčín.  
Trenčianske noviny 05.01.2004 

Pomocná evidencia 785/1/03 

 
 

 
 


