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Verejno-spoločenský ţivot 

 

Regionálna ino-

vačná stratégia vo 

svetle budúcnosti 

bol názov seminára 
v rámci projektu 

Rozvoj a implemen-

tácia regionálnej 
inovačnej stratégie 

Trenčianskeho kraja, 
financovaného Eu-

rópskou úniou, usku-

točnený v Kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne dňa 10. 
januára 2008. 

     Seminár pod záštitou a za účasti predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH vystúpili 

viaceré známe osobnosti, z ktorých osobitne treba menovať : 

- Carlosa Gomeza zo španielskej Zaragozy, z Instituto 
technmológico de Aragón so skúsenosťami s implemen-

táciou RIS v podmienkach regiónu Aragón v Španielsku,  

- Ing Jána Streleckého, PhD. riaditeľa BIC Group 
Bratislava, ktorý prezentoval štúdiu o regionálnom 

predvídaní pre tren-
čiansky región, 

- Ing. Martin Sedlá-

ček z Trenčianskej 
univerzity 

Alexandra Dubčeka, 

ktorý predstavil re-
gionálnu inovačnú 

stratégiu pre tren-
čiansky región, 
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- o vízii systému vzdelávania v trenčianskom regióne z po-

hľadu podnikateľskej sféry hovoril riaditeľ Trenčianskej 

regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory Ing. Štefan Bucha, 

- o pripravovaných projektoch v budúcom programovom 

období v oblasti inovácií v Trenčianskom samosprávnom 
kraji hovoril riaditeľ Rozvojovej agentúry Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Mgr. Peter Niţňanský;  
- o zvyšovaní povedomia v regióne a o moţnostiach ochrany 

duševného vlastníctva hovoril Ing. Branislav Anwazai 

z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 
    Na seminári odzneli výsledky štúdií, ktoré sa uskutočnili 

v prvej etape projektu a návrh dokumentu regionálnej 

inovačnej stratégie, teda ďalšie smerovanie pilotných 
projektov v najbliţšej budúcnosti. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 12/1/08, 13/1/08, 14/1/08, 15/1/08, 

16/1/08, 17/1/08 

 
V snahe ešte viac sprístupniť grafické a popisné informácie 

o meste Trenčín pre širokú verejnosť, zabezpečilo Mesto 
Trenčín prostredníctvom Útvaru architektúry a stratégie 

Mestského úradu v Trenčíne spracovanie webového GIS 

(geografický infor-
mačný systém) por-

tálu na webovej 
stránke mesta Tren-

čín. Spracovateľom 

bola firma 
SWAGIS s. r. o. 

Piešťany. Súčasťou 
tohto portálu je 

vektorový Územný 
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plán mesta Trenčín a rastrová farebná ortofotomapa (letecké 

zábery) mesta Trenčín. Územný plán sa skladá z dvoch výkre-

sov a to z „Komplexného návrhu“ a z „Regulatívu vyuţitia 
územia“. Ortofotomapa je riešená ako samostatná vrstva. 

Súčasťou je aj katastrálna mapa, ktorá slúţi ako podklad pre 
územný plán. Všetky údaje sú v súradnicovom systéme S-

JTSK (jednotná trigonometrická sieť katastrálna). Web GIS 

portál je moţné pouţívať prostredníctvom internetového 
prehliadača. Obsluha je jednoduchá a poskytuje základné 

funkcie - zväčšenie, zmenšenie a posun mapového výrezu, 
mierku mapového výrezu, meranie vzdialenosti a plochy, 

zapnutie/vypnutie jednotlivých vrstiev mapových podkladov, 

moţnosť zobrazenia popisných údajov k jednotlivým 
objektom, náhľadovú mapu a tlač mapového výrezu do 

formátu.pdf.  Mesto Trenčín uvaţuje v budúcnosti 
s rozširovaním tohto portálu. Jeho súčasťou by sa tak mohli 

stať nové dáta ako napríklad technická mapa mesta Trenčín, 

ďalšie výkresy z územného plánu mesta, ako aj rozšírenie 
popisných informácií k jednotlivým vrstvám, ktoré sa uţ na 

portáli nachádzajú. Web GIS portál je novinkou a moţno ho 
pripomienkovať. 

www.trencin.sk 09.01.2008 

 
Na brífingu s novinármi dňa 21. januára 2008 riaditeľ 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky 
v Trenčíne plukovník JUDr. Vladimír Šramka vyzval 

verejnosť na spoluprácu pri poskytovaní informácií, ktoré 

smerujú k aktivitám extrémistov v ich najbliţšom okolí. 
Konštatoval, ţe „bez spolupráce s verejnosťou nie je moţné 

bojovať proti extrémizmu.“       
„V Trenčianskom kraji boli zaznamenané, najmä u 

maloletých alebo mladistvých osôb viaceré prípady extré-

mizmu,“ doplnil riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného 

http://www.trencin.sk/
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zboru Slovenskej republiky v Trenčíne podplukovník Mgr. 

Vladimír Vonkomer. Ako príklad uviedol preventívnu akciu 

dňa 17. januára 2008 v Základnej škole v Nemšovej, Ul. J. 
Palu zameranej na odhaľovanie podpory a propagácie skupín 

smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Akcia 
bola úspešná, lebo u 13 - ročného ţiaka sa našli na učebných 

pomôckach, 

ako sú zošity 
prírodopisu 

a anglického 
jazyka, perač-

ník rôzne nápi-

sy a symboly 
propagujúce 

skupiny smeru-
júce k potláča-

niu základných 

práv a slobôd. 
Aj na školskej gume bol napísaný symbol 88 a umelohmotný 

tzv. keltský kríţ. Všetky učebné pomôcky ţiaka boli zaistené. 
Pri výsluchu ţiak uviedol, ţe si neuvedomil následky svojho 

konania a postihu zaň. Tento delikt bol odloţený v zmysle 

ustanovení trestného poriadku, nakoľko ţiak základnej školy 
je maloletou osobou, ktorá nie je trestne zodpovedná.  Ako 

ďalší príklad prejavu extrémizmu bolo konanie devät-
násťročného Jaroslava 18. januára 2008, keď na zimnom 

štadióne v Prievidzi počas hokejového zápasu pochodoval 

v hľadisku a so vztýčenou rukou viackrát heiloval. Po upo-
zornení usporiadateľom, aby prestal so svojimi aktivitami, 

agresívny muţ usporiadateľa fyzicky napadol. Spacifikovali 
ho aţ privolaní policajti. Pri dychovej skúške na alkohol boli 

Jaroslavovi namerané dve promile alkoholu. Jaroslav bol obvi-

nený z prečinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k 

zľava - plukovník JUDr. Vladimír Šramka, podplukovník Mgr. Vladimír Vonkomer 
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potláčaniu základných práv a slobôd a z prečinu výtrţníctva. 

V skrátenom konaní do 25 hodín bol muţ potrestaný trestným 

rozkazom, ktorý zatiaľ nie je právoplatný. Uloţený mu bol 
nepodmienečný trest odňatia slobody na 18 mesiacov. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 23. januára 2008 protestovala pred budovou Vojenskej 

prokuratúry v Trenčíne Alena Mikulová z Nitry, ktorá doteraz 
tragickú smrť jej strýka Jána Gajdošíka dostatočne 

neobjasnila. Podľa nej na tejto tragickej smrti v rodinnom 
dome v roku 1985 je veľa zahmlených a nezodpovedaných 

otázok. Všetky svoje indície pripisuje jeho bývalej manţelke, 

ktorá pracuje aj dnes na spomínanej inštitúcii. 
Vlastné poznámky 

 
Nový kamarát detí v materských ško-

lách a prvákov v základných školách, 

ktoré sa zapojili do  projektu Bezpečná 
komunita – komunita je náš domov je 

psík Bezpečko. Iniciátorom projektu 
bola Komunálna poisťovňa, ktorá v spo-

lupráci s miestnou samosprávou a Po-

licajným zborom Slovenskej republiky oslovila deti v ma-
terských školách a prvákov v základných školách. Psík 

Bezpečko je sprievodca v ţiackych pracovných listoch, učí 
deti k získavaniu správnych návykov bezpečného správania 

doma, na ulici, pri ceste do školy, pri cestovaní, hre, 

korčuľovaní i bicyklovaní. Učitelia pre prácu s deťmi dostali 
kvalitné metodické materiály. Na tvorbe pracovných listov sa 

podieľal aj Policajný zbor.  
Policajti z Trenčianskeho kraja sa zapojili do vzdelávacích 

aktivít projektu. Od októbra minulého roka sa projekt Bez-

pečná komunita – komunita je náš domov realizuje aj 
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v rámci Trenčianskeho kraja. Policajti navštevujú zapojené 

materské a základné školy, ktorí ţiakom vysvetľujú, ako sa 

majú správať a riešiť nebezpečné situácie na ceste, chodníku, 
ihrisku atď. Návšteva detí je niekde sprevádzaná aj s ukáţkami  

výzbroje stráţcov zákona, prípadne policajnej techniky. Poli-
cajti navštívili v rámci kraja celkom 64 materských a zá-

kladných škôl. Súčasťou projektu je súťaţ detí predškolského 

veku v tvorbe škôlkarského leporela pod názvom „Uţ 
pôjdeme do školy“ a pre prvákov tvorba prváckych novín pod 

názvom „Pozor, sú tu prváci ! “  Do súťaţe budú zapojené 
všetky školy o ceny v krajskom kole. Budú nimi športové 

potreby v hodnote 20 tisíc Sk. Hlavne cenou pre víťaznú 

materskú školu a základnú školu bude vybudovanie ihriska, 
alebo športoviska v hodnote 300 tisíc Sk.  

Predpokladá sa, ţe na záver projektu bude usporiadaný Deň 

bezpečnosti na regionálnej a celoslovenskej úrovní za 

spoluúčasti policajtov 

Policajného zboru Slo-
venskej republiky, 

v ktorej nebudú chýbať 
príslušníci dopravnej 

polície a kynológov. 

Pre všetkých tých 
(učitelia, vychovávate-

lia i rodičia), ktorí mali 
záujem zoznámiť sa 

s projektom boli materiály zverejnené na webovej stránke 

www.bezpecnakomunita.com. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 22. januára 2008 sa uskutočnila tlačová konferencia 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne, na ktorej jeho riaditeľ Ing. Michal Jurdík zhod-

http://www.bezpecnakomunita.com/
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notil uplynulé obdobie roka 2007. Za spomenuté obdobie 

vykonali jednotky Okresných riaditeľstiev Hasičského a zá-

chranného zboru v rámci Trenčianskeho kraja celkom 2.735 
zásahov, z ktorých patrilo poţiarom – 1014 zásahov, tech-

nickým zásahom – 1337, ekologickým zásahom – 82, planým 
poplachom – 106 zásahov, cvičeniam – 105 zásahov a poţia-

rom bez zásahov – 91. Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne vo svojej kompetencii zasahovalo 
pri 173 poţiaroch, 238 technických zásahoch, 33 ekologických 

zásahoch, 24 planých poplachoch, 32 cvičeniach a 11 
zásahoch bez poţiaru.  

Výjazdy k po-

ţiarom  
V Trenčianskom 

kraji bolo v roku 
2007 vykonaných 

1014 výjazdom 

k poţiarom, čo 
oproti predchádza-

júcemu roku 2006 
bol nárast o 88 po-

ţiarov. Na výjazdy 

k poţiarom sa podpísali : 
- vypaľovanie trávy a suchých porastov – 203 zásahov, 

- poţiare kontajnerov- 170 zásahov, 

- poţiare dopravných prostriedkov – 108 zásahov,  
- poţiare bytových jednotiek – 56 zásahov, 

- poţiare rodinných domov – 53 zásahov.  

Pri týchto poţiaroch vznikla priama škoda 164.179.900 Sk 
a uchránené hodnoty dosiahli výšku 314.423.200 Sk. Bolo 

zachránených 122 osôb, z ktorých dve osoby boli zranené. 

Usmrtené boli štyri osoby, čo je päť osôb menej. ako 
v predchádzajúcom roku 2006. 
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Výjazdy k technickým zásahom 

V Trenčianskom kraji technické zásahy tvorili 48,88 % 

z celkového počtu výjazdov, t.j. 1337. Z celkového počtu 
výjazdov k technickým zásahom patrilo 661 dopravným 

nehodám, t.j. 24,16 %. Pri dopravných nehodách bolo 
zachraňovaných 766 osôb, z ktorých bolo 658 zranených a 24 

mŕtvych osôb. Pri technických zásahoch bolo zachraňovaných 

883 osôb, z ktorých 722 bolo zranených a 78 usmrtených, čo 
je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 17 

usmrtených osôb. 
V zásahovej činnosti Hasičského a záchranného zboru 

v rámci Trenčianskeho kraja označilo jeho Krajské 

riaditeľstvo v Trenčíne z predponou ako „naj“ zásah roku 
2007 : 

- poţiar s najvyššou škodou, ktorý vznikol po výbuchu 

skladu munície 
vo Vojenskom 

opravárenskom 
podniku Nováky 

bol vyčíslený s 

výškou škody na 
100.000.000 Sk; 

- poţiar strechy 
bytového domu 

na Zlatoveckej 

ulici v Trenčíne, 
pri ktorom boli uchránené hodnoty v čiastke 50.000.000 Sk 

dostal pomenovanie ako poţiar s najviac uchránenými 

hodnotami; 

- najviac evakuovaných a zachránených osôb pri zásahu 

bolo pri poţiari elektrorozvodnej skrine v obytnom dome 
v Dubnici nad/Váhom, keď pri zadymení bolo evakuo-

vaných 60 osôb, z toho 20 detí; 
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- najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu aţ 50 

vozidiel bolo pri poţiari skladu munície vo Vojenskom 

opravárenskom podniku Nováky; 
- najväčší počet zasahujúcich osôb pri jednej udalosti aţ 

152 hasičov bolo pri poţiari skladu munície vo Vojenskom 

opravárenskom podniku Nováky; 

- najväčší počet zasahujúcich jednotiek pri jednej udalosti  
aţ 24 jednotiek bolo pri poţiari skladu munície vo 

Vojenskom opravárenskom podniku Nováky; 
- ako najdlhšie trvajúci zásah bol poţiar lesného porastu 

v Handlovej, časť Remata, ktorý trval 29 h a 17 min.; 
- najviac hasiva bolo pouţitého pri hasení poţiaru skladu 

munície vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky, 

pri ktorom bolo pouţitých 524.530 l vody a 50 l strednej 
peny; 

- najviac hlásených udalostí – 551 zaregistrovali na 

operačnom stredisku Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Prievidzi; 

- najmenej hlásených udalostí – 139 bolo zaregistrovaných 

na Hasičskej stanici v Myjave; 
- poţiar s najväčšou plochou bol o rozlohe 1.600.000 m

2
 

zaznamenaný pri poţiari trávnatého porastu v katastrálnom 
území obce Moravské Lieskové, časť Šance; 

- najviac hadicového vedenia o celkovej dĺţke 200 metrov 

bol zaznamenaný pri hasení rodinného drevenice 
v Papradne; 

- ako najväčší zásah bola hodnotená likvidácia poţiaru 

skladu munície vo Vojenskom opravárenskom podniku 
Nováky; 

- najväčšia spotreba pohonných hmôt a najviac 

najazdených kilometrov počas zásahu bola hodnotená 
likvidácia poţiaru skladu munície vo Vojenskom 

opravárenskom podniku Nováky; 
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- najčastejšie výjazdy k poţiarom boli v mesiaci apríl – 178 

poţiarov; 

- najčastejšie výjazdy k technickým zásahom boli 
v mesiaci jún – 201 zásahov; 

- najčastejšími príčinami poţiarov bolo úmyselné zapálenie 

neznámou osobou v 188 prípadoch a po ňom v 164 
prípadoch vypaľovanie trávy a suchých porastov;  

- najnovšou pouţívanou technikou z roku 2007 je motorové 

vozidlo IVECO/180 E28 9 „Magirus“ s výsuvnou plošinou 
určenej na pouţitie vo výškach do 28 metrov, potrebnej 

najmä pri záchranných činnostiach na obytných domoch. Je 
pouţívaní jednotky v Prievidzi a Novom Meste nad Váhom. 

Ďalšou najnov-

šou pouţívanou 
technikou z ro-

ku 2007 je mo-
torové vozidlo 

Mercedes Benz 

Vario 816 D 
4x4 pouţívané 

pri technických 
zásahoch. Je 

v pouţívaní jed-

notiek V Tren-
číne, Myjave, Partizánskom, Prievidzi a Bánovciach nad 

Bebravou; 
- najstaršou pouţívanou technikou z roku 1956 dieselový 

agregát pouţívaný ako náhradný zdroj elektrickej energie 

u jednotky v Trenčíne 

Rozbor poţiarovosti v Trenčianskom kraji za rok 2007 

V Trenčianskom kraji vzniklo v roku 2007 o 78 poţiarov 

viac ako v roku 2006, pričom priame škody sú niţšie 
o 36.753.300 Sk a uchránené  hodnoty vyššie o 22.629.000 Sk. 

„Magirus“ 
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Pri poţiaroch bolo usmrtené štyri osoby, čo je o päť osôb 

menej ako v roku 2006 a zranených bolo 36 osôb, čo je 24 

osôb viac ako v roku 2006.  
- V odvetví bytového hospodárstva vzniklo 197 poţiarov, čo 

predstavuje 18,3 % všetkých poţiarov. Priama škoda bola 

vyčíslená v hodnote 14.619.400 Sk. Pri poţiaroch v byto-
vom hospodárstve zomreli štyri osoby a 21 osôb bolo zra-

nených.  
- V poľnohospodárstve vzniklo 185 poţiarov, čo predstavuje 

17,2 % z počtu všetkých poţiarov. Priama škoda bola 

vyčíslená 
v hodnote 

1.900.500 Sk. 
- V cestnej 

doprave vzni-

klo 128 poţia-
rov, čo pred-

stavovalo           

11,9 % z počtu 
všetkých po-

ţiarov. Priama 
škoda bola vy-

číslená  v hodnote 25.267.300 Sk. Pri týchto poţiaroch boli 

tri osoby zranené.  
- Vypaľovaním trávy suchých porastov vzniklo 164 poţiarov 

s priamou škodou 235.600 Sk.  
- V dôsledku fajčenia vzniklo 94 poţiarov s priamou škodou 

202.300 Sk a zaznamenané boli dve úmrtia. 

- Manipuláciou s otvoreným ohňom vzniklo 91 poţiarov 
s priamou škodou 6.343.400 Sk. 

- Zo 189 úmyselne zaloţených poţiarov bola zistená len 

jeden známy páchateľ. 
Poznámky z tlačovej konferencie 

po ohni zostalo na Remate spálenisko  
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Investičné priority Trenčianskeho samosprávneho kraja boli 

hlavnou témou pracovného stretnutia trenčianskeho ţupana 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH s poslancom Národnej rady 
Slovenskej republiky a zároveň predsedom Ľudovej strany –

Hnutia za demokratické Slovensko JUDr. Vladimírom Me-

čiarom počas poslaneckého výjazdu v Trenčianskom samo-

správnom kraji dňa 25. januára 2008. Na stretnutí sa zúčastnil 

aj štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
Ing. Jozef Habánik, PhD., ako aj ďalší štátni tajomníci za 

Ľudovú stranu – Hnutia 
za demokratické Slo-

vensko. Podľa predsedu 

Trenčianskeho samo-
správneho kraj jednou z 

hlavných tém stretnutia 
bolo pokračovanie v pro-

jekte Regionálnej ino-

vačnej stratégie, aby sa 
začalo budovať Regio-

nálne inovačné centrum 
v spolupráci s ministerstvami  školstva, hospodárstva a rezor-

tom práce a sociálnych vecí. „Bola to vhodná moţnosť 

zosúladiť si kroky, aby ten projekt plynule pokračoval,“ 
konštatoval trenčiansky ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

Ďalšou témou bola dopravná situácia. Poslanec JUDr. Vla-
dimír Mečiar prisľúbil pomoc pri dôleţitých plánovaných 

investičných akciách ako sú zrýchlenie prác na výstavbe 

rýchlostnej komunikácie R-2 z Drietomy do Prievidze, pri 
budovaní nového mosta v krajskom meste a projekt rozsiahlej 

modernizácie trenčianskej nemocnice. Obaja predstavitelia 
označili za prioritu vrátiť kraj na druhé miesto v ekonomickej 

výkonnosti, kde  v čase vzniku ôsmich krajov ešte bol, no me-

dzitým ho uţ predbehol Trnavský a Ţilinský kraj. Predseda 
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Ľudovej strany – Hnutia za demokratické Slovensko však 

označil za neprijateľné návrhy Slovenskej národnej strany, aby 

bolo Slovensko rozčlenené len na tri kraje. V závere stretnutia 
obaja predstavitelia poskytli rozhovory regionálnym tele-

víziám. 
www.tsk.sk 25.01.2008 

  

Počas poslaneckého výjazdu členov Hnutia za demokratické 
Slovensko – Ľudová strana v Trenčianskom samosprávnom 

kraji dňa 25. januára 
2008 prijal ministerku 

pôdohospodárstva Slo-

venskej republiky Ing. 

Zdenku Kramplovú 
v salóniku mestskej 
veţe primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav 

Celler za prítomnosti 
viceprimátora Mesta 

Trenčín Tomáša Vaňu. 
Pri tejto príleţitosti najhorúcejším predmetom rozhovoru v sa-

lóniku mestskej veţe bolo odblokovanie činnosti Slovenského 

pozemkového úradu, ktorého činnosť po podivných tran-
sakciách pozemkov reštituentom bola pozastavená a výkon 

správy paralizovaný. Táto aktuálna téma bola postúpená na 
rokovanie preto, lebo Mesto Trenčín nutne potrebuje riešiť 

pozemky v oblasti priemyselného parku pre budúcich 

investorov.  
Ministerka pôdohospodárstva Ing. Zdenka Kramplová  priz-

nala, ţe aj ju trápi problém nefunkčnosti orgánov Slovenského 
pozemkového fondu, pretoţe sa to týka záujmov viacerých 

subjektov. V súčasnosti je stále nefunkčná správna a dozorná 

rada. Keďţe ďalší rozvoj mesta Trenčín prostredníctvom 
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nového priemyselného parku na Bratislavskej ulici priamo 

závisí od týchto pozemkov, ministerka prisľúbila pomoc.  

Konštatovala, ţe „projekt je veľmi dobre pripravený.“ 
Prisľúbila, ţe sa pozrie na moţnosti, aby fond fungoval tak, 

ako má. „Rýchlosť nápravy bude však závisieť na vláde a na 
ochote súčasného generálneho riaditeľa a vedenia 

Slovenského pozemkového fondu.“  

Vlastné poznámky 
 

Takmer pred štyridsiati rokmi 16. januára 1969 zazna-
menalo Václavské námestie v  Prahe šok, keď pred sochou sv. 

Václava sa upálil na protest proti okupácii Československa, 

dovtedy verejnosti 
neznámy študent fi-

lozofickej fakulty 
Karlovej univerzity 

Ján Palach. Jeho 

ţivot sa nepodarilo 
zachrániť a 19. ja-

nuára 1969 na nás-
ledky popálenia zo-

mrel. Jeho otvorený 

protest mal ďalších 
následníkov v podobe horiacich fakieľ. Táto mimoriadna 

udalosť mala odozvu aj medzi mladými ľuďmi v Trenčíne, 
keď 29. januára 1969 si zapálenými sviečkami pripomenuli 

jeho smrť smútočnou tryznou pred Mórovým stĺpom na 

Mierovom námestí v Trenčíne. 
Pri príleţitosti 39. výročia smutného výročia si pamätníci 

z občianskeho zdruţenia My 68 dňa 29. januára 2008 
pripomenuli túto udalosť opäť pri Morovom stĺpe umiest-

nením tabule so základnými údajmi spred 40 rokov, zapálenou 

sviecou a kyticou karafiátov. Ţivo si na túto udalosť spred 

pamätníci si uctili smrť Jána Palacha 
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takmer štyridsia-

tich rokov zaspo-

mínal Emil Se-

dláčko. „Na tom-

to mieste a v tom 
čase sme boli 

v priemere dvad-

saťroční, nabití 
nebojácnou ener-

giou postaviť sa 
na ochranu demo-

kracie. Keď sme 

si overili, ţe je pravdou, čo sa stalo v Prahe, zorganizovali vo 
večerných hodinách v tento deň tichý protest s transparentom 

a so zapálením sviečok. Je úplne samozrejmé, ţe toto naše 
správanie našlo odpoveď v represii orgánov štátnej moci, 

vykonanej príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti, kto-

rí začali zhromaţdených ľudí rozháňať a likvidovať horiace 
sviečky a transparent.“ Čo je cieľom tejto spomienky, pokra-

čoval vo svojej výpovedi Emil Sedláčko. „Chceme, aby najmä 
mladá generácia spoznala, v akej dobe sme ţili, čo sa v rokoch 

1968 a 1969 skutočne udialo, ako aj to, kto to bol Ján Palach 

a ďalší jeho nasledovníci, ktorí sa nemohli zmieriť násilným 
vstupom sovietskych vojsk do Československa. A to nie je 

všetko. V mesiaci august t.r., keď si pripomenieme štyridsať 
rokov tohto smútočného výročia, na ktoré sa pripravuje 

stretnutie generácií z augusta 1968 a novembra 1989. Pri tejto 

príleţitosti sa uskutoční výstava s dobovými dokumentmi, ako 
aj budú sa parodovať udalosti augusta 1968 v Trenčíne, kedy 

po zuby ozbrojené Sovietske vojsko obsadilo budovu 
Veliteľstva východného okruhu,  budovu Mestského 

národného výboru a zajali jeho predsedu.“ 

Vlastné poznámky 
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Podľa rebríčka návštevnosti portála www.NAJ.sk bola 

webová stránka Mesta Trenčín www.trencin.sk v roku 2007 

najnavštevovanejšou oficiálnou webovou stránkou miest 
a obcí na Slovensku. Od roku 2005, kedy dostala mestská 

stránka svoj nový vzhľad obsadzuje v štatistikách popularity 
medzi mestami a obcami popredné priečky. V roku 2006 

zaznamenala 472.743 návštevníkov, za minulý rok si ich na 

www.trencin.sk ,,kliklo“ 631.443, čo predstavuje medziročný 
nárast o viac ako 33%.  Medzi najpopulárnejšie ciele, okrem 

hlavnej informačnej stránky,  patrili webkamery,  databáza 
kultúrnych podujatí,  úradná tabuľa či kontakty na úrady 

a inštitúcie. Veľkú sledovanosť dosahovala aj minuloročná 

novinka, ktorou bola rubrika Otázky a odpovede. Vďaka nej 
našlo odpoveď na svoju otázku od 1. marca do konca roku 

2007 aţ 598 návštevníkov stránky.  Po projekte elektronickej 
úradnej tabule, vďaka ktorej sa trenčianska stránka stala 

jedným z príkladov transparentných samospráv podľa názoru 

Transparency International Slovensko, bol to ďalší krok 
smerom k budovaniu lepšieho vzťahu k občanom a kvalitnej-

šej informovanosti.  Smerovanie mesta v tejto oblasti potvrdila 
aj prvá tohtoročná novinka, ktorou bolo sprístupnenie 

webového GIS (geografický informačný systém) portálu na 

webovej stránke. Jeho súčasťou je vektorový Územný plán 
mesta Trenčín a rastrová ortofotomapa (letecké zábery) mesta 

Trenčín. V budúcnosti by sa jeho súčasťou mala stať napríklad 
aj technická mapa mesta Trenčín, ďalšie výkresy z územného 

plánu mesta, ako aj rozšírenie popisných informácií 

k jednotlivým vrstvám, ktoré sa uţ na portáli nachádzajú. 
Podľa primátora Ing. Branislava Cellera bola webová stránka 

mesta Trenčín  dôkazom kvality stránky, čoho výsledkom je aj 
pravidelné úspešné umiestnenie v súťaţi ZlatýErb.sk. Aj 

v roku 2007 si mesto Trenčín odnieslo z Bratislavy tri ceny - 

za najlepšiu elektronickú stránku samospráv v oblasti cestov-

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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ného ruchu, strieborne ocenenie za najlepšiu elektronickú  

sluţbu samospráv poskytovanú Ústredným portálom verejnej 

správy a druhé najvyššie umiestnenie v hlavnej kategórii 
súťaţe o najlepšiu webovú stránku miest a mestských častí. 

Mesto Trenčín sa ocitlo v roku 2007 aj medzi nominovanými 
v súťaţi INFOčin roka v kategórii priateľský čin roka za 

vynikajúcu komunikáciu s občanmi prostredníctvom všetkých 

dostupných médií – osobnou komunikáciou (Klientske 
centrum Trenčín a Centrum rozvoja mesta), prostredníctvom 

tlače a internetu. Ceny za priateľské a nepriateľské činy v 
oblasti poskytovania informácií podľa zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám udelila 28. septembra 2007 Nadácia 

otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. „Uve-
domujeme si, ţe konkurenciu dnes nemôţeme vnímať iba 

z pohľadu slovenských miest a obcí. Postavenie mesta Trenčín 
je nutné chápať v kontexte Európskej únie, a preto sa musí 

zabezpečiť neustále stúpajúci trend kvality z hľadiska obsahu, 

štruktúry, technického i grafického riešenia. Prioritou bude 
preto zavedenie ďalších  on-line sluţieb, ktoré budú šetriť čas, 

peniaze a nervy občanom pri získavaní informácií a vyba-
vovaní záleţitostí spojených s mestským úradom,“ načrtol 

perspektívu webovej stránky trenčiansky primátor Ing. 

Branislav Celler.  
Vlastné poznámky 

 
Vstup Slovenskej a Českej republiky do Schengenského 

priestoru opäť zväčšil moţnosti spolupráce medzi susedskými 

krajinami. Pracovné stretnutie predstaviteľov Mesta Trenčín 
s delegáciou z Mesta Zlín sa uskutočnilo 5. februára 2008. 

Jeho cieľom bolo obnoviť vzťahy oboch miest a spoluprácu 
rozšíriť o nové oblasti. Zároveň došlo k prirodzenej výmene 

skúseností pri problémoch, s ktorými sa stretávajú samosprávy 

v oboch mestách.  
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Primátorka Mesta Zlín PhDr. Irena Ondrová je síce vo 

funkcii len prvé volebné obdobie, po šiestich rokoch strá-

vených v Senáte Českej republiky, kde zastupovala Mesto 
Zlín, sa však cíti byť ostrieľanou političkou. Má najradšej 

kultúru. Preto si ju 
spolu s pamiatkovou 

starostlivosťou ne-

chala medzi svojimi 
kompetenciami. 

„Vţdy som hovorila, 
ţe nechcem len pres-

trihávať slávnostné 

pásky. To by ma 
nebavilo, pretoţe 

mám rada konkrétne 
veci. Preto som si nechala tieto kompetencie, hoci iní primá-

tori si väčšinou nechávajú financie.“  

Spolu s trenčianskym primátorom Ing. Branislavom Cel-

lerom našli niekoľko spoločných problémov, ktoré rieši 

samospráva v Zlíne aj v Trenčíne. Problémom číslo jeden sa 
v oboch mestách javila doprava. Rozprávali sa aj o úplne 

odlišnom poňatí sluţieb. Zlín má technické sluţby, ktoré 

zabezpečujú upratovanie mesta, údrţbu komunikácií, osve-
tlenie a podobné sluţby. V Trenčíne sú tieto sluţby outsor-

cované, vykonávajú ich tretie subjekty na základe výsledkov 
verejnej súťaţe. Mesto Zlín je akcionárom spoločnosti, 

prevádzkujúcej mestskú hromadnú dopravu, Trenčín rieši 

MHD na základe platnej legislatívy na Slovensku iným 
spôsobom. „Je o čom diskutovať, môţeme sa vzájomne poučiť 

a prevziať od seba to najlepšie,“ konštatovala prvá dáma 
moravského Zlína. 

Primátorka PhDr. Irena Ondrová má záujem na pokračovaní 

spolupráce vo výmenných pobytoch detí v rodinách a školách 
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navzájom. Táto spolupráca začala uţ v minulom roku. Cieľom 

je napomôcť odstraňovať vznikajúce jazykové bariéry. Záu-

jem má aj o kultúrne výmeny a uprednostňuje kontakt priamo 
medzi ľuďmi, občan-

mi oboch miest. 
„Dobrých kontaktov 

nie je nikdy dosť,“ 

dodala. Podľa nej by 
spolupráca mohla 

vzniknúť aj na úrovni 
Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dub-

čeka a Univerzity 
Tomáša Baťu v Zlíne.  

Trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler prejavil záujem 
o skúsenosti partnerského mesta pri spravovaní samo-

správneho majetku. Ocenil aj starostlivosť Zlínčanov o zeleň 

v meste. „Pri kaţdej návšteve Zlína si uvedomujem, vysokú 
úroveň údrţby a výsadby zelených plôch. Je jasné, ţe sa to 

môţe dariť len vďaka dobre prepracovanému systému“. 
Zároveň dodal, ţe Trenčín chce udrţiavať partnerské vzťahy 

aj s mestom Uherské Hradiště, z čoho by mohol vzniknúť 

zaujímavý partnerský 
trojuholník „Nechce-

me, aby sa obyva-
telia Uherského Hra-

dišta cítili ukrivde-

ní,“ dodal s úsme-
vom. Členmi zlín-

skej delegácie boli 
vedúca odboru kan-

celárie primátora He-

lena Eidová, posla-
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nec Mestského zastupiteľstva Zlín Ondřej Kapusta, predseda 

Komisie pre medzinárodné styky a cestovný ruch Hynek 

Steska, Eva Manišová a zástupcovia Zlínskeho samo-
správneho kraja Dana Daňová a Vladimíra Divílková. Keď-

ţe prebiehali rokovania súbeţne aj ďalšie rokovania na úrovni 
odborov, tak o ich obsahu priblíţila vedúcu Útvaru marketingu 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková. 

„V rozhovoroch išlo o tri hlavné okruhy tém. Prvou témou 
bolo zriadenie regionálneho informačného centra, kde by išlo 

o spoluprácu Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Mesta Zlín a Zlínskeho kraja. Druhým okruhom bola 

moţnosť realizácie regionálnej výstavy cestovného ruchu, čo 

navrhla zlínska strana. Tento návrh sa stretol sa s našim plným 
porozumením so snahou rozvinúť ho z roviny prvých 

spoločných úvah do reálnych krokov. Tretím  okruhom tém 
boli myšlienky o rozvinutí spolupráce aj na úseku školstva, 

kultúry a sociálnych vecí, kde budeme takisto hľadať moţné 

styčné plochy. Vo všetkých otázkach ďalšej spolupráce ide 
najmä o čo najzmysluplnejšie vyuţitie štrukturálnych fondov 

Európskej únie takými projektmi, ktoré by priniesli osoh obom 
stranám.“ Účastníci stretnutia sa dohodli na vytvorení 

výkonnej pracovnej skupiny, ktorá by sa mala stretnúť na 

prvom pracovnom stretnutí v marci v Zlíne“.  
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 6. a 7. februára 2008 sa uskutočnilo Kultúrnom 

a metodickom centre Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky veliteľské 
zhromaţdenie veliteľa pozemných 

síl Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky za účasti hlavných funk-

cionárov veliteľstva pozemných síl 

a podriadených brigád a pozem-



 58 

ných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Veliteľské 

zhromaţdenie sa začalo nástupom čestnej stráţe so štátnou 

zástavou Slovenskej republiky a podaním hlásenia zástupcom 
veliteľa  pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

brigádnym generálom Ing. Jánom Salaganičom náčelníkovi 
Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky generálovi 

Ing. Ľubomírovi Bulíkovi. Po štátnej hymne Slovenskej 

republiky zhodnotil plnenie úloh vo výcvikovom roku 2007 
veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

generálmajor Ing. Milan Maxim. Vo svojom hodnotení 
uviedol, ţe „rok 2007 bol rokom, v ktorom bola prijatá novela 

zákona o štátnej sluţbe profesionálnych vojakov, ktorá 

ovplyvnila stabilizáciu personálu“. Ďalej uviedol, ţe pri plnení 
medzinárodných záväzkov boli splnené plánované úlohy vy-

konaním certifikačného cvičenia 12. mechanizovaného prá-
poru s predurčením do NRF – 10 a vykonaním certifikačného 

cvičenia 12. mechanizovaného práporu do Cieľov síl 0035. 

V oblasti medzinárodného kríţového manaţmentu sa zabez-
pečoval výber a výcvik profesionálnych vojakov do prebie-

hajúcich šiestich zahraničných misií, v ktorých bolo v uply-
nulom roku 2007 celkom 606 profesionálnych vojakov. Po-

zemné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa zúčastnili 

na šiestich spoločných cvičeniach so zahraničnými armádami. 
Výcvik jednotiek protivzdušnej obrany blízkeho dosahu bol 

zameraný na splnenie bojových strelieb v Českej republike. 
Tie sa uskutočnili mesiaci september 2007 a  všetky jednotky 

dosiahli výborné hodnotenie. Značná pozornosť sa venovala 

spolupráci s rodinami profesionálnych vojakov a príprave 
jednotiek vysielaných do zahraničných operácií. V pozemných 

silách sa zaznamenalo v roku 2007 osem organizačných 
zmien, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2006 o dvanásť 

zmien menej a ich štruktúra začína dostávať rysy plánované 
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pre rok 2015. Na upevňovaní kresťanského povedomia po-

zemných síl sa podieľala aj duchovná a náboţenská sluţba. 

V závere svojho vystúpenia generálmajor Ing. Milan Ma-
xim zvýraznil, ţe „nový výcvikový rok  2008 poskytuje nové 

moţnosti na skvalitnenie vlastných odborných, mravných, 
telesných a jazykových predpokladov, ktoré sú potrebné pre 

tvorivé plnenie 

kaţdodenných 
úloh. Reálnym 

východiskom na 
riešenie súčas-

ných poţiadaviek 

je najmä hľadanie 
zdrojov vo vnútri, 

t.j. v pozemných 
silách, v optima-

lizácii ich štruk-

túr, zefektívnení 
činností, účelnejšom vynakladaní finančných prostriedkov, v 

skvalitnení systému vojenskej prípravy a vzdelávania, najmä 
však v osobnej zodpovednosti jednotlivca“. Najdôleţitejšie 

úlohy, ktoré čakajú pozemné Ozbrojených Slovenskej 

republiky v roku 2008 zahrňujú predovšetkým : 
- stabilizáciu vojen-

ského personálu,  

- zvýšenie úrovne je-
ho spôsobilosti,  

- udrţanie spôsobilos-

ti 11. mpr počas 
„Stand bay“ pohoto-

vosti a 12. mprsk  
- a budovanie sloven-

skej časti v rámci 
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československej „Battle Group Európskej únie“. 

Druhý deň veliteľského zhromaţdenia veliteľa pozemných 

síl sa konal dňa 7. februára 2008 uţ v uţšom kruhu účastníkov 
na pôde Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne. Počas tejto časti zhromaţdenia boli od-
borníkmi v jednotlivých oblastiach prezentované skúsenosti 

z prípravného a realizačného obdobia deklarovaných síl do 

NRF-10, v ktorom : 
- zástupca veliteľa pozemných síl brigádny generál Ing. Ján 

Salaganič objasnil účastníkom zhromaţdenia úlohy 

k príprave bojových skupín Európskej únie, 
- zástupca náčelníka štábu pozemných síl plukovník Ing. 

Ján Dreveňák zovšeobecnil nedostatky zistené kontrolnou 
činnosťou, oddelením koordinácie mierových misií Veli-

teľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

bolo prezentované pôsobenie profesionálov pozemných síl 
v operáciách medzinárodného krízového manaţmentu od 

štandardných operačných postupov cez výber personálu a 
výcvik aţ po vlastnú účasť a pôsobenie v zahraničí,  

- zástupca náčelníka logistiky Veliteľstva pozemných síl Oz-

brojených síl Slovenskej republiky podplukovník Bielený 
vykonal prednášku s tematikou logistického zabezpečenia 

a spôsobilostí na podporu hostiteľskej krajiny 

- a náčelník oddelenia obranného plánovania Veliteľstva 
pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky major 

Rapco informoval prítomných o návrhoch cieľov síl. 
Vlastné poznámky 

 

Zlatú medailu Maximiliána Hella odovzdal dňa 7. februára 
2008 v prezidentskom paláci v Bratislave prezidentovi Slo-

venskej republiky Ivanovi Gašparovičovi rektor Trenčianskej 
univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Najvyššie 

ocenenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorým 
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je medaila Maximiliána Hella, mu bola udelená pri príleţitosti 

10. výročia vzniku Tren-

čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka za zás-

luhy o rozvoj Trenčian-
skej univerzity Alexan-

dra Dubčeka a rozvoj 

vedy a vzdelávania 
v Slovenskej republike. 

Vlastné poznámky 
 

Osem pracovísk Klientskeho centra Mestského úradu 

v Trenčíne vybavilo v roku 2007 viac ako 72.000 občanov. 
Toto číslo je potvrdením, ţe podstatná zmena v systéme 

poskytovania sluţieb samosprávy, postavená na filozofii 
otvorenosti k občanom, má svoje opodstatnenie aj v tejto 

podobe. Klientske centrum slúţi občanom od 1. mája 2004. 

Svoje záleţitosti tu vybavia podľa moţnosti na počka-
nie, zamestnanci pritom kladú dôraz na maximálnu moţnú 

mieru podania všetkých ţiadaných informácií na jednom 
mieste. 

Najviac Trenčanov, viac ako 22.000 osôb, vyuţilo moţnosť 

priamych platieb v pokladni Klientskeho centra. Zmeny k 
miestnym daniam prišlo ohlásiť viac neţ 2.500 obyvateľov a k 

miestnym poplatkom za komunálny odpad vyše 4500 klientov. 
Podateľňa mestského úradu, sídliaca v klientskom centre, 

prebrala písomnosti od viac ako 12.000 klientov. Listiny a 

podpisy osvedčilo v roku 2007 viac ako 16.000 ţiadateľov. 
Pracovisko evidencie obyvateľstva Klientskeho centra zao-

berajúce sa navštívilo v danom období viac ako 10.000 
klientov. Takmer 4.000 klientov vybavili na detašovanom pra-

covisku klientskeho centra – v nedávno zrekonštruovanej 

budove mesta na Farskej ul., v Centre rozvoja mesta. Tu pod 
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jednou strechou vybavia občania všetko potrebné v rámci 

agendy ţivotného prostredia a stavebného poriadku. 

Skvalitňovať a zrýchľovať prácu v prospech obyvateľov 
mesta Trenčín sa zamestnanci Klientskeho centra snaţia 

neustále. Minulý rok 2007 sa o tom presvedčili najmä klienti 
na pracovisku osvedčujúcom listiny a podpisy. Od júla 2007 

poplatok za osvedčenie platia priamo zamestnancovi, ktorý ho 

osvedčuje. Tým, ţe nemusia čakať na uhradenie poplatku pred 
hlavnou pokladňou, ušetria čas a urýchli sa ich vybavenie. 

Vlastné poznámky 

 

V rámci rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 vyčlenila 

trenčianska samo-
správa pre rozširo-

vanie a inovácie 
bezpečnostného 

kamerového sys-

tému dva milióny 
Sk. V roku 2008 

bolo na vytipova-
ných miestach 

v spolupráci 

s mestskou i štát-
nou políciou inšta-

lovaných šesť nových kamier a ďalšie tri budú vymenené 
vzhľadom na svoj technický stav a vek. Podľa Ing. Jiřího 

Slynka z Útvaru interných sluţieb Mestského úradu Trenčín 

mesto momentálne testuje z pohľadu kvality a prenosu obrazu, 
nočného videnia a záznamu nové digitálne technológie kamier 

na budove Krajského úradu v Trenčíne, ktoré boli inštalované 
v roku 2007. Pokiaľ sa osvedčia, bude táto technológia 

uplatňovaná aj na iných miestach. Pri výmene starších 

analógových kamier v závislosti od ich stavu a funkčnosti.  

kamery poskytujú pohľady na panorámu Trenčianskeho hradu 
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Mestská polícia v Trenčíne dnes monitoruje verejné 

priestory prostredníctvom 16 kamier, z toho je trinásť v centre 

mesta. Tri otočné kamery majú 
v zábere aj priestory nového 

športového areálu pri Základnej 
škole Trenčín, Ulica Novomes-

kého v sídlisku Juh.  

Nové statické kamery pribud-

nú : 

 na Mierovom námestí z po-
hľadu od  pasáţe  

 na Mierovom námestí z po-

hľadu Ul. M. Aurélia (mest-
ská galéria) 

 na budove krajskej kniţnice v 
pohľade na kriţovatku pred hotelom Tatra,  

 na Hasičskej ulici v pohľade na výjazd z Palackého ulice.  

Otočné kamery pribudnú : 
 na ţelezničnej stanici  v priestore zastávok mestskej hro-

madnej dopravy, 
 na veţi Trenčianskeho hradu, ktorá bude mať dosah na 

celé širšie centrum mesta.   

Súčasťou inovácie budú výmeny uţ inštalovaných starších 
bezpečnostných analógových kamier na Palackého ulici, na 

Námestí sv. Anny a na Mierovom námestí z pohľadu od  
budovy mestského úradu. 

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín sa predstavilo v dňoch 14. – 17. februára 

2008 v Prahe na 17. ročníku stredoeurópskeho veľtrhu cestov-
ného ruchu HolidayWorld 2008 v rámci expozície Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Na ploche 18.000 m
2
 vys-

tavovalo vyše 700 vystavovateľov z 52 štátov sveta pod 

záštitou Svetovej turistickej organizácie WTO a Európskej 

kamery sú umiestnené i na budova MsÚ Trenčín 
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komisie. Generálneho 

riaditeľa Incheby Pra-

ha Alexandra Rozina 
potešila narastajúca 

účasť vystavovateľov 
zo Slovenska, keď 

okrem oficiálnej expo-

zície Slovenskej agen-
túry pre cestovný ruch 

sa na veľtrhu samo-
statne prezentovali 

Trenčiansky, Bystrický, Prešovský a Trnavský samosprávny 

kraj, viaceré mestá a obce. Príleţitosť na propagáciu vyuţili aj 
niektoré slovenské kúpele, Trenčianske Teplice a Piešťany. 

Info Trenčín 21.02.2008 
Pomocná evidencia 75/1/08 

 

Trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler navrhol vytvoriť 
Radu starších Mesta Trenčín, ako poradný orgán primátora 

pre otázky seniorov. Tento návrh vyplynul zo spoločného 
rokovania primátora Ing. Branislava Cellera so zástupcami 

seniorov 21, februára 2008. Na tomto stretnutí hlavnými 

témami boli spolupráca členov krajskej a okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne s Mestom 

Trenčín a predkladať podnety na skvalitňovanie ţivota 
v meste. K spomínanému poradnému orgánu sa vyjadril 

primátor Ing. Branislav Celler v tom smere, ţe meste, 

v ktorom ţije cca osem tisíc seniorov nad 65 rokov, je nutné 
poznať bliţšie a posudzovať odbornejšie otázky súvisiace s ich 

ţivotom. Predpokladá, ţe v poradnom orgáne nájdu svoje 
uplatnenie občania v postproduktívnom veku, a bude moţnosť 

vyuţívať u niektorých z nich ich predchádzajúcu profe-

sionálnu orientáciu.   
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Seniori riešili s vedením mesta Trenčín aj v minulosti 

mnoho pragmatických otázok. V tomto smere bol ocenený 

vznik Centra senio-

rov na Sihoti, odo-

vzdaný do uţívania 
v závere roka 2007. 

Súčasne však navrhli, 

ţe s budovaním po-
dobných zariadení sa 

bude musieť uvaţo-
vať v najbliţšej bu-

dúcnosti, čo bude 

vzhľadom na demo-
grafický vývoj nutné, lebo obyvatelia  jednoducho starnú 

a mesto má záujem, aby Trenčania aj vo vyššom veku ţili 
kvalitne a aktívne. Presne,  ako sa to hovorí v rozprávke 

o troch grošoch. Ďa-

lej bola spomenutá 
aktivita seniorov v 

Trenčíne, ktorej 
v tomto roku prebie-

ha uţ 21. ročník a je 

to Akadémia tretie-

ho veku. Ide o celo-

ţivotné vzdelávanie 
občanov staršieho 

veku, organizované 

Jednotou dôchodcov 
na Slovensku v Trenčíne. Úroveň a stabilita tohto vzdelávania 

ako aj iných aktivít základných organizácií je garantovaná 
mestom Trenčín aj s uspokojovaním poţiadaviek na finančné 

prostriedky. Primátor prisľúbil aj riešenie novovznikajúcich 

problémov s priestormi, ktoré sa objavia pri stavebných 

zľava – primátor Ing. B. Celler a poslankyňa J. Fabová 
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prácach prestavby Kultúrneho centra Dlhé hony na nový 

polyfunkčný objekt. Seniori ako protihodnotu ponúkli kon-

krétne činnosti, ktoré by pre mesto mohli zabezpečovať ako 
napríklad stráţcovia detských ihrísk, verejného poriadku, ale 

aj ako inšpektori pri zisťovaní problémov v jednotlivých 
mestských častiach. „Oceňujem tento prístup. A preto ako 

prvú navrhnem túto spoluprácu pri novom koncipovaní det-

ských ihrísk a oddychových zón. V plánoch mesta je, aby na 
týchto miestach boli zodpovední správcovia  financovaní 

z rozpočtu mesta. Bude obojstranne výhodné, ak ich vybe-
rieme z radov aktívnych seniorov,“ dodal k návrhu primátor 

Ing. Branislav Celler. Seniori ponúkli pomoc aj pri príprave 

slávnostných podujatí pri pamätných miestach mesta, najmä 
ide ktoré o súsošie štúrovcov na Hviezdoslavovej ulici a 

Pamätník umučených na Brezine. 
Poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie Janka 

Fabová informovala o moţnosti širšie vyuţívať sociálne taxi, 

ktoré je financované Mestom Trenčín a patrí do pôsobnosti 
Sociálnych sluţieb Mesta Trenčín, m.r.o. Ak poslanci schvália 

na najbliţšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. februára 
2008 túto zmenu navrhnutú Mestskou radou Trenčína, bude 

taxík dostupnejší aj pre ľudí nad 65 rokov, ktorým na 

uplatnenie nároku postačí potvrdenie od lekára.  
Celkom na záver niekoľko štatistických údajov, ţe na území 

mesta Trenčín je činných osem základných organizácií 
dôchodcov, zdruţujúcich 937 členov, ktoré zastrešuje Krajská 

organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku.  

Pomocná evidencia 91/1/08 
 

24 ročný Peter Ďurdík, ktorý v máji 2007 brutálne zavraţ-
dil 51 ročnú Annu Jánsku predavačku v trenčianskej podniko-

vej predajni „Old Herold“, si odsedí 23 rokov vo väzení s 

maximálnym stupňom stráţenia. Rozhodol o tom 26. februára 
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2008 Okresný súd v Trenčíne. Podľa 

dozorujúcej prokurátorky zločin sa stal 

obzvlášť surovým a trýznivým spôso-
bom, za ktorý navrhla 25 ročný trest. 

Mladý vrah podrezal predavačku šte-
párskym noţom, pričom pani Anna pred 

smrťou nesmierne trpela najmenej 3 aţ 4 

minúty. Motívom mala byť krádeţ viac 
ako 134 tisícovej Sk trţby, ktoré potre-

boval na zaplatenie dlhov. Peter Ďurdík 
na pojednávaní na súde potvrdil, ţe je 

vinný a vyhlásil, ţe ţiaden trest nie je pre neho dosť prísny. 

Počas vypočúvania sa snaţil presvedčiť porotu, ţe uţ roky trpí 
halucináciami a jeho myseľ navštevuje diabol, ktorý ho 

provokuje k zlým činom. Ako dodal, pomoc vyhľadal viac ráz 
aj u exorcistu, ale bez úspechu. 

tasr 28.02.2008 

 
Stretnutie primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera so 

zástupcami cirkví a náboţenských denominácií pôsobiacich na 
území Trenčína sa uskutočnilo 26. februára 2008. Jeho cieľom 

bolo navzájom sa informovať o aktivitách, ktoré slúţia ku 

prospechu oboch strán, 
t.j. členov cirkví aj os-

tatných občanov mesta. 
Prijatia sa zúčastnili 

predstavitelia ôsmich 

cirkví. Uţ v minulosti 
našlo vedenie mesta 

spoločnú reč s cirkvami 
pôsobiacimi na území 

Trenčína. Spokojnosť 

vyjadril aj primátor Ing. 

Peter Durdík 

zľava – PhDr. M. Kvasnička, Ing. B. Celler, Mgr. H. Gallová 
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Branislav Celler slovami „Som veľmi rád, ţe sa nám v uply-

nulom roku podarilo obnoviť klenot mesta, Mariánske námes-

tie, aj v spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou. Reakcie oby-
vateľov aj návštevníkov mesta Trenčín sú veľmi pozitívne a ja 

verím, ţe takýchto diel vzájomnej spolupráce bude v budúc-
nosti vďaka ďalším spoločným postupom viac.“ Dekan Tren-

čianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík prisvedčil, keď povedal, 

ţe „nebolo to ľahké, ale podarilo sa to. Veľmi sme tým pote-
šení. Ľudia na Mariánske námestie radi chodievajú. My sme 

so spoluprácou s Mestom Trenčín veľmi spokojní. Ďakujeme 
aj za príspevok pre ţenské trio, ktoré spieva na našich 

pohrebných obradoch. Inak sa snaţíme pekne vychádzať 

a k vzájomnej spokojnosti v pokoji naţívať.“ Predstaviteľ 
Evanjelickej cirkvi Augsburgského vyznania Mgr. Ján Bun-

čák ocenil najmä spoluprácu s mestom vo sfére kultúry. 
V minulom roku mal moţnosť evanjelický spevácky zbor vys-

túpiť v druţobnom meste Trenčína v Békescsabe. Nachádza sa 

tam najväčší evanjelický kostol v Európe, čo bol pre účin-
kujúcich silný emotívny záţitok. V trenčianskom evanje-

lickom kostole sa 
pravidelne konajú 

koncerty váţnej hud-

by. Podobná spolu-
práca je aj s Kolé-

giom piaristov, za 
ktorých Peter Franek 

informoval o plánova-

nej rekonštrukcii zá-
dveria piaristického 

kostola sv. Františka 
Xaverského na Mierovom námestí. S primátorom sa zhodli, ţe 

nová podoba zádveria s väčším mnoţstvom sklených plôch 

prispeje k lepšej prístupnosti k nahliadnutiu turistom aj mimo 
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vyhradených hodín. Predstavitelia ostatných, menších cirkví, 

plánujú do budúcna pôsobiť najmä pri výchove detí 

a v kultúrnej oblasti. Úspechy na tomto poli zaznamenala 
Cirkev adventistov siedmeho dňa s muzikálom Cudzinec, ale 

aj Kresťanské zbory na Slovensku, ktoré sa úspešne eta-
blovali v spolupráci s Kultúrnym centrom Aktivity na Juhu. 

Veľmi úspešne pracujú s najmenšími deťmi pod dohľadom 

rodičov, ale aj počas prázdnin so školopovinnými deťmi. Na 
stretnutí sa hovorilo aj o spolupráci pri ochrane historických 

pamiatok, ktoré sú v správe mesta alebo cirkví, ako napríklad 
farské schody. Cirkev Jeţiša Krista Svätých neskorších dní 

ponúkla primátorovi spoluprácu prostredníctvom pozorovania 

niektorých problémových skupín obyvateľov ako sú bezdo-
movci, ale aj konkrétnou formou pomoci pri ochrane pamia-

tok. Jehovoví svedkovia pracujú s ľuďmi predovšetkým indi-
viduálne. Ich predstaviteľ prišiel s poţiadavkou na vlastnú 

sálu v Trenčíne. 

Štefan Pap z Apoš-
tolskej cirkvi zaujal 

informáciou o p-
omoci Slovákom 

v cudzine, no po-

moc ponúkol aj 
Trenčínu, lebo ako 

povedal „chceme 
byť uţitoční pre 

obyvateľov mesta“. 

Poslanec a člen Mestskej rady Trenčína a predseda kultúrnej 
komisie PhDr. Marián Kvasnička, ubezpečil, ţe Mesto 

Trenčín bude naďalej podporovať duchovnú misiu cirkví, aj 
ich aktivity formou priamych finančných dotácií udelených 

prostredníctvom grantovej komisie. Aktivity, ktoré majú cir-
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kvi smerom k občianskej spoločnosti Mesta Trenčína, je 

moţné podporiť a kooperáciu aj rozšíriť.“  

Info Trenčín 06.03.2008 
Pomocná evidencia 115/1/08 

 
Stretnutie primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera s or-

ganizátormi a tvorcami kultúry v meste dňa 26. februára 2008 

sa stretlo uţ s tradične veľkým záujmom. Takmer plná veľká 
zasadačka Mestského úradu v Trenčíne bola miestom rozho-

vorov o ďalších vyhliadkach kultúry v meste. Z rokovania 
vyplynulo, ţe ako hlavným problémom kultúry v Trenčíne sa 

uţ roky javí nedostatok vhodných priestorov, ktoré by svojou 

veľkosťou a vybavenosťou vyhovovali na organizáciu kon-
certov váţnej hudby a divadelných predstavení. Tento pro-

blém zdedilo mesto 
ešte z čias minulého 

reţimu, ktorý prefe-

roval zameranie 
Trenčína ako sídla 

armády. Jediný solíd-
ny kultúrny stánok v 

meste postavila ar-

máda priamo v centre 
ešte v osemdesiatych 

rokoch. Toto zariade-
nie však mestu nepatrí a tak sa musí kaţdá aktivita vychá-

dzajúca od občanov riešiť cez rezort Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky. Kino Hviezda potrebuje komplexnú rekon-
štrukciu celého objektu, rovnako ako aj väčšina kultúrnych 

zariadení v mestských častiach. V krátkej minulosti svitla 
kultúrnym aktivistom nádej získania nových priestorov 

v uvoľnených Kasárňach SNP nachádzajúcich sa pri ţelez-

ničnej a autobusovej stanici. Rozhodnutím Ministerstva obra-
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ny Slovenskej republiky v roku 2007 sa rozhodlo o návrate 

Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Tren-

čína, čím táto nádej zhasla. A tak mesto musí hľadať nové 
riešenie.  

Jedným z riešení by mohla byť aj prestavba budovy Kultúr-
neho centra na Dlhých Honoch v Trenčíne, ktoré je vo veľmi 

zlom technickom stave. Primátor ubezpečil pracovníkov kul-

túry, ţe „spolu s budúcim investorom bude mesto Trenčín 
garantom kontinuity  kultúrnej činnosti v novom zariadení.“ 

Snaţil sa tak rozptýliť obavy, ktoré vyplynuli z čiastkových 
informácií, ktoré prenikli na verejnosť ohľadom plánovanej 

prestavby spomínanej budovy. Táto sa nachádza zatiaľ len 

v rovine odporučenia mestskej rady. Primátor Ing. Branislav 
Celler informoval tieţ o postupnosti krokov vedúcich k rekon-

štrukcii kina Hviezda, keď povedal, ţe sa „pracuje na projekte, 
ktorý zohľadní ideové zameranie kina Hviezda. V budúcom 

roku budeme na realizáciu hľadať prostriedky z fondov Európ-

skej únie.“ Niektoré konkrétne poţiadavky, ktoré nezasiahnu 
podstatnou čiastku do rozpočtu mesta sa určite sa nájdu. Túto 

myšlienku podporil trenčiansky mím Vlado Kulíšek, keď 
povedal, ţe „často ide o pár sto korún, ktoré však urobia veľký 

efekt“.  

Témou sa stali opäť dotácie. Jedinečný systém podpory 
formou priamych dotácií 

sa stretáva s väčším 
i menším pochopením. 

Kultúra je však málo-

kedy zisková, a tak je 
nedostatok financií tak-

mer zákonitý. Hodnoto-
vo závaţné a kvalitatív-

ne významné projekty 

spestrujúce dramaturgiu 
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kultúrneho ţivota v Trenčíne posudzuje grantová komisia, 

zloţená z odborníkov a profesionálov v kultúre. Na základe jej 

posúdenia rozhoduje v záverečnej fáze mestské zastupiteľstvo 
a štatutár mesta. „Systém je nastavený dobre. Treba len hľadať 

spôsob, ako doň získať ešte viac prostriedkov“, skonštatoval 
predseda komisie PhDr. Marián Kvasnička. Komisia pre-

rozdeľuje len dotácie do výšky 200 tisíc Sk. Všetky vyššie 

príspevky musia byť taxatívne stanovené v rozpočte mesta 
a nie sú súčasťou projektov posudzovaných grantovou komi-

siou. Celkovo Mesto Trenčín vyčlenilo v rozpočte na rok 2008 
na dotácie v oblasti kultúry 8.665.000 Sk. 

Info Trenčín 06.03.2008 

Pomocná evidencia 115/1/08  
 

Na svojom februárovom zasadnutí 27. februára 2008 pos-
lanci Trenčianskeho samosprávneho kraja zosúladili rokovací 

poriadok zastupiteľstva s vlaňajšou novelou zákona č. 

334/2007 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. Po-
dľa schváleného dodatku rokovacieho poriadku bol rozšírený 

článok o zvolaní zastupiteľstva na podnet 1/3 poslancov. 
Doplnené boli aj procedurálne zmeny súvisiace s doručovaním 

materiálov poslancom pred rokovaním elektronickou poštou. 

Dodatok nadobudne 
účinnosť dňom          

1. marca 2008.  
V majetkových pre-

vodoch tvorili naj-

väčšiu skupinu zvere-
nia nových objektov 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja do 

správy uţívateľským 

organizáciám. Týkalo 
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sa to stavieb, ktoré boli vybudované z fondov Európskej únie, 

ale aj  z peňaţných príspevkov rezortov a Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja a vlani boli skolaudované. Išlo napríklad 
o zmodernizované objekty v Nemocnici s poliklinikou v My-

jave, o pavilón pracovnej terapie v Domova sociálnych sluţieb 
v Dolnom Lieskove, o zmodernizované priestory v Centra so-

ciálnych sluţieb na sídlisku Juh v Trenčíne, o rekonštruovanú 

práčovňu v Domove dôchodcov v Dubnici nad Váhom či prís-
tavbu  a nadstavbu Centra pre deti s handicapom v Centra so-

ciálnych sluţieb v Púchove - Nosiciach. Poslanci Tren-
čianskeho samosprávneho kraja schválili aj  zámenu majetku 

vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za majetok vo výlučnom vlastníctve Mesta Trenčín, ktorá 
umoţní Gymnáziu Ľ. Štúra  v Trenčíne dostavbu areálu školy. 

Mestu Trenčín zas poslúţi takto získaný majetok na majet-
kovoprávne vysporiadanie 

pozemkov pre juhovýchodný 

obchvat mesta s prekládkou 
cesty 1/61 a na výstavbu 

okruţnej kriţovatky pod 
cestným mostom na ceste 

2/507. 

     Poslanci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja rozho-

dli o zrušení školskej jedálne pri Zdruţenej strednej priemy-
selnej škole v Novom Meste nad Váhom, o zrušení Domova 

mládeţe pri SOU strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici 

nad Váhom. V tomto meste zrušili aj dve výdajné školské 
jedálne. Všetky tieto školské zariadenia zanikajú dňom 29. 

februára 2008. Regionálni poslanci  navrhli  aj vyradenie zo 
siete škôl a školských zariadení Zdruţenú strednú školu M. R 

.Štefánika v Brezovej pod Bradlom, ako aj  Zdruţenú strednú 

školu v Myjave. Zároveň navrhli zaradiť Spojenú školu na 
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Myjave s organizačnými zloţkami Zdruţená stredná škola M. 

R. Štefánika a Učilište vrátane ich súčastí do siete škôl 

a školských zariadení. V tejto súvislosti poslanci zosúladili 
všetky doterajšie uznesenia, ktoré riešia optimalizáciu siete 

škôl v Myjavskom okrese. Poslanci schválili organizačné 
poriadky viacerých stredných škôl, kultúrnych i sociálnych 

zariadení. Schválili aj partnerstvo Trenčianskeho samo-

správneho kraja v europrojekte Ruka mládeţe k samospráve, 
ktorý predkladá Študentská rada stredných škôl do programu 

Európska únia Mládeţ. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj 
niekoľko informatívnych správ. Z nich popri Programe rozvo-

ja vidieka bola správa O  programe slovensko-českej cezhra-

ničnej spolupráce  na roky 2007-2013. Poslanci si vypočuli aj 
fakty o medzinárodnej 

spolupráci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja so 

siedmimi partnerskými 

regiónmi v zahraničí, ako 
aj súhrn informácií o pô-

sobení Domu slovenských 
regiónov v Bruseli.  

     Na návrh podpredsedu 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja PaedDr. Jozefa Boţika, PhD. poslanci 

krajského zastupiteľstva schválili uznesenie,  ktorým  ţiadali 
zastaviť všetky prieskumné vrty na výskyt uránovej rudy  

v katastrálnych územiach obcí Selec, Kálnica a Hôrka nad 

Váhom. 
      V rámci interpelácií prečítala poslankyňa Ing. Magda 

Košútová list, ktorým ako predsedníčka krajskej organizácie 
strany Smer – Sociálna demokracia oznámila krajským pred-

sedom  Ľudovej strany - HZDS, SNS a SDKÚ, ţe „vzhľadom 

na to, ţe dochádza k porušovaniu a neplneniu koaličnej zmlu-
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vy z 24. augusta 2006, sa  jej strana  necíti byť viazaná touto 

koaličnou zmluvou.“  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 98/1/08 

 
Mestská polícia Trenčín je poriadkovým útvarom mesta 

zriadenej mestským zastupiteľstvom. Bilancia jej činnosti za 

rok 2007 hovorí jasnou rečou, ţe aj vďaka vysunutým 
pracoviskám na sídliskách riešili mestskí policajti o 8% 

priestupkov viac ako pred rokom. Za uplynulý rok bolo na 
Mestskú políciu ústnou, telefonickou alebo elektronickou 

formou oznámených 2.487 denných udalostí. Mestskí policajti 

zistili 9.823 priestupkov, z ktorých bolo 9.020 zistených 
vlastnou činnosťou a 803 bolo oznámených, prevaţne od 

občanov. V blokovom konaní vybrali mestskí policajti 
2.622.900 Sk. Mnoţstvo priestupkov bolo riešených doho-

vorom. Mestská polícia v Trenčíne má v súčasnosti 59 poli-

cajtov a jedného administratívneho pracovníka. Na chrá-
nenom pracovisku zamestnáva šesť občanov so zdravotným 

postihnutím ako operátorov monitorovacieho kamerového 
systému. V meste fungujú okrem mestskej polície Stred aj  

ďalšie tri vysunuté pracoviská na sídliskách Juh, Sihoť  a na 

Zámostí. Najviac priestupkov riešilo oddelenie Mestskej polí-
cie Stred, nasledovali oddelenia Juh, Západ a Sever. Najviac 

priestupkov bolo proti bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-

mávky, celkom 6.519. Išlo najmä o porušenia zákazových 

dopravných značiek, neoprávnený vjazd do pešej zóny a 

prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Pri riešení týchto 
priestupkov bol 1.521 krát pouţitý technický prostriedok na 

zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. „papuča na 
vozidlá“, ktorých vodiči parkovali na miestach, kde to je prís-

lušnou dopravnou značkou zakázané. Porušením Všeobecne 

záväzných nariadení mesta Trenčín bolo spáchaných celkovo 
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2.086 priestupkov. Išlo najmä o porušenie nariadení o chove 

psov, keď majitelia ich nedrţali na vôdzke, alebo neupratali 

exkrementy. Porušovaný bol tieţ štatút zelene parkovaním 
motorových vozidiel. Ďalej išlo o nedodrţiavanie čistoty 

a iných pravidiel parkovania. Mestskí policajti zabezpečovali 

verejný poriadok, keď zasahovali pri rušení nočného kľudu, 

budení verejného pohoršenia a pri znečisťovaní verejného 

priestranstva plagátovaním. Mestská polícia sa zaoberala aj 
priestupkami proti občianskemu spolunaţívaniu. Čo sa 

týka priestupkov proti majetku, išlo najmä o krádeţe tovaru 
v predajniach a úmyselné spôsobenie škody na cudzom 

majetku krádeţou, poškodením, zničením, podvodom alebo 

spreneverou. Mestská polícia počas celého roka zabezpe-

čovala verejný poriadok na rôznych kultúrnych, spolo-

čenských a športových podujatiach na území mesta ako 
boli Pohoda, návštevy vládnych delegácií, trhy, oslavy 

Nového roka, zábavy, predvádzacie akcie firiem a podobne.  

Info Trenčín 06.03.2008 
Pomocná evidencia 115/1/08 

 

Začiatok rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 15. februára 2008 bol poznačený výbušnou atmosférou, 
ktorá vyvstala nepochopením dane z pozemkov, ktoré prijalo 

mestské zastupiteľstvo na svojom predchádzajúcom rokovaní 
a potom rozšírená informácia o výstavbe 13 - poschodovej 

budovy na mieste dnešného Kultúrneho centra Dlhé Hony. 

Deň pred rokovaním mestského zastupiteľstva sa konalo 
rokovanie občianskeho výboru Trenčín – Stred, na ktorom sa 

prerokovávalo práve budovanie novej budovy za pomerne 
širokého počtu občanov. Na rokovaní bola predloţená petícia 

371 občanov, ktorú však poslanci odmietli prerokovať, pretoţe 

občania dostali nepravdivé informácie. Preto program mest-
ského zastupiteľstva pokračoval v prerokovaní Návrhu výberu 

základných škôl zo Zásobníka prioritných projektov mesta 
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Trenčín s výhľadom na programovacie obdobie 2007 – 2013 

do prvého kola predkladania projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov. Spomínaný zásobník prioritných pro-
jektov Mesta Trenčín s výhľadom na obdobie rokov 2007 aţ 

2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 26. októbra 
2006, ktorý vychádzal z Plánu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Trenčín. V oblasti č. 1 – Infraštruktúra a vzde-

lávanie bolo do zásobníka zaradených 10 projektových záme-
rov na modernizáciu škôl a školských zariadení. Na základe 

výzvy na predkladanie projektov pre opatrenie 1.1. 
Regionálneho ope-

račného programu boli 

v prvom kole vybrané 
tieto základné školy : 

- Základná škola 

Trenčín, Ul. L. No-

vomeského,  

- Základná škola 

Trenčín, Hodţova 

ul.,  

- Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul.  
- a Základná škola Trenčín, Ul. P. Bezruča.  

Celková výška oprávnených výdavkov na projekty je tak-

mer 279 miliónov 269 - tisíc Sk. Mesto je pripravené podieľať 
sa na celkovom financovaní projektov čiastkou 5 %, čo pred-

stavuje 13 miliónov 963 - tisíc Sk. Na rekonštrukciu Základnej 
školy Trenčín, na Ul. L. Novomeského, ktorá má 677 ţiakov, 

sú odhadované náklady vo výške 138 miliónov 368 - tisíc Sk. 

Základná škola Trenčín, Hodţova ulica s počtom 952 ţiakov 
má kalkulované náklady na účel rekonštrukcie 51 miliónov 38  

- tisíc Sk. Finančná náročnosť rekonštrukcie Základnej školy 
Trenčín, Veľkomoravská ul., ktorá  má 595 ţiakov, bola vy-

číslená na 52 miliónov 527 - tisíc Sk. Posledná zo škôl, Zá-
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kladná škola Trenčín,  Ul. P. Bezruča s 397 ţiakmi, počíta 

s nákladmi vo výške 37 miliónov 335 tisíc Sk. V uvedených 

školách boli doteraz uskutočnené rekonštrukcie (bez športo-
vých areálov) vo výške pribliţne 18 miliónov 500 tisíc Sk. 

Prvé tri školy sú najväčšie z hľadiska priestoru a počtu detí, sú 
vysoko náročné na rekonštrukciu. Základná škola Trenčín, 

Bezručova bola vybraná vzhľadom na perspektívny areál ško-

ly, ktorý si však vyţaduje väčší rozsah rekonštrukčných prác 
ako pri ostatných školách. Pri prvých troch školách v os-

tatných rokoch mesto zrekonštruovalo športové areály v cel-
kovej hodnote viac ako 89 miliónov. Rekonštrukcia športo-

vého areálu školy je pripravená a mesto ju bude financovať 

z vlastných zdrojov vo výške 1.867 tis. Sk. Pri zostávajúcich 
školách má mesto taktieţ spracovanú projektovú doku-

mentáciu a pripravuje ich rekonštrukciu. Podľa úspešnosti 
prvých štyroch škôl sa rozhodne či sa bude pokračovať ďalej 

cestou euro peňazí, alebo vlastnými zdrojmi.  

Na mestskom zastupiteľstve predloţil jej predseda finančnej 
a majetkovej komisie a člen mestskej rady MUDr. Ľubomír 

Sámel Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta 
Trenčín na roky 2008 – 2010, ktorý obsahoval krátkodobý 

úver v celkovej výške 150 mil. Sk. Nakoľko úver bude 

splatený do termínu 31. decembra 2008, nemá vplyv na zmenu 
dlhovej sluţby Mesta Trenčín a je určený výlučne na pre-

klenutie nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mes-
ta Trenčín. Mesto Trenčín figuruje v celom procese prípravy 

priemyselného parku ako strategický partner, nie ako investor. 

Všetky náklady, ktoré boli alebo budú  v súvislosti s prípravou 
priemyselného parku z rozpočtu čerpané, budú po následnom 

odpredaji pozemkov holandskému developerovi do rozpočtu 
mesta aj vrátené. Tento postup je štandardný aj v iných mes-

tách na Slovensku, nakoľko štátna podpora výstavby parkov 

bola zákonom prisúdená iba mestám a obciam a komplexne 
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pripravené územie zo strany samosprávy má väčšie pred-

poklady na úspech v súťaţi o nových investorov. Holandský 

developer CTP Invest vstúpil ako strategický investor do 
priemyselnej zóny v Trenčíne v júli 2007, keď poslanci mest-

ského zastupiteľstva odsúhlasili tejto spoločnosti predaj 28 ha 
pozemkov v katastri mestskej časti Záblatie. CTP Invest pri-

pravuje v Trenčíne výstavbu rozsiahleho priemyselného  par-

ku, v ktorom sa usadí niekoľko desiatok menších a stredne 
veľkých zahraničných investorov. Pôvodný odhad investícií 

vo viacúčelovom areáli vo výške 2,9 miliardy Sk sa vyšplhal 
na takmer 4 miliardy Sk. Súčasťou uvedených nákladov sú 

nielen stavebné práce, ale aj technologické vybavenie jedno-

tlivých prevádzok, ktoré bude developer svojim partnerom 
dlhodobo prenajímať. Spoločnosť CTP Invest chce s výstav-

bou začať v druhom štvrťroku 2008. Podľa prvotných od-
hadov bude vytvorených minimálne 900 pracovných miest.  

CTP Invest pôsobí uţ od polovice 90. rokov aj v susednom 

Česku, kde prevádzkuje šestnásť viacúčelových indus-
triálnych zón. Ako jedna z mála developerských spoločností sa 

špecializuje na lokality mimo hlavného mesta, ktorých atrak-
tivita pre investorov neustále stúpa. Podobnú sieť nájomných 

parkov plánuje vybudovať aj na Slovensku, konkrétne začal 

CTP Invest stavať podobnú priemyselno-logistickú zónu aj v 
Dolnom Hričove pri Ţiline a v Prešove, kde sa pripravuje 

výstavba komplexu skladových, výrobných, logistických, ob-
chodných a administratívnych priestorov. 

Info Trenčín 06.03.2008 

Pomocná evidencia 115/1/08 
 

Prvé zasadnutie študentského fóra mesta Trenčín pod vede-
ním svojej predsedníčky Martiny Kriţanovej v novom kalen-

dárnom roku sa uskutočnilo dňa 27. februára 2008 za účasti 

viceprimátora Tomáša Vaňu, pre ktorého je študentské fórum 
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poradným orgánom a poslanca Branislava Zubričaňáka. 

Rokovanie podporil svojou prítomnosťou aj štátny tajomník 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD., ktorý ponúkol študentom moţnosť poskytnúť 

väčšie mnoţstvo informácií v súvislosti s prijatím eura pros-
tredníctvom prednášok na jednotlivých stredných školách 

v meste. Na zasadnutí si členovia študentského fóra zvolili za 

svoju tajomníčku Zairu Gashiová z Obchodnej akadémie M. 
Hodţu v Trenčíne. Ďalším bodom zasadnutia bolo doplnenie 

štatútu študentského fóra, ktoré vyplynulo z akejsi diskusie 
medzi študentmi stredných škôl. ,,Ukázalo sa, ţe do aktivít 

študentského fóra sa chcú zapájať nielen zvolení študenti, ale 

aj dobrovoľníci. Chcú sa zúčastňovať na všetkých činnostiach 
fóra a nie byť len  stať len pasívnymi obyvateľmi mesta. Chcú 

ovplyvňovať veci verej-
né a dianie v spoločnosti, 

ktorej sú členmi. Preto 

sme museli doplniť 
štatút a rozšíriť moţnosti 

členstva“ vysvetlila 
predsedníčka Martina 

Kriţanová. Študenti sa 

zamysleli aj nad ponu-
kou aktuálnych granto-

vých programov a podali návrhy na jednotlivé projekty a ak-
tivity v nich. ,,Členovia absolvovali dvojdňové školenie, kde 

sa naučili niečo o plánovaní, skúsili si napísať projekt a tak 

získali nejaké informácie v tejto oblasti. To sa odzrkadlilo aj 
v aktivite na dnešnom zasadnutí,“ vyjadril spokojnosť 

viceprimátor Tomáš Vaňo.  
Info Trenčín 20.03.2008 

Pomocná evidencia 150/1/08 
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Dňa 6. marca 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 

2007. Z juniorskej kategórie sa na prijatí zúčastnili : 
 Andrej  Divinec – kanoista z TJ Slávia Športová škola 

Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 
dosiahol tieto výsledky : 

- 3. miesto v K4 500 metrov na Majstrovstvách sveta ju-

niorov v Račiciach, Česká republika; 
- 5. miesto  K4 500 metrov na Majstrovstvách Európy ju-

niorov v Belehrade; 

- 3. miesto  K4 500 metrov a 3. miesto  K4 1000 metrov na 
Medzinárodnej regate v Bochumi      

 Martin Hubáček – triatlonista z TJ Slávia Športová škola 

Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 
dosiahol tieto výs-

ledky : 
- 1. miesto na Maj-

strovstvách sveta 

juniorov v kva-
driatlone,  Česká 

republika; 
- 5. miesto na Maj-

strovstvách Euró-

py juniorov v dua-
tlone, Škótsko; 

- 10. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v duatlone, 

Maďarsko; 
- 34. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v triatlone, 

Dánsko  

 Kristián Tóth – kanoista z TJ Slávia Športová škola 
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 

dosiahol tieto výsledky : 
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- 5. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v marató-

ne, Slovenská republika; 

- 14. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v maratóne, 
Slovenská republika              

 Martin Filo – hokejista z Hokejového klubu Dukla Tren-

čín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 dosia-
hol tieto výsledky :  

- 7. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v hokeji do 

18. rokov v Tampere – Fínsko;  
 Gabriel Mészáros – brankár ŠK 1. FBC Trenčín, repre-

zentant Slovenskej republiky. V roku 2007 dosiahol tieto 
výsledky : 

- 7. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov vo florbale do 

19 rokov vo Švajčiarsku; 
 Annamária Birkušová – hádzanárka z Hádza-

nárskeho klubu Štart Trenčín, reprezentantka  
Slovenskej republiky. V roku 2007 dosiahla tieto 

výsledky : 

- 7. miesto na Majstrovstvách Európy kadetiek v hádzanej 
v Bratislave; 

 Marek Kulík – karatista z Klubu karate Laugaricio Trenčín 

Slovakia, reprezentant  Slovenskej republiky. V roku 2007 
dosiahol tieto výsledky : 

- 2. miesto na Svetovom pohári v kategórii kadeti do 65 kg 
vo Švédsku;   

- 1. miesto na Európskom pohári v kategórii kadeti do 60 

kg v Česku; 
- 1. miesto na Európskom pohári v kategórii kadeti do 65 

kg v Česku; 

- 2. miesto na Európskom pohári v kategórii kadeti do 65 
kg v Slovinsku; 

 

 



 83 

Z kategórii dospelých sa zúčastnili :  

 Bc. Martin Tešovič – vzpierač z Vojenského športového 

klubu Dukla  Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. 
V roku 2007 dosiahol tieto výsledky : 

- 1. miesto v trhu, 1. miesto v dvojboji, 1. miesto v nad-

hode na Majstrovstvách Európy vo vzpieraní, v Štras-
burgu -  Francúzsko; 

- 3. miesto v trhu na Majstrovstvách sveta vo vzpieraní, 
Čiang Mai – Thajsko      

 Dominika Hojsíková – silová trojbojárka z 

Asociácie Fitness Gabrhel Trenčín, reprezen-
tantka Slovenskej republiky. V roku 2007 

dosiahla tieto výsledky : 
- 1. miesto v drepe, 2. miesto v tlaku, 3. mies-

to v ťahu = 1. miesto celkovo na Maj-

strovstvách Európy v silovom trojboji v Sofii – Bul-
harsko;   

- 5. miesto celkovo na Majstrovstvách sveta v silovom 

trojboji vo Francúzsku, z toho 1. miesto v tlaku; 
- Dominika Hojsíková bola v roku 2007 Federáciou kul-

turistiky, fitness a silového trojboja Slovenskej republiky 

vyhlásená za najlepšiu športovkyňu 
Slovenska . 

 Ing. Juraj Potoček – mucher z Musher Club 
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. 

V roku 2007 dosiahol tieto výsledky : 

- 2. miesto na Majstrovstvách Európy Long 
Distance – preteky psích záprahov - dlhé trate, kategória 

LT2 (5 – 8 čistokrvných psov severských plemien) v Pian 
Cansiglio – Taliansko; 

- 1. miesto na Európskom pohári Mid Distance – preteky 

psích záprahov - stredné trate, kategória A1 (6 – 8 psov, 
plemeno sibírsky hasky) v Turčianskych Tepliciach; 
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- 1. miesto na Európskom pohári Oravský long – kategória 

LT2 (5-8 čistokrvných psov severských plemien) v 

Oravskej Lesnej; 
- 1. miesto na Európskom pohári Oravský long – kategória 

LU (8-12 psov bez rozdielu plemien) v Oravskej Lesnej; 

V oboch pretekoch  tohto seriálu Európskeho pohára sa  
stal Juraj Potoček aj absolútnym víťazom bez rozdielu 

kategórií, čo znamená, ţe so svojim záprahom bol zo 
všetkých absolútne najrýchlejší na týchto dlhých tratiach. 

 Mgr. Juraj Vrábel – športový kulturista zo Športového 

klubu polície, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 
2007 dosiahol tieto výsledky : 

- 5. miesto na Majstrovstvách sveta v kulturistike muţov v 

Je-ju – Juţná Kórea; 
- 1. miesto na Grand Prix Pepa, v Opave – 

Česko; 
- 1. miesto na Tatranskom pohári v Poprade; 

- 2. miesto na Veľkej cene Slovenska v Trnave 

 Peter Gelle – rýchlostný kanoistika z Vojenského špor-
tového klubu Dukla Trenčín, reprezentant Slovenskej repu-

bliky. V roku 2007 dosiahol tieto výsledky : 

- 3. miesto  K1 500 metrov na Majstrovstvách Európy v 
Belehrade – Srbsko;     

 Róbert Gavenda – cyklista TJ Slávia Športová škola 

Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 
dosiahol tieto výsledky : 

- 10. miesto v seriáli  pretekov Svetového pohára  v cyklo-
krose  v  kategórii  do 23 rokov; Byť desiatym cyklokro-

sárom sveta vo svojej kategórii znamenalo udrţiavať si 

dlhodobo dobrú kondíciu, aby v kaţdej etape Svetového 
pohára skončil, čo najlepšie. Na pretekoch v  Belgicku sa 

umiestnil na 1. mieste, v Holandsku skončil na 9. mieste, 
atď. 
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- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v cyklokrose 

v Prievidzi; 

V tomto roku sa stal členom profesionálneho 
cyklokrosového klubu  FIDEA v Belgicku. 

 Gabriel Čmárik – horolezec z Horolezeckého 

klub James Trenčín, reprezentant Slovenskej 
republiky. V roku 2007 dosiahol tieto výsledky :      

- Sunset boulevart – Alpy vo Francúzskuo - 9 
stupeň obtiaţnosti, za výstup dostal ocenenie 

bronzová karabína – je to najvyššie ocenenie 

v tomto roku, ktoré dal Slovenský horolezecký spolok 
James; 

- Mon com espagnole - kopec Petitess Jarasess – Alpy vo 

Francúzsku – stupeň obtiaţnosti 7a; 
- Hladomorný komplex a Finále – cesty na Skalke,  stupeň 

obtiaţnosti 9, tieto cesty vyliezol bez istenia; 
 Jaroslav Dutka – horolezec z Horolezeckého klub James 

Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. 

V roku 2007 dosiahol tieto výsledky : 
- Účasť na Slovenskej horolezeckej expedícii 

Himaláje 2007, ktorá dosiahla dva osemtisí-

cové vrcholy – Cho Oyu  a Shisa Pangma. 
Expedícia ukázala aj odvrátenú tvár športu, 

keď pri pokuse o výstup na vrchol Shisa Pangma zahynul 
mladý slovenský horolezec Marek Hudák. 

 MUDr. Jozef Gabrhel – vzpierač - veterán TJ Dukla 

Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 
dosiahol tieto výsledky : 

- 5. miesto na Majstrovstvách sveta vo vzpieraní veteránov  
v kat. do 77 kg v Kazimbarcike – Maďarsko. Týmto 

výkonom splnil limit a zabezpečil si účasť na Olympij-

ských hrách veteránov, ktoré sa budú konať v r. 2009 
v Austrálii - Melbourne; 
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 Ing. Július Kákoš – letecký modelár zo Zdru-

ţenia technických športov a činností, základná 

organizácia Trenčín. V roku 2007 dosiahol 
tieto výsledky : 

- 4. miesto na Majstrovstvách Európy antic-

kých modelov v kategórii voľných RC ve-
troňov v Bolerázi; 

- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska malých modelov 
v kategórii F1K poháňaných motorčekom na CO

2
 

v Trenčíne;   

 Jozef Hrušovský, letecký modelár – senior z Klubu tren-
čianskych modelárov. V roku 2007 dosiahol tieto výsledky: 

- 2. miesto na Európskom pohári F5 J Entry, kategória 

rádiom riadených termických modelov vetroňov s poho-
nom elektrickým motorom, konali sa štyri súťaţe v 

Maďarsku, Slovinsku a Slovensku; 
- 2. miesto v tejto kategórii na Majstrovstvách Slovenska, 

kde sa konalo šesť súťaţí v Ţiline, Holíči, Nitre, Šura-

noch, Malackách a vo Svite;   
 Michal Košút  –  vodný motorista z Klubu 

vodných motoristov Racing Team GO Trenčín, 
reprezentant Slovenskej republiky. V roku 

2007 dosiahol tieto výsledky : 

- 13. miesto na Majstrovstvách sveta vo vod-
nom motorizme, kategória OSY-400 v Oul-

ton Broad – Anglicko;  

- 9. miesto na Majstrovstvách Európy vo vodnom moto-
rizme, kategória OSY-400 v More– Švédsko; 

 Miroslav Kováč – beţec do vrchu – veterán z 
Mestského klubu Slovenský Orol Trenčín, re-

prezentant Slovenskej republiky. V roku 2007 

dosiahol tieto výsledky : 
- 9. miesto na Majstrovstvách sveta v behu do 
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vrchu v Rakúsku; 

- 9. miesto na Majstrovstvách Európy v behu do vrchu 

v Rakúsku; 
- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska – seriál 18 behov 

do vrchu v rámci Slovenského pohára; 

- 3. miesto na Majstrovstvách Českej republiky v behu do 
vrchu vo  Frýdku - Místku - Česká republika;  

Na záver stretnutia sa za vyznamenaných poďakoval  

vedúci tréner Vojenského športového klubu Dukla Trenčín 
Pavol Dian slovami „Športovcov aj ostatných zúčastnených 

vţdy poteší, ak si Mesto Trenčín prostredníctvom primátora 
mesta, Komisie školstva, športu a mládeţe pri Mestskom 

zastupiteľstve v Trenčíne spomenie na  niekedy ťaţko dosa-

hované  športové výsledky.  To môţu potvrdiť aj títo športov-
ci, ktorých výsledky sú naozaj dobré. Nielen vôľa, ale aj 

peniaze sú dôleţité. Tieto dva atribúty dokázali dať dokopy, 
aby tu dnes mohli byť prítomní. V mene všetkých ďakujem za 

vyjadrenú podporu zo strany vedenia Mesta Trenčín“.    

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 138/1/08 

  
V stredu 12. marca 2008 sa uskutočnilo stretnutie Detského 

parlamentu, zloţené zo sedemnástich ţiakov z ôsmich základ-

ných škôl, sa nieslo naj-
mä v  znamení otázok 

a podnetov. Spolu s vi-
ceprimátorom Tomá-

šom Vaňom sa zaobe-

rali témami, ktoré v 
školách rezonujú naj-

viac. Mladých Trenča-
nov zaujímali moţ-

nosti čerpania grantov 
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na športové podujatia či spôsob, akým  bude mesto riešiť navi-

gáciu pre turistov v centre mesta, ale napríklad aj kedy bude 

stáť nový Aupark. No bola vznesená nepríjemná otázka 
vyplývajúca z posledného rokovania mestského zastupiteľstva 

– „Prečo nebola na rekonštrukciu vybraná aj naša základná 
škola. Tieţ nám chýba kvalitnejšie vybavenie počítačovej 

učebne“, pýtala sa zástupkyňa zo Základnej školy Trenčín, Ul. 

Dlhé Hony. Tomáš Vaňo trpezlivo vysvetlil postup mesta pri 
výbere škôl, ktoré chce mesto rekonštruovať z eurofondov. 

,,Európske peniaze môţeme čerpať výlučne na rekonštrukciu 
škôl, výmenu okien a zatepľovanie, nie na vnútorné vyba-

venie. Vyberali  sa školy, ktoré si vyţadujú najvyššie inves-

tície, teda také, pri ktorých by boli najväčšie nároky na 
rozpočet mesta,“ dodal viceprimátor. Ubezpečil deti, ţe mesto 

na základe úspešnosti projektov v prvom kole pripraví projek-
ty aj pre zostávajúce trenčianske  školy 

Zástupcom Detského parlamentu nechýbal kritický pohľad, 

napríklad na správanie svojich spoluobčanov zo sídlisk. Naj-
viac negatívnych názorov sa dostalo na adresu psičkárov, ktorí 

po svojich miláčikoch neodstraňujú psie exkrementy. ,,Je to 
nechutné, keď niektorí majitelia idú psa venčiť priamo k det-

skému ihrisku alebo ho nemajú na vôdzke. Niektorí ľudia sa 

boja voľne pustených psov a oni na to neberú vôbec ohľad,“ 
prispela svojím pohľadom ţiačka zo sídliska Juh. Na stretnutí 

však padli aj konkrétne návrhy pre mesto. Napríklad poţia-
davka na zriadenie výbehových zón vo forme parčíka, v 

ktorých by psy neohrozovali okolie a takáto menšia zóna by sa 

od exkrementov ľahšie čistila. Konkrétna pripomienka smero-
vala aj k mestskej hromadnej doprave, nakoľko dopravca neu-

verejňuje v časovom harmonograme spojov, kedy premáva 
nízkopodlaţný autobus vhodný pre občanov s invalidným vo-

zíkom. ,,Uľahčilo by nám to s kamarátkou prepravu, keby sme 

vedeli, kedy sa na tento spoj môţeme spoľahnúť,“  dodal 
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vnímavý ţiak zo Základnej školy Trenčín,  Bezručova ul. 

Viceprimátor prisľú-

bil, ţe tento podnet 
odovzdá zástupcom 

spoločnosti SAD 
Trenčín. V druhej 

časti stretnutia sa deti 

venovali príprave 
vlastnej prezentácie 

na verejnosti. Ich 
záujmom je zorgani-

zovať podujatie, kto-

rým by išli príkladom ostatným deťom a priloţili svoju ruku 
k spoločnému dielu či uţ v oblasti čistoty prostredia alebo 

pomoci iným. Niektorí ţiaci majú predstavu o pomoci útulku 
pre psov, iní by radi pripravili podujatie pre deti z detského 

domova. Konkrétnu podobu nadobudne ich dielo na naj-

bliţšom stretnutí, ktoré sa uskutoční po Veľkej noci  v apríli 
2008. 

Vlastné poznámky 
 

Po mesiaci potom, čo mestský policajt zachránil ţivot 

šesťročnej prváčky, ktorý išla do školy na priechode v Kubrej, 
mestskí policajti začiatkom mesiaca marca opäť zasahovali pri 

ohrození ţivota. Zápach unikajúceho plynu z bytu na Povaţ-
skej ulici v Trenčíne, v ktorom bývala staršia pani, zburcoval 

susedov. Prostredníctvom telefónu informovali stálu sluţbu 

Mestskej polície  Trenčín – Stred a tí upovedomili hliadku 
mestskej polície okrsku. Inšpektori Peter Belák a Slavomír 

Svrbík okamţite zasahovali. Obyvatelia vchodu ich uţ čakali 
pred domom a informovali, ţe sa im majiteľku bytu, ktorá má 

87 rokov, zle počuje i vidí, ani silným búchaním nepodarilo 

privolať. Inšpektorom sa nepodarilo nájsť okamţite uzáver 
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plynu, no v tej chvíli by to však uţ ani veľmi nepomohlo, 

pretoţe bola silná koncentrácia plynu a hrozil jeho explózia. 

Inšpektor Peter Belák po zhodnotení situácie sa rozhodol, ţe 
do bytu prelezie vo výške druhého poschodia zo susedného 

balkóna na balkón ohrozenej osoby. Svoje konanie na 
záchranu osoby ako bytu či domu bliţšie skomentoval takto : 

„Pre preskočení na balkón ohrozeného bytu som búchal na 

balkónové dvere, ale pani nereagovala. Všimol som si však 
otvorených záverov na plynovom sporáku, ktoré však 

majiteľka nevnímala. Preto som sa rozhodol konať ako sa 
dostať do bytu rozbitím balkónového okna. Po otvorení dverí 

som rýchlo uzavrel závery na plynovom sporáku a pootváral 

okná a dvere balkóna.“ Keď bolo po najhoršom, hliadke sa 
podarilo kontaktovať syna majiteľky bytu, ktorý sa urýchlene 

dostavil a situáciu doma doriešil.  
Info Trenčín 20.03.2008 

Pomocná evidencia 150/1/08 

 
Tlačová konferencia v vedeckej medzinárodnej konferencii 

pod názvom „Fenomén Holocaustu – ideové korene, prí-

činy, priebeh a dôsledky“ sa uskutočnila deň pred jej usku-

točnením dňa 26. marca 2008 na Trenčianskej univerzite, aby 

organizátori prostredníctvom novinárskej obce zoznámili s jej 
obsahom a priebe-

hom. Konferenciu 
moderoval PhDr. 

Leo Kuţela, ktorý 

predstavil prítom-
ných hostí. Ako pr-

vý z prítomných 
hostí vystúpil rektor 

Trenčianskej uni-

verzity Alexandra 
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Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ktorý vo svojom 

príhovore uviedol, ţe „vedecká konferencia má za úlohu ne-

násilným spôsobom pripomenúť starším, ale najmä mladým 
občanom obdobie, ktoré zaţili naši spoluobčania v období 

nástupu fašizmu“. Ďalej prisľúbil, ţe „7.200 študentov uni-
verzity bude informovaných o udalostiach z minulosti, ktoré 

odznejú na konferencii. Jej odkaz povedie ku zovšeobecneniu 

porušovania občianskych práv a slobôd, ktoré sa konali nielen 
v minulosti, ale bohuţiaľ sa opakujú aj dnes v Afrike, Ázii 

a vôbec v celom svete. Na mládeţ treba pôsobiť príkladmi“. 
Výchovné pôsobenie univerzity zhodnotila prorektorka pre 

sociálnu politiku RNDr. Eva Grmanová v tom smere, ţe 

„Trenčianska univerzita v rámci svojej sociálnej politiky 
zameriava na boj proti intolerancii a agresivite. Snaţí sa 

vychovávať tolerantného človeka bez rasových a náboţen-
ských predsudkov. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa uni-

verzita aktívne zapojila do prípravy konferencie. Bliţšie 

k rokovaniu konferencie informoval tajomník Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Tomáš Švec. „Prí-

prava nastávajúcej konferencie sa začala uţ v minulom roku, 
keď sme si všetci pripomínali 65. výročie odvlečenia občanov 

Trenčína a blízkeho okolia do koncentračných táborov, z kto-

rých sa vrátilo len niekoľko. Neznalosť ľudí, čo sa všetko 
udialo, nás viedlo k tomu, aby sme spojili sily s vedením 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, Múzeom 
ţidovskej kultúry, Múzeom Slovenského národného povstania, 

Vojenským historickým ústavom Slovenskej republiky, 

regionálnymi kultúrnymi inštitúciami  a orgánmi regionálnej 
samosprávy, aby sa pripravila konferencia, ktorá objasní 

základné témy Holocaustu. Na konferencii sa zúčastní pri-
bliţne jednosto účastníkov. Významnými hosťami konferencie 

okrem podpredsedu Vlády Slovenskej republiky Dušana Ča-

ploviča budú predstavitelia viacerých zastupiteľských orgánov 
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akreditovaných v Slovenskej republike. Na konferencii sa zú-

častnia učitelia dejepisu základných a stredných škôl Tren-

čianskeho kraja, učitelia a študenti univerzity, priami účastníci 
protifašistického odboja a ľudia, ktorí preţili peklo Holo-

caustu. Na dva dni konferencie je pripravených jedenásť 
odborných prednášok. Sprievodnými akciami budú – pietny 

akt pri synagóge, otvorenie výstavy o Holocauste, divadelné 

predstavenie pod názvom „Čas barchesu, alebo jedného krás-
neho dňa“ a spoločenský večer na záver prvého dňa kon-

ferencie. Pri príleţitosti konania konferencie bude vydaný 
zborník prednášok z konferencie“. 

Vlastné poznámky 

 
V dňoch 27. a 28. marca 2008 sa uskutočnila v Trenčíne 

pod záštitou podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre 
vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva 

a menšiny Dušana Čaploviča medzinárodná vedecká odborná 

konferencia pod názvom „Fenomén Holokaustu – ideové 
korene, príčiny, priebeh a dôsledky“ za účasti významných 

predstaviteľov politického a spoločenského ţivota – podpred-
sedu Vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, štátnej 

tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

JUDr. Anny Vítekovej, predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora 

Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, čestného predsedu 
Ústredného zväzu ţidovských náboţenských obcí MUDr. 

Pavla Traubnera, veľvyslanca Izraela v Slovenskej republike 

Zeeva Bokera, predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov doc. Ing. Karola Pitku, CSc., 

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Miroslava Mečára, CSc. a čestný hosť konferencie Paul a. 

Strassmann z USA, rodák z Trenčína. Medzi prítomnými 
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hosťami sa konferencie zúčastnilo aj niekoľko občanov, ktorí 

preţili holokaust. 

Po slávnostnom otvorení konferencie tajomníkom Ústrednej 
rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. 

Tomášom Švecom 
rokovanie konferen-

cie pozdravil pod-

predseda Vlády Slo-
venskej republiky 

Dušan Čaplo-
vič. Vo svo-

jom príhovore 

okrem iného 
konštatoval, 

ţe „je našou povinnosťou pripomínať si udalosti tienistého 
obdobia našej histórie, snaţiť sa ich pochopiť, aby sa stali 

mementom pre súčasné a budúce generácie“. Po pozdravných 

príhovoroch rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH a predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu proti-

fašistických bojovníkov doc. Ing. Karola Pitku, CSc. Pos-

ledne menovaný citoval rozhodnutie Ústrednej rady Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov zo dňa 12. marca 

2008 o udelení medaile M. R. Štefánika 3. stupňa dr. Jile 
Patranovej zo štátu Izrael a Paulovi a. Strassmannovi z USA 

za trvalé presadzovanie a rozvíjanie pokrokových, huma-

nitných a demokratických tradícií odkazu boja proti fašizmu 
v rokoch druhej svetovej vojny. Paul a. Strassmann potom 

medailu prevzal z rúk doc. Ing. Karola Pitku, CSc. Po tomto 
akte prešla konferencie do svojej pracovnej fáze, v rámci 

ktorej odzneli zaujímavé prednášky, ktoré svojím obsahom 
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analyzovali tienisté obdobie histórie Slovenska minulého 

storočia.  

- Marcela Gbúrová :  „Ideologické východiská Holokaustu“, 
- Ladislav Hubenák :  „Právne normy a ich praktický dosah 

v slovenskom štáte“ 

- Ján Hlavinka :  „Arizačný proces na Slovensku ako súčasť 
riešenia ţidovskej otázky“ 

- Katarína Hradská :  „De-

portácie Ţidov zo Sloven-
ska“ 

- Dezider Tóth : „Ţidia 

v protifašistickom odboji“ 
- Igor Baka :  „K povstaniu 

Ţidov v slovenskej armáde 
v rokoch 1939 – 1941“ 

- Stanislav Mičev :  „Ţidov-

ská otázka na Slovensku po okupácii nacistickým Nemec-
kom“ 

- Martin Marčok :  „Kniţnica zachránených pamätí“ 

- Tomáš Sniegoň :  „Bol holokaust genocídou ich alebo na-
šou ?“ 

- Karol Janas :  „Utrpenie Rómov“ 

- Pavol Mešťan :  „Svetonázorové otázky antisemitizmu“  
Konferencia mala aj svoj sprievodný program, v rámci 

ktorého sa uskutočnil : 

- pietny akt pri trenčianskej synagóge s uctením si pamiatky 
deportovaných občanov do koncentračných táborov polo-

ţením kvetinového venca k pamätnej tabule obetí holo-
kaustu na budove synagógy a pred pamätnou tabuľou s me-

nami obetí holokaustu z trenčianskeho regiónu v interiéri 

synagógy. Na záver pietneho aktu s krátkymi príhovormi 
vystúpili primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a 

Paul a. Strassmann; 
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- vernisáţ výstavy v Trenčianskom múzeu pod názvom „Tie-

ne minulosti“ otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Ka-

tarína Babičová. O pos-
laní a významu výstavy 

hovoril riaditeľ Múzea 

ţidovskej kultúry v Bra-
tislave Pavol Mešťan. 

- záver prvého dňa kon-
ferencie patril divadel-

nému predstaveniu „Čas 

barchesu alebo jedného 
krásneho dňa“ v podaní Evy Hlaváčovej. 

Vlastné poznámky 
 

Pri  príleţitosti Dňa učiteľov Mesto Trenčín uţ tradične 

oceňuje prácu vybraných pedagógov, aby tak aj morálne 
ohodnotilo dosah ich práce. Tento rok nebol výnimkou 

a v obradnej sieni Mestského úradu v Trenčíne dňa 28. marca 
2008 sa stretli dvanásti ocenení pedagógovia spolu s pred-

staviteľmi Mesta Trenčín. 

V úvode prijatia primátor Ing. Branislav 

Celler pripomenul význam pedagogickej prá-

ce, keď povedala, ţe „stalo sa uţ dobrou 
tradíciou, ţe odkedy Mesto Trenčín prevzalo 

kompetenciu nad základnými a materskými 

školami sa stretávame s vybranými učiteľmi, 
aby sme si pripomenuli ich prácu a výsledky. 

Mesto Trenčín chce byť úspešným mestom, čo je úzko späté 
so vzdelávaním. Mesto má síce v kompetencii len materské 

a základné školy, ale toto je práve obdobie, kedy človek 

získava najdôleţitejšie vlastnosti do celého ţivota. Všetci ako 
sme tu veríme, ţe spoločne dokáţeme pripraviť našich naj-

mladších občanov do ţivota a stále budeme skvalitňovať vý-
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chovu a vzdelávanie v našich školách a našim ţiakom sa bude 

v ţivote dariť. Učiteľom chcem poďakovať, ţelám veľa ďal-

ších úspechov a spokojných ţiakov“. Na prijatí učiteľov sa 
zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vyuţil svoju 
prítomnosť, aby sa prihovoril k oceneným učiteľom. V prí-

hovore ocenil prácu všetkých pedagógov, ale 

aj prácu mesta, keď povedal, ţe „spolupráca 
medzi Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky a Mestom Trenčín je nadštandard-
ná. Dúfam, ţe sa to prejaví v lepšej vyba-

venosti škôl a školských zariadení“. Pri tejto 

príleţitosti vyuţil svoje vystúpenie na detail-
né zoznámenie s jednotlivými prvkami škol-

skej reformy. Poslankyňa a členka Komisie školstva, športu 
a mládeţe pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Marta 

Blahová, bývalá učiteľka, účastníkov sláv-

nostného obradu dojala svojím príhovorom, v 
ktorom okrem iného povedala, ţe „učitelia sú 

veľmi bohatí ľudia, pretoţe čím viac šťastia 
a lásky deťom dávajú, tým viac sa im jej 

vracia“. Po príhovoroch predstavil ocene-

ných učiteľov vedúci útvaru školstva a so-
ciálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne 

Mgr. Jozef Baláţ a tí potom prevzali z rúk primátora Ing. 
Branislava Cellera ocenenia. Boli to títo učitelia : 

Mgr. Pavlína Ripková, Základná škola, Bezručova  

Viac ako 30 rokov sa venuje výchove a vzde-
lávaniu ţiakov. Najskôr pôsobila v materskej 

škole, v súčasnosti odovzdáva svoje bohaté pe-
dagogické skúsenosti v Základnej škole na Be-

zručovej ulici. Mgr. Paulína Ripková patrí k pe-

dagógom, ktorí svojimi odbornými, ale hlavne 
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ľudskými hodnotami dokáţu motivovať ţiakov aj ich rodičov 

k systematickej a cieľavedomej práci. Je tvorivou učiteľkou, 

inovačné metódy prezentuje aj v celoškolských aktivitách Noc 
s Andersenom, Čítanie s Osmijankom, Ondrejský večer, kor-

čuliarsky kurz. Angaţuje sa v environmentálnej výchove 
a dramatickom krúţku. 

Mgr. Mária Novotná, Základná škola, Hodţova 

Mgr. Mária Novotná dlhodobo dosahuje veľmi vysokú 
úroveň vyučovania. K ţiakom sa správa ako k rovnocenným 

partnerom – je priateľská a láskavá, ale aj prísna a spravodlivá 
s dostatkom povzbudenia a pochvaly, ktoré sú potrebné pre 

pozitívne zvládnutie vyučovania. Veľmi úzka je jej spolupráca 

s rodičmi detí, ktorí sú s jej prácou dlhodobo veľmi spokojní. 
Kreativita, literárne a výtvarné schopnosti, zručnosti a talent 

ţiakov prezentuje pravidelne v školskom časopise a v rôznych 
súťaţiach, v ktorých dosahuje so ţiakmi veľmi dobré 

výsledky. Venuje sa rozvoju čitateľskej gramotnosti detí, učí 

ţiakov pracovať s textom a rozvíjať komunikačné schopnosti 
a tvorivosť. Navštevuje s deťmi Krajskú kniţnicu v Trenčíne, 

zúčastňuje sa besied so spisovateľmi detských kníh, aktivít 
ako Noc s papučou, Noc s H. Ch. Andersenom. Mgr. Mária 

Novotná svojím duševným pokojom a pozitívnym postojom 

k ţivotu prijíma všetko krásne, čo jej prináša kaţdý nový deň 
v spoločnosti jej ţiakov, ktorí sa stávajú jej deťmi.  

Milica Ilčíková, Základná umelecká škola v Trenčíne 
Hudba je pre Milicu Ilčíkovú nielen chlebíčkom, ale 

i koníčkom. Uţ  32 rokov sa venuje výchove 

a vzdelávaniu talentovaných ţiakov v základnej 
umeleckej škole. Začínala v Bratislave, neskôr 

Povaţskej Bystrici a Čachticiach. V roku 1986 
prišla do Trenčína, kde pôsobí dodnes.  Den-

nodenne preukazuje svoje pedagogické maj-

strovstvo v hre na klavíri, je obľúbenou medzi 
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kolegami, deťmi a rodičmi. Milica Ilčíková pravidelne pripra-

vuje talenty na klavírne súťaţe, jej ţiaci účinkujú na verejných 

koncertoch školy i mesta. Úspešne sa umiestňujú v krajských, 
celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaţiach ako je 

Schneiderova Trnava, Klavírna Orava, Detský festival Jána 
Cikkera, Klavírna súťaţ Dezidera Kardoša. Je výbornou 

klaviristkou a mnoho vystúpení a súťaţí ţiakov sa usku-

točňuje za jej klavírneho sprievodu. Na Medzinárodnej 
speváckej súťaţi Imricha Godina vo Vrábľoch uţ trikrát 

získala ocenenie „Najlepší korepetítor“. Svoje bohaté peda-
gogické skúsenosti odovzdáva svojim kolegom ako dlhoročná 

vedúca predmetovej komisie. Mgr. Milica Ilčíková je dlhé ro-

ky členkou Komorného orchestra Mesta Trenčín a je členkou 
Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom úrade v Tren-

číne.  

Mgr. Margita Šajbanová, Základná škola, Dlhé Hony  

Patrí medzi najkvalitnejších a najaktívnejších učiteľov školy 

takmer 37 rokov. Svoje profesionálne povin-
nosti si plní na vysokej profesionálnej úrovni. U 

ţiakov dokáţe vzbudiť záujem o učenie, i šport. 
Ţiakov nielen vzdeláva, ale aj vychováva, za čo 

si právom získava obľubu ţiakov a úctu ro-

dičov. Pedagogické majstrovstvo preukazuje na 
vyučovaní i mimo neho. Pre ţiakov organizuje 

mnoţstvo športových súťaţí, turnajov, netradičných súťaţí, 
organizuje besedy s významnými športovcami. Všetky tieto 

akcie sú pre ţiakov nezabudnuteľným záţitkom a dobrou 

„školou do ţivota“. Mgr. Margita Šajbanová vie nadchnúť aj 
v oblasti geografie. Pravidelne pripravuje ţiakov na okresné 

i krajské olympiády, kde viackrát dosiahli vynikajúce 
umiestnenie. Svojou nevyčerpateľnou energiou a entuziaz-

mom je príkladom pre mladých kolegov. Ţivotným opti-
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mizmom a elánom dokáţe nadchnúť pre akúkoľvek prácu 

nielen svojich ţiakov...  

PaedDr. Ľubomíra Klobušiaková, Základná škola, 
Kubranská 

PaedDr. Ľubomíra Klobušiaková venuje svoj profesionálny 
ţivot výchove a vzdelávaniu ţiakov prvého stupňa. Jej práca 

sa vyznačuje cieľavedomosťou, konkrétnosťou a účinnosťou. 

Úspešne pripravuje ţiakov na matematické súťaţe, rozvíja 
v nich talent v umelecko-záujmovej činnosti. Aktívne sa 

zapája do tvorby školských kultúrnych programov. Počas 
svojej 30 – ročnej praxe pôsobila ako učiteľka i ako zás-

tupkyňa riaditeľa školy.  

Mgr. Ľubomíra Klobušiaková systematicky rozvíja svoje 
vedomosti ďalším štúdiom. Absolvovala špe-

cializačno-inovačné štúdium informačno-
komunikačných technológií a priebeţné vzdelá-

vanie etickej výchovy. Pripravovala a odučila 

metodicko-inštruktáţne hodiny k modernizácii 
vzdelávacieho procesu. Okrem odborných 

schopností si kolegovia váţia jej osobnostné 
kvality, ktorými dokáţe vytvoriť príjemnú pracovnú atmo-

sféru. Prioritou pani učiteľky je výborný vzťah k deťom. 

Odzrkadľuje sa to v jej kaţdodennej pedagogickej práci, 
humánnom prístupe k ţiakom a kultivovaným vystupovaním 

k rodičovskej verejnosti.  

Mgr. Mária Turčanová, Základná škola, Východná 

Mgr. Mária Turčanová pracuje v Základnej škole na Vý-

chodnej od roku 1991 a pod jej pedagogickým pôsobením 
prešli stovky detí. Majstrovstvo pani učiteľky spočíva vo 

vyuţívaní moderných tvorivých metód vo výchovno-vyučo-
vacom procese, v primeranom prístupe ku všetkým ţiakom 

s ohľadom na ich individualitu.  Mgr. Mária Turčanová patrí 

k ľuďom, ktorí neustále hľadajú niečo nové, podnetné, tvorivé, 
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čo by mohli vyuţiť v práci s deťmi. Je koordinátorkou pro-

jektu Zelená škola a vďaka zanieteniu a iniciatíve pani 

Turčanovej škola tretíkrát získala medzinárodne uznávaný 
certifikát „Zelená škola“. Svoje vzdelanie si rozšírila o absol-

vovanie špeciálnej pedagogiky pre učiteľov, záverečnou prá-
cou obhájila štúdium školského manaţmentu, či e-learni-

ngovou formou absolvovala štúdium Kultúrne a prírodné de-

dičstvo inovatívnou formou. To všetko dokazuje, ţe nové 
trendy a technológie sú pre pani učiteľku výzvou, ktorú vţdy 

rada príjme. Je zreteľné, ţe práca s deťmi Mgr. Máriu 
Turčanovú napĺňa, dokáţe skĺbiť lásku k nim s primeranou 

náročnosťou. A nároky kladie aj na seba.  

Mgr. Mária Hollá, Základná škola, Ul. L. Novomeského  
Mgr. Mária Hollá začala pacovať ako učiteľka pred 37 

rokmi. Ako učiteľka dosahovala vynikajúce výsledky v prí-
prave ţiakov na umelecký prednes poézie a prózy, jej ţiaci sa 

pravidelne umiestňovali v okresných aj kraj-

ských kolách súťaţí. Nové progresívne metódy 
vo vyučovaní zavádzala ako vedúca meto-

dického zdruţenia. Od r. 1995 pracuje ako zás-
tupca riaditeľa školy pre I. stupeň. Svojím prís-

tupom k práci pozitívne ovplyvňuje aj ostatných 

vyučujúcich.  Jej zásluhou škola uţ 11 rokov 
úspešne organizuje športovú olympiáda mladších ţiakov, ktorá 

má úspech u detí aj ich rodičov. Je spoluorganizátorkou 
väčšiny podujatí  v škole, ale aj tých, ktorých sa zúčastňujú 

naši ţiaci v rámci mesta, prípadne regiónu. Presadzuje zdravý 

ţivotný štýl, motivuje ţiakov k pravidelnému športu a pohybu 
vôbec. Mgr. Mária Hollá je  výbornou učiteľkou,  ktorá sa  

zapája do spoločenského diania v rámci školy i mimo nej. Jej 
prioritou je láska k deťom a k učiteľskému povolaniu. 
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Mgr. Mária Kamencová, Materská škola, Legionárska  

Mgr. Mária  Kamencová pracuje v školských sluţbách od 

roku 1975. Vo funkcii riaditeľky pôsobí sedemnásty rok. Je 
významná svojou dlhoročnou kvalitnou pedagogickou a ria-

diacou prácou, ktorá je zameraná na vyuţívanie nových 
progresívnych metód v predškolskej pedago-

gike. Svoje odborné pedagogické zručnosti si 

v priebehu svojho pedagogického pôsobenia  
neustále zvyšuje odborným štúdiom na vysokej 

škole. Zúčastňuje sa odborných seminárov 
a školení, čím garantuje aplikáciu moderných 

foriem a metód vo výchovno – vzdelávacom 

procese. Má výborné organizačné a komunikačné schopnosti, 
ktoré vyuţíva v kontakte s rodičmi a širokou pedagogickou 

a občianskou verejnosťou, kde nachádza akceptovanie 
a podporu nielen pri materiálno-technickom vybavení školy, 

ale aj pri modernizácii výchovno – vzdelávacieho procesu. 

Mgr. Zuzana Danková, Materská škola, Povaţská  
Mgr. Zuzana Danková pôsobí vo funkcii riaditeľky 

materskej školy od roku 2004. Vyniká kvalitnou pedagogic-
kou prácou s deťmi predškolského veku. V pe-

dagogickom procese uplatňuje tvorivé a hu-

manistické princípy. Jej empatický a priateľský 
prístup oceňujú deti, rodičia i celý kolektív. Vo 

svojej edukačnej činnosti uplatňuje progresívne, 
alternatívne a netradičné postupy, ktoré narúšajú 

stereotyp. Vykonáva profesionálnu poradenskú 

a metodickú činnosť pre deti a pre rodičov. V roku 2005 
ukončila vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte 

v Bratislave – odbor predškolská a elementárna pedagogika. 
Profesionálne rastie aj prostredníctvom projektov zameraných 

na environmentálnu výchovu, spolupracuje so vzdelávacími 

inštitúciami, je drţiteľkou viacerých certifikátov. 
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Mgr. Eva Ţatková, Materská škola, Šmidkeho  

V oblasti predškolskej pedagogiky pracuje od roku 1979, z 

toho 14 rokov vo funkcii riaditeľky v Košiciach, Svinnej 
a Trenčíne. Jej práca sa vyznačuje výbornými riadiacimi 

a pedagogickými schopnosťami. V práci s deť-
mi vyuţíva pani učiteľka nové progresívne me-

tódy, predovšetkým v oblasti tvorivej  drama-

tiky, kde dosahuje veľmi dobré výsledky. Pô-
sobí ako vedúca klubu metodiky a podieľa sa na 

vypracovávaní odborných materiálov v oblasti 
predškolskej pedagogiky. Mgr. Eva Ţatková sa 

po celý svoj ţivot kariérne vzdeláva. Vedomosti a moderné 

poznatky vyuţíva  v praxi. V súčasnosti si svoje vysoko-
školské vzdelanie dopĺňa rigoróznou prácou na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

Mgr. Václav Janský, Základná škola, Veľkomoravská  

Pán učiteľ Mgr. Václav Janský je absolventom Pedago-

gickej fakulty v Nitre, aprobácie prírodopis – 
zemepis. Prírode a jej ochrane venuje Mgr. Vá-

clav Jánsky  všetok svoj voľný čas. V škole or-
ganizuje a pripravuje ţiakov na biologickú 

olympiádu Poznaj a chráň, je koordinátorom 

environmentálneho programu Zelená škola, so 
ţiakmi  sa zapája do programu Ţabie taxi, Daj si 

vodu z vodovodu, Kúp si svoj strom. V čase letných prázdnin 
organizuje čistenie turistických chodníkov, navštevuje a foto-

grafuje slovenské hrady a kaštiele. Osobne navštívil 80 hradov 

a asi 250 kaštieľov. O problematike ochrany prírody a kultúr-
nych pamiatok publikuje uţ 3 roky odborné články. Je členom 

ústrednej predmetovej komisie pre prírodopis a ekológiu pri 
Štátnom  pedagogickom ústave v Bratislave a podieľa sa na 

tvorbe nových učebných osnov z prírodopisu. 
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Mgr. Eva Masácová, Základná škola, Na dolinách  

Mgr. Eva Masácová pracuje v Základnej  škole Na dolinách  

od  jej vzniku  - 1973 aţ dodnes. Od roku 1997 je jej ria-
diteľkou. Svoje pedagogické a manaţérske skú-

senosti a vedomosti, obohatené špeciálnou peda-
gogikou uplatňuje v riadiacej činnosti školy 

i v práci so ţiakmi, rodičmi, učiteľmi i verej-

nosťou. Pre jej profesionálny prístup k riešeniu 
problémov, pre jej ústretovosť, rozváţnosť 

a priateľskú povahu je   pedagogickým zborom 
akceptovaná. Jej rukami prešlo niekoľko stoviek detí. Veľkou 

oporou bola a dodnes je aj deťom z detského domova. Mnohé 

z nich sa k nej prídu zdôveriť alebo poradiť aj po rokoch. Jej 
celoţivotné pôsobenie v školstve je prospešné pre všetkých 

a právom jej veľa detí hovorí: „naša druhá mama“. 
Vlastné poznámky  

 

Generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
JUDr. Zuzana Zvolenská rokovala v Trenčíne s predse-

dom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Se-

dláčkom, MPH za účasti vedúcej odboru zdravotníctva a hu-

mánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja  Mgr. 

Eleny Štefíkovej a riaditeľa sekcie nákupu zdravotníckej 
starostlivosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne Martina Viš-

ňanského. Predmetom pracovného rokovania bola minimálna 
sieť nemocníc, ale aj stratégia nákupu zdravotníckej 

starostlivosti Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v Tren-

čianskom kraji. „Dali sme si rôzne domáce úlohy, máme na 
porovnanie rôzne analýzy a dohodli sme sa, ţe okolo 14. aprí-

la 2008 sa opäť stretneme uţ ku konkrétnym veciam,“ kon-
štatoval po rokovaní ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH sú-

časne dodal, ţe „nás ťaţí minimálna sieť taká, aká je. Rozpo-

rovali sme niektoré skutočnosti. Argumentovali sme napríklad 
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sieťou subjektov hospodárskej mobilizácie. Poisťovňa má 

svoje analýzy, ktoré signalizujú určité problémy, ktoré treba 

riešiť. Potrebujeme zmapovať, čo vyhláška o minimálnej sieti 
spôsobí v nemocniciach z hľadiska technického a perso-

nálneho vybavenia. Keď budeme mať tieto analýzy dorobené, 
opäť sa stretneme, uţ 

aj za účasti riaditeľov 

nemocníc.“ Na roko-
vaní však nešlo len 

o nemocnice. Hovori-
lo sa aj o ambulantnej 

starostlivosti, kde je 

prevaha prestarnutých 
praktických lekárov. 

Veľkým problémom 
je nedostatok stoma-

tológov, z ktorých mnohí odišli do zahraničia. Témou roko-

vania bolo aj  vzdelávanie lekárov i komplexná zdravotná sta-
rostlivosť v rámci kraja.   

tsk 26.03.2008 
Pomocná evidencia 170/1/08 

 

Mesto Trenčín si pri pamätníku umučených v lesoparku 
Brezina dňa 10. apríla 2008 pripomenulo 63. výročie oslobo-

denia z poroby nemeckého fašizmu. Veľmi príjemné aprílové 
počasie, oteplené teplými lúčmi jarného slniečka jemne po-

hladilo účastníkov pietneho aktu. S vojenskými poctami a za 

smútočného chorálu si postupne nevinné obete uctili polo-
ţením vencov tieto zúčastnené delegácie : 

- delegácia Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, 

ktorú viedol policajný pridelenec JUDr. Jíří Kolář, 
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- delegácia Veľvyslanectva Ruskej federácie, ktorú tvorili 

radca Gennadij Askaldovič, vojenskí pridelenci plk. Vla-

dislav Kuzmenko a pplk. Andrej Grafov, 
- delegácia Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky vedená plk. generálneho štábu Ing. 

Jánom Burdom, 
- delegácia Trenčianskeho samosprávneho kraja vedená jej 

predsedom MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH, 

- delegácia Obvodného úradu v Trenčíne vedenú jej pred-
nostom JUDr. Miroslavom Laššom, 

- delegácia Mestského úradu v Trenčíne vedenú primátorom 

Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom, 
- delegácie Slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov, 

politických strán a hnutí, spoločenských organizácií a škôl. 
Po básni recitovanej Vierou Štefulovou predniesol sláv-

nostný príhovor primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. V jeho úvode pripomenul, ţe „rok, 
čo rok prichádzame na tieto miesta, aby 

sme vzdali úctu tým, ktorí priniesli tu naj-
krutejšiu obeť – svoj ţivot. Dnes stojíme tu 

63 rokov od dátumu, ktorý označuje v ka-

lendári mesta jeho symbolické narodeniny, 
od dátumu, ktorý by si mal pamätať kaţdý 

Trenčan. Veľa z udalostí, ktoré sa udiali 
počas šiestich rokov hrôzy a neistoty 

v Trenčíne, sa natrvalo vryli do našich pa-

mätí. Mnohé z príbehov, ktoré napísala 
vojna a krutosť však na svetlo neprenikli, neboli dosiaľ 

vypovedané“. Preto dnešný príhovor bol venovaný neznámym 
obetiam, ktorých telá boli neidentifikované v hromadných 

hroboch Dušovej doliny. „Nikdy sme nespoznali ich mená 

a pravdepodobne ich ani nespoznáme. Nevieme či boli 
civilisti, alebo vojaci. Nevieme, kde sa narodili, kde bol ich 
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skutočný domov ako sa u nás ocitli. Nevieme presne kedy 

a ako zomreli. Nepoznáme ich vek, nevieme v čo verili. 

Nevieme kým boli milovaní, alebo koho milovali. Ak mali 
deti, netušíme kde sú dnes. Ich rodiny ich stratili navţdy. Čo 

s istotou vieme, ţe patrili medzi 72 miliónov obetí druhej 
svetovej vojny, najkrvavejšieho a najbrutálnejšieho konfliktu 

v ľudských dejinách. Vieme i to, ţe patrili medzi 69 obetí, 

ktorých Nemci spolu s Hlinkovými gardami mučili v našom 
mesta od októbra 1944 do apríla 1945. Vieme, ţe patrili medzi 

tých, ktorých neskôr odviezli na Brezinu, zastrelili a vhodili 
do hrobu. Mohli byť partizánmi, jednými z tých, čo bojovali 

proti okupujúcej armáde a jej prisluhovačom. Mohli byť 

civilistami, ktorí vyjadrili svoje antifašistické zmýšľanie. 
Mohli byť Slovákmi, alebo cudzincami. Neviem ich ná-

rodnosť ani meno. Ja našou povinnosťou pamätať si na tieto 
udalosti a odovzdávať ich ďalej. Najmä mi, ktorí sme sa 

narodili po druhej svetovej vojne a neboli sme tvárou v tvár 

konfrontovaní s jej drámami a následkami. Priami svedkovia 
tohto ukrutného boja odchádzajú. Nedovoľme, aby svet idúc 

v ústrety k novým starostiam poslal do podoby vzďaľujúcej sa 
ozveny. Máme povinnosť nezabú-

dať, spomínať a pripomínať si tra-

gédiu, ktorá sa tak smutne zapísala 
do dejín. Tragédiu, ktorá rozdelila 

Európu na dve časti na viac ako 40 
rokov po oslobodení. Totalitne zlo, 

ktoré nasledovalo malo na sebe 

masku úplnej obyčajnej banálnej normálnosti“. V závere svoj-
ho príhovoru vyslovil nádej, ţe „silná Európa, ktorej sme dnes 

súčasťou prekoná ťaţké spomienky a spoločnými silami 
zabráni akýmkoľvek pokusom na návrat totality a nacio-

nalizmu. Ďakujem, ţe ste dnes prišli a vzdali úctu nevinným 

obetiam“. „Hrdinstvo účastníkov národno-oslobodzovacieho 

Alfonz Bučko 
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hnutia sa nedá prirovnať k hrdinom dnešných akčných 

filmov“, zvýraznil vo svojom príhovore účastník Slovenskej 

národného povstania Alfonz Bučko. „Boli to obyčajní ľudia, 
robotníci vojny, ktorí sa mnohí víťazstva nedoţili. Pre úspešné 

splnenie cieľov v zjednotenej Európe sa musíme zjednotiť bez 
ohľadu na politickú príslušnosť, náboţenské vyznanie a so-

ciálne zaradenie. Súbeţne s tým treba venovať pozornosť vý-

chove našej mládeţe, ktorá prevezme riadenie vecí verejných, 
aby jej neboli cudzie revolučné tradície národa. Len tak si 

môţeme byť istí, ţe nedostane do osídiel novodobých ško-
dlivých názorov a návykov“. Chorálom „Kto za pravdu horí“ 

sa pietny akt ukončil. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 171/1/08 

 
     Na štvordňovej pracovnej ceste v Bruseli v dňoch 

v pondelok 14. aţ 17. apríla 2008 sa zúčastnila skupina 

poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
v ktorej boli primátor  Nového  Mesta nad Váhom Ing. Jozef 

Trstenský, primá-
tor mesta Púchov 

Marián Michalec, 

primátor mesta 
Povaţská Bystrica 

Miroslav Adame, 
starostka obce 

Ivanovce Mária 

Hládeková a sta-
rosta obce Selec 

MVDr. Stanislav 
Svatík. Ich pra-

covný program sa začal 15. apríla v Dome slovenských regió-

nov. Fungovanie tohto spoločného zastúpenia samosprávnych 
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krajov v Bruseli a konkrétne činnosť zastúpenia Trenčian-

skeho samosprávneho kraja predstavila poslancom zástupkyňa 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli Beata Balková. 
Popoludní sa poslanci oboznámili s činnosťou poradného 

orgánu Európskej  únie - Výboru regiónov, ktorý je hlasom 
miestnej a regionálnej samosprávy a stretli sa aj so zástupcami 

Zlínskeho kraja v Bruseli. Dňa 16. apríla primátori a staros-

tovia diskutovali o spolupráci v rámci európskych projektov 
so zástupcom partnerského regiónu Pikardia v Bruseli a stretli 

sa so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu Ing. 
Petrom Bacom, Z. Pleštinskou, M. Kotercom a V. Maňkom. 

Tento pracovný deň vyvrcholil rokovaním s predstaviteľmi 

Európskej komisie o Programe Európa pre občanov, ktorého 
súčasťou je aktívne občianstvo a partnerstvá miest. Dňa 17. 

apríla 2008 sa delegácia primátorov a starostov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja oboznámila s činnosťou Rady európ-

skych municipalít a regiónov, kde má svoje zastúpenia aj 

Zdruţenie miest a obcí Slovenska. Pracovný program vyvr-
cholil účasťou na vernisáţi výstavy „Regióny V 4“  vo Vý-

bore regiónov. Táto misia poslancov Trenčianskeho samo-
správneho kraja do Bruselu bola súčasťou dlhodobého plánu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby sa postupne všetci 

poslanci regionálneho zastupiteľstva oboznámili s činnosťou 
inštitúcií Európskej únie, s finančnými moţnosťami, ktoré 

Únia ponúka prostredníctvom širokej škály programov, ako aj 
s poslaním a významom regionálneho zastúpenia Trenčian-

skeho samosprávneho kraja.  

Vlastné poznámky 
 

       Mesto Trenčín a rozpočtové organizácie v jeho zriaďova-
teľskej pôsobnosti sa pripravilo na pomoc svojím občanom 

v súvislosti s prechodom na euro, keď zriadilo komisie, tzv. 
euro-tímy. Pod gesciou Útvaru ekonomického Mesta Trenčín 

boli spracované plány na zavedenie eura s podrobným urče-
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ním nevyhnutných úloh vo všetkých oblastiach, ktorých sa 

prechod na euro dotkne ako aj s časovou realizáciou. Určený 

euro-tím sa pravidelne stretáva a sleduje plnenie úloh, 
zabezpečuje, koordinuje prípravu za jednotlivé útvary organi-

začnej štruktúry mesta a dohliada nad plnením úloh plánov v 
jednotlivých mestských rozpočtových organizáciách konšta-

toval vedúci Útvaru ekonomického Mesta Trenčín Ing. Fran-

tišek Orolín. Súčasne doplnil, ţe euro-tím podchytil všetky 
zmluvy, ktoré sa plnia a budú podliehať duálnemu zobra-

zovaniu. Individuálne bude prehodnocovať, ktoré zmluvy sa 
budú riešiť dodatkami, kde bude pouţité zaokrúhlene podľa 

konverzného kurzu a v súlade s generálnym zákonom. Veno-

vali sa tieţ pozornosť zmapovaniu všetkých platných 
predpisov, smerníc, interných pokynov, cenníkov, výmerov a 

všeobecno-záväzných nariadení, ktoré budú podliehať duál-
nemu zobrazovaniu. Ďalej uviedol, ţe pozornosť bola veno-

vaná aj informačným technológiám. Pripravené je aj školenie 

všetkých zamestnancov s cieľom oboznámenia sa s euro-
mincami a eurobankovkami. Oslovené boli aj mestské rozpoč-

tové organizácie za účelom zistenia nevyhnutných technic-
kých potrieb, ktoré bude treba doplniť, alebo vymeniť. V 

rozpočte mesta na rok 2008 bola na tento účel vyčlenená čiast-

ka 1 milión Sk (30.866 eur). Predbeţne sa však podľa F. Oro-
lína náklady na základe priebehu doterajšieho procesu odha-

dujú len vo výške 500 000 Sk (15.433 eur). Ide najmä o 
registračné pokladnice, parkovacie automaty, obnovu výpoč-

tovej techniky a upgrade softvérov.  Mesto sa tieţ v rámci 

svojich kompetencií pripravuje na plnenie úloh v rámci 
ochrany spotrebiteľov. Plánované sú kontroly dodrţiavania 

duálneho zobrazovania, napríklad na trhoviskách alebo v 
obchodných prevádzkach, ktoré sú povolené mestom. 

Info Trenčín 07.05.2008 

Pomocná evidencia 245/1/08 
 



 110 

Program prvomájových osláv sa niesol v duchu Otvorenej 

Európy, otvoreného mesta. Prvýkrát bol tento koncept osláv 

spojený so ţltomodrým vizuálom od výtvarníka Jozefa Vydr-
náka pouţitý 1. mája 2004 pri prí-

leţitosti vstupu Slovenskej repu-
bliky do Európskej únie. Drama-

turgia podujatí bola zaloţená na 

tradičných vystúpeniach dychových 
hudieb, folklórnych súborov, 

mnoţstva podujatí pre deti, country 
zábavy, divadla a hudby. Súčasťou 

bola aj veselica a jarmok ľudovo-

umeleckých výrobkov. Prvomájové 
oslavy sa začali tradične uţ v pod-

večer 30. apríla 2008 venčením 
a stavaním mája na Mierovom ná-

mestí deťmi z Detského folklórne-

ho súboru Radosť a Folklórneho súboru Trenčan, ktoré pokra-
čovalo Májovou veselicou pri vodníkovi Valentínovi na Štú-

rovom námestí do neskorých nočných hodín.  
Prvého mája vese-

lú náladu sa snaţili 

rozdávať od rána na 
Mierovom a Štúro-

vom námestí dy-
chovky a folklórne 

súbory, ale chlad 

túto radosť kazil. Na 
Mierovom námestí 

úvod od 9,
00

 h patril 
koncertu mládeţníckej Dychovej hudby z Dolnej Súče, na 

ktorý nadviazal svojím vystúpením Detský folklórny súbor 

Kornička. Kým v prvom bode programu sa ľudia na Miero-
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vom námestí hľadali, tak v prípade Korničky sa námestie 

zaplnilo a vznikla vynikajúca atmosféra v hľadisku, ktoré fan-

dilo mladým folkloristom.  Potom uviedlo Divadlo Maska zo 
Zvolena predstavenie pre všetky vekové kategórie Profesor 

Indigo inšpirované známou piesňou Petra Nagya. Medzi hos-
ťami bol aj Rockový spevácky zbor z Uherského Hradišťa, 

ktorý uviedol piesne zo svetových muzikálov a songy prevzaté 

od najväčších rockových legiend. V poobedňajšom programe 
najväčší úspech si odniesla skupina Funny Fellows so speváč-

kou Hassovou z Bratislavy a potešila tak potešili priaznivcov 
swingu a hudby 20. 

aţ 40. rokov ori-

ginálnym prevede-
ním s dobovými 

nástrojmi. Počas 
celého dňa bol bo–

hatý program aj pre 

najmenších náv-
števníkov námestia. 

Skvelé tvorivé výt-
varné dielne pre najmenších realizovalo Kultúrne centrum 

„Aktivity“.  Osemročné športové gymnázium pripravilo rôzne 

športové súťaţe na Farskej ulici. Zaujímavé podujatie pre ro-
diny s deťmi bolo na Mestskej krytej plavárni pod názvom 

„Pláva celá rodina“. I napriek tomu, ţe začiatok Prvého mája 
bol tak trocha rozpačitý a chladný, tak predsa po obede, 

vykuklo spoza mrakov slniečko a zohrialo divákov aj vys-

tupujúcich. 
Info 07.05.2008 

Pomocná evidencia 245/1/08 
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Pri príleţitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána sa 5. mája 

2008 uskutočnilo slávnostné zhromaţdenie Krajského riadi-

teľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Tren-

číne v Trenčianskom 
múzeu, na ktorom odov-

zdali 18 hasičom z Tren-

čianskeho kraja medaile 
za sluţbu v Hasičskom 

a záchrannom zbore.  
Odovzdávanie medailí 

3. stupňa prebehlo 

v slávnostnej atmosfére, za prítomnosti poslankyne Národnej 
rady Slovenskej republiky Ing. Magdy Košútovej, vicepre-

zidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jozefa 

Prosňáka, predsedu Obvodného úradu 

v Trenčíne JUDr. Miroslava Lašša, pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, primátora mesta 

Trenčín Ing. Branislava Cellera, vicepri-
mátora mesta Trenčín Tomáša Vaňa a  

ďalších hostí.  

Činnosť hasičov v Trenčianskom kraji 
zhodnotil riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne Ing. Michal Jurdík. Vo svojom 
príhovore uviedol, ţe „uplynulý rok 207 bol pre nás hasičov 

náročným a ťaţkým, poznačený mimoriadnou udalosťou, kto-

rou bol výbuch munície v Novákoch. Pri jeho likvidácii 
v osudný deň sa zasahujúcim jednotkám z radov hasičov 

nešťastie vyhýbalo, keď nikto zo zasahujúcich hasičov nebol 
zranení. Dnešný sviatok je príleţitosť nielen na oslavu, ale aj 

na ocenenie  práce tých z našich radov, ktorí svojimi činmi 

posunuli vec poţiarnej ochrany o ďalší krok vpred. Posledné 
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obdobie bolo poznačené aj ďalším krokom v zohľadnení náro-

kov hasičov vpred v sociálnom zabezpečení, v ďalšom vylep-

šovaní technickým a materiálnym vybavením. S vyuţitím 
európskych fondov sa v roku 2008 uvaţuje s rekonštrukciou 

Hasičskej stanice v Trenčíne a Bánovciach nad Bebravou. 
Ďakujem vám všetkým za vašu obetavosť pri ochrane majetku 

a ţivotov našich občanov“. S pozdravnými príhovormi 

vystúpil viceprezident Hasičského a záchranného zboru plk. 

Ing. Jozef Prosňák, poslankyňa Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Magda Košútová a predseda Trenčianskeho 
samosprávneho krajka MUDr. Pavol Sedláček. Potom z rúk 

viceprezidenta Hasičského a záchranného zboru plk. Ing. Jo-

zefa Prosňáka a riaditeľa Krajského ria-
diteľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne Ing. Michala Jurdíka prevzali 
medaile za sluţbu v Hasičskom a zá-

chrannom zbore títo príslušníci Krajského 

riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne : 

1. kpt. Ing. Janka Štefánková z Krajské 
riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Trenčíne 

2. mjr. Ing. Pavol Koreň, Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne  

3. mjr. Mgr. Ľuboš Liška z Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v Trenčíne  

4. npor. Jaroslav Berka z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne  
5. npráp. Jaroslav Jáňa z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne 
6. mjr. Ing. Ida Franková z Okresného riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom 
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7. npor. Miloš Gulán z Okresného riaditeľstva HaZZ v No-

vom Meste nad Váhom 

8. mjr. Ing. Viliam Šípka, Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou 

9. pplk. Ing. Stanislav Kmeť z Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v Prievidzi 

10. kpt. Ing. Jozef Tínes z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Prievidzi 
11. npor. Roman Rozenberg z Okresného riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zboru v Prievidzi 
12. npor. Ing. Vladimír Knápek z Okresného riaditeľstva Ha-

sičského a záchranného zboru v Partizánskom 

13. npor. Ladisla Macho z Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Partizánskom 

14. npor. Ľubomír Beník z Okresného riaditeľstva  Hasič-
ského a záchranného zboru v Partizánskom 

15. mjr. Ing. Ladislav Luhový z Okresného riaditeľstva Ha-

sičského a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici  
16. npor. Peter Prešnajder z Okresného riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici 
Vlastné poznámky 

 

 Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prijal 9. mája 2008 dvoch členov Eu-

rópskej strany z Cypru Michaela Loucasa, tajomníka výboru 
pre vzťahy s EDP a Evelthona Jacovidesa, člena výboru pre 

medzinárodné vzťahy. Cyperská delegácia bola na Slovensku 

na pozvanie Ľudovej strany Hnutia za demokratické Sloven-
sko. „Našou snahou je spolupracovať v rôznych oblastiach 

verejnej politiky“, konštatoval po stretnutí podpredseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik. „Ho-

vorilo  o moţnej spolupráci v oblasti vzdelávania, zdravot-

níctva a v sociálnej sfére. Osobitne sa diskutovalo o mládeţ-
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níckej politike i o podpore mimovládnych organizácií. Jednou 

z tém rozhovorov bola aj téma  prijatia eura. Kým v Slovinsku 

znamenal tento krok pád vlády -  kvôli inflácii a rastu cien, 
práve Cyprus ponúka vzor, aby ceny nerástli a zároveň, aby 

euro nebolo  strašiakom pre občiansku verejnosť“, uzavrel 
PaedDr. Jozef Boţik. Evelthon Jacovides v tejto súvislosti 

našim občanom odkázal, ţe Cyprus má so zavedením eura 

pozitívne skúsenosti. Aj v jeho krajine sa objavili izolované 
pokusy špekulantov o zneuţitie tejto situácie, ale vďaka prís-

nej kontrole ministerstva financií i občianskych organizácií 
boli takéto snahy včas  odhalené a verejne pranierované, čím 

sa podarilo podobné pokusy eliminovať. Evethona Jacovidesa 

nastolil aj tému spolupráce  univerzít. Sám ponúkol aj moţ-
nosť vyuţiť jeho desať-

ročné pedagogické skúse-
nosti z oblasti marketingu 

a podnikania na vysokých 

školách. Druhý člen de-
legácie Michael Loucas sa 

osobitne zaujímal o oblasť 
sociálnych sluţieb na Slo-

vensku, predovšetkým  o 

 vzdelávanie handicapova-
ných detí, pretoţe je prezidentom cyperskej Asociácie rodičov 

postihnutých detí i členom medzinárodnej konfederácie s po-
dobným zameraním. Návšteva cyperskej delegácie bola podľa 

podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. 

Jozefa Boţika veľmi podnetná. Po politickej i odbornej strán-
ke tu bol vytvorený veľmi široký koridor na spoluprácu oboch 

zoskupení, ktoré majú vplyv na verejnú politiku v oboch 
štátoch.  

Pomocná evidencia 256/1//08 
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Dňa 8. mája 2008 sa doţil vzácneho ţivotného jubilea 70. 

rokov historik PhDr. 

Milan Šišmiš. Pri tejto 
príleţitosti ho prijal aj 

primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler. 

Pri rozhovore odzneli 

otázky súvisiace s prí-
pravou tretieho dielu 

Vlastivednej monogra-
fie Trenčína ako a ná-

zorov na kultúrne aktivity. Z jeho ţivota treba spomenúť nie-

koľko základných informácií , ţe : 
- pochádza z obce Horné Naštice, ktoré sú naďaleko Báno-

viec nad Bebravou; 

- v roku 1961 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského v Bratislave, odbor história – 

archívnictvo; 
- rigoróznu skúšku absolvoval v roku 1968; 

- v rokoch 1963 aţ 1965 pracoval ako inšpektor kultúry, pa-

miatok, múzeí, kniţníc a ochrany prírody v Trenčíne; 
- od roku 1966 nepretrţite do roku 2000 pracoval v Tren-

čianskom múzeu ako historik, neskôr ako jeho riaditeľ 

a zástupca riaditeľa; 
- od roku 2000 je na starobnom dôchodku; 

- je predsedom Klubu trenčianskych historikov Slovenskej 

historickej spoločnosti pri Historickom ústave Slovenskej 
akadémie vied; 

- neustále sa venuje genealogickému výskumu a regionálnej 

histórii okolia Trenčína; 
- je spoluautorom Vlastivednej monografie o Trenčíne 1. diel  

a 2. diel a ďalších diel; 

Trenčianske noviny 12.05.2008 
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Pomocná evidencia 267/1/08 

 

Mesto Trenčín má záujem o rekonštrukciu vojenského cin-
torína z obdobia prvej svetovej vojny, ktorý je súčasťou mest-

ského cintorína na svahu pod sídliskom Juh. Na cintoríne sa 
nachádza aj srbská kaplnka s ostatkami takmer 190 vojakov z 

Balkánu. Obnova kaplnky bola opäť témou na poslednej náv-

števe delegácie z Trenčína v srbskom Kragujevaci. Práve v 
tomto meste takmer pred 90 rokmi popravili 44 vojakov                 

1. trenčianskeho pešieho pluku, účastníkov vzbury v kragu-
jevackých kasárňach koncom prvej svetovej vojny. Tento pa-

mätník uţ zrekon-

štruovali. „Uţ dva 
roky máme pripra-

vený projekt rekon-
štrukcie srbskej ka-

plnky. Vlani sme o 

príspevok poţiadali 
Ministerstvo vnútra 

Slovenskej repu-
bliky, ktoré vojnové 

hroby spravuje, ale 

nedostalo sa to do rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2008. 
Teraz budeme znova ţiadať, aby sme tieto prostriedky dostali 

na rok 2009, ţiadosti sa uzatvárajú do konca mája 2008“, po-
vedala dlhodobo uvoľnená poslankyňa Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne na výkon funkcie Janka Fabová. Zároveň 

doplnila, ţe „súčasťou projektu je nielen rekonštrukcia ka-
plnky, ale aj rekonštrukcia všetkých vojnových hrobov. Sú 

tam pochovaní ľudia mnohých národností, ktorí zomreli na 
následky vojnových zranení, alebo epidémií v bývalej ţupnej, 

tzv. cholerovej nemocnici v Trenčíne”. Okrem kaplnky je na 

cintoríne spoločný hrob s 39 vojakmi a ďalších 526 hrobov, z 
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toho len 12 má náhrobok. Starostlivosť o tieto hroby by mali 

lepší priebeh, keby bola podpísaná dohoda medzi vládou 

Slovenskej republiky a vládou Srbska o vojnových hroboch. 
Dohoda bola pripravená uţ v roku 2004, ale vzhľadom na 

medzinárodnú situáciu a prípravu oddelenia Čiernej Hory od 
Srbska podpísaná nebola. Na začiatku júna 2008 sa budú 

konať v Trenčíne oslavy 90. výročia kragujevackej vzbury, 

preto mesto Trenčín i napriek nevyjasneným otázkam finan-
covania vojnových hrobov, bude všetky náklady spojené so 

zveľadením kaplnky a zverejnením zoznamu v nej umiest-
nených pozostalých vojakov z vlastných finančných pros-

triedkov. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 22. a 23. mája 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne ro-
kovanie členov Zdruţenia primátorov krajských miest K-8, 

z ktorého vydali na tlačovej konferencii dňa 23. mája 2008 po 
skončení rokovania komuniké nasledovného obsahu : 

1) Členovia Zdruţenia krajských miest K-8 v plnom rozsahu 

odmietajú zmeny zákona o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy. Návrh novely má podľa predkladateľov 

zaviesť prísnejšie pravidlá fiškálnej disciplíny aj z dôvodov 
zavedenia meny euro, ako aj z dôvodov sanovania niek-

torých potrieb, kto-

ré vyplynuli z apli-
kačnej praxe. Zvo-

lený spôsob podľa 
členov K-8 obme-

dzuje finančnú au-

tonómiu samospráv 
a povaţujú ho za 

neopodstatnený. 
„Domnievame sa, 

ţe návrh novely zákona zväzuje pôsobnosť samosprávy v 
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oblasti finančného hospodárenia. Aj keď vnímame to, ţe 

Slovensko prechádza a pripravuje sa na vstup do eurozóny, 

domnievame sa, ţe takéto obmedzovanie pôsobnosti samo-
správy nie je dobré“, povedal primátor mesta Košice Fran-

tišek Knapík. Vysvetlil, ţe finančné moţnosti, ktoré dote-
raz samospráva mala, budú značne oklieštené a zníţia, ale-

bo utlmia rozvoj slovenských miest. Prijatie novely by po-

dľa primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera mohlo v 
praxi znamenať okrem iného aj to, ţe by si mestá nemohli 

zobrať nové úvery. „Pritom podľa súčasnej platnej úpravy 
ešte môţu, čiţe by to de facto mohlo znamenať zastavenie 

ich rozvoja, pretoţe úvery môţu byť určené iba na 

investície a nie na spotrebu“. Zdôraznil, ţe prijatie novely 
by vstúpilo aj do plánov, ktoré majú mestá dlhodobo plá-

nované. My navrhujeme, aby to zostalo tak, ako to je. Podľa 
nás je to dostatočne limitujúce na to, ako sa môţu obce 

ďalej rozvíjať. Dodal, ţe podľa K-8 táto novela nesúvisí s 

plánovaným zavedením eura.  
2) Primátori krajských miest nesúhlasia s parlamentom schvá-

lenou novelou stavebného zákona, povaţujú ju za absurdnú 
a účelovú. Preto poţiadajú prezidenta Slovenskej republiky 

Ivana Gašparoviča, aby novelu nepodpísal. Podľa schvále-

nej novely môţe investor, ak jeho zámeru nevyhovuje nový 
územný plán ob-

ce, ţiadať o 
územné rozhod-

nutie aj podľa 

starého územné-
ho plánu v prípa-

de, ţe podal ţia-
dosť v čase jeho 

platnosti. V prí-

pade, ţe ju pod-
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píše prezident, bude novela účinná od 1. júla 2008. Primátor 

Prešova JUDr. Pavel Hagyari uviedol, ţe mestá v týchto 

rokoch schvaľujú nové územné plány, pretoţe tie pôvodné 
nerátali s prudkým ekonomickým a stavebným rozvojom. 

Upozornil, ţe v pôvodných plánoch sú v súčasnosti aj moţ-
nosti pre neprijateľné stavby, napríklad v širšom centre 

Prešova spaľovňa nebezpečného odpadu. Primátori sa zho-

dli, ţe novela je účelová a vyrobená na určitú kauzu. Ako 
„typický prípad“ spomenuli Pezinok, kde má vyrásť kontro-

verzná skládka odpadu, no tamojšia samospráva s tým nesú-
hlasí. „Novela jednoznačne nahráva investorom a oslabuje 

práva samosprávy“, uviedol primátor Bratislavy Andrej 

Ďurkovský, ktorý naznačil, ţe aj krátka účinnosť zákona 
môţe vytvoriť priestor na špekulácie. Hostiteľ stretnutia 

trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler sa domnieva, ţe 
je paradox, keď s novelou nesúhlasí ani Ministerstvo výs-

tavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Navyše 

je podľa jeho slov pripravený nový stavebný zákon. Ţilin-
ského primátora Ivana Harmana sa spýtali, či sa novela 

netýka aj výstavby Auparku v Ţiline, ten to však vylúčil.  
3) Na Slovensku chýba zákon, ktorý by riešil vyberanie par-

kovného, čo spôsobuje problémy veľkým mestám. Po minu-

loročnej novele zákona o miestnych daniach bola z dane za 
zabratie verejného priestranstva odstránená daň za dočasné 

parkovanie áut, pretoţe podľa ministerstva financií takýto 
poplatok nie je daň. Ako na dnešnom stretnutí Zdruţenia 

krajských miest K-8 vysvetlil trenčiansky primátor Ing. 

Branislav Celler, ţe v súčasnosti existuje legislatívna me-
dzera a mestá nemôţu vydať všeobecne záväzné nariadenie, 

ktoré by určilo podmienky a ceny za dočasné parkovanie. 
Preto primátori chcú v spolupráci so Zdruţením miest a 

obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska predloţiť novelu 

zákona o pozemných komunikáciách, ktorá by samosprá-
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vam umoţnila vydanie všeobecne záväzného nariadenia na 

vyberanie parkovného. Podľa stanoviska Mesta Trenčín 

nevyberajú parkovné, ale dočasne prenajímajú priestran-
stvo. Vodič v okamihu zaparkovania svojho auta na vyhra-

denom parkovacom mieste uzatvára s mestom nájomnú 
zmluvu a podľa nej je povinný platiť nájomné.  

4) Zdruţenie K-8 navrhuje tieţ rokovať o návrhu zákona o 

miestnom poplat-
ku za zaťaţenie 

pozemných ko-
munikácií na úze-

mí obce. Ako 

uviedol bratislav-
ský primátor An-

drej Ďurkovský, 
primátori navrhu-

jú zaviesť jedno-

razový poplatok pre investorov, ktorí vybudujú objekt 
zaťaţujúci dopravu v okolí. Podľa jeho slov investor 

vybuduje polyfunkčný dom a po roku ho predá, no hustejšia 
doprava v danej lokalite zostane. Poplatky by mali sme-

rovať na zlepšenie dopravnej situácie, odvíjať by sa mali 

podľa počtu parkovacích miest. Primátor Trenčína Ing. 
Branislav Celler povedal, ţe investori vlastne aj v súčas-

nosti platia „poplatok“, keď ich samosprávy pri vydávaní 
povolení zaviaţu riešiť dopravu vo svojom okolí.  

5) Zdruţenie K-8 súhlasí so zákazom parkovania na chod-

níkoch, ktorý obsahuje cestný zákon. 
Info Trenčín 05.06.2008 

Pomocná evidencia 285/1/08 
 

Partnerské vzťahy medzi Trenčianskym samosprávnym kra-
jom a francúzskym regiónom Pikardia opäť oţili v máji 2008, 

keď mesto Pikardie Amiens navštívila delegácia na čele 
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s predsedom Trenčianskeho samo-správneho kraja MUDr. 

Pavlom Sedláčkom, MPH. Delegáciu okrem neho tvorili pos-

lanec zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a ria-
diteľ Stredného odborného učilišťa J. Ribaya v Bánovciach 

nad Bebravou Mgr. Peter Bulík, prodekan Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Ing. Daniel Banóci, CSc., riaditeľka 

Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danica Lo-

víšková, vedúca odboru medzinárodných vzťahov Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Sylvia Ma-

liariková, a zástupkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v Bruseli Mgr. Beáta Balková. Členovia delegácie sa stretli aj 

s podpredsedníčkou Regionálnej rady Pikardie Michle 

Cahu. Pri príleţitosti tejto návštevy sa po prvýkrát stretli 
trenčiansky ţupan Pavol Sedláček  a predsedu Regionálnej 

rady Pikardie Claude Gewerc i keď zmluva o part-
nerstve oboch regiónov bola podpísaná ešte v júni roku 2005 

a odvtedy sa uskutočnilo viacero spoločných podujatí na 

oboch stranách zmluvných partnerov. Počas rozhovorov sa 
obaja vrcholní predstavitelia zhodli na myšlienke, ţe spolu-

práca by sa nemala zredukovať len na kultúrne výmeny. Aj 
preto boli v programe spoločného rokovania témy o nad-

viazaní spolupráce medzi Trenčianskou univerzitou A. Dub-

čeka a Technologickou univerzitou v Compigne. Trenčiansky 
ţupan ocenil vedenie univerzity v Compigne, keď ponúkla 

spoluprácu na spoločnom projekte zameranom na inovácie 
vzdelávania na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. „Je teraz na tejto fakulte, či sa dokáţe 

zapojiť do projektu, ktorý má byť odštartovaný v októbri tohto 
roku. Projekt má široké uplatnenie, lebo do neho zapojené by 

mali byť aj podniky z trenčianskeho regiónu, rovnako ako aj 
firmy z Pikardie,“ uzavrel trenčiansky ţupan. Diskutovalo sa 

aj o spolupráci stredných škôl z oboch regiónov, o ich spo-

ločných projektoch a mobilite študentov. V pracovných 
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rozhovoroch predsa len neobišli moţné spoločné projektoch 

v oblasti kultúry. Moţno povedať, ţe oblasť kultúry predloţila 

uţ konkrétne návrhy, 
keď na obdobie druhej 

polovici roku 2008 je 
pripravená výstava 

umelcov Trenčian-

skeho kraja v Pikardii 
a na oplátku najbliţ-

ším podujatím v Ga-
lérii M. A. Bazov-

ského bude od 25. má-

ja do 3. júna 2008 výstava umeleckej tkáčky Sylvette Mathieu 
d´Ault „More a útesy Pikardie“. V rámci voľného času si 

členovia delegácie pozreli pamiatky  a pozoruhodnosti Pikar-
die. Jednou  z nich bolo aj ţivé múzeum koňa v meste 

Chantilly. 

Pomocná evidencia 286/1/08 
 

Mesto Trenčín si v dňoch 5. a 6. júna 2008 pripomenulo 
jubilejné 90. výročie vzbury príslušníkov trenčianskeho 71. 

pešieho pluku v srbskom Kragujevaci, najväčšieho ozbro-

jeného vystúpenia proti nezmyselnému vraţdeniu na sklonku 
prvej svetovej voj-

ny. Oslavy vyvr-
cholili 4. júna 2008 

v Kasárňach SNP 

pri pamätníku 
s menami poprave-

ných 8. júna 1918 
v Kragujevaci. Za 

smútočného chorá-

lu Vojenskej dy-
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chovej hudby Trenčín poloţili k pamätníku venca vďaky 

delegácie Mesta Kragujevac a Veľvyslanectva Srbska v Slo-

venskej republike, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Mesta Trenčín a Ob-

vodného úradu Trenčín. K zhromaţdeným občanom sa pri-
hovoril Jeho Excelencia veľvyslanec Srbska v Slovenskej 

republiky Danko Prokič, ktorý ozbrojené vystúpenie Slová-

kov proti vojenskej mašinérii Rakúsko - Uhorskej monarchie 
v Kragujevaci zvýraznil slovami 

srbského historika Petroviča, ţe 
„srbský národ povaţuje vzburu Slo-

vákov aj za svoj vlastný boj za slo-

bodu. Jeho obete povaţuje za svoje 
vlastné obete a pristupuje k nim 

s dôslednou úctou, ako k bojovníkom, ktorí poloţili svoje 
ţivoty za mier a slobodu nielen svojho, ale aj srbského národa. 

Tradícia Kragujevackej vzbury sa stala pre nadviazanie a dod-

nes trvácich druţobných vzťahov medzi mestami Trenčín 
a Kragujevac.“ Vo vystúpeniach hostí pokračoval štátny 

tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Ing. Da-

niel Duchoň, ktorý vyzdvihol chrabrosť vojakov tren-

čianskeho 71. pešieho pluku „drotár-

skeho“, zloţeného z väčšej časti voja-
kov slovenskej národnosti, v priebehu 

jeho existenciu, počas vojnových kon-
fliktov. Ako posledný vystúpil primá-

tor Mesta Trenčín Ing. Branislav Cel-

ler, ktorý pripomenul obdobie, kedy v období vyhlásenia mo-
bilizácie na začiatku prvej svetovej vojny práve v týchto 

kasárňach sa zhromaţdilo osme tisíc záloţníkov, ktorí opustili 
svoje rodiny, svojich najbliţších a pritom netušili, ţe sa vidia 

naposledy. Ich dočasným domovom po viacerých bojoch vo 

frontových líniach sa stal srbský Kragujevac. Práve toto mesto 
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s bohatou históriou sa stalo pár mesiacov pred kapituláciou 

centrálnych mocností najväčšej vzbury Rakúsko - Uhorskej 

armády. Kritická situácia v šíkoch 71. pešieho pluku 
podporená spomienkou na krvavé boje s ťaţkými stratami na 

ţivotoch, ale aj hladom, útrapami, šikanovaním či napätím 
pred blíţiacim sa odchodom do ďalších bojov v Taliansku, 

pôsobila v júni 1918 ako ticho pred búrkou. Stačilo iba málo, 

neobvyklý pešiaka s rotmajstrom, aby tento konflikt prerástol 
do ozbrojeného povstania. V nerov-

nom boji bola vzbura potlačená. 
Nasledoval rýchly proces a najtvrdší 

ortieľ, ktorý vyniesla Rakúsko-Uhor-

ská vojenská mašinéria. Štyridsaťštyri 
muţov bol odsúdených na trest smrti 

zastrelením. Väčšina z nich nemala ani tridsať rokov. Masaker 
vykonala popravná čata, zloţenej z vylosovaných vojakov 

hracou kockou. Nasledujúcu noc aţ do bieleho rána prichá-

dzali ľudia z blízkeho okolia, najmä srbské ţeny a podľa svoj-
ho náboţenského cítenia a zvyklostí odbavili nad spoločným 

hrobom smútočný obrad. Na hrobe zapálili 44 sviečok, kaţ-
dému z popravených dali za hrsť pšenice a obloţili hrob ţi-

vými kvetmi. Na mieste večného odpočinku hrdinov bol 28. 

septembra 1924 odhalený pamätník, na ktorom bola počas 
slávností privezená 

hlina z Trenčína. 
Na záver odcitoval 

text, vyrytý do ka-

meňa pamätníka 
„Nech tieto svetlé 

hroby a svetlé mená 
našim budúcim po-

koleniam budú naj-

krajším symbolom 
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bratstva a lásky.“ 

Súčasťou 90. výročia Kragujevackej vzbury sa stal aj 

bohatý kultúrny program a to : 
- vernisáţ výstavy fotografií a dobových listín pod názvom 

„Pod krídlami orla“ v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici 

v Trenčíne; 
- pietna spomienka srbskej kaplnke na trenčianskom cinto-

ríne, kde učinkoval miešaný spevácky zbor Zvon z Tren-
čína; 

- koncert Komorného kvarteta Schlezinger z Kragujevaca, 

ktoré interpretovalo skladbu „Divertimento D – dur“ od W. 
A. Mozarta  a Trenčianskeho komorného orchestra, ktoré 

interpretovalo „Symfóniu G – dur“ od Giovanni Sammar-

tiniho, „Introdutione  
secondo“ od Tomas-

sa Albinona a „me-
lodinárium“ od Vla-

dimíra Godára v re-

fektári Kolégia pia-
ristov; 

- medzinárodný 
seminár k 90. výro-

čiu Kragujevackej vzbury v Kultúrnom a metodickom cen-

tre Ozbrojených síl Slovenskej republiky, v ktorom sa pred-
stavili so svojimi prednáškami : 

1. PhDr. Marián Hronský, ktorý zoznámil s detailným 
prehľadom vzniku, priebehu a konca Kragujevackej 

vzbury. 

2. PhDr. Vlastimil Hábl, ktorý priblíţil históriu vojenstva 
v Trenčíne. 

3. Bojan Radovanovič, ktorý priblíţil srbské vojenské 
vyznamenania, ako aj detaily z budovania pamätníka 

v Kragujevaci kaplnky v Trenčíne.  

spevácky zbor Zvon 
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4. Milo prekvapili študenti Gymnázia Ľ. Štúra Nikoletta 

Šulíková, Erika Príbusová a Matej Kretík, ktorí 

svojimi výskumnými prácami o Kragujevackej vzbure 
doplnili predchádzajúce prednášky.  

- vernisáţ výstavy filatelistov  

- a premietanie filmu „Štyridsaťštyri“ z roku 1958, ktorý 
dokumentoval priebeh vzbury vojakov 71. pešieho pluku 

v Kragujevaci; 
Vlastné poznámky 

 

V čase, keď veľká časť občanov Trenčína sa náhlila dňa 19. 
júna 2008 do práce, alebo niektorí uţ aj pracovali, vydali sa 

dva autobusy do srbského Kragujevca, plno obsadené členmi 
speváckeho zboru Zvon a študentmi Gymnázia Ľ. Štúra 

a Piaristického gymnázia J. Braneckého, aby aj oni prispeli 

svojou účasťou a s pripraveným kultúrnym programom osláv 
90. výročia pamätnej vzbury vojakov 71. pešieho pluku v júni 

1918 ukončenej 44 zavraţdenými obeťami. 
Cesta prebehla veľmi rýchlo, pretoţe spriaznené duše na 

palube autobusov si našli spoločné témy rozhovorov či iných 

aktivít. Večer po príchode do Kragujevca pred mestským úra-
dom nás prevzali sprievodcovia, aby nás odviedli do stredo-

školského internátu na ubytovanie. Čas po večeri  vyuţili 
mnohí na večernú prehliadku mestom, mnohí na prenos tele-

vízneho futbalového zápasu a časť sa vysporiadala na izbe 

v polohe leţiaceho strelca. 
Dňa 20. júna sa pracovný deň začal stretnutím primátora 

mesta Kragujevac Dobroljuba Stevanoviča s podpredsedom 
Vlády Slovenskej republiky Dušanom Čaplovičom, veľ-

vyslancom Slovenskej republiky v Srbsku Igorom Furdíkom, 

štátnou tajomníčkou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
Annou Vitekovou, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky Danielom Duchoňom, poslankyňou 
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uvoľnenou pre výkonom funkcie Mesta Trenčín Jankou Fa-

bovou, zástupcom veliteľa Síl výcviku a podpory Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky brigádnym generálom Mi-

roslavom Kocianom a riaditeľom Vojenského historického 

múzea podplukovníkom Miloslavom Čaplovičom. Poslan-
kyňa uvoľnená pre výkonom funkcie Janka Fabová odovzdala 

primátorovi mesta Kra-

gujevac futbalové dresy 
pre hráčov futbalového 

klubu Bergman z mest-
skej časti Kragujevac, za 

pomoc pri údrţbe pa-

mätníka obetí  Kraguje-
vackej vzbury. Po rozho-

voroch sa všetci presu-
nuli do priestoru Stanovljanskeho pola k pamätníku posled-

ného odpočinku 44 popravených príslušníkov 71. pešieho 

pluku, miesta, kde sa zúčastnili pietneho aktu za značnej účasti 
obyvateľstva mesta a širokého okolia.  

Začiatok pietneho aktu patril bohosluţbe slova s ekume-
nickým charakterom, v ktorom vystúpili s modlitbami evan-

jelický a katolícky kňaz. Po nej zúčastnené delegácie za 

doprovodu smútočných chorálov vojenskej hudby poloţili 
k pamätníku vence spomienky 

a vďaky. Za Mesto Trenčín 
veniec poloţila dlhodobo 

uvoľnená poslankyňa pre vý-

kon funkcie Janka Fabová 
s manţelmi Jurčovými 

z Chocholnej, príbuznými po-
praveného Jána Kriţana. Pro-

gram pokračoval štátnou hymnou Slovenskej republiky zas-

pievanou speváckym zborom Zvon z Trenčína a štátnou 
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hymnou Srbskej republiky zaspievanou komorným speváckym 

zborom z Kragujevca. Hymny boli sprevádzané čestnými sal-

vami zo samopalov nastúpenej vojenskej jednotky. Po hym-
nách sa k účastníkom pietneho aktu prihovorili viacerí rečníci. 

Ako prvý vystúpil s príhovorom primátor Mesta Kragujevac 
Verljolub Stevanovič. Po jeho príhovore vystúpil podpred-

seda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý 

poďakoval za pozvanie na dnešné jubileum smútočnej udalosti 
a mohol tak vzdať hold 44 slovenským junákom. Vyjadril 

poďakovanie aj tým, ktorí sa zaslúţili o vybudovanie pa-
mätníku v Kragujevci – menovite československému vojen-

skému atašé Františkovi Melichárkovi, veliteľovi vojenskej 

hudby Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov Nikolovi 
Stefanovičovi, vtedajším poslancom Národného zhromaţdenia 

Československej republiky Otmarovi Kalinovi a Martinovi 
Oříškovi a plukovníkovi Derţi Pašičovi. „Neţelám si, aby ich 

mená upadli do zabudnutia. Povaţujem totiţ za správne, ţe na 

veľkorysé  a ušľachtilé činy sa nezabúda, ale pamätá.“ Vo 
svojom príhovore pripomenul, ţe pamätník bol v roku 2007 

obnovený zásluhou príslušníkov UN Veterán Slovakia za 
podpory Mesta Trenčín, Spoločnosti Alexandra Dubčeka, 

pánov P. Čapu a Pudelku. „Týmto všetkým v mene  Vlády 

Slovenskej republiky ďakujem.“ 
V ďalšej časti príhovoru sa podpredseda Čaplovič vrátil 

k príčinám vzbury. Tie s odstupom času sú charakterizované 
ako prozaické, ktoré vznikli z dôvodu oneskoreného príchodu 

vojaka z vychádzky do kasární a následnom konflikte s nadria-

deným. Veď aţ do spomínaného konfliktu sa javil 71. peší 
pluk ako pomerne spoľahlivé disciplinované vojenské zosku-

penie. Potvrdzujú to aj vojenské vyznamenania odsúdených 
a popravených vojakov. Rozhodujúcim faktorom bola zrejme 

únava z vojny, rozklad autority nadriadených a odcudzenie 

veľkej väčšiny vojakov od vojenských cieľov Rakúsko –Uhor-
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skej monarchie. Rozsah vzbury nebol príliš nebezpečný, veď 

neprišiel nikto o ţivot. Práve preto zaráţa brutálny odpoveď 

vojenských orgánov 44 rozsudkami smrti.  Ale toto sa nedá 
súdiť dnešnou optikou. Čo znamenala svetová vojna pre ľud-

stvo pouţil podpredseda Čaplovič verš barda slovenskej 
poézie P. O. Hviezdoslava, ţe vojna znamenala „zdivočenie 

a zosurovenie mravov“. Cena ľudského ţivota neznamenala 

nič pre tých, ktorí vojnové peklo rozpútali na zemi.  
Ešte pred obedom sa uskutočnila prezentácia nového doku-

mentárneho filmu pod názvom „Kto spí u dvoch levov a or-

la“, venovaného Kragujevackej vzbure, ktorý aj s prispením 

Ministerstva kultúry a Ministerstva obrany Slovenskej republi-

ky natočil srbský reţisér Gordan Marič, podľa srbského pre-
kladu knihy Laca Zrubca „Kragujevská vzbura“.  Po nej sa 

uskutočnil odborný seminár venovaný tejto udalosti a 
spolupráci Slovákov a Srbov v uplynulom období, v ktorom 

vystúpili zo Slovenska historici Marián Hronský, Miloslav 

Čaplovič a študenta Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne Erika 

Príbusová.  

Po obede sa stredoškolskí študenti z Trenčína a Kovačice  
zúčastnili s podpredse-

dom Vlády Sloven-

skej republiky Duša-
nom Čaplovičom 

a veľvyslancom Slo-
venskej republiky 

v Srbsku Igorom Fur-

díkom pietneho aktu 
pri pamätníku popra-

vených študentov 
a učiteľov počas druhej svetovej vojny. So záujmom si vypo-

čuli smutnú históriu, keď fašistická mašinéria povraţdila jednu 

generáciu mladých ľudí Kragujevca. Následnou návštevou 
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Múzea 21. októbra, všetko to, čo počuli pri pamätníku, umoc-

nili ich emócie, najmä však zverejnené listy študentov rodi-

čom pred popravou, ktorými obnaţili svoju dušu preţívaných 
ťaţkých chvíľ.  

Hektický slávnostný 
deň sa zavŕšil kultúr-

nym programom, 

v ktorom vystúpil 
v Knieţacom srbskom 

divadle Vojenský fol-
klórny súbor Jánošík 

a trenčiansky spevácky 

zbor Zvon. Treba oceniť výkon členov oboch kultúrnych te-
lies, keď ich vystúpenie prebiehalo v ţiari reflektorov, ktoré 

znásobovali teplotu sále bez klimatizácie. Ich profesionálny 
výkon ocenilo obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom.  

Pri tvorbe programu delegácie a ostatných účastníkov 

z Trenčína na oslavách vojenskej vzbury v Kragujevci, pos-
lankyňa uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová Mesta 

Trenčín s Veľvy-
slanectvom Slo-

venskej republiky 

v Belehrade spojili 
pobyt v Srbsku 

s návštevou dediny 
Kovačice, známej 

silnou slovenskou 

menšinou. Ubyto-
vanie v sloven-

ských rodinách 
a ţivý kontakt v nich, opäť potvrdili ľahkosť komunikácie v 

rodnom jazyku a tým aj ľahšie spoznávanie históriu Kovačice 

a Trenčína, ale aj záujem o poznanie súčasného spoločenského 

spoločná fotografia pred budovou gymnázia v Kovačici 
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diania, kultúry, športu v oboch bratských štátoch. Zaujímavé 

bolo, ţe hostitelia svojich hosťov upozorňovali na tvrdosť 

jazykového prejavu pri konverzácii. Oni stále komunikujú 
medzi sebou slovenčinou zo stredného Slovenska, čo je 

výsledok aktívneho pôsobenia evanjelických kňazov medzi 
pospolitým ľudom. 

V Kovači nám hostitelia umoţnili navštíviť Galériu 

insitného múzea 
a čo to sme sa 

dozvedeli aj z jej 
histórie. Ţe bola 

zaloţená v roku 

1955 a do dneš-
ných priestorov sa 

presťahovala v ro-
ku 1989. V priebe-

hu rokov mala 

galéria 37 členov, 
z ktorých ju najviac preslávili vo svete Zuzana Chalupová 

a Martin Jonáš. Kniha hostí je svedectvom frekvencie náv-
števníkov. V nej sme pri prelistovaní zaregistrovali niektoré 

významné osobnosti celého sveta ako napr. futbalista Pelé, 

herečka Elizabet 
Taylor, Sofia Loren, 

posádka kozmickej 
lode Apolla 11, Bri-

git Bardot a ďalšie. 

Okrem toho účastníci  
zájazdu navštívili aj 

pred dvomi týţdňami 
nové otvorené re-

kreačné a relaxačné 

centrum s otvoreným a krytým bazénom, saunou, fitneskom 

budova Galérie insitného umenia v Kovačici 

insitný obraz Zuzany Chalupovej 
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a ubytovacími objektmi. Keďţe bolo pekné počasie a bazény 

boli v prevádzke, bolo by hriechom ich nevyskúšať.  

Delegácia na čele s podpredsedom Vlády Slovenskej re-
publiky Dušanom Čaplovičom v rámci svojho programu nav-

štívila : 
- Smeredevskú Palanku, kde je najväčší výrobca vagónov 

firma GOŠA, ktorá je najväčšou investíciou Slovenska 

realizovanej v Srbsku; 
- obec Jánošík, v ktorej si prezrela stavbu modernej čističky 

odpadových vôd financovanej prostriedkov Fondu Bra-

tislava – Beograd;  
- obec Hajdučica, v ktorej sa stretli so zástupcami samo-

správy obce, aby sa hľadali moţnosti pomoci Slovenska pri 

výstavbe slovenského domu pre obyvateľov Hajdučice; 
Podnetné bolo aj 

stretnutie so zástupcami 
Matice slovenskej v Srb-

sku. 

Ako kaţdej piesni 
býva vţdy koniec, tak aj 

náš koniec pobytu v Ko-
vačici sa priblíţil. Roz-           

lúčka s obyvateľmi Ko-

vačice sa uskutočnila na 
voľnom priestranstve rekreačného zariadenia Relax kultúrnym 

programom, v ktorom vystúpili v rezkom tempe tanečníci, 
speváci a muzikanti Vojenského folklórneho súboru Jáno-

šík, miešaný spevácky zbor Zvon z Trenčína, ktorý 

interpretoval pre zbor upravené ľudové a náboţenské piesne 
za dirigovania zbormajsterky Soni Zajacovej a veľmi 

jedinečným vystúpením sa predstavil herec Juraj Sarvaš, 
ktorý prednesením básní predstaviteľov štúrovského obdobia 

zabodoval u publika. Odmenou pre vystupujúcich bol dlho-
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trvajúci potlesk publika, v ktorom program sledovali pod-

predseda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič a veľ-

vyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Igor Furdík.  
Bolo nám veľmi dobre v tomto takmer rodinnom prostredí, 

preto aj lúčenie bolo veľmi ťaţké, najmä medzi kovačickými 
a trenčianskymi gymnazistami. Všetci si sľúbili, ţe si budú 

písať, esemeskovať a vyuţijú všetky moţnosti na to, aby sa 

ešte niekedy stretli. Atmosféru, ktorú sme preţili dva dni 
v Kovačici najlepšie vystihuje vyslovené osobné prianie ria-

diteľa Gymnázia v Kovačici Pavla Rohárika, keď povedal 
„prajem si, aby sa 

nadviazali ţivé 

kontakty medzi 
školami gymnázií 

z Trenčína a Kova-
čice.“  

Na všetko to 

krásne, čo sme pre-
ţili je potrebné po-

ďakovať spoloč-
nostiam Expo Cen-

trum a.s. Trenčín a Konštrukta Industry a.s. Trenčín, ktoré 

sponzorovali cestu au-
tobusov so spevákmi 

a študentmi do Kragu-
jevca a Kovačice. 

Vrátili sme sa domov 

k svojím blízkym napl-
není dojmami s pevným 

predsavzatím, ţe sa 
k našim priateľom ešte 

vrátime.  

Vlastné poznámky 
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Druhý ročník Spevnime spolu záchrannú reťaz pripravili 

záchranári a hasiči v pondelok 23. júna 2008 na Mierovom 

námestí v Trenčíne. Program pozostávajúci z učenia resus-
citácie, obväzovej techniky či merania krvného tlaku a cukru v 

krvi, bol súčasťou tohto podujatia. Jeho cieľom bolo upo-
zorniť spoločnosť na potrebu predlekárskej prvej pomoci. 

„Poskytnutie pomoci priamo na mieste nehody či nešťastia je 

vţdy najdôleţitejším ohnivkom záchranárskej reťaze,“ zdô-
raznil Ján Bahelka, riaditeľ Rýchlej záchrannej pomoci, a.s. z 

Bánoviec nad Bebravou. Podľa neho iba kaţdý desiaty človek 
vie poskytnúť laickú prvú pomoc. Poskytnutie pomoci môţe 

významným spôsobom pomôcť pri záchrane ľudského ţivota, 

najmä vtedy, keď u zraneného sa zastavuje dýchanie a uţ po 
štvrtej minúte začnú mozgové bunky odumierať. Práve 

uvoľnením dýchacích ciest u zraneného záchrancom pred prí-
chodom záchranky mu umoţnia preţiť. Práve zmena pohľadu 

detí i dospelých na potrebu ovládania prvej pomoci, sa stala 

najväčšou výzvou. Akcia podľa očakávania zaujala najmä deti 
a mládeţ. Tie si s nadšením vyskúšali sedenie na modernej 

hasičskej štvorkolke a nepohrdli ani vyskúšaním si pravej 
hasičskej prilby. Skutočné nadšenie preţili, keď si sadli na 

miesto vodiča obrovského hasičského vozidla. Na pracovisku, 

kde sa sústredili sanitky si deti zas vyskúšali prenos raneného 
v špeciálnej nafukovačke. Hlavným bodom celého podujatia 

bola simulácia záchrannej akcie za spolupráce hasičov a 
záchranárov. Fingovaná havária Škoda 120 uprostred Mie-

rového námestia pôsobila vďaka skutočným plameňom neoby-

čajne vieryhodne a dych sa tajil všetkým, nielen najmenšiemu 
publiku.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 24. júna 2008 sa uskutočnili na Veliteľstve pozemných 

síl ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne odborný 



 136 

seminár k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha. 

Odbornému semináru predchádzal pietny akt s poloţením 

vencov k pamätnej tabuli generála Štefana Jurecha a k pa-
mätnej tabuli povstaleckej armády umiestnených na budove 

Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky veliteľom Veliteľstva pozemných síl ozbrojených síl 

Slovenskej republiky generálmajorom Ing. Milanom Maxi-

mom spolu s Marcelom Jurechom, synom generála Štefana 
Jurecha a tajomníkom Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Ing. Tomášom Švecom. Pietny akt doprevádzala 
Vojenská dychová hudba Trenčín. Po pietnom akte účastníkov 

seminára a ostatných prítomných hostí na nádvorí veliteľstva 

privítal veliteľ pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky generálmajor 

Ing. Milan Maxim, 
na ktorého nadviazal 

krátkym zhodnotením 

generála Štefana Jurecha 

PaedDr. Ján Stanislav, 

CSc. z Múzea Sloven-
ského národného pov-

stania v Banskej Bystri-

ci. Okrem iného konštatoval, ţe „dnešným seminárom sloven-
ská historiografia spláca svoju vyše šesťdesiatročnú podlţnosť 

voči tejto osobnosti československého, ale najmä slovenského 
vojenstva.“ Minulý reţim ho neuznával najmä preto, ţe velil 

rýchlej divízii, ktorá sa podieľala počas druhej svetovej vojny 

invázii na Ukrajinu. Súčasne reţim nechcel poznať ani 
skutočnosť, ţe počas pobytu na východnom fronte nadviazal 

kontakty so sovietskymi vojenskými veliteľmi a pripravoval 
na Kaukaze prechod rýchlej divízie k Rusom. Na druhej strane 

neuznala jeho zásluhy ako veliteľa vytvorenej ilegálnej 

skupiny vytvorenej proti ľudáckemu reţimu. Jeho pričinením 
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dôstojníci a vojaci Slovenskej armády zmenili svoj pohľad 

poslania Slovenskej armády z dobyvačnej politiky na pozície 

odbojového hnutia. Svojimi počinmi prispel k prehĺbeniu 
protinemeckých postojov v radoch Slovenskej armády, k zme-

ne optiky vojakov a dôstojníkov. 
Po pietnom akte sa uskutočnil odborný seminár, do ktorého 

svojimi prednáškami obsahovo zameranými na hodnotenie 

ţivota generála Štefana Jurecha  prispeli : 
- otvorenie seminára a s úvodným slovom vystúpil veliteľ 

Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky  

generálmajor Ing. Milan Maxim a predseda Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov doc. Karol Pitka, CSc.,  

- Štefan Jurech v čs. brannej moci 1918 – 1939   
pplk. Mgr. Miroslav Čaplovič, PhD., Vojenský historický 

ústav 

- Štefan Jurech v slovenskej armáde 1939 – 1944  

pplk. PhDr. Peter Šumichrast, PhD., Vojenský historický 

ústav 

- Štefan Jurech na východnom fronte 1942 – 1943  
pplk. v.v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., Vojenský 

historický ústav 
- Osud Štefana Jurecha po 29.08. 1944  

pplk. v.v. Dr. Petr Švanda, CSc., ÚR SZPB 

- Vyuţitie odkazu Štefana Jurecha pri rozvíjaní národných 
a historických tradícií v OS SR  

pplk. v.v. Dr. Imrich Purdek, Vojenský historický ústav 

- Štefan Jurech v zbierkach Múzea SNP  
PhDr. Tatiana Babušíková, Múzeum SNP  

Vlastné poznámky 

 
Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 

zasadnutí dňa 25. júna 2008 urobili ďalšie kroky k optima-
lizácii siete škôl v kraji. Navrhli Ministerstvu školstva Slo-

zľava – M. Jurech, gen. Ing. M. Maxim, Ing. T . Švec 
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venskej republiky vytvoriť v Trenčíne Spojenú školu s orga-

nizačnými zloţkami – Stredná škola podnikania, Stredné 

odborné učilište odevné a textilné a Učilište odevné a textilné. 
Súčasťou uznesenia bolo aj predchádzajúce vyradenie spo-

mínaných organizačných zloţiek zo súčasnej siete škôl. 
Rovnakým spôsobom navrhli vytvoriť aj Zdruţenú strednú 

školu, Ul. Falešníka v Prievidzi z tamojšieho terajšieho 

Stredného odborného učilišťa a zo Strednej priemyselnej 
školy. Navrhli vytvoriť Zdruţenú strednú školu v Povaţskej 

Bystrice zo súčasného Stredného odborného učilišťa sta-
vebného a zo Strednej priemyselnej školy na Ul. slovenských 

partizánov. Nové školy by mali byť zriadené s účinnosťou od 

3. septembra 2008. 
      Poslanci schválili  návrhy projektov, ktoré sa uchádzajú 

o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie a Nórskeho finančného mechanizmu v celko-

vej výške nákladov takmer 230 miliónov Sk. V prípade schvá-

lenia týchto projektov bude nutné ich spolu financovanie zo 
strany Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške takmer 

10 miliónov Sk. 
      V rámci Regionálneho operačného programu ide  naprí-

klad o projekt Trvalo udrţateľné zvýšenie kvality vzdelávania 

v Zdruţenej strednej škole obchodu a sluţieb v Novom meste 
nad Váhom, ako aj projekt Rekonštrukcie a modernizácie ako 

cesta zvýšenia kvality vzdelávania v Strednej priemyselnej 
škole v Myjave. Ďalší operačný program Vzdelávanie je za-

meraný na podporu vzdelávania zamestnancov v zdravot-

níctve, ale aj na zvýšenie vzdelanostnej úrovne, pracovného 
potenciálu a adaptability zamestnancov Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Viacero projektov je zameraných na program 
Cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky – Českej 

republiky v rokoch 2007- 2013, napríklad Česko-slovenský 

Betlehem či Trenčiansko-zlínska inovačná platforma.   
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     O prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu sa 

uchádza  projekt obnovy, ochrany a nového vyuţitia kultúrnej 

pamiatky Trenčiansky hrad. Ide o prvú etapu rozsiahleho 
projektu. Jej súčasťou by mal byť archeologicko-

architektonicko-urbanistický výskum pre objekty v celom 
hradnom areáli, spracovanie realizačného projektu na objekty 

juţného opevnenia s Mlynskou veţou a napokon rekonštrukcia 

a obnova šiestich objektov juţného opevnenia. Celkové 
náklady na realizáciu projektu sú vyše 40 miliónov Sk.  

     Poslanci vzali na vedomie aj vyhodnotenie zimnej údrţby 
ciest na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z dôvodu 

zlého technického stavu sypačov schválili aj nákup 11 kusov 

sypačov z rozpočtu Správy ciest Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v objeme 71,5 milióna Sk. 

     Zastupiteľstvo schválilo návrh na vymenovanie Ivety 

Laukovej na funkciu riaditeľky CSS Domino v Prievidzi 

(doteraz bola poverená).  

     Poslanci schválili aj plán zasadnutí zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kraja v druhom polroku 2008. po-

dľa ktorého bude regionálny parlament rokovať 27. augusta, 
29. októbra a 10. decembra 2008. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 26. júna 2008 sa uskutočnilo mestské zastupiteľstvo, na 

ktorom poslanci upravili podmienky pre grafiti-art na území 
mesta Trenčín, stanovili podmienky pre reklamné, propagačné 

a iné zariadenia, odsúhlasili novú sadzbu dane za garáţe v by-

tových domoch, schválili záverečný účet hospodárenia mesta 
za rok 2007, schválili podmienky poskytovania sociálnych 

sluţieb pre Trenčanov, schválili dotáciu na rodinné centrum 
Juţanček a viaceré majetkové prevody. A teraz priblíţim bliţ-

šie jednotlivé prijaté uznesenia : 

- Prijatím júnového uznesenia mestskými poslancami o novej 
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sadzbe pre garáţe v bytových domoch budú platiť od 

januára 2009 Trenčania iba 9 Sk/m
2
. Doteraz bola platná 

jednotná sadzba za nebytové priestory v bytových domoch. 
Prijatím uznesenia sa táto sadzba odčlení a vznikne nová 

sadzba za garáţe v bytových domoch. Pre osvieţenie pamäti 
v roku 2007 zaplatili majitelia garáţí za tento nebytový 

priestor 90 Sk/m
2 

a v prípade samostatne stojacich garáţí              

45 Sk/m
2
.  

- Zariadenie opatrovateľských sluţieb, mestská rozpočtová 

organizácia Sociálne sluţby mesta Trenčín bude poskytovať 

sluţby iba občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území 
mesta Trenčín. Ostatným občanom, ktorí nemajú na území 

Trenčína trvalý pobyt, ale majú v meste priamych príbuz-
ných, ich budú poskytované sluţby iba v prípade voľnej 

kapacity. Novela má vplyv predovšetkým na občanov 

umiestňovaných na oddeleniach s nepretrţitou prevádzkou, 
kde aţ 42 % umiestnených klientov tvoria občania, ktorí 

nemajú trvalý pobyt na území mesta Trenčín. „Ide o to, aby 
z mestských peňazí boli zabezpečované sluţby pre našich 

občanov,“ zdôraznil primátor mesta Ing. Branislav Celler. 

Občania, ktorí sú v súčasnosti umiestnení v zariadení a nie 
sú Trenčania, môţu v zariadení zotrvať, kým ho dobrovoľne 

neopustia. Prijímaní však budú uţ iba Trenčania. 
- Pouliční umelci dostali v Trenčíne k dispozícii jedenásť 

plôch na maľovanie graffiti a to : 

1. oporný múr za Gastrocentrom a Centrumom na Hviez-
doslavovej ulici,  

2. steny telocvične Základnej školy v Trenčíne na Hodţovej 
ulici,  

3. podchod na Noviny pod Električnou ulicou,  

4. stena na konci Kuzmányho ulice smerom k podchodu 
Električná – K dolnej stanici,  

5. steny tribún futbalového štadióna na Sihoti s výnimkou 
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hlavnej tribúny,  

6. betónový plot areálu letného kúpaliska,  

7. vnútorné steny podchodu na Juhu pri cintoríne,  
8. cestný podjazd na Ulici Jesenského,  

9. múrik pri stredisku Druţba na detskom ihrisku, 
10. oporné múry na Kukučínovej ulici, 

11. podjazd z Východnej ulice na Ulicu generála Svobodu. 

 V Trenčíne boli uţ roky vyčlenené niektoré plochy na 
graffiti. Tie mesto zrušilo, aby celkovo legalizáciu pouličnej 

maľby upravilo všeobecne záväzným nariadením. Ak majú 
nadšenci pouličného umenia chuť zamaľovať iné mestské 

plochy, musia o to poţiadať mestský úrad, predloţiť grafický 

návrh či uviesť čas maľby. Sprejeri musia po maľbe okolie 
zanechať v pôvodnom stave. Pri porušení všeobecne záväz-

ného nariadenia musia plochu vrátiť do pôvodného stavu. 
„Týmto nariadením sa oddelí striekanie a poškodzovanie 

majetku od skutočného umenia,“ odôvodnil zmysel nariadenia  

primátor Ing. Branislav Celler. Maľba nesmie vyjadrovať 
hanobenie na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery 

a náboţenstva, politického či iného zmýšľania, národného 
alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo 

k etnickej skupine a nesmie byť v rozpore s právnym poriad-

kom Slovenskej republiky a Európskej únie a dobrými mrav-
mi. Povolenia sa týkajú len mestského majetku.  

Mestské zastupiteľstvo schválilo viacero majetkových pre-
vodov, podľa ktorých do súkromných rúk prejde Kultúrne 

stredisko Dlhé Hony, Kultúrne stredisko Sihoť a tieţ pozemky 

na Juhu a na Zámostí. 
Zámer výstavby polyfunkčného objektu v súčasnom Kultúr-

nom stredisku, Dlhé hony, bol Mestu Trenčín predloţený ešte 
v novembri 2007. Zo strany mesta bola stanovená podmienka, 

aby predmetný zámer zachoval priestory pre kultúrne stre-

disko a kniţnicu v novom objekte, nakoľko zachovanie týchto 
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sluţieb je dôleţité pre danú mestskú časť. Uvedeným pos-

tupom mesto po vybudovaní polyfunkčného objektu získa do 

svojho výlučného vlastníctva nebytové priestory, ktoré by 
v inom prípade muselo rekonštruovať z mestského rozpočtu. 

Navyše uvedené priestory budú svojou kvalitou konkuren-
cieschopné iným priestorom poskytujúcim podobné sluţby.  

Nový majiteľ Kultúrneho strediska na Sihoti bude musieť  

pôvodnú budovu asanovať. Poslanci ho zaviazali, ţe v nových 
priestoroch vybuduje v niektorej z jeho častí nové kultúrne 

stredisko. 
Na účel výstavby bytov schválilo zastupiteľstvo predaj 

pozemkov na Juhu a Zámostí. Tam má vzniknúť nová multi-

funkčná zóna na území bývalej strelnice s kompletným 
občianskym zázemím, bytovým komplexom, občianskou 

vybavenosťou, obchodmi, sluţbami, predškolským a škol-
ským zariadením či športovo-rekreačným komplexom a ho-

telom. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí           
26. júna 2008 schválilo kúpu Artkina Metro za 5,867 milióna 

Sk. Rovnaké rozhodnutie, len s inou konečnou sumou poslanci 
prijali uţ pred dvoma rokmi. Prečo nedošlo k realizácii kúpno-

predajnej zmluvy vysvetlila Ing. Jana Marková z kancelárie 

primátora tým, ţe mesto muselo prioritne riešiť dopravu v 
meste. Dohoda so Slovenskou Sporiteľňou napokon sa dostala 

do záverečnej fáze aţ teraz, pretoţe dala mestu Trenčín 
posledný termín na rozhodnutie do konca júna. Inak zvaţovala 

predaj týchto priestorov inému záujemcovi. Mesto Trenčín 

Artkino Metro napokon kúpi o 650-tisíc Sk lacnejšie, ako pri 
pôvodnej dohode. Preto museli poslanci odkúpenie schva-

ľovať ešte raz. Prevod majetku však musí počkať ešte mi-
nimálne do augusta 2008, kedy poslanci budú rokovať o 

zmene rozpočtu, v ktorom vyčlenia finančné prostriedky na 

odkúpenie kina.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1831296&ids=6
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Rozhodnutie mestských poslancov potešilo občianske zdru-

ţenie LampArt, ktoré sa podieľa na prevádzkovaní kina. „Po 

definitívnom doriešení vlastníckych vzťahov začneme ihneď 
hľadať partnerov, ktorí by sa finančne spolupodieľali na ďal-

šom skultúrňovaní a čiastočnej rekonštrukcii týchto priestorov. 
Podľa pripraveného projektu by okrem obnovy interiéru kina 

malo dôjsť aj k vybudovaniu tvorivého ateliéru pre mladých 

umelcov a netradičnej podzemnej galérie,“ uviedol prezident 
zdruţenia Mgr. Branislav Hollý.  

Info Trenčín 03.07.2008 
Pomocná evidencia 370/1/08 

 

„Slobodu slova, slobodu prejavu !“, „Prepustite politických 
väzňov !“, „Chceme naše práva !“, „Totalitný štát, nenechá 

nás spať !“ – Tak zneli hlavné heslá kontroverzného pochodu 
11. júla 2008 v Trenčíne. Uskutočnil sa bez váţnejších kom-

plikácií s políciou. Napriek tomu, ţe bol ohlásený aţ do 19. h, 

krátko po 17. h sa viac ako stovka protestujúcich účastníkov 
rozišla. Pochodu proti obmedzovaniu slobody zhromaţďova-

nia, obmedzovaniu slobody slova a vedeckého bádania prišla 
protestovať skupina asi 50 členná skupina mladých ľudí, ktorí 

vystupovali pod názvom Antifa. K stretu oboch skupín však 

vďaka prítomnej štátnej i mestskej polície nedošlo. Paradoxne 
skôr heslá tejto skupiny vyzneli vulgárne a polícia ich musela 

ešte istý čas po skončení pochodu kontrolovať. 
Organizátori pochodu za slobodu slova sa pred médiami 

odmietli vyjadrovať. Údajne sa dohodli na tom, ţe nebudú 

poskytovať ţiadne informácie médiám. Pretoţe ich správy 
ukázali pochod tak, ako ho ukázali. Ľudia si môţu urobiť 

dojem sami, keď to uvidia, vysvetlil jeden zo skupiny 
pochodujúcich. Celý pochod prebehol bez váţnejších 

komplikácií, ale predovšetkým činnosti polície, ktorá 

zabránila fyzickému kontaktu oboch skupín. Sledovali ho 
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desiatky Trenčanov i návštevníkov Trenčína. Začal sa v parku 

pod Juhom, postupne sa však k pochodujúcim pripájali i 

ďalšie skupinky. 
Prevaţná väčšina prítomných bola oblečená v čiernom, 

mávali čiernymi i slovenskými vlajkami a v rukách niesli 
niekoľko transparentov s heslami ako Slobodu nacionalistom 

alebo Sloboda slova a myslenia. Svoj pochod dnes skupina 

zakončila pred Domom armády, kde niektorí z jeho účastníkov 
vystúpili so svojimi prejavmi proti obmedzovaniu slobody a 

demokracie. „Bádatelia, vedci aj historici, ktorí sa neboja 
povedať svoje vedecké zistenia, sú fyzicky napádaní, 

zastrašovaní a zatváraní na dlhé roky do väzenia,“ tvrdil jeden 

z prítomných. Na to mu hlasno všetci ostatní odpovedali, ţe to 
nie je demokratické a tolerantné. „Vo vnútri Európy sme 

napadnutí chorobným morom, šíriacim sa do našich myslí. My 
európski tradicionalisti musíme nájsť liek pre túto zhubnú 

chorobu. Musíme sa zbaviť posledných kŕčov a vzoprieť sa 

neprávosti. Neotupujte svoju myseľ alkoholom a cigaretami, 
naučte sa svoje názory prezentovať silou argumentu a tým 

ukázať, ţe nie ste len obyčajná bábka v tejto divadelnej hre, 
ktorou hýbu prsty iných mocností,“ zaznelo dnes v Trenčíne. 

„Ukáţme, ţe chceme ţiť slobodne, sociálne a národne.“ 

Pochod dnes prišli monitorovať i niektorí poslanci tren-
čianskeho mestského zastupiteľstva. "Problém tohto verejného 

zhromaţdenia je v tom, ţe ho zneuţili extrémistické skupiny 
na prezentovanie svojich extrémistických názorov a to si 

myslím, ţe je zlé. Extrémizmus zostane extrémizmom nech sa 

oblečie do akéhokoľvek hábu. Aj keď organizátori tejto akcie 
sa snaţili vtesnať do nejakého zákonného rámca, extrémizmus 

im príliš okato trčí z ich čiernych čiţiem,“ vyjadril sa mestský 
poslanec Mgr. Ladislav Pavlík. 

„Nemôţem prejsť túto záleţitosť bez povšimnutia. Myslím 

si, ţe sú tu sily, ktoré hľadajú určitú trhlinu v jednotnosti 
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normálnej ľudskej filozofie a chcú sa do nej napasovať,“ 

povedal Ján Babič. „Myslím si, ţe práve zbytočná pozornosť 

médií takýmto teátrom pomáha vzbudzovať pozornosť, ktorú 
chcú mať,“ povedal  Ing. Róbert Lifka. 

Vlastné poznámky 
 

Kamión so svojím antidiskriminačným posolstvom „Za 

rozmanitosť. Proti diskriminácii“ prišiel na Slovensko, kde 
jeho prvou zástavkou bolo mesto Trenčín pred Kultúrnym 

a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v dňoch 18. a 19. 

júla 2008. Bol sú-

časťou informač-
nej kampane, kto-

rú iniciovala Eu-
rópska komisia. 

Ako informoval 

vedúci tlačového 
oddelenia zastúpe-

nia Európskej ko-
misie na Sloven-

sku Roman Schönwiesner „toto kamiónové turné sa na eu-

rópske cesty vrátilo piaty rok. Je neodlúčiteľnou súčasťou 
snáh Európskej komisie o informovanie občanov o ich 

antidiskriminačných právach a o propagácii výhod rozma-
nitosti na pracovisku. Kamión s informáciami Európskej ko-

misie vyštartoval 21. júna 2008 z Prahy a v priebehu leta bude 

mať 20 zastávok a navštívi desať z najnovších členských 
štátov Európskej únie vrátane Slovenska. Antidiskriminačné 

posolstvo kampane bude rozširované prostredníctvom série 
zábavných interaktívnych akcií uskutočňované priamo v 

kamióne alebo na pódiu.“ Preto v druhý deň prišiel boj proti 

diskriminácii podporiť do Trenčína aj Vladimír Sendrei so 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=1917938&ids=6
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svojou skupinou Kokavakere Lavutára. Prišiel však aj ako 

zástupca občianskeho zdruţenia „Láčho Drom“, ktoré sa ve-

nuje projektom na podporu rómskeho etnika na Slovensku.  
Informačná kampaň upozornila i na skutočnosť, ţe v po-

rovnaní s vyspelými krajinami západnej Európy zaostávame v 
budovaní bezbariérových vstupov, ktorými sa uľahčuje pohyb 

ľudí s telesným postihnutím na verejných priestranstvách, v 

nemocniciach, školách, úradoch a vôbec všade. I keď v pos-
lednom období sa v tomto smere urobilo veľa, aj tak na Slo-

vensku v tejto oblasti máme čo doháňať. Svoje skúsenosti pot-
vrdila aj Katarína Štulajterová, ktorá je na invalidnom 

vozíku je uţ takmer 14 rokov.       

Vlastné poznámky 
 

Koncepciu podpory práce s mládeţou na najbliţších päť 
rokov pripravuje mesto Trenčín. Aby samospráva vytvorila 

dokument, ktorý dokáţe reálne splniť svoj cieľ, vyzýva širokú 

verejnosť na spoluprácu. Na svojej internetovej stránke sa 
objavila výzva pre všetky organizácie, ktoré sa venujú mládeţi 

od 15 do 30 rokov a majú o tvorbu koncepcie záujem, aby na 
mestský úrad zaslali informácie o sebe a svojej činnosti.  

Následne sa na konci augusta 2008 uskutoční pracovné 

stretnutie, kde majú jednotlivé organizácie prinesú a odpre-
zentujú spracované návrhy do pripravovanej koncepcie. 

„Cieľom mesta Trenčín je pripraviť kvalitný plán pre prácu a 
podporu mládeţe v zmysle zákona. Splniť ho sa nám môţe 

podariť len vtedy, ak všetci predstavitelia zainteresovaných 

skupín priloţia ruku k dielu a nebudú iba kritizovať, ale budú 
sa aktívne na príprave podieľať,“ povedala PaedDr. Tamara 

Igoľnicynová z Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského 
úradu v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
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Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. 

Jozef Boţik prijal v piatok 18. júla 2008 zástupcov talian-

skeho mestečka Porto Sant Elpidlio a ich partnerského mesta 
Partizánske. Prvotným 

impulzom k spolupráci 
boli kontakty strednej 

školy t tohto talianskeho 

mesta s dvojicou stred-
ných škôl a to s Gymná-

ziom a Spojenou školou 
v Partizánskom. Ich ri-

aditelia Tibor Csollár a 

Vladimír Laziansky sprevádzali v Trenčíne starostu mesta 
Porto Sant Elpidlio Maria Andrenacciho, ktorý je zároveň 

jedným z učiteľov v partnerskej škole. Nechýbal ani iniciátor 
výmeny - taliansky stredoškolský profesor Giuseppe Mar-

caccio a jeho ďalší dvaja kolegovia z učiteľského zboru. „Aby 

bola naozaj Európa zjednotená, veľmi dôleţité sú takéto 
výmenné stretnutia. Je dobré, ţe sa podobné kontakty začínajú 

od mladých ľudí,“ zdôraznil starosta M. Andrenacci. Mladí 
tak môţu podľa neho 

urobiť veľa uţitočného 

pre zjednotenú Európu 
po kultúrnej, sociálnej 

i ekonomickej stránke. 
Mesto i škola budú štu-

dentov naďalej podpo-

rovať, aby v takýchto 
kontaktoch pokračovali. 

Podpredseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja PaeDr. Jozef Bôţik vo svojom 

príhovore vyslovil myšlienku, ţe spolupráci škôl napomôţe, 

keď prerastie aj do spolupráce územných samospráv miest 



 148 

Partizánske a Porto Sant Elpidlio. Naviac tieto a podobné ak-

tivity sú podporované finančnými prostriedkami Európskej 

únie. 
Vlastné poznámky  

 
Dňa 25. júla 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler veľvyslanca Indonézskej republiky v Slo-

venskej republike Jeho Excelenciu Letfi Raufa s súvislosti 
s ukončením diplomatickej misie v Slovenskej republike. 

Hosť vyjadril spokojnosť so svojou diplomatickou misiou 
s tým, ţe s predstaviteľmi samospráv a štátnych orgánov sa 

mu veľmi dobre spolupracovalo. Na záver sa zapísal do pa-

mätnej knihy mesta Trenčín. 
Vlastné poznámky 

 
 Od 18. augusta 2008 zriadil krízový štáb Mesta Trenčín 

centrálny dispečing, kam môţu občania telefonovať a získať 

tak informácie o krízovej situácii, ktorá nastala po veternej 
smršti z 15. na 16. augusta 2008. Centrálny dispečing Mesta 

Trenčín bude funkčný od 18. 8. 2008 od 13.00 hod. aţ do 
odvolania. Občania mohli volať na tieto telefónne čísla : 

0902/925003 – zeleň, 0902/911166 – cesty a chodníky. 

www.trencin.sk 18.08.2008 
 

V neskoré popoludnie Mierové námestie v Trenčíne si ob-
čania mesta pripomenuli 40. výročie násilnej okupácie býva-

lého Československa a teda i mesta Trenčín armádami piatich 

spriatelených štátov Varšavskej zmluvy, ktoré sa nieslo pod 
heslom „Stretnutie generácií 1968 - 2008. Organizátori podu-

jatia predpokladali, ţe enormné mnoţstvo divákov, ktoré sa 
zúčastnilo na vystúpení jednotlivých tanečných formácií ta-

nečného súboru Goonies, sa zúčastnia aj na ich podujatí. Opak 

bol pravdou, lebo väčšina divákov toto podujatie ignorovala. 

http://www.trencin.sk/
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Ešte pred začiatkom podujatia si mohli občania pozrieť na 12 

výstavných paneloch fotografie, výstriţky z novín a voľnú 

umeleckú tvorbu z 21. augusta 1968.  
Spomienkové podujatie otvoril spevák Miroslav Nedoba 

interpretáciou známej piesne českého speváka Karla Kryla 
„Bratříčku zavírej vrátka“ a potom pritom prítomných obča-

nov pozdravil a celým pripraveným programom sprevádzal 

známy herec, trenčiansky rodák Štefan Skrúcaný. V úvode 
svojho príhovoru pripomenul, ţe „kým druhá svetová vojna 

bola sporom dvoch svetových mocností a frontovo prechádzali 
cez Československo, tak rok 1968 bol práve o Českosloven-

sku, bol o národoch Čechov a Slovákov, o ich nezlomnosti 

a viere v spravodlivosť, ktorá bola v tom roku  kruto po-
tlačená, trvajúca 21 rokov.“ Potvrdil jednu ţivotnú pravdu 

slová klasika, ţe „národ ktorý si neváţi minulosť, nebude si 
váţiť ani prítomnosť.“ Do svojej výpovede vloţil aj svoje 

vlastné pocity, ktoré mal v roku 1968, keď dovŕšil  osem 

rokov. „Sprvu mi ako chlapcovi imponovali vojaci, tanky, aţ 
neskôr som pochopil, ţe títo vojaci a tanky tu nemali čo 

hľadať.“ V závere svojho úvodného vystúpenia pripomenul 
cieľ podujatia, „nájsť ponaučenie, aby sa takéto obdobie uţ 

neopakovalo.“ Následne sa uţ dostali k slovu najpovolanejší 

a to viceprimátor Tomáš Vaňo, ktorý v zastúpení primátora 
mesta pozdravil prítomných občanov, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Marián Kvasnička a jeden 
z organizátorov podujatia Emil Sedláčko. Obaja sa podelili so 

svojimi dojmami z hektických dní roka 1968. Záver patril 

koncertu jazzového orchestra VV jazz Quartet Trenčín. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 18.08.2008 
Info Trenčín 28.08.2008 

Pomocná evidencia 438/1/08, 460/1/08 

 



 150 

Dňa 22. augusta 2008 zasadal na Mestskom úrade v Tren-

číne Krízový štáb Mesta Trenčín v dôsledku mimoriadnej 

situáciu vyhlásenej z dôvodu vzniku rozsiahlych hmotných 
a materiálnych škôd následkom veternej smršte dňa 16. au-

gusta 2008. Podľa vyjadrenia viceprimátora Tomáša Vaňa 
vyhlásenie mimoriadnej situácie sa predĺţilo vzhľadom na 

pretrvávajúce následky veternej smršte  a to minimálne do naj-

bliţšieho zasadnutia Krízového štábu Mesta Trenčín, ktoré  
zvolal na štvrtok 28. augusta 2008 o 9.00 h. Na zasadnutí 

štábu sa hovorilo o škodách na majetku občanov a Mesta 
Trenčín. Škody na mestskom majetku sú priebeţne vyčíslo-

vané. Momentálne sa pracuje na odstraňovaní následkov ve-

ternej smršte všetkými dostupnými prostriedkami a silami na 
najkritickejších miestach. Občania budú informovaní 

o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov v mestských čas-
tiach na vývesných tabuliach, na mestskej webovej stránke 

www.trenčín.sk a v dvojtýţdenníku Info Trenčín.  

www.trenčín.sk 22.08.2008 
 

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom ro-
kovaní dňa 27. augusta 2008 prerokovali a schválili návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samospráv-

neho kraja č. 6/2008, ktorým sa menia niektoré všeobecne 
záväzné nariadenia  v súvislosti so zavedením meny euro. Ide 

predovšetkým o úpravu sadzieb v novej mene pri dotáciách 
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pri dani 

z motorových vozidiel, pri poplatkoch za  sluţby v sociálnych 

zariadeniach, ako aj v oblasti vnútornej prevádzky. Schválené 
Všeobecné záväzné nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára. 

2009. Od 3. septembra 2008 vznikajú v kraji tri nové inte-
grované školy :  

- Spojená škola na Veľkomoravskej ulici  v Trenčíne s tromi 

organizačnými zloţkami,  

http://www.tren��n.sk/
http://www.tren��n.sk/
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- Stredná odborná škola v Povaţskej Bystrici na Ulici 

slovenských partizánov, 

- Stredná odborná škola na Ulica Falešníka v Prievidzi. 
    Zo siete škôl a školských zariadení poslanci  navrhli vyradiť 

jediný školský klub v pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, ktorý zabezpečuje výchovu v čase mimo vyu-
čovania pre ţiakov osemročného štúdia v Gymnáziu v No-

vákoch. Podľa novej  legislatívy takéto kluby zriaďujú obce 
pri základných školách. Zároveň zastupiteľstvo schválilo ná-

vrh na vyradenie Domova mládeţe pri Strednej odbornej škole 

v Púchove zo siete škôl a školských zariadení, ako aj výdajnú 
školskú kuchyňu pri Zdruţenej strednej škole hotelových 

sluţieb a obchodu v Prievidzi. 
     Poslanci  v súlade s novým školským zákonom, ktorý je 

platný od 1. septembra 2008, schválili po štyroch zástupcoch 

zriaďovateľa do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. (doteraz kraj 

zastupovali len dvaja poslanci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v kaţdej škole. Zároveň schválili aj dodatky k 32-om  

zriaďovacím listinám stredných škôl a školských zariadení,  v 

ktorých dochádza podľa nového školského zákona ku zmene 
názvu.  

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja schválili aj 
ďalšie návrhy projektov na schválenie podania ţiadostí o ne-

návratné finančné príspevky v rámci programov Európskej 

únie. V rámci Regionálneho operačného programu ide na-
príklad : 

 projekt dostavby a revitalizácie Gymnázia Ľudovíta Štúra 
v Trenčíne,  

 o rekonštrukciu a dostavbu Gymnázia v Púchov 

 o rekonštrukciu Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad 
Bebravou,  

 rekonštrukciu budovy  
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 a modernizáciu odborného vzdelávania v Stredného odbor-

ného učilišťa J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou  

 a zvyšovanie energetickej efektívnosti zateplením budov 

a výmenou okien v Zdruţenej strednej škole hotelových 
sluţieb a obchodu v Prievidzi.  

V rámci regionálnych komunikácií, zabezpečujúcich do-
pravnú obsluţnosť v kraji, poslanci schválili : 

 projekt rekonštrukcie mosta v Povaţskej Bystrici  

 rekonštrukciu a modernizáciu cesty Ilava – Valaská Belá,  

 obnovu cesty Uhrovec – Ţitná-Omastiná a Závada,  

 rekonštrukciu cesty Bošany – Ješkova Ves – hranica TSK, 

 rekonštrukciu cesty Trenčianske Stankovce – Kočovce 

 a napokon Trenčianskeho samosprávneho kraja Hrachovište 
– Krajná – Podklava – hranica Trenčianskeho samospráv-

neho kraja.  
Rekonštrukcie ciest sú aj súčasťou Operačného programu 

cezhraničná spolupráca. Ide o komunikácie na slovensko-
českej hranici : Lazy pod Makytou -  Kohútka, Červený 

Kameň -  Nedašova Lhota,  Liešna – Ţitková,  Javorina – 

hranica s Českou republikou. V Operačnom programe ţivotné 
prostredie je projekt rekonštrukcie kotolne a spaľovne v Ne-

mocnici s poliklinikou v Myjave a v Operačnom programe 
zdravotníctvo  projekt  rekonštrukcie monobloku  v Nemoc-

nice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

Poslanci schválili aj Úpravu Plánu opráv ciest 2. a 3. triedy  
a doplnok k Plánu opráv ciest 2. a 3. triedy. Pôvodne pláno-

vanú sumu na opravy ciest 100 miliónov korún na rok 2008  
sa tak zvýši  na takmer 196 miliónov Sk.  

Poslanci schválili aj ďalšie investičné akcie v oblasti do-

pravy :  

 sanáciu cesty č. 2/574 Homôlku,  

 rekonštrukciu cesty č. 3/507 v Trenčianskych Stankovciach  
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 a rekonštrukciu mostného objektu cez rieku Nitru pri obci 

Chalmová.  
Zároveň schválili finančné prostriedky na vypracovanie 

projektovej dokumentácie : 

 vybudovania ostrovčeka  na ceste v Lehote pod Vtáčnikom, 

 na rekonštrukciu úseku cesty v Malých Bieliciach,  

 na rekonštrukciu cesty  vo Veľkých Uherciach,  

 na vybudovanie kruhových kriţovatiek v Púchove a v Tren-
číne  pri benzínovej pumpe Eso.  

   V závere poslanci TSK vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na  29. októbra 2008. 

www.tsk.sk 27.08.2008 
 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne primátor 
Ing. Branislav Celler predloţil poslancom na schválenie 

úpravu cien cestovného v mestskej hromadnej doprave s plat-

nosťou od 1. januára 2009, uţ predtým prerokované  s 
predstaviteľmi SAD 

Trenčín. Návrh bol 
schválený. „Chceme 

uľahčiť ľuďom prechod 

na novú menu najmä v 
prvých dvoch týţdňoch 

januára, keď začne pla-
tiť nová mena, ale pla-

tiť sa bude dať ešte aj v 

korunách,“ uviedol po 
rokovaní zastupiteľstva 

primátor Ing. Branislav Celler.  
Cestovné bolo upravili tak, aby ľudia nemali problém zo-

rientovať sa v nových minciach a ich hodnotách. Základné 

cestovné stojí dnes 16 Sk, čo je podľa kurzu 0,53 eura. Jeho 
nová cena bude 0,50 eura, teda 15 Sk. Podobná úprava sa 

http://www.tsk.sk/
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uplatnila aj pri 12 Sk cestovnom, ktoré bude stáť 0,35 euro, čo 

je pokles na 10,80 Sk. Cestovné pre dôchodcov nad 70 rokov 

v súčasnej hodnote 6 Sk bude mať hodnotu 0,15 euro, čo je v 
prepočte 4,80 Sk. Toto opatrenie bude stáť mestskú kasu 2,8 

milióna Sk. Občania sa môţu vyhnúť problému pouţívania 
nových mincí pouţívaním čipovej karty. Tento spôsob platby 

je výhodnejší, lebo nemusia nosiť mince a preratovať ich pred 

vstupom do autobusu. Mimoriadne zastupiteľstvo sa konalo 
kvôli informácii o stanovení konverzného kurzu eura voči 

slovenskej korune. Mesto musí upraviť svoje cenníky, po-
platky, všetky finančné údaje vo svojich dokumentoch, naria-

deniach, zmluvách. Všetky finančné záleţitosti voči občanom 

bude mesto preratovať ceny smerom nadol. 
Trenčianske noviny 25.08.2008 

 
Uţ po 64. raz si dňa 28. augusta 2008 občania mesta 

Trenčín uctili pri pamätníku na Brezine pietnou spomienkou 

tých, ktorí svojou rozhodnosťou a bojovnosťou sa zapojili do 
víru Slovenského národného povstania a prispeli tak ku koneč-

nému víťazstvu národnooslobodzovacieho boja. Za smútoč-
ného chorálu Vojenskej dychovej hudby Trenčín delegácie 

štátnych a samosprávnych orgánov Trenčianskeho kraja, Tren-

čianskeho okresu a Mesta, politických strán, spoločenských 
a občianskych organizácií a zdruţení poloţili k pamätníku 

vence a kytice vďaky. V slávnostnom príhovore primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pripomenul, ţe „Sloven-

ské národné povstanie svojou podstatou dokázalo, ţe bolo 

významnou kapitolou slovenského národa, v ktorom sa tvorili 
charaktery ľudí. Charakter ľudí, ktorí sa otvoreným bojom 

hlásili k demokratickým a humánnym tradíciám a svojím od-
porom postavili k väčšine európskych národov.“ Kaţdoročne 

pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine je chvíľou, 

pri ktorej sa obnovia spomienky na strastiplné dni preţité 
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v slovenských horách, pri partizánskych vatrách, na prebdené 

noci v zemliankch, na chvíle, keď bolo treba čeliť ne-

priateľskej presile a jeho lepšej výzbroji. V tomto nerovnom 
boji mnohí poloţili svoj ţivot na oltár vlasti, alebo preţili so 

zraneniami do dnešných dní. „Všetkým tým, ktorí poloţili 
svoje mladé ţivoty a zdravie na bojiskách patrí naša úcta a po-

ďakovanie.“ Na jeho príhovor nadviazal plukovník v.v. 

Ľudovít Kaliský zo Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, ktorý upozornil, ţe fašizmus nezanikol jeho po-

ráţkou v druhej svetovej vojne. Sme svedkami toho, ţe po 
celom svete pohrobkovia fašizmu sa snaţia o jeho renesanciu. 

Je smutné to, ţe i v našom štáte existujú sily, ktoré glorifikujú 

fašizmus a znevaţujú hrdinstvo padlých v odboji a počas 
Slovenského národného povstania. Preto štát by mal takýchto 

ľudí postaviť mimo zákon. Pietny akt sa skončili hymnickou 
piesňou „Kto za pravdu horí“. 

Vlastné poznámky 

 
Mestský úrad v Trenčíne má ako prvé z krajských miest na 

Slovensku vytvorený, zdokumentovaný, zavedený a udrţiava-
ný systém manaţérstva kvality v súlade s poţiadavkami 

normy ISO 9001:2000 a trvalo zlepšuje jeho výkonnosť. 

Mesto Trenčín sa preto prihlásilo do Národnej ceny Sloven-
skej republiky za kvalitu v rámci modelu CAF (Common 

Assessment Framework) – spoločný európsky hodnotiaci rá-
mec pre organizácie verejnej správy. Celá súťaţ je určená pre 

výrobné podniky, organizácie sluţieb ako aj pre organizácie 

verejnej a štátnej správy. Podľa primátora Ing. Branislava 

Cellera mesto Trenčín týmto krokom pokračuje v nastavenom 

trende stáleho zlepšovania kvality poskytovaných sluţieb 
verejnosti a kvality práce mestského úradu. ,,Zapojením sa do 

súťaţe si preverujeme úroveň kvality nášho fungovania. Je to 

určitá nadstavba, ktorú má zatiaľ iba málo miest na Slovensku 
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a sme zatiaľ medzi prvými, ktorí sa vydali touto cestou,“ 

vysvetľuje primátor. Štatutárom je Úrad pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a garantom je 
Slovenská spoločnosť pre kvalitu v Ţiline. Súťaţ je modelom 

dokonalého spôsobu riadenia na dosiahnutie výnimočných 
výsledkov, a to nielen v zabezpečovaní spokojnosti klienta, 

spokojnosti a zamestnancov, ale aj vynikajúcich výsledkov v 

domácej a zahraničnej konkurencii, ktoré sú podloţené aj 
sociálnou politikou a dobrým vzťahom k prostrediu, v ktorom 

organizácia pôsobí. V rámci prvej časti Mesto Trenčín spra-
covalo samo hodnotiacu správu podľa metodiky CAF, na 

základe ktorej postúpilo do finálnej časti súťaţe. Výsledky 

súťaţe a celkové umiestnenie Mesta Trenčín  v Národnej cene 
Slovenskej republiky za kvalitu v rámci modelu CAF by mali 

byť oznámené v novembri 2008.  
Vlastné poznámky 

 

V piatok 19. septembra 2008 účastníkov projektu „Ale-
xander Dubček – vedúca osobnosť obrodného procesu v roku 

1968 – 40. výročie“, 
prijal riaditeľ Úradu 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Dušan Lobotka a pod-

predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

PaedDr. Jozef Boţik, 

s ktorými absolvovali 
spoločné rozhovory o 

úlohách Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, o školstve, hospodárskom a sociálnom 

rozvoji Trenčianskeho samosprávneho kraja. Projekt bol rea-

lizovaný s finančnou podporou Medzinárodného Višegrád-
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skeho Fondu. Organizátorom podujatia bola obec Uhrovec a 

spoluorganizátormi mestá Slavičín – Česká republika, Gilo-

wice - Poľsko, Kiskunfélegyháza - Maďarsko a Spoločnosť A. 
Dubčeka v Bratislave. V rámci trojdňového programu mali 

moţnosť vypočuť si uznávaných odborných garantov prof. 
Ivana Laluhu, osobného priateľa A. Dubčeka, PhDr. Miro-

slava Pekníka, CSc., MUDr. Pavla Dubčeka syna A. Dubčeka  

a mnohých ďalších. Na zá-
ver mladí ľudia zo Sloven-

ska, Českej republiky, Ma-
ďarska a Poľska navštívili 

Trenčiansky hrad, Trenčian-

ske múzeum a ďalšie pa-
mätihodnosti krajského 

mesta. Realizáciou podob-
ných grantových programov 

sa napĺňa ciel Medzinárod-

ného Višegrádskeho fondu, ktorým je podporovanie rozvoja 
spolupráce medzi krajinami V4 prostredníctvom spoločných 

kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov,  cezhraničnej 
spolupráce a cestovného ruchu, ako aj výmenných pobytov 

mladých ľudí. 

Vlastné poznámky 
 

V utorok 23. septembra 2008 navštívil mesto Trenčín pre-
zident Slovenskej republi-

ky J.E. Ivan Gašparovič. 
Presne o 09,

00
 h prezi-

dentská limuzína dorazila 

pred Mestský úrad 
v Trenčíne, pred ktorým 

ho privítal primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav 

Celler kyticou kvetov. Po 
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privítaní sa odobrali hosť aj s hostiteľom do mestskej veţe, 

kde zotrvali v osobnom rozhovore. V krátkej debate prešli od 

váţnych tém aţ po futbal a hokej v Trenčíne a v Bratislave. 
Program návštevy pokračoval stretnutím s osobnosťami mesta 

Trenčín, medzi ktorými bol predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, prednosta 

Krajského úradu v Trenčíne JUDr. Miroslav Laššo, poslanci 

mestského zastupiteľstva, funkcionári štátnych inštitúcií a sta-
rostovia Trenčianskeho okresu. Po privítaní primátorom Mesta 

Trenčín Ing. Branislavom 
Cellerom sa k prítomným 

prihovoril J.E. prezident 

Ivan Gašparovič, kde vyz-
dvihol snahu celého regió-

nu v ekonomickom napre-
dovaní, ktoré má v rámci 

Slovenska popredné mies-

to. Na záver stretnutia odovzdal primátor Mesta Trenčín 
a čestný prezident Hokejového klubu Dukla Trenčín Ing. 

Branislav Celler J.E. prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi 
hokejový dres bývalého hráča Dukly Trenčín Andreja Kollára 

a zapísal sa do pamätnej knihy mesta Trenčín. 

Súčasťou program pobytu prezidenta Slovenskej republiky 
v Trenčíne bola návšteva medzinárodnej špecializovanej výs-

tavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany ţivot-
ného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí 

Aqua v areáli Expo Center s.r.o., okrem príhovoru asistoval 

pri odovzdávaní cien súťaţe „Modrý viadukt“.  
Po obede pán prezident si v rámci krátkej prehliadky pozrel 

uličku Marka Aurélia, rodný dom spisovateľa Vojtecha Za-
marovského, v ktorom dnes sa nachádza keramická dielňa 

hrnčiara Pavla Vozárika. Prezrel si zrekonštruované Marián-

ske námestie, výstavné priestory karnera sv. Michala a interiér 
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farského kostola Narodenia Panny Márie s odborným výkla-

dom dekana Mgr. Milana Kupčíka.  

Na záver pobytu 
pripravili organizátori 

pobytu v Trenčíne pre 
pána prezidenta prekva-

penie a to v podobe 

návštevy spoločnosti 
X-RAY, s.r.o. Pod So-

kolicami, ktorá sa zao-
berá výrobou motoro-

vých a elektrických mini autičiek. Po prehliadke výrobných 

a montáţnych priestorov si prítomní vyskúšali jazdy s au-
tičkami na autodróme. Všetkých, ktorý sprevádzali pána 

prezidenta i jeho samého prekvapila perfektná organizácia 
výroby, moderné výrobné stroje a zariadenia, pouţívanie naj-

novších technológií a čistota vo všetkých priestoroch, ktoré 

boli navštívené. Sám pán 
prezident vyjadril obdiv 

prezidentovi spoločnosti 
Jurajovi Hudému, ţe to, čo 

kedysi bolo pre neho 

hobby sa stalo pre neho 
hlavným zmyslom ţivota, 

ktorým robí veľkú reklamu 
Slovenska vo svete. Pris-

ľúbil, ţe mu venuje bilbord na svojej webovej stránke. 

Vlastné poznámky 
 

Na rokovaní Slovenskej a kresťanskej únie – Demokratická 
strana dňa 27. septembra  2008 v Trenčíne novým krajský 

predsedom Slovenskej a kresťanskej únie – Demokratická 

strana v Trenčíne sa stal exminister obrany Martin Fedor. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326063&ids=2
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Nahradil tak ďalšieho exministra obrany Ing. Juraja Lišku, 

ktorý pre nezhody s Mikulášom Dzurindom zo strany vystúpil. 

Martin Fedor s veľkou prevahou porazil jediného proti-
kandidáta na predsedu krajskej organizácie, trenčianskeho 

mestského poslanca RNDr. Jozefa Mertana. Jeho prvým 
predsedníckym rozhodnutím bolo, ţe trenčianska Slovenská 

a kresťanská únia – Demokratická strana sa najbliţšie stretne v 

liečebných kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, aby čle-
novia najsilnejšej opozičnej strany odbúrali stres. Pozval ich 

novozvolený člen predsedníctva a primátor Trenčianskych 
Teplíc Štefan Škultéty. Novým členom predsedníctva sa stal 

trenčiansky zubný lekár MUDr. Eugen Szép. „Mojou am-

bíciou je prebudiť členskú základňu a dostať Slovenskú 
a kresťanskú úniu – Demokratická strana na mapu tohto kra-

ja,“ povedal po zvolení Martin Fedor. Predseda strany 
Mikuláš Dzurinda je s voľbou Fedora spokojný a verí, ţe sa 

situácia konsoliduje aj v Bratislave. „Verím, ţe o týţdeň 

budem môcť vyhlásiť, ţe Slovenská a kresťanská únia – 
Demokratická strana je opäť absolútne sformovaná, pevná, 

jednotná a schopná akcie.“  
Vlastné poznámky 

 

Pri ranných rozhlasových správach dňa 3. októbra 2007 nas-
talo v trenčianskych domácnostiach vzrušenie, pretoţe pri-

niesli informáciu o tra-
gickej udalosti havárie 

diaľkového linkového 

autobusu Student Agen-
cy na trase Bardejov – 

Praha pred obcou Cho-
cholná – Velčice, tesne 

nad kyselkou, pri ktorej 

zahynuli priamo pri ha-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326062&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326064&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326066&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=2326067&ids=6
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várii tri osoby a ďalšia osoba jeden a tri štvrte hodiny zomrela 

po prevoze do trenčianskej fakultnej nemocnice na oddelení 

ARO. Podľa výsledkov policajného šetrenia havárie mladý 25 
- ročný vodič sa menil so starším vodičom práve v Trenčíne 

a pri jazde obcou Kostolná – Záriečie prehliadol pravotočivú 
zákrutu pri kostole na obec Drietoma, hraničný prechod s Čes-

kou republikou, na rýchlosti vôbec neubral a v jazde pokra-

čoval. Pri prechode ešte prešiel cez most, ale vľavo točivú 
zákrutu nad kyselkou zbadal v poslednej chvíli, tú nevytočil 

i keď šliapol silno na brzdy, zišiel z krajnice a nakloniac sa 
a šuchajúc po pravej strane mierneho svahu sa zastavil. Ne-

primeraná rýchlosť mala za následok, ţe traja spomínaní pasa-

ţieri autobusu okamţite vyleteli zo svojich sedadiel cez okná 
práve na tú stranu, kde sa havarovaný naklonil a zostali tam 

zakliesnení. Na ošetrenie zo 47 cestujúcich odviezlo 13 sani-
tiek 23 cestujúcich do okolitých nemocníc v Trenčíne, Báno-

viec nad Bebravou a Prievidzi. Celkom zasahovalo osem posá-

dok s lekármi, z toho dve boli z Čiech. Ako prví k havaro-
vanému autobusu prišli hasiči z Trenčína.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.10.2008 

Pomocná evidencia 533/1,2/08, 534/1/08, 535/1/08  

 
Klub darcov Trenčianskej nadácie sa stretol dňa 7. októbra 

2008 v reštaurácii Savana, 
aby zhodnotili výsledky 

deviatich minuloročných 

grantistov a súčasne zhod-
notili dvanásť prezentova-

ných nových projektov pre 
rok 2008. Len pre osvie-

ţenie pamäti treba uviesť, 

ţe Klub darcov Trenčian-
Ing. Julo Kákoš ukázal lietadlá, ktorým nákres spravil V. Zamarovský 
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skej nadácie so súčasným počtom 45 členov bol zaloţený 

v roku 2003 zdruţuje ľudí, ktorí prostredníctvom nadácie 

pravidelne podporujú zmysluplné aktivity v Trenčíne. Jeho 
členmi sú nielen Trenčania, ale občania okolitých miest a obcí, 

ktorých ţivot je spojený s Trenčínom. Vďaka ním a vďaka 
podpore partnera projektu Konto Orange, kaţdoročne narastá  

balík prostriedkov na rozdelenie  dobrých nápadov aktívnych 

ľudí. Aktuálny stav finančných prostriedkov v tohoročnom              
5. ročníku bol vyčíslený v čiastke 156.065 Sk. Na naplnení sa 

podieľali členovia klubu čiastkou 96.892 Sk, Konto Orange 
čiastkou 50.000 Sk a 9.173 Sk bol zostatok  z minulého roka. 

No, ale poďme k priebehu večera. V jeho prvej časti pred-

stavili slovom a vizuálne výsledky svojich projektov deviati 
minuloroční úspešní grantisti. Po krátkej prestávke vyplnenej 

ţivou hudbou gitaristu Micha-
la Orechovského a huslistky 

Ivety Pruţincovej, ochutnáv-

kou domácej štrúdle a kávy sa 
predstavili jedenásti noví ţia-

datelia. Predstavené projekty 
boli rôznorodé, zaujímavé 

a inovované. Najťaţšiu prácu 

po prezentácii projektov mali 26 zúčastnení členovia Klubu 
darcov, ktorí na základe nimi priznaného bodového hodno-

tenia určili ich poradie. Najvyššie bodové hodnotenie (49 
bodov z 327 moţných) získal Folklórny súbor Nadšenci a tým 

aj 20 tisíc Sk na realizáciu projektu pod názvom „Prišli sme 

vás potešiť, aj sa niečo naučiť“, zameraného na kluby dô-
chodcov. Na ďalších miestach sa umiestnili tieto projekty : 

- „Detská zábavno-gymnastická príprava“ na zakúpenie 

materiálu pre zhotovenie cvičebných pomôcok na cvičenie 
batoliat a detí do 5 rokov s rodičmi z občianskeho zdruţenia 

Pavlo – 20 tisíc Sk; 
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- „Fotografie – výber z tvorby Filomény Trefnej“ Irene 

Trefnej na výstavu starých fotografií trenčianskej foto-

grafky Filomény Trefnej – 20 tisíc Sk; 
- „Bratia Čapkovci : Zo ţivota hmyzu“ Trenčianskemu 

hradnému divadlu na prípravu a uvedenie divadelného 

predstavenia – 20 tisíc Sk; 

- „Obnova sakrálneho objektu v lokalite Mišovec – Opa-

tová“ Ing. Miroslavovi Tomečkovi na obnovu zničeného 

sakrálneho objektu – 6 tisíc Sk; 
- „Samo z lazov“ Divadlu Normálka na kabaretné divadelné 

predstavenie – 20. tisíc Sk; 
- „Hammel krstá Next Page“ Jurajovi Oravcovi na koncert 

skupiny Next Page spojený s krstom debutového albumu – 

20 tisíc Sk; 
- „Vianoce na hrade“ Trenčianskemu múzeu na zvýraznenie 

vianočnej atmosféry v oknách Zápoľského paláca Tren-

čianskeho hradu – 20 tisíc Sk; 
Na tlačovej konferencii na druhý deň 8. októbra 2008 bolo 

oznámené , ţe celkom bolo schválených na projekty 146 tisíc 

Sk. Zatiaľ bez finančnej podpory zostali projekty „Športové 

hry bez hraníc“ predloţený Študentským parlamentom Fakulty 

mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, „Na čom 
záleţí“ predloţený Univerzitným pastoračným centrom a 

„Raks Fatima festival – 4. ročník“ predloţený tanečným súbo-
rom Dţamal. 

Správkyňa Trenčianskej  nadácie RNDr. Alena Karasová 

informovala o výsledkoch prvého grantového kola Nadačného 
fondu Herbária určeného pre sociálne slabé deti a mládeţ, 

ktoré bolo uzavreté 30. júna 2008. Fond podporil jediný pro-
jekt zakúpenie hudobného klávesového nástroja YAMAHA 

v hodnote 12.590 Sk, ktorý predloţila ţiadateľka Agáta 

Zigová pre jej talentovaného syna. Okrem toho dala do 
pozornosti Vianočné grantové kolo 2008 vyhláseného dneš-
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ným dňom a s termínom uzávierky 5. novembra 2008, zame-

raného na Vianoce a vianočný čas. 

Správkyňa Fondu Dr. Klaun Ing. Jana Sedláčková infor-
movala o podujatí, ktoré fond uskutočnil v Bojniciach a bola 

určená pre deti zo špecializovaných inštitúcií dlhodobej 
starostlivosti, Dr. Klauni navštevujú uţ šesť rokov. Na podu-

jatí, na ktorom spoločne participovali ZOO Bojnice a Zámok 

Bojnice, sa zúčastnilo 466 detí z 22 sociálnych inštitúcii z ce-
lého Slovenska za doprovodu 110 pedagógov, vychová-

vateľov, asistentov a rodičov. Konštatovala, ţe podujatie bolo 
veľmi vydarené. 

Projektová koordinátorka Trenčianskej nadácie Danka 

Adamusová zoznámila uţ s tradičným pripravovaným projek-
tom „Otvor srdce, daruj knihu“, ktorý je zameraný na 

obdarovanie detí zo sociálne slabších rodín knihou pod 
vianočný stromček. Začiatok predaja kníh je stanovený na 21. 

novembra 2008 v týchto kníhkupectvách v Trenčíne : Kníhku-

pectvo ZOC MAX, Dom knihy Braneckou ul., Svet knihy na 
Štúrovom námestí a Kníhkupectvo Panta Rhei v DV Centrum. 

Knihy sa budú predávať do 18. decembra 2008. Kaţdý darca 
knihy dostane za svoju veľkodušnosť pero, ktorým môţe pre 

dieťa napísať vianočné prianie priamo do kniţky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 544/1/08, 545/1/08 

 
Od štvrtka 9. októbra 2008 

bol pri vstupe do Klientskeho 

centra Mestského úradu 
v Trenčíne zriadený detský 

kútik, ktorý umoţňuje tým 
najmenším návštevníkom, 

aby čas strávený na úrade so 

svojimi rodičmi preţili hrou. 
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Detský kútik je vybavený hračkami, potrebami na kreslenie 

a malým hojdacím kreslom. Predpokladáme, ţe deti sa budú 

ťaţko lúčiť s týmto priestorom a môţe stať pri odchode, ţe 
i slzičky z očí vytrysknú. 

Info Trenčín 20.10.2008 
Pomocná evidencia 560/1/08 

 

Mesto Trenčín a mesto Zlín dlhodobo spolupracujú na 
základe Zmluvy o partnerstve, ktorú spoločne podpísali 16. 

marca 2000. Spolupráca medzi partnerskými subjektmi posil-
ňuje prekonávanie bariér medzi českou a slovenskou stranou, 

o čom svedčí i spoločný cezhraničný projekt „Přeshraniční 

síť volnočasových aktivit“. Projekt je podaný v rámci 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej 

republiky a Českej republiky. Z prioritnej osi 1 : Podpora 
sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhranič-

ného regiónu a spolupráce, z oblasti podpory: Spolupráca a 

sieťovanie. Zástupcovia oboch miest sa zhodli na moţnosti 
podpory vytvorenia spolupracujúcej siete v doteraz nevys-

kúšanej oblasti v oblasti materských centier a v oblasti voľ-
nočasových aktivít. Obe mestá si uvedomujú dôleţitosť 

vytvorenia vhodných podmienok voľnočasovej sebarealizácie 

matiek s deťmi, ako aj pre neorganizovanú, znevýhodnenú či 
ohrozenú mládeţ a rozhodli sa hľadať nové spôsoby spolu-

práce. Súčasťou voľnočasových aktivít bude i rekonštrukcia 
budovy na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne, ktorá je súčasťou 

naplnenia cieľa projektu. Cieľom projektu je budovanie 

dlhodobej inštitucionálnej spolupráce medzi partnerskými 
samosprávami za účelom harmonizovaného rozvoja pohra-

ničných regiónov. Samozrejmá je podpora vytvárania nových 
cezhraničných sietí orientovaných na spoluprácu medzi mes-

tami a miestnymi inštitúciami v oblasti voľnočasových aktivít 

pre matky s deťmi a neorganizovanú mládeţ. Cezhraničný 
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projekt bol podaný dňa 30. septembra 2008 lídrom projektu 

mestom Zlín, Trenčín figuruje v projekte ako hlavný cez-

hraničný partner. 
www.trencin.sk 08.10.2008 

 
V nedeľu  12. októbra 2008 o 19.30 h došlo na diaľnici D1 

v katastri územia Zlatoviec, v smere zo Ţiliny do Bratislavy, 

k poţiaru autobusu továren-
skej značky Neoplan. Počas 

jazdy zistil 52 -ročný vodič, 
ţe autobus horí v zadnej 

motorovej časti, preto zas-

tavil na krajnici a zabez-
pečil vystúpenie všetkých 

69 cestujúcich. K zraneniu 
osôb nedošlo. Policajti ne-

zistili v dychu vodiča poţi-

tie alkoholických nápojov. Na autobuse vznikla škoda vo 
výške 5 miliónov Sk. Policajti následne diaľnicu uzavreli 

v úseku od privádzača D1 Zlatovce po privádzač D1 Trenčín 
od 19.40 h  dňa 12. 10. 2008 do 00.20 h dňa 13. 10. 2008. 

Odklon premávky bol zabezpečený cez privádzač D1 Zlatovce 

cez obec Zlatovce na cestu I. triedy. Za príčinu poţiaru bol 
určený skrat elektrickej sústavy v motorovej časti vozidla. Pre 

cestujúcich bola zabezpečená  náhradná autobusová preprava.  
Trenčianske noviny  06.10.2008 

Pomocná evidencia 535/1/08  

 
Dvadsať zástupcov trenčianskych základných škôl sa zú-

častnilo konštituovania detského parlamentu v novom škol-
skom roku v stredu 12. októbra 2008. Na jeho zasadnutí sa 

zúčastnil primátor Ing. Branislav Celler a viceprimátor To-

máš Vaňo. V jeho úvode primátor mesta Ing. Branislav Celler 

http://www.trencin.sk/
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povzbudil detský parlament na riešenie spoločných problémov 

a prezentáciu názorov. „Postupne budeme riešiť témy škol-

ských a mimoškolských aktivít, činnosť krúţkov, besiedky 
a stretnutia s osobnosťami mesta. Túto činnosť treba prezen-

tovať i na stránkach mestských novín. Preto chceme poznať 
vaše predstavy o témach, plánoch návštevách podujatí na úze-

mí mesta i mimo neho. Verím, ţe nám spolupráca bude vy-

chádzať, veď za tie roky sme si vyskúšali komunikáciu 
a výhodou spolupráce 

je bezprostredný kon-
takt.“ Dodal, ţe má 

doma školáka a preto 

sú mu niektoré veci zo 
školského ţivota bliţ-

šie, ako v minulosti. 
Členovia parlamentu 

predstavili svoje školy 

a aktivity, ktoré vyko-
návajú v súčasnosti. 

Zároveň predostreli aj návrhy na činnosť počas roka 2009. 
Prvýkrát sa činnosti parlamentu zapojila aj Cirkevná škola sv. 

Andreja - Svorada a Benedikta a Detský domov Na dolinách 

v Zlatovciach. Vo voľbách si za svoju  predsedníčku si zvolili 
Zuzku Betákovú zo Základnej školy na Veľkomoravskej ulici 

v Trenčíne a za podpredsedníčku Marcelu Kadlecajovú zo 
Základnej školy na Novomeského ulici v Trenčíne. 

Info Trenčín 20.11.2008 

Pomocná evidencia  615/1/08 
 

Dňa 16. októbra 2008 sa stretol primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler s riaditeľmi základných v zriaďova-

teľskej pôsobnosti mesta. V úvode primátor uviedol, ţe „vzde-

lávanie je dôleţitá vec a našou úlohou je  vytvoriť základným 
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školám podmienky, aby sa ţiaci dobre pripravili na štúdium na 

stredných a vysokých školách a potom našli potrebné uplat-

nenie.“ Zaujímal sa o problémy vo vzdelávacom procese. 
Záujmom mesta je, aby školy komunikovali s rodičmi a na 

základe ich signálov upravovali vnútornú činnosť školy. Je 
našou snahou poznať ich názory, pripomienky a návrhy na 

zlepšenie do budúcnosti. Vedúci Útvaru školstva a sociálnych 

vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláţ infor-
moval prítomných riaditeľov o zriadení pracovných miest pre 

štyroch psychológov a sociálnych pracovníkov. Riaditelia 
upozornili na klesajúcu úroveň vzťahov ţiakov k sebe nav-

zájom so sprevádzajú-

cou agresivitou. Upo-
zornili, ţe problémo-

vé deti potrebujú v pr-
vom rade odbornú p-

omoc v úzkej spolu-

práci školy s rodinou. 
Ďalšou témou disku-

sie boli učebné po-
môcky, v ktorej vyja-

drili riaditelia svoj 

názor, ţe „ak chceme moderne učiť, potrebuje aj moderné 
pomôcky a na ich zakúpenie sú potrebné peniaze. Dnes 

nepostačuje ani fakultatívny príspevok mesta vo výške 500 Sk. 
Primátor Ing. Branislav Celler, ţe do istej mieri sú mu známe 

problémy škôl. Treba ale všetky poţiadavky zosumarizovať, 

určiť priority a potom postupne napĺňať ich vecné plnenie. 
Info Trenčín 20.10.2008 

Pomocná evidencia 560/1/08 
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Slávnostným odovzdávaním certifikátov pracovníkom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja o absolvovaní závereč-

ných skúšok vyvrcholil 23. októbra 2008, ktoré im odovzdali 
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. 

Jozef Boţik a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Dušan Lobotka. Realizáciou projektu sa sledovalo 

zlepšenie jazyko-

vých schopností za-
mestnancov Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja – 

krok k dosiahnutiu 

modernej samosprá-
vy. Vzdelávací pro-

jekt bol realizovaný 
v období od 19. ok-

tóbra 2007 do 30. 

septembra 2008 
v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, 

ktorého financovanie bolo zabezpečované z Európskeho so-
ciálneho fondu. Cieľom projektu bolo zvýšenie odbornosti, 

výkonnosti a kvalifikácie zamestnancov Trenčianskeho samo-

správneho kraja a jeho zariadení prostredníctvom jazykového 
vzdelávania jazyka anglického, nemeckého a francúzskeho. 

Vzdelávanie absolvovalo 110 účastníkov, ktorí boli zadelení 
do skupín podľa preferovaného cudzieho jazyka a podľa 

úrovne znalostí – začiatočníci alebo pokročilí. Po ukončení 

jazykového vzdelávania si zamestnanci Trenčianskeho samo-
správneho kraja a partnerských organizácií overili svoje vedo-

mosti a úroveň jazykových schopností v procese získania celo-
európsky uznávaných jazykových certifikátov – záverečných 

skúškach. Tieto úspešne absolvovalo 35 zamestnancov Tren-

čianskeho samosprávneho kraja a partnerských organizácií. 
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Rozpočet projektu bol vo výške 4 144 730,- Sk, pričom Tren-

čiansky samosprávny kraj vzdelávanie podporil sumou 

207 237,- Sk. Projekt nadviazal na kurzy ovládania práce na 
počítači, ktoré boli realizované v rámci Trenčianskeho samo-

správneho kraja v priebehu mesiacov október 2005 aţ 
december 2006.  

Vlastné poznámky 

 
 Všetkých dvanásť cintorínov v správe a prevádzke tren-

čianskej mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov bolo dôstojne pripravených na Sviatok 

všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Podľa slov Marcely 

Pappovej z mestského hospodárstva, pracovníci týţdeň pred 
sviatkami ukončili posledné tohtoročné kosenie trávy a za-

bezpečili jej odvoz i likvidáciu. „Na všetkých cintorínoch bolo 
zároveň vyhrabávané lístie, upravená zeleň, zabezpečené stri-

hanie a orezy krov a konárov.“ Likvidácia cintorínskeho odpa-

du, ktorého je pri príleţitosti tohto sviatku viac ako zvyčajne 
bolo zabezpečené prostredníctvom veľkoobjemových kontaj-

nerov, ktoré hneď po zaplnení boli vyvezené  a opäť prista-
vené. Na najväčšom cintoríne v meste Trenčín – Juh bola 

vykonávaná aj úprava nespevnených chodníkov kamennou 

drvou. Súčasne počas sviatočných dní viac ako inokedy Mest-
ská polícia zabezpečovala kontrolnú činnosť na cintorínoch 

nielen počas dňa, ale najmä vo večerných a nočných hodinách. 
Pozornosti mestskej samosprávy i občanov nezostal bokom 

ani vojenský cintorín, kde sú pochovaní padlí vojaci z prvej 

svetovej vojny, keď na kaţdý hrob bol poloţený kahanec so 
sviecou. Zo 425 hrobov má náhrobok len 12. Okrem toho sa 

na cintoríne nachádza aj spoločný hrob s 39 vojakmi a Srbská 
kaplnka s ostatkami takmer 190 vojakov z Balkánu. Mestu 

Trenčín sa nedávno podarilo získať k vojenskej časti cintorína 

dokumenty z 30. augusta 1928, ktorý obsahuje zoznam úmrt-
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ných listov a označenie hrobových miest, kde je kto pocho-

vaný, konštatovala poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon 

funkcie Janka Fabová. Na cintoríne sú pochovaní Poliaci, 
Rakúšania, Rusi, Maďari, Rumuni, Nemci a jeden Juhoslovan. 

Treba dodať, ţe vojaci prvej svetovej vojny sa nepochovávali 
len na  mestskom cintoríne v Trenčíne, ale aj vo vojenskom 

areáli v Trenčíne – Zábraní, kde je pochovaných aţ 771 vo-

jakov. Na tento cintorín sa však civil nedostane.  
Vlastné poznámky 

 
Na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne dňa 23. októbra 2008 poslanci prerokovali aj nasle-

dovné témy : 

Koncepcia sociálnej problematiky na území mesta Tren-

čín, ktorá ponúka funkčný model riešenia sociálnej proble-
matiky s dobudovaním sociálnych sluţieb a inštitúcií zabez-

pečujúcich sociálne sluţby na území mesta, ale zohľadňuje aj 

vznik novej legislatívy s pripravovanými zmenami. Sociálna 
politika Mesta Trenčín sa na základe demografického vývoja 

bude v budúcnosti prioritne orientovať na dve základné cieľo-
vé skupiny – dôchodcov a mladé rodiny. Strategickým záme-

rom mesta Trenčín v sociálnej politike bude funkcia koordi-

nátora a integrátora sociálnych sluţieb v meste. Podľa pred-
kladateľov koncepcie by nebolo správne ísť cestou rozširo-

vania sluţieb a konkurovania si s inými poskytovateľmi, na-
príklad cirkvou či charitou, ale formou ich vyuţívania a pod-

pory. Hlavnou činnosťou Mesta Trenčín bude predovšetkým 

vytvárať dobré podmienky pre rôzne dobrovoľné organizácie, 
najmä ich zrovnoprávnením a zavedením „súťaţe“ pri pri-

deľovaní prostriedkov mesta na financovanie ich aktivít (so-
ciálna politika a podobne). Územný plán Mesta Trenčín v 

rámci sociálnej politiky počíta s umiestnením minimálne 

nasledovných sociálnych zariadení pre dospelých  
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a) domovy dôchodcov reţimového typu v rozsahu 2,4 

miesta na 1.000 obyvateľov,  

b) domovy dôchodcov - penziónového typu, v rozsahu 0,8 
miesta na 1.000 obyvateľov,  

c) domy s opatrovateľskou sluţbou v rozsahu 2,2 b. j. na 
1.000 obyvateľov 

Cieľom pre budúcnosť je navrhnúť umiestnenie chýbajúcich 

zariadení sociálnej starostlivosti, najmä zariadení na dlhodobý 
pobyt starších občanov, bytov oso-

bitného určenia pre starých a zdra-
votne postihnutých občanov, rehabili-

tačného strediska poskytujúceho so-

ciálnu rehabilitáciu zdravotne ťaţko 
postihnutým občanom, špecializova-

ného zariadenia pre poskytovanie slu-
ţieb spoločensky neprispôsobivým 

občanom, krízových stredísk a hos-

picov. V rámci bytovej výstavby sa 
bude počítať v potrebnom rozsahu s 

bezbariérovými bytmi. 
Koncepcia bytovej politiky na území mesta. Medzi zá-

kladné priority samosprávy patrí prilákať súkromných inves-

torov bytovej výstavby do mesta a spolupracovať s nimi na 
príprave pri zabezpečovaní sociálneho bývania v nevyh-

nutnom rozsahu a v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja 
bývania zvýšiť starostlivosť o bytový fond či revitalizovať 

obytné zóny v meste. Vzhľadom na demografický vývoj spo-

ločnosti má mesto záujem zvyšovať ubytovacie kapacity v 
zariadeniach pre dôchodcov (penzióny, domovy pre dôchod-

cov), zabezpečiť sociálne bývanie niţšieho štandardu a so-
ciálne sluţby pre obyvateľov v sociálnej núdzi (vrátane týra-

ných osôb a odchovancov detských domovov). Na území mes-

ta je 21.161 bytových jednotiek, z toho postavených v roku 
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2007 je 514. K 31. augustu 2008 bolo rozpracovaných (štúdie, 

projektové dokumentácie, úvodné fázy realizácie a pod) 569 

bytových jednotliek. a 100 rodinných domov. Na porovnanie 
súčasná koncepcia bytovej politiky štátu uvaţuje v rokoch 

2010 aţ 2015 s priemerným dokončovaním bytov v rozsahu              
4 - 5 bytov na 1.000 obyvateľov. Celkový počet rodinných 

domov je 4 570, z toho v roku 2007 sa postavilo 87 rodinných 

domov. 

Vznik mestskej akciovej spoločnosti Trenčianska 

parkovacia spoločnosť, a.s. Novelou zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. decem-

bra. 2007 vošlo do 
platnosti ustanove-

nie, na základe kto-
rého obce a mestá 

vyberali daň za 

dočasné parkovanie 
motorového vozidla 

na vyhradenom 
priestore verejného 

priestranstva. Mestu 

Trenčín tak vznikla otázka, ako ďalej prevádzkovať parko-
viská na území Trenčína v súlade s platnou legislatívou. Po 

neúspešnej verejnej súťaţi sa rozhodlo riešiť vzniknutú situá-
ciu zaloţením mestskej akciovej spoločnosti a v druhom kroku 

pripraviť vstup strategického investora do tejto spoločnosti s 

cieľom dlhodobo riešiť statickú dopravu v meste. Mestská 
akciová spoločnosť by mala fungovať od 1. januára 2009. 

Zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a spoloč-

nosťou KABI Real, spol. s r. o., pre rozvoj priemyselného 

parku s cieľom skompletizovať potrebné pozemky. 
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Opravu pôvodného uznesenia, k predaju pozemkov pre 

Aupark, nakoľko v danej lokalite sa uskutočnilo celoobecné 

mapovanie pozemkov (Obnovu katastrálneho operátu – tzv. 
OKO novým mapovaním uskutočňuje štát prostredníctvom 

katastrálnych úradov). Treba opraviť pôvodné uznesenie na 
základe skutočného stavu v katastri nehnuteľností. Cena zos-

táva z pohľadu celkovej výšky rovnaká, jednotlivé ceny, za 

ktoré boli pozemky v minulosti odpredávané, však boli sprie-
merované. (Vzhľadom na to, ţe pozemky boli predávané za 

kúpne ceny 9.000 Sk/m
2
, 2.500 Sk/m

2
 a 4.000 Sk/m

2
. V ná-

vrhu je kúpna cena stanovená jednotne na základe sprie-

merovania pôvodných kúpnych cien a predstavuje 3.050 

Sk/m
2
). 

Zámenu nehnuteľností medzi Mestom Trenčín a Sloven-

skou republikou zastúpenou Slovenskou správou ciest na 
účely vzájomného majetkového vysporiadania nehnuteľností. 

V podstate ide o vysporiadanie nehnuteľností dotknutých stav-

bou Juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a Mesto Trenčín 
si skompletizuje pozemky nachádzajúce sa v susedstve pri-

pravovanej priemyselnej zóny 

Odpredaj pozemku s výmerou 185 m
2
 pre Tatra Real 

Trade, a.s., Bratislava, ktorý realizuje výstavbu podzemných 

garáţí pri Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky. Ţiadateľ na základe zmeny dispozič-

ného riešenia nadzemného objektu nad podzemnými garáţami 
poţiadal o dokúpenie pozemku pod týmto budúcim objektom. 

Ide o dokúpenie pozemku investorom s tým, ţe nadzemná 

budova bude širšia so skrátenou dĺţkou. Dokupovaný rozdiel 
má výmer 185 m

2
, cena je stanovená na 10 - tisíc Sk/m

2
. 

Predaj nehnuteľností (pozemky a na nich sa nachádza-

júci Športový areál Noviny – tenisové kurty) pre 

spoločnosť „Hossa Corp. a.s., Trenčín“ na vybudovanie 

športového areálu – tenisových kurtov, polyfunkčného objek-
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tu, zázemia k športovému areálu a parkovísk. Kupujúci na 

seba preberá záväzky z existujúcej nájomnej zmluvy uza-

tvorenej na predmet predaja s nájomcom Tenisové centrum 
mládeţe Trenčín. Útvar architektúry a stratégie na základe 

ţiadostí viacerých záujemcov o kúpu uvedeného areálu vyzval 
všetky subjekty na predloţenie urbanistickej štúdie riešenia 

tohto územia. Podľa platného ÚPN SÚ a jeho doplnkov je da-

ná lokalita definovaná ako športovo-rekreačné územie, čias-
točne v kombinácii s nešpecifikovanou komerčnou vybave-

nosťou. V stanovenom termíne predloţili urbanistické štúdie 
dvaja záujemcovia Hoss Corp, a.s., a Altoma, s.r.o. Urba-

nistická štúdia Hoss Corp, uvaţuje s rekonštrukciou teniso-

vých kurtov a doplnením zázemia v podobe športového klubu 
a obsluţných priestorov, čím rešpektuje aj platnú funkciu ÚPN 

SÚ. V časti územia, ktorá umoţňuje územie zastavať poly-
funkciou, uvaţuje s polyfunkčným objektom, kde parter ob-

jektu bude slúţiť na obchodné a komerčné vyuţitie v zmysle 

ÚPN SÚ, a ostatné podlaţia sú navrhované na bývanie dočas-
ného i trvalého charakteru. Mierkou je objekt prispôsobený 

veľkosti územia, v kombinácii s doplnkovými prvkami ako 
detské ihrisko, zeleň, ako aj riešením statickej dopravy. Štúdia 

ďalej uvaţuje s urbanistickým prepojením tohto územia do 

plôch inundácie, kde je moţné prírodný fenomén pretaviť do 
rozšírenia oddychovo-športových funkcií, bez trvalých a 

pevných stavieb, ktoré v inundácii nie sú prípustné. Na zá-
klade uvedených skutočností Útvar architektúry a stratégie ako 

odborný útvar Mestského úradu v Trenčíne odporučil riešenie 

a následne majetkový prevod podľa predloţenej štúdie Hoss 
Corp, a.s., Trenčín. 

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Tren-
čín na rok 2008. V návrhu  sú zapracované zmeny vyplý-

vajúce z očakávaných skutočných príjmov a výdavkov v roku 

2008, zmeny vyplývajúce z odstraňovania škôd po veternej 
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smršti, zreálnená je potreba finančných prostriedkov na zvoz a 

odvoz odpadu v roku 2008 a navrhnuté je prijatie dlhodobého 

úveru na investičné akcie. Je to zmena úveru, ktorý uţ mesto v 
súčasnosti čerpá a bol odsúhlasený do konca roka 2008 a 

slúţil na preklenutie časového nesúladu v súvislosti s príjmom 
z predaja pozemkov v priemyselnom parku. Nakoľko tieto 

príjmy budú realizované v roku 2009, je potrebné ho predĺţiť. 

Mesto získalo výhodnejšie podmienky úveru, ktorý realizuje v 
spolupráci s Európskou investičnou bankou na základe do-

brých výsledkov hospodárenia mesta Slovenská sporiteľňa. 
Polovicu z uvedenej čiastky poskytuje priamo Európskou 

investičnou bankou s nenávratným príspevkom vo výške 10 

%, t. j. 7,5 mil. Sk. 

Odpustenie poplatku z omeškania vo výške 328.109 Sk 

pre občianku Trenčína. Spomínaná občianka uhradila nedo-
platok na nájomnom vo výške 149.500 Sk, ale výška poplatku 

z omeškania však predstavovala k termínu úhrady sumu 

328.109 Sk. Všetky ostatné platby spojené s uţívaním bytu 
uhrádza pravidelne, nemá iné záväzky voči Mestu Trenčín. 

Uvedená je matkou dvoch maloletých detí, pracuje ako kraj-
čírka s priemernou mzdou 11 - tisíc Sk, v súčasnosti je v 

rozvodovom konaní. 

Vlastné poznámky 
 

Deviaty ročník Ná-
rodnej ceny Slovenskej 

republiky za kvalitu 

pozná svojich víťazov. 
Zástupcovia Mesta 

Trenčín na čele s pri-
mátorom mesta Ing. 

Branislavom Cellerom 
a prednostom Mestské-
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ho úradu v Trenčíne Ing. Františkom Sádeckým dňa 27. 

októbra 2008 prevzali v Bratislave z rúk prezidenta Slovenskej 

republiky Ivana Gašparoviča ocenenie finalistu Národnej 

ceny Slovenskej republiky za kvalitu 2008. Trenčín je dru-

hou samosprávou s týmto ocenením. Podľa predsedu Úradu 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej repu-

bliky Ing. Mgr. Peter Lukáča týmto spôsobom chcú oceniť 

manaţmenty tých podnikov a organizácií, ktoré do svojho 
vnútra zavádzajú progresívne spôsoby riadenia kvality.  

,,Národná cena za kvalitu je najvyššie ocenenie, ktoré môţu 
dostať podniky alebo organizácie, ktoré preukázali inova-

tívnosť a schopnosť takéto nástroje zavádzať do svojho 

riadenia.“ uviedol počas slávnostného 
večera v Primaciálnom paláci Ing. Mgr. 

Peter Lukáč.  
,,Zapojením sa do súťaţe sme sa 

rozhodli preveriť úroveň kvality nášho 

fungovania, je to určitá nadstavba, 
ktorú má zatiaľ iba málo miest na 

Slovensku a sme medzi prvými, ktorí 
sa vydali touto cestou. Pokračujeme tak 

v nastavenom trende stáleho zlepšova-

nia kvality poskytovaných sluţieb ve-
rejnosti a kvality práce mestského úra-

du. Ocenenie v súťaţi Národná cena za kvalitu je pre nás 
zároveň potvrdením, ţe Mesto Trenčín sa svojou orientáciou 

na klientsky prístup k obyvateľom a návštevníkom mesta 

vydalo správnym smerom,“ dodal na margo ocenenia primátor 
Ing. Branislav Celler. 

Info Trenčín 06.11.2008 
Pomocná evidencia 592/1/08 

 



 178 

     Uţ tretiu  zmenu tohtoročného rozpočtu schválili na 

svojom októbrovom rokovaní 29. októbra 2008 poslanci 

Zastupiteľ-stva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmenu 
rozpočtu  si vynútil výpadok príjmov z dane z motorových 

vozidiel, nárast príjmov z dane z fyzických osôb, ako aj 
zapracovanie prijatia úveru na vykrytie schodku kapitálového 

rozpočtu. Príjmy boli  zapracované vo výdavkovej časti 

rozpočtu. Najväčší podiel nových výdavkov smeruje do 
sociálnych rozpočtových orga-nizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samo-správneho kraja. Suma 
5. 170.000 Sk bola určená predovšet-kým na zvýšenie platov 

a odvodov do poistných fondov za za-mestnancov týchto 

zariadení v najniţších platových stupňoch, ako aj na zvýšenie 
hmotnej zainteresovanosti zamestnancov. Poslanci schválili aj  

ďalšie prostriedky na zvýšenie dotácie na dopravu vo 
verejnom záujme pre SAD Trenčín a SAD Prie-vidza a 

v kapitálových výdavkoch schválili zvýšenie pros-triedkov na 

spolufinancovanie europrojektov na rekonštrukciu ciest, 
nemocníc, školských,  kultúrnych a sociálnych zariadení 

v rámci samosprávneho kraja. Poslanci schválili návrh na 
predčasné splatenie úveru UNiCredit Banke Slovakia vo výške 

102.095.000 Sk a  zvýšenie uţ schváleného úveru vo výške 

1.200.000.000 Sk od Dexia Banky o sumu 102.095.000 Sk na 
financovanie investičných potrieb t.j. na úver vo výške 

1.302.095.000 Sk.  V prvom čítaní poslanci odobrili aj návrh 
rozpočtu na roky 2009 aţ 2011. 

    Poslanci schválili aj všeobecne záväzné nariadenie o určo-

vaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole 
a o určovaní výšky mesačného príspevku za ubytovanie 

v školskom internáte. Zastupiteľstvo schválilo zrušenie Školu 
v prírode v Belušských Slatinách a Školu v prírode v Brezovej 

pod Bradlom. Regionálny parlament schválil aj návrhy projek-

tov na podanie ţiadostí o nenávratné finančné príspevky z pro-
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gramov Európskej únie, najmä v operačnom programe Cez-

hraničná spolupráca Slovenskej a Českej republiky 

     Poslanci schválili operačný plán zimnej údrţby ciest na 
zimné obdobie 2008/2009, ktorý predloţila Správa ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a vzali na vedomie aj 
informáciu o zdravotníckych zariadeniach v správe Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. Októbrové zastupiteľstvo vyvr-

cholilo voľbou hlavného kontrolóra, keď vo funkcii bol  znovu 
zvolený Ing.  Richard Horváth, ktorý získal 33 hlasov. Jeho 

proti kandidát  Ing. Libuša Zigová získala 7 hlasov. 
Pomocná evidencia 578/1/08     

 

Pri príleţitosti Pamiatky zosnulých a 90. výročia ukončenia 
1. svetovej vojny usporiadalo Veliteľstvo síl výcviku a pod-

pory Ozbrojených Slovenskej republiky v Trenčíne 31. ok-
tóbra 2008 spomienkové stretnutie pri pamätníku umučených 

na Brezine. Na pietnom akte sa okrem vojakov v aktívnej 
sluţbe z podriadených útvarov zúčastnili aj vojenskí dôchod-

covia a úctu zomrelým vojakom vzdali poloţením venca k pa-

mätníku a zapálením svietnikov pri hroboch umučených. Ve-
liteľ síl výcviku a podpory Ozbrojených Slovenskej republiky 

generálmajor Miroslav Kováč povedal, ţe „aj preto tu dnes 
stojíme, aby sme venovali tichú spomienku nielen svojim 

blízkym, ale aj tým, ktorí poloţili svoje ţivoty za ţivoty nás a 

našich predkov.“ Pri tejto príleţitosti vojaci nespomínali len 
na slovenských hrdinov z čias dávno zapadnutých prachom, 

ale i na nedávnu najhoršiu leteckú tragédiu v histórii Slo-
venskej republiky.  

Vlastné poznámky 

 
Brezina by mala zostať Brezinou. Tento názor environ-

mentalistov, spísaný za záchranu trenčianskeho lesoparku petí-
ciu, podporilo svojím podpisom viac ako 6300 občanov, ktorý 

dňa 3. novembra 2008 odovzdali na Mestskom úrade v Tren-
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číne. Environmentalisti chcú svojou aktivitou docieliť, aby 

vedenie mesta nepodľahlo nátlaku investorov a „zelené plo-

chy“ v Trenčíne zostali zachované. „Očakávame zo strany 
mesta korektný prístup nielen voči investorom, ale aj voči 

občanom, ktorých reprezentuje petícia,“ vysvetlil na tlačovej 
konferencii Mgr. Richard Medal z Centra environmentál-

nych aktivít. Podľa primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera však rozpor medzi ochranármi a mestom v prípade 
lesoparku nie je, lebo „pre nás je Brezina takisto nedotknu-

teľná. Nehrozí ţiad-ne zniţovanie vý-mery, ako bolo moţno 
nejakým spôsobom 

prezen-tované. 

Naopak, sme 
pripravení do 

Breziny aj v ďalšom 
období investovať 

zdroje tak, aby bola 

ešte atraktívnejšia a 
ešte príťaţlivejšia 

pre Trenčanov a 
návštevníkov 

mesta.“   Ako uviedla koordinátorka petície Lucia Almášiová, 

„so zberaním podpisov začali environmentalisti počas 
hudobného festivalu Pohoda v júli tohto roku. Z celkového 

počtu podpísaných ju podporilo 63 % Trenčanov. Zdôraznila, 
ţe petíciu podpísali ľudia všetkých vekových kategórií. Pri 

rozhovore s nimi som mala pocit, ţe svojím podpisom chcú 

zariadiť niečo do budúcnosti.“ Zároveň zdôraznila, ţe počet 
ľudí, ktorí petíciu podporili, vysoko prekročil ich očakávania. 

Podľa Mgr. Ri-charda Medala „v súčasnosti neexistuje ţiaden 
konkrétny zá-mer, ktorý by momentálne ohrozoval Brezinu. 

Napriek tomu povaţuje spísanie petície za opodstatnené, lebo 

sú zdokumen-tované silné tlaky zo strany investorov, ktorým 
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zatiaľ mesto odoláva. Veríme, ţe vďaka tejto petícii aj bude 

odolá-vať.“ Primátor Ing. Branislav Celler zdôraznil, ţe 

„terajšia výstavba v okolí Breziny je v súlade s územným 
plánom. Platia tam ochranné pásma i to, kde môţu byť 

postavené domy od lesoparku.“ V súvislosti s ďalšou zeleňou, 
ktorú chcú envi-ronmentalisti petíciou chrániť, chce Mesto 

Trenčín presne vyš-pecifikovať, ktoré zelené plochy v 

Trenčíne sú vo vlastníctve mesta a ktoré sú súkromné. „Pokiaľ 
je plocha vnímaná ako verejná a je vo vlastníctve mesta, tak 

naším zámerom bude, aby aj naďalej zostala verejnou zeleňou, 
aby nedochádzalo k zmenšovaniu verejnej zelene. Ďalším 

momentom je tieţ údrţ-ba a skvalitňovanie tejto zelene,“ 

uviedol primátor Ing. Bra-nislav Celler. Dodal, ţe petíciou sa 
bude mesto zaoberať a v zákonom stanovenej lehote k nej 

zaujme stanovisko. 
Vlastné poznámky 

 

Skupina poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja  v zloţení A. Kováčová, A. Ondičová, M. 

Bridík, V. Čičmanec a H. Gašparík navštívila v dňoch 3. – 
6. novembra 2008 hlavné mesto Európskej únie - Brusel. Táto 

pracovná cesta poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja  

do Bruselu bola uţ treťou tohto roku, ktorá je súčasťou európ-
skeho prístupu Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby 

v priebehu volebného obdobia všetci poslanci regionálneho 
zastupiteľstva mali moţnosť oboznámiť sa s činnosťou zas-

túpenia Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli, európ-

skych inštitúcií a súčasne dozvedieť sa viac o finančných 
moţnostiach, ktoré Európska únia ponúka prostredníctvom 

širokej škály programov. Traja z piatich členov delegácie 
pracujú v oblasti zdravotníctva a prichádzajú do Bruselu 

oboznámiť sa s výsledkami októbrového podujatia Open 

Days, na ktorom sa tento rok Trenčianskeho samosprávneho 
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kraja predstavil s projektom e-zdravotníctva. Nadobudnuté 

poznatky a cenné kontakty budú môcť účastníci vyuţiť nielen 

v poslaneckej práci, ale aj pri výkone svojej odbornej práce. 
Pracovný program poslancov začal v Dome slovenských 

regiónov. Význam a činnosť zastúpenia Trenčianskeho samo-
správneho kraja ako aj fungovanie spoločného zastúpenia sa-

mosprávnych krajov v Bruseli a s činnosťou poradného orgánu 

Európskej únie - Výboru regiónov zoznámila poslancov zás-
tupkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli Mgr. 

Beata Balková. V stredu 5. novembra 2008 sa poslanci Tren-
čianskeho samosprávneho kraja  stretli so slovenskými poslan-

cami Európskeho parlamentu MUDr. Irenou Belohorskou 

a Ing. Petrom Bacom. Neskôr popoludní delegácia navštívila 
zastúpenie partnerského regiónu Pikardia. Predmetom pracov-

ného stretnutia bola spolupráca oboch regiónov v oblasti zdra-
votníctva a spoločná prezentácia na workshope počas Open 

Days 2008. Na záver pracovnej cesty poslanci navštívili sídlo 

zastúpenia anglického regiónu West Midlands v Bruseli, ktorý 
bol partnerom Trenčianskeho samosprávneho kraja  počas 

Open Days 2008. V diskusii s predstaviteľom regiónu hovorili 
o priebehu podujatia zameraného na zdravotníctvo, ako aj 

o budúcej spolupráci pri rozvíjaní európskych projektov 

v tejto oblasti.  
Vlastné poznámky 

 
Dňa 14. novembra 2008 si pripomenula študentská obec 

v Trenčíne 19. výročie „neţnej revolúcie“ jednak stretnutím 

študentov v Artkino Metro s lídrami neţnej revolúcie Jánom 

Budayom a Františkom Mikloškom a potom na Mierovom 

námestí bol pripravený míting. Pravdu povediac, očakával 
som, ţe pripravený hudobno-zábavný program bude dosta-

točným lákadlom pre masovejšie stretnutie mladých. Na Mie-

rovom námestí sa stretlo cca 50 mládeţníkov, ako aj starších 
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občanov, ktorí skôr zo zvedavosti chceli vidieť a počuť 

obľúbené skupiny Vanilla Klub z Bratislavy, Karpatské 

chrbáty z Vrbového a No Putz z Trenčína. Pri príhovore 
primátora Mesta 

Trenčín Ing. Bra-

nislava Cellera 
a podpredsedu 

Trenčianskeho sa-
mosprávneho kra-

ja PaedDr. Jozefa 

Boţika sa za 

študentov priho-

vorili predsedníč-
ka Detského par-

lamentu mesta Trenčín Martina Kriţanová a predsedníčka 
Študentského fóra Zuzana Betáková. 

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 04.12.2008 
Pomocná evidencia 655/1/08 

 
V piatok 21. novembra 2008, keď počasie predvádzalo tie 

najdivokejšie kombinácia daţďa, sneh a vetra, kde sa dalo za-

hriať nielen v teplom svetri a s horúcim drinkom. Týmto mies-
tom bol hotel Tatra, v ktorom Trenčianska nadácia usporia-

dala galavečer pod názvom „Míľniky“. Bolo to pomyseľné 
stretnutie po ôsmych rokoch od svojho vzniku. Hosťami boli 

darcovia, partneri a priaznivci, ktorí s radosťou darujú penia-

ze, čas a svoje schopnosti  v prospech dobrých projektov. Hos-
ťami galavečera boli aj viaceré osobnosti, ktoré majú blízko 

k Trenčínu alebo k Trenčianskej nadácii, z ktorých treba spo-
menúť J.E. veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej 

republike Roba Swartbola, chargé d  ́ affairs Veľvyslanectva 

Spojených štátov amerických Keitha Eddinsa, televíznu 
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hlásateľku Jarku Hargašovú, herca Štefana Skrúcaného, 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre zavedenie eura 

Igora Baráta a 
riaditeľku pre 

rozvoj nadácie 
Greater Mil-

waukee Fouda-

tion z USA Do-

ris Heiser. Vr-

cholom večera 
bolo ocenenie 

tých, ktorí 

Trenčianskej 
nadácii v minulom roku najviac pomáhali. Sklenenú plastiku 

steblá trávy s kvapkami rosy navrhnutú výtvarníkom Jozefom 
Vydrnákom, vyrobenou majstrami skla spoločnosti RONA 

Lednické Rovne prevzali : 

- Holaďan Jacques van der Linden za unikátny počin za-
loţenia jedného z prvých nadačných fodov a za trvalý 

záujem investovať do rozvoja filantropie za hranicami svo-

jej krajiny; 
- Nadácia Tatra banky za strategické rozhodnutie dlhodobo 

podporovať v regióne organizácie; 
- spoločnosti Porfix Pórobetón a.s. za moderný príklad 

spoluţitia firmy a jej zamestnancov a za starostlivosť 

o región, kde pôsobí. 
Pardon 28.11.2008 

Info Trenčín 04.12.2008 

Pomocná evidencia 640/1/08, 655/1/08  
 

V Trenčíne sa začala dňa 1. decembra 2008 petičná akcia s 
názvom „Neničte park Auparkom.“ „Aupark nepatrí do 

historického centra mesta,“ vyjadrila sa vedúca petičnej akcie 

zľava – Igor Barát, Rob Awartbol, Ing. Branislav Celler 
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Ing. Magda Košútová. Primátor Mesta Trenčín Ing.  Bra-

nislav Celler si myslí, ţe petícia sa zneuţíva na politické 

ciele, „tu ide čisto o politiku, nie o Aupark.“ Petícia je akciou 
strany Smer, ktorú podporili aj dvaja nezávislí mestskí pos-

lanci Ing. Róbert Lifka a Ján Babič. Obchodno-zábavné cen-
trum by podľa územ-

ného plánu mesta ma-

lo stáť na mieste sú-
časného parku medzi 

ulicami Knieţaťa Pri-
binu, Palackého a 

zjazdu z mosta. „Za-

čiatok výstavby je plá-
novaný na rok 2009, 

najprv sa však musí 
vyriešiť doprava, aţ potom výstavba,“ uviedol primátor. „Ja 

som sa so ţiadnym organizovaným odporom nestretol,“ dodal. 

Práve naopak, tvrdí, ţe Trenčín potrebuje prilákať novú 
pracovnú silu. Petičná akcia trvá do 15. decembra 2008. 

„Petíciu vnímame ako určitý prieskum verejnej mienky a sme 
presvedčení, ţe stavba takéhoto charakteru nepatrí do širšieho 

historic-kého centra mesta,“ uviedol poslanec mestského 

zastupiteľstva Mgr. Ladislav Pavlík. Názory Trenčanov sa 
líšia. „Nech to skôr dajú na okraj Trenčína, som proti ničeniu 

zelene,“ povedala svoj názor Mária Jamrišková. „Ja som za, 
budem to vyuţívať,“ uviedla Anna Petríková. Mária 

Lukáčiková si myslí, ţe v meste ubúda zelene. 

tasr 01.12.2008 
 

Záver kalendárneho roka 2008 vyznel pre Mestskú políciu 
v Trenčíne nepríjemne, doslova škandalózne a pohoršujúco. 

Najprv to bola informácia, ţe policajt okradol svojho kolegu o 

5.000 Sk a ďalší preţil nočnú sluţbu u svojej milenky. 
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Konanie oboch policajtov odsúdil primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler, keď ich označil za neakceptovateľné. 

„Nie je to nič príjemné pre nikoho, kto túto uniformu oblieka. 
Je to šok a je to nezlučiteľné s prácou policajta,“ reagoval k 

prípadu policajta, ktorý ukradol peniaze zo skrinky svojho 
kolegu, zástupca náčelníka trenčianskej mestskej polície pre 

výkon sluţby Petr Vojtěch. Celé toto vyvrcholilo abdikáciou 

doterajšieho náčelníka mestskej polície Mgr. Františka 

Orságha k 31. decembru 2008.  

Vlastné poznámky 
 

Voľby do Mestskej školskej rady v Trenčíne sa usku-

točnili dňa 11. decembra 2008 na základe končiaceho sa 
štvorročného funkčného obdobia predchádzajúcej mestskej 

školskej rady, v zmysle platnej legislatívy. Na voľbách sa 
z počtu 28 základných a materských škôl, základnej umeleckej 

školy a centra voľného času na území mesta zúčastnilo 18 

predsedov školských rád, čo je 64 % oprávnených voličov.  
Volebná komisia po sčítaní hlasov oznámila výsledky volieb, 

ţe : 

- v kategórii predsedov školských rád boli zvolení traja 
zástupcovia – Ing. Mária Špániková s počtom 8 hlasov , 

PaedDr. Oľga Šmatláková  7 hlasov a Mgr. Šárka 

Šicková 4 hlasov; 

- v kategórii rodičov boli zvolení dvaja zástupcovia – Mgr. 

Juraj Plánka a Mgr. Jarmila Rajnincová, zhodne po 4 

hlasy; 

- v kategórii riaditeľov boli zvolení štyria riaditelia – Vero-

nika Soukupová a Mgr. Marián Lopatka s počtom 7 
hlasov, Alena Papierniková a Mgr. Jozef Spišák so 

zhodným počtom  5 hlasov;  
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- mestská školská rada bola doplnená delegovanými zástup-

cami mesta – poslancami Eduardom Hartmannom a Bra-

nislavom Zubričaňákom. 

Vlastné poznámky 
 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH, privítal vo štvrtok 11. decembra 2008 na 

pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja prof. RNDr. 

Milana Melníka, DrSc., vedeckovýskumného pracovníka, 
ktorý má k nášmu kraju veľmi blízky vzťah. Profesor RNDr. 

Milan Melník bol v roku 2005 na základe návrhu Univerzity v 
Cambridge zapísaný do svetovej encyklopédie ako Vedecká 

osobnosť sveta. V septembri mu prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič udelil na návrh Vlády Slovenskej 
republiky štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 2. triedy 

za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a rozvoj vzdelávania v 
oblasti chémie. Ako vedec, uznávaný doma i v zahraničí, 

prispel k rozvoju ľudského a vedomostného potenciálu 

Slovenska. Viedol a vychoval stovky univerzitných študentov. 
Stál pri zrode Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, 

niekoľko rokov na nej prednášal a v súčasnosti je spolu s 
MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH členom správnej rady 

univerzity. Tak ako univerzite pomáhal v jej začiatkoch, tak 

chce pre ňu urobiť maximum v súčasnosti i v budúcnosti. 
Nosnou témou stretnutia preto bola oblasť vzdelávania a 

školstva. Pre Trenčiansky kraj je mimoriadne dôleţité 
zvyšovanie úrovne na Trenčianskej univerzite, tak ako pre 

Trenčiansky samosprávny kraj príprava ţiakov stredných a 

odborných škôl na ďalšie štúdium a na úspešné zaradenie do 
ţivota. Na rokovaní boli prítomní aj poslanci Národnej rady 

Slovenskej republiky JUDr. Vladimír Mečiar a Ing. Milan 

Rehák, štátny tajomník ministerstva školstva Slovenskej repu-
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bliky Ing. Jozef Habánik, PhD a podpredseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik.  

Vlastné poznámky 
 

V priestoroch obradnej siene mesta Trenčín  dňa 11. 
decembra 2008 primátor mesta Ing. Branislav Celler a 

členovia Zboru pre občianske záleţitosti Mestského úradu 

v Trenčíne prijal členku Zboru pre občianske záleţitosti pri 
Mestskom úrade v Trenčíne Soňu Zajacovú pri príleţitosti jej 

70. narodením,  ktorá 35 rokov odvádza prácu speváčky 
a hudobníčky pri občianskych obradoch a slávnostiach Zboru 

pre občianske záleţitosti Mestského úradu v Trenčíne a 

taktieţ je dirigentkou Evanjelického speváckeho zboru Zvon. 
Všetci jej prajeme pevné zdravie a hlavne dobrý hlasový fond.  

Info Trenčín 23.12.2008 
Pomocná evidencia 675/1/08 

 

Dňa 15. decembra 2008 sa uskutočnilo ustanovujúce za-
sadnutie Regionálnej rady pre hospodársky a sociálny dialóg 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnili za 
Trenčiansky samosprávny kraj jeho predseda MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH,  podpredseda PaedDr. Jozef Boţik a ria-

diteľ úradu Ing. Dušan Lobotka a predstavitelia  Regionálnej 
rady Konfederácie odborového zväzu Slovenskej republiky 

Eugen Škultéty, Jozef Buran, Andrea Cymprichová 
a Štefan Kotras. Zástupcovia Asociácie zamestnávateľských 

zväzov ako ďalší partner sa ospravedlnili. Regionálna rada pre 

hospodársky a sociálny dialóg je spoločným dobrovoľným 
poradným a konzultatívnym orgánom zástupcov samospráv-

neho kraja, odborov a zamestnávateľov pre tripartitné roko-
vania s cieľom dosiahnuť zhodu v zásadných otázkach hos-

podárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja. Re-

gionálna rada pre hospodársky a sociálny dialóg vytvára 
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podmienky vzájomne rešpektovanou formou dialógu udrţať 

sociálny mier ako zásadný predpoklad pozitívneho vývoja 

ekonomiky a ţivotnej úrovne občanov samosprávneho kraja. 
Sociálni partneri sa budú usilovať spolupracovať s ďalšími 

subjektmi, ktoré prejavia úprimný záujem prispieť k do-
siahnutiu stanovených cieľov. Regionálna rada pre hospo-

dársky a sociálny dialóg sa zaoberá riešením problémov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja 
najmä v týchto oblastiach :  

 hospodárskeho a sociálneho rozvoja,  
 zamestnanosti a rozvoja ľudských zdrojov,  

 podmienok podnikania,  

 verejných sluţieb (doprava, školstvo, zdravotníctvo, 
sociálna starostlivosť, starostlivosť o mládeţ, telovýchova, 

šport, kultúra),  
 pracovno-právnych a sociálnych podmienok občanov 

a prihraničnej spolupráce.  

Výbor Regionálna rada pre hospodársky a sociálny dialóg 
bude zasadať spravidla raz za tri mesiace a v prípade potreby, 

najmä pri riešení závaţných problémov môţe byť rokovanie aj 
mimo plánovaného termínu. Podrobnosti spolupráce sú 

uvedené v štatúte, ktorý dnes uvedení zástupcovia podpísali. 

Ako vyplynulo z rokovania, jeho účastníci vidia prínos najmä 
vo vzájomnej informovanosti a v hľadaní riešení, prospešných 

pre všetkých občanov nášho kraja. 
www.tsk.15.12.2008 

 

Tradičné koncoročné stretnutie s novinármi absolvoval v 
utorok 16. decembra 2008 predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lo-

botka. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia printových a 

elektronických regionálnych médií i regionálni spravodajcovia 
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celoplošných médií. Trenčiansky ţupan označil takéto stret-

nutie za formu poďakovania novinárom za celoročnú prácu, 

ktorá prispieva aj k propagácii kraja i regionálnej samosprávy, 
ktorú za sedem rokov existencie ešte ľudia nemajú dostatočne 

zaţitú, nepoznajú jej kompetencie a aj zásluhou novinárov sa 
postupne veci menia. Predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja vyslovil presvedčenie, ţe spoločne zvládnu aj ten budúci 

rok, ktorý bude určite náročný, aj keď ešte nie sú celkom jasné 
prognózy, v akom rozsahu zasiahne náš región kríza. Ocenil, 

ţe regionálne médiá akceptujú aj občania, pretoţe práve tam 
nachádzajú témy, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Do 

nového roka zaţelal novinárom pokojnú myseľ, pevné zdravie 

a dobrú náladu.  
www.tsk.sk 18.12.2008 

 

Priaznivci Trenčianskeho múzea a regionálnej histórie sa v 

stredu 17. decembra 2008 stretli v Kongregačnej sále Ţupného 
domu pri vianočnej čaše vína, aby zhodnotili končiaci sa rok a 

načrtli najdôleţitejšie úlohy v nadchádzajúcom období. Ria-

diteľka múzea Katarína Babičová predovšetkým poďakovala 
za podporu a spoluprácu predstaviteľom Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktorí finančne podporili nielen aktivity, ktoré 
návštevníci môţu vidieť pri prehliadkach kultúrnych zariadení 

na vlastné oči, ale aj veľmi dôleţitý a nákladný archeologický, 

architekto-historický a statický výskum. Tento rok na hrade 
dokončili opravu hospodárskeho objektu, pod ktorým uţ náv-

števníci môţu bezpečne prechádzať, v Čachticiach otvorili 
novú expozíciu, na karneri sv. Michala finišoval výskum a 

inštaluje sa nová expozícia, ktorá bude sprístupnená na budúci 

rok. Trenčiansky hrad a ďalšie objekty v správe múzea si na 
svoju údrţbu a rekonštrukciu vyţadujú veľmi veľa. Tren-

čiansky samosprávny kraj finančne samozrejme nedokáţe za-
bezpečiť z vlastných zdrojov všetko, čo by chcel, ale vyčle-

ňuje v rámci svojich moţností maximum, aby pracovníci mú-

http://www.tsk.sk/
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zea mohli zrealizovať všetko podstatné. Na budúci rok Tren-

čiansky samosprávny kraj najviac zainvestuje do opravy ka-

sární a hodinovej veţe a ako jednu z najdôleţitejších priorít 
bude riešiť odvodnenie hradu. Časť financií sa Trenčianske 

múzeum pokúsi získať z rôznych grantov. Slávnostný prípitok 
predniesol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý všetkým poďakoval za 

spoluprácu a všestrannú podporu a poprial im veľa síl do 
ďalšieho náročného obdobia. O príjemnú náladu sa postarala 

Horňácka muzika Martina Hrbáča z Veselí nad Moravou.  
www.tsk.sk 18.12.2008 

 

Rozpočet mesta Trenčín bude v nasledujúcom roku 2009 
konzervatívnejším pri beţných výdavkoch mesta a naopak 

prorozvojový pri kapitálových výdavkoch. Aj keď sa podľa 
primátora Ing. Branislava Cellera v budúcom roku 

predpokladá 15 % nárast príjmov z podielových daní, 

samospráva sa pre svetovú finančnú krízu rozhodla počítať len 
s piatimi %. Celkovo bude mesto Trenčín ďalší rok hospodáriť 

so sumou takmer 1,44 miliardy Sk, čo je 47,8 milióna euro. 
Rozpočet schválili mestskí poslanci na poslednom tohto-

ročnom zastupiteľstve 16. decembra 2008. Podľa primátora 

Ing. Branislava Cellera tento rok pri tvorbe rozpočtu neboli 
robené ţiadne ústupky v oblasti školstva a sociálnych vecí, 

v ostatných bolo potrebné hľadať rezervy. „Mesto sa nevy-
bralo cestou zvyšovania daní alebo poplatkov, ale hľadali sme 

rezervy vo výdavkoch, tak aby sme nezaťaţovali,  v uţ tak 

ťaţkom roku, rodinné rozpočty. Samozrejme nie je moţné 
hneď realizovať kaţdú poţiadavku občanov, aj v tomto smere 

je potrebná trpezlivosť a je potrebné vidieť obmedzenia 
rozpočtu.“ 

Rozpočet mesta, ktorý schválili mestskí poslanci pre rok 

2009, ráta s investíciami 470 miliónov Sk (15,6 milióna euro).  

http://www.tsk.sk/
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Mesto investuje : 

 do rekonštrukcie základných a materských škôl 76 
miliónov korún, z toho vybudovanie nového športovo-

rekreačného areálu pri Základnej škole na Bezručovej ulici 

bude stáť 20 miliónov Sk, zostatok peňazí pôjde do 
rekonštrukcie sociálnych zariadení základných a mater-

ských škôl, školských jedální v zmysle nových noriem 
Európskej únie a zastaraných tepelných zdrojov. 

 do riešenia dopravy pôjde v budúcom roku takmer 52 

miliónov Sk investícií, z ktorých budú financované nové 

chodníky, parkoviská na sídliskách, úprava mestských 
komunikácií a kriţovatiek. Štyri milióny Sk bude stáť 

dokončenie dopravného riešenie na Námestí svätej Anny 

v kriţovaní s ulicami Súdna a Električná. Ďalších 48 
miliónov Sk bude riešiť údrţbu komunikácií v správe mesta 

v podobe nových asfaltových povrchov, opravy ciest či 
zimnej údrţby. 

 v poloţke šport poslanci odsúhlasili 82 miliónov Sk, 
z toho najviac pôjde na prvú etapu výstavby novej letnej 

plavárne, ktorá je financovaná z peňazí získaných od 

Ţelezníc Slovenskej republiky za starú letnú plaváreň. 
Okrem toho pôjde na nové detské ihriská 5,2 milióna Sk, na 

športovú halu 3,7 milióna Sk, na riešenie zlého technického 
stavu futbalového štadióna 7,3 milióna Sk a na zimný 

štadión 14 milióna Sk. 

 kultúra tento rok získa pre nový šat Kultúrneho strediska 
Istebník prostriedky za takmer 5 miliónov Sk (v zre-
konštruovanej budove bude aj sídlo mestskej polície pre 

Zámostie), rovnako pre kultúrne stredisko Kubra 1,5 mi-

liónov Sk. Mesto pripraví projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu kina Hviezda a zrealizuje nákup nového 

klavíra poţadovaného Klubom priateľov váţnej hudby. 
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 pre oblasť ţivotného prostredia je v rozpočte na investície 

vyčlenených spolu 23 miliónov Sk v tejto čiastke sa na-
chádza ďalšia etapa odvodnenia sídliska Juh, nová kana-

lizácia na Zámostí, riešenie problematiky bioodpadov a re-

kultivácia skládky odpadov. Na rekonštrukciu parku pod 
Juhom je vyčlenených 5 miliónov Sk, na park na Námestí 

svätej Anny, kde bude v budúcom roku inštalovaný 
pamätník obetiam komunizmu je vyčlenených 1,2 miliónov 

Sk. Opäť budú rekonštruované viaceré stromoradia. Okrem 

investícií ide na údrţbu zelene ročne 26 miliónov Sk. 

 v sociálnej oblasti mesto plánuje pomocou úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania vybudovať Penzión pre 

seniorov na sídlisku Sihoť, ktoré bude v tesnej blízkosti 

obľúbeného nového Centra pre seniorov.  
Info Trenčín 23.12.2008 

Pomocná evidencia 675/1/08 
 

Od 17. decembra 2008 sa všetky platby Mestskému úradu 
Trenčín ako sú platobné výmery, správne poplatky, nájomné, 

pokuty a podobne môţu realizovať bezhotovostnou  platobnou 

kartou prostredníctvom POS terminálov. Poplatky súvisiace 
s platbou znáša Mestský úrad v Trenčíne a na úhradu moţno 

pouţiť platobné karty MasterCard, Maestro, VISA, VISA 
Electron, American Express a Diners Club. Prostredníctvom 

platobných POS terminálov sa dá platiť na nasledovných 

pracoviskách mesta : 
- Klientske centrum Mestského úradu v Trenčíne, Mierové 

nám. 2 
- Ekonomický útvar Mestského úradu v Trenčíne, Mierové 

nám. 2 

- Centrum rozvoja mesta Mestského úradu v Trenčíne, 
Farská 10 

- Útvar kultúry Mestského úradu v Trenčíne, Knieţaťa 
Pribinu 3    
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- Útvar majetku mesta Mestského úradu v Trenčíne, Mierové 

nám. 2 

Info Trenčín 23.12.2008 
Pomocná evidencia 675/1/08 

 
Aj počas vianočných sviatkov a s príchodom nového roka 

Mesto Trenčín v spolupráci so SAD Trenčín poskytlo dňa               

24. decembra 2008 a 1. januára 2009 dopravu v spojoch MHD 
zadarmo. V súvislosti s prechodom na euro odsúhlasili pos-

lanci mestského zastupiteľstva ešte v auguste zaokrúhlenie 
cien po prepočte na euro smerom nadol. Za základný cestovný 

lístok tak cestujúci, ktorí budú platiť v hotovosti, zaplatia od 1. 

januára 2009 v trenčianskej mestskej hromadnej doprave 
namiesto 16 Sk (0,53 eura) iba 15,06 Sk, čo je po zaokrúhlení 

smerom nadol 0,50 eura. Za zľavnený cestovný lístok uţ 
nezaplatia 12 Sk (0,39 eura), ale 10,54 Sk, teda 0,35 eura. 

Občania nad 70 rokov zaplatia namiesto pôvodných šesť Sk 

(0,19 eura) 4,52 Sk, čo je 0,15 eura. 

A. Cena cestovného za jednotlivú cestu a dovozného za 

prepravu batoţiny, psa a detského kočíka (vrátane DPH) 
bola stanovená takto : 

Druh cestovného lístka  

JCL zakúpený 

prostredníctvom 

čipovej karty (ČK) 

JCL 

zakúpený v 

hotovosti u 

vodiča 

a) Základný jednorazový 

cestovný lístok (JCL) 

0,39 euro 

11,75 Sk 

0,50 euro 

15,06 Sk 

b) zľavnený JCL – ţiak, 

študent do veku  
26 rokov, senior do 70 

rokov 

0,25 euro 

7,53 Sk 

0,35 euro 

10,54 Sk 

c) zľavnený JCL – senior 0,13 euro 0,15 euro 
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nad 70 rokov, občan - 

drţiteľ preukazu ŤZP 
alebo ŤZP-S,  

3,92 Sk 4,52 Sk 

d) nočné cestovné - JCL 
na nočný spoj 

0,80 euro 

24,10 Sk 

0,80 euro 

24,10 Sk 

e) prestupný JCL – pri 

prestupe do 25 min 

70% z výšky 

cestovného 

nastaveného na ČK 

– 

f) dovozné (batoţina, pes, 

detský kočík bez 
dieťaťa – prázdny) 

0,25 euro 

7,53 Sk 

0,25 euro 

7,53 Sk 

 

V novom Cenníku mestskej hromadnej dopravy, ktorý 

schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 16. decembra 2008 sa 
zároveň zavádza nový druh cestovného a to časové predplatné 

cestovné na 30, respektíve 90 dní. Cenu predplatného lístka 
ako aj počet vykonaných jázd pri ktorom sa jeho kúpa oplatí 

uvádza nasledovná tabuľka : 

Druh ČPL   30 dní 90 dní 

a) základný 

cena ČPL 
20,00 

euro 

55,00 

euro 

počet jázd, pri 
ktorých sa ČPL 

oplatí 

51 141 

b) zľavnený – ţiak, 

študent do veku  26 
rokov, senior do 

70 rokov 

cena ČPL 
15,00 
euro 

40,00 
euro 

počet jázd, pri 

ktorých sa ČPL 

oplatí 

60 160 

c) zľavnený – senior 

nad 70 rokov, občan - 
drţiteľ preukazu ŤZP 

cena ČPL 
10,00 

euro 

25,00 

euro 

počet jázd, pri 77 192 
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alebo ŤZP-S ktorých sa ČPL 

oplatí 

 

B) Cena časového predplatného cestovného lístka (vrátane 
DPH) bola stanovená nasledovne : 

Druh časového 

predplatného lístka 

(ČPL) 

30 dní 90 dní 

a) základný ČPL 

20,00 euro 55,00 euro 

602,52 Sk 
1 656,93 

Sk 

b) zľavnený ČPL – ţiak, 

študent do veku  26 

rokov, senior do 
70 rokov 

15,00 euro 40,00 euro 

451,89 Sk 
1 205,04 

Sk 

c) zľavnený ČPL – 

senior nad 70 rokov, 

občan - drţiteľ 
preukazu ŤZP alebo 

ŤZP-S 

10,00 euro 25,00 euro 

301,26 Sk 753,15 Sk 

 
Na augustovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslan-

ci odsúhlasili, ţe čipové karty sa pre trenčiansku mestskú 

hromadnú dopravu predávali prechodne za symbolickú jednu 
Sk (0,03 eura). Cieľom bolo uľahčiť prechod na euro pri pla-

tení cestovného lístka. Čipová karta stála do augusta 150 Sk 
(zľavnená 100 Sk), jej nákup za jednu korunu vyuţilo 

k 31.11.2008 4.399 občanov. Podľa informácií poskytnutých 

SAD Trenčín zatiaľ čo v minulom roku pouţívalo zakúpenie 
cestovného lístka cez čipovú kartu zhruba 40% cestujúcich, 

dnes je to 80%. V trenčianskej mestskej hromadnej doprave sa 
v budúcom roku bude dať nastupovať druhými dverami. 
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Novinka môţe byť realizovaná po dodaní označovačov 

cestovných lístkov k druhým dverám vo vozidle, čo by malo 

byť v optimistickom prípade realizované k. 1. februáru 2009. 
Pribliţne v termíne apríl aţ jún 2009 sa zároveň predpokladá 

realizácia troch automatov na území mesta na dobíjanie 
čipových kariet, respektíve na zakúpenie časového 

predplatného budú sa dať pouţiť papierové eurá.  

Info Trenčín 23.12.2008 
Pomocná evidencia 675/1/08 

 
Trenčiansky Silvester a vítanie Nového roka sa uskutočnilo 

na Mierovom námestí pod názvom Retro Silvester. Chladné 

počasie sa podpísalo na malej účasti občanov tejto chvíli. 
Program poskladaný z hudobnej produkcie sedemdesiatich 

rokov a muzikálu Pomáda tieţ nenalákal. Niektorí chceli 
vidieť novoročný ohňostroj, ale keďţe nebol vedený z Tren-

čianskeho hradu, ale z objektu kina Hviezda pri cestnom 

moste, jeho efekt zakrývali okolité budovy. Tí, ktorý pohli 
rozumom a vyšli na Mariánske námestie pri farskom kostole, 

si ohňostroj pochvaľovali, ţe bol veľmi pekný. Veľa ľudí 
radšej odišlo domov, lebo lietajúce petardy a prázdne fľaše 

ohrozovali okoloidúcich, alebo blízko stojacich. Po polnoci sa 

prítomným občanom prihovoril a do nového roka zaţelal 
všetko najlepšie viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo 

a vyjadril aj svoje osobné ţelanie, aby padlo rozhodnutie 
Vlády Slovenskej republiky vo výstavbe druhého cestného 

mosta cez Váh v Trenčíne. Tohoročný program aj s ohňostroj 

vyšiel mestskú pokladnicu 4300 eur. Silvestrovská a novo-
ročná noc bola v Trenčíne podľa polície i hasičov pokojná.  

Trenčianske noviny 05.01.2009 


