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Ekonomický ţivot 

 
Mesto Trenčín sa v dňoch 10. - 13. januára 2008 predstavilo 

na 17. ročníku medzinárodného veľtrhu turistických moţností 
v regiónoch Regiontour v Brne. Prezentácia mesta Trenčín sa 

uskutočnilo v rámci výstavnej expozície Slovenskej agentúry 

pre cestovný ruch. Veľtrh bol dobrou príleţitosťou nielen na 
prezentáciu, ale naj-

mä na nadväzovanie 
uţitočných kontak-

tov. Počas niekoľ-

kých oficiálnych 
stretnutí mal zástup-

ca primátora Tomáš 

Vaňo príleţitosť 

stretnúť sa – okrem 
iných aj s prvým  ná-

mestníkom ministra 

pre regionálnu politiku a cestovný ruch Českej republiky Ing. 
Jiřím Vačkářom a štátnym tajomníkom Ministerstva hospo-

dárstva Slovenskej republiky Ing. Ivanom Rybárikom. Pri 
tejto príleţitosti český hosť povedal, ţe „do Trenčína sa rád 

vraciam. Je to prekrásne mesto a myslím si, ţe si zaslúţi 

väčšiu propagáciu.“ Podľa jeho slov priemysel cestovného 
ruchu predstavuje dnes výz-

namné ekonomické odvetvie, 
ktoré prináša národnému hos-

podárstvu a regiónom veľké 

ekonomické zisky. Nespokoj-
nosť s prezentáciou mesta 

Trenčín vyjadril predseda 
jeho pracovnej komisie pre 

cestovný ruch, poslanec 

zľava – Tomáš Vaňo, Ing. Jíří Vačkář a Ing. Ivan Rybárik 
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Martin Barčák, keď povedal, ţe „na toto podujatie chodím 

vyše desať rokov a po spoločných prezentáciách s partner-

skými mestami z Moravy je trend posledných rokov krokom 
späť.“ Mgr. Renáta Kaščáková, vedúca útvaru marketingu 

však tvrdí, ţe „prezentácia miest na veľtrhoch je veľmi ná-
kladná a pritom nie príliš účelná. Pochopila to napríklad aj 

Trnava, ktorá dnes uţ upúšťa od praxe samostatnej expozície 

z minulých rokov. Budovanie dobrých konkrétnych kontaktov 
sa dá v prípade Moravy aj priamo z úrovne najbliţších, 

v tomto prípade partnerských regiónov Trenčín - Zlín. Zo 
širšieho pohľadu zahraničného turistu musí zlákať a presved-

čiť k návšteve najskôr celá krajina, prípadne región, aţ potom 

konkrétne miesto či mesto. Z tohto pohľadu sme si splnili 
povinnosť byť na tomto veľtrhu, no zároveň sme prostriedky 

mesta vynaloţili účelne.“ Za najdôleţitejšie z hľadiska cestov-
ného ruchu v Trenčíne povaţuje Mgr. Renáta Kaščáková 

v súčasnosti skvalitnenie sluţieb turistického informačného 

centra, ktoré musí zúročiť všetky kontakty mesta – aj tie, ktoré 
zástupcovia mesta bez ohľadu na rozsah svojho prezentačného 

stánku osobne pravidelne nadobúdajú na veľtrhoch cestovného 
ruchu či uţ doma, alebo v zahraničí. 

Info Trenčín 24.01.2008 

Pomocná evidencia 30/1/08 
 

Romantická krása – Ţiarivá ako hviezda bola téma 
tohtoročného 16. ročníka Majstrovstiev Slovenska v make-upe 

v sobotu 19. januára 2008 usporiadaného v areáli Expo Center. 

Porota nemala ľahkú úlohu, keď vyberala najlepších z 18 
súťaţiacich vo výberovom kole. Pre líčenie boli charak-

teristické pôvabne porcelánová pleť, lesklé očné tiene a zmy-
selné pery. Podľa kritérií súťaţe vytvorený make-up má byť 

nositeľný. Súťaţiace mali časový limit 30 minút na základné 

líčenie a 30 minút na kompletný make-up. Odborná porota 
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okrem techniky líčenia hodnotila detailné vypracovanie očí, 

úst, základné líčenie, ako aj celkový dojem, teda súlad odevu a 

účesu k stanovenej téme. Medzi súťaţiacimi bo li tento rok 
opäť aj muţi. Najťaţšie bolo nalíčenie pier. V predkole súťa-

ţili z trenčianskeho regiónu boli aj Simona Burdejová, Jana 
Ďurišková a Ivona Kopuncová, ktorá napokon postúpila. 

Mladá vizáţistka má uţ s touto súťaţou skúsenosti. Pred 

dvomi rokmi sa ešte ako študentka odboru kozmetika Zdru-
ţenej strednej školy hotelových sluţieb a obchodu dostala 

medzi náhradníčky tejto súťaţe. Na súťaţi vytvorila svojej 
modelke Nine Bolečkovej, zaujímavý trblietavý make-up, kto-

rý podčiarkol šarm modelky, krásu šiat a celkový dojem. 

„Líčenie bolo jemné a romantické. „Najťaţšie bolo asi vypra-
covanie pier,“ priznala Ivona. Pri príprave na finále bude po-

dľa nej najdôleţitejšie natrénovanie líčenia v stanovenom 
časovom limite. „Rozhodujem sa, či ponechám pôvodné líče-

nie, alebo ho trochu vylepším,“ dodala talentovaná vizáţistka. 

Finále Majstrovstiev Slovenskej republiky v make-upe sa 
uskutočnia dňa 14. marca 2008 počas medzinárodného 

kozmetického veľtrhu Beauty Forum Slovakia na výstavisku 
Expo Center.  

Trenčianske noviny 31.01.2008 

 
11. ročník Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien 

sa konal v dňoch 26. a 27. 
januára 2008 v priestoroch 

výstaviska Expo Center a.s. 

v Trenčíne.  Organizovanie 
výstavy schválila a patronát 

nad ňou prevzala Medzi-
národná kynologická orga-

nizácia – FCI. Organizá-

torom tejto výstavy bola 
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Slovenská kynologická jednota, vrcholná kynologická orga-

nizácia na Slovensku v spolupráci s Regionálnou organizáciou 

Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne. Na výstavu sa 
prihlásilo 2700 psov, 231 plemien, z ktorých sa niektoré ešte 

budú posudzovať osobitne podľa veľkosti, sfarbenia a druhu 
osrstenia. Prihlásených psíkov posudzovalo 20 rozhodcov zo 

Slovenska, Čiech, Poľska a Rakúska. Na výstavu boli 

prihlásení okrem slovenských aj vystavovatelia z jedenástich 
štátov Európy, z ktorých najpočetnejšie mala zastúpenie Česká 

republika – 1197 psov, Poľsko – 87, Maďarsko – 58 a 
Rakúsko – 48. Slovenskí kynológovia mali na výstave pri-

hlásených 1270 psov. Najviac psov bolo prihlásených z ple-

mien : Golden Retriever – 74, Labrador Retriever 62, 
Francúzsky buldoček 59 a 

Yorkshire Terrier – 54 psov.  
Na výstave boli prihlásené 

aj málo vyskytujúce sa ple-

mená, ako napr. Cao da Serra 
de Aires, poľský poľovný 

pes, Braco Italiano a novo 
vzniknuté plemená Tazy – 

Stredoázijský chrt a Taigan – 

Kirgizský chrt. Vystavovate-
lia priviezli na obdiv a do súťaţe ovčiarske a pastierske psy, 

špice a pôvodné plemená, duriče a farbiare, stavače, prinášače 
/retrievery/, sliediče, vodné psy bradáče, molosy, švajčiarske 

salašné plemená, teriéry, jazvečíky a chrty.  Víťazi, t.j. 

najkrajšie jedince jednotlivých plemien súťaţili o 
najprestíţnejšie tituly v kaţdý jeden výstavný deň.  

Víťazom Medzinárodnej výstavy psov Trenčín 2008 – 
Best in show sa stal novofundlandský pes menom King of 

Helluland The Depp Blue. 

Vlastné poznámky 
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Na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne sa 
dňa 1. februára 2008 

predpoludním sa ob-
čania mesta rozlúčili 

s autobusom zn. 

Ikarus (Harmonika), 
ktorý dvadsať rokov 

slúţil trenčianskej 

verejnosti. Za toto obdo-
bie odjazdil cca jeden mi-

lión kilometrov a ročne 
prepravil 125 tisíc cestu-

júcich. Rozlúčka so sta-

rým autobusom bola tak 
trocha slávnostná, lebo 

bola spojená s odovzda-
ním do uţívania piatich nových autobusov, z ktorých štyri boli 

nízko podlaţné autobusy Karosa Citelis 12  m a jeden bol 

nízko podlaţný kĺbový autobus Karosa Citelis 18 m, ako 
náhrada za uţ spomínaný Ikarus. Tento krok bol výsledkom 

dobrej spolupráce dopravcu s Mestom Trenčín, ktorej 
prvoradým cieľom sa stalo skvalitňovanie mestskej hromadnej 

dopravy, k čomu začali slúţiť aj najmodernejšie dopravné 

prostriedky. Preto od vstupu strategického investora SIRS, a.s. 
do Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, a.s. v roku 2005 

bolo pre mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne zakúpených 
20 nových autobusov Karosa. O rok neskôr začal jazdiť v uli-

ciach Trenčína nízko podlaţný autobus Karosa Citelis a dneš-

ným dňom sa tento počet rozšíril o ďalších päť autobusov 
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tohto typu. Je to autobus, ktorý je nasadzovaný na najdlhších 

trasách so zástavkami pri nemocnici. Pre tých, ktorý ho 

nepoznajú charakteristickým znakom autobusu Karosa Citelis 
je vyklápacia plošina pre vozičkárov s bezpečnostným 

snímačom pri stredných dverách, zníţená svetlosť nástupného 
priestoru umoţňujúca ľahšie nastupovanie rodičov s dieťaťom 

v kočíku, telesne postihnutých a starších občanov, zvýšený 

počet na sedenie a státie, nehovoriac o tom, ţe má moderný 
motor s automatickou prevodovkou, pre zlepšenú orientáciu 

cestujúcich slúţi elektronická informačná tabuľa, vyhrievaná 
sedačka pre vodiča a CD prehrávač zlepšuje jeho pracovné 

podmienky.  

Vozidlá odovzdali verejnosti symbolickým prestrihnutím 
stuhy primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav 

Celler a predseda 

predstavenstva SIRS, 

a.s. Ing. George 

Trabelssie. Pri tejto 

príleţitosti v priestore 
amfiteátra boli zainte-

resované do tejto mi-

moriadnej udalosti aj 
deti, ktoré skúšali svoje 

výtvarné cítenie v súťaţi o nakreslenie najkrajšieho autobusu.  
Na záver sa uskutočnil odjazd Harmoniky z Mierového 

námestia a to aj so záujemcami o poslednú jazdu. Na konci 

vyhliadkovej trasy cestujúci prestúpili do nového nízko 
podlaţného kĺbového autobusu Karosa Citelis 18 m. Jeho 

účastníci si pochvaľovali komfort nového autobusu. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 47/1/08 
 

slávnostné strihanie stuhy zľava – Ing. George Trabelssie, Ing. Branislav Celler 
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Pobočka Slovenskej sporiteľne v Trenčíne priniesla balík 

opatrení pre podnikateľov pri prechode slovenskej meny na 

euro, podľa ktorých by sa  mali správať od 1. januára 2009. 
V podstate ide o to, ţe novú menu, teda euro budú potrebovať 

nielen banky, ale aj obchodné reťazce, maloobchody či pošty, 
teda všetci tí, ktorí beţne pracujú s hotovosťou, preto by sa 

mali zásobiť dostatočným mnoţstvom eurobankoviek a euro-

mincí skôr, ako vstúpi euro do platnosti. Vďaka jedinečnej 
pomôcke EuroCalculus, zverejnenej na stránke Slovenskej 

sporiteľne www.slsp.sk budú môcť aj podnikatelia pôsobiaci 
v trenčianskom regióne jednoducho zistiť, koľko eurovej 

hotovosti budú potrebovať v prvých dňoch roka 2009, keď sa 

stane euro pravdepodobne slovenskou národnou menou. 
EuroCalculus je na Slovensku jedinečnou pomôckou na 

výpočet potreby eura vhodnej pre podnikateľov. Dobré 
skúsenosti s ňou majú rakúski podnikatelia, ktorí ju tieţ vyu-

ţívali pri prechode na euro. Slovenská verzia však na rozdiel 

od rakúskej zohľadňuje typické správanie sa zákazníkov u nás. 
Slovenská sporiteľňa, ktorá sprístupnila klientom Euro-

Calculus na svojej webovej stránke www.slsp.sk, chce prispieť 
k lepšej pripravenosti podnikateľov na euro. „Kaţdý 

podnikateľ, ktorý pracuje s hotovosťou by sa mal predzásobiť 

dostatočným mnoţstvom eurových bankoviek a mincí. Ak 
podnikatelia včas nahlásia, koľko hotovosti budú potrebovať, 

banky im ju dokáţu zabezpečiť,“  konštatovala predsedníčka 
predstavenstva a generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne 

Regina Ovesny-Straka. Potreba hotovosti závisí od počtu 

zákazníkov, výšky obratu i oblasti, v ktorej podnikateľ pôsobí. 
Kaţdý podnikateľ, ktorý chce vedieť, koľko eurovej hotovosti 

bude potrebovať, zadá do programu EuroCalculus údaje o type 
prevádzky, o priemernom obrate na zákazníka a o otváracích 

hodinách. Vypočíta sa mu optimálny počet eurových 
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bankoviek a mincí, ktoré si môţe následne objednať v banke. 

Mal by tak urobiť do 29. februára 2008.  

Pre podnikateľov sa doporučuje rešpektovať niekoľko rád, 
ktoré budú potrebovať začiatkom roka 2009 veľký objem euro 

hotovosti :  

 naplánovať si dostatočne veľký objem a štruktúru nového 

obeţiva a informovať o tom banku čo najskôr, 

 vytvoriť si zásobu bankoviek takých nominálnych hodnôt, 

ktoré budú zodpovedať ich potrebám, 

 od 1. do 16. januára 2009 (tzv. obdobie duálneho obehu) 

budú musieť zo zákona povinne vydávať eurá, aj keď bude 
zákazník platiť slovenskými bankovkami a mincami, 

 treba sa vyhnúť riziku, ţe nebude vedieť pri platení vydávať 
svojim klientom, tým spomalíte chod svojich prevádzok 

a ohrozíte spokojnosť vašich zákazníkov, 

 vytvorte si vhodné podmienky na uschovanie eurovej 

hotovosti poskytnutej v rámci druhotného predzásobenia, 
ktoré budú spĺňať poţiadavky Národnej banky Slovenska. 

Zohľadnite skutočnosť, ţe počas prvých dní roku 2009 
budete vo svojich obchodných miestach manipulovať s 

dvomi menami, 

 eurovú hotovosť vám banka buď dovezie na miesto určenia, 
alebo si ju budete môcť prevziať  priamo v pobočkách 

banky. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 12. februára 2008 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Pred-

stavenstva Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej ob-

chodnej a priemyselnej komory, ktoré hodnotilo jej aktivity 
a hospodárenie za rok 2007, hodnotilo návrh jej aktivít a roz-

počet na rok 2008 a odsúhlasilo program zhromaţdenia 
delegátov. Vyhodnotenie plnenia plánu aktivít za rok 2007 

predniesol predseda komory Ing. František Dobrodenka. 
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Z jeho príhovoru vyplynulo niekoľko zaujímavých údajov, 

ktoré doplňujú  rozsiahlu činnosť Trenčianskej regionálnej ko-

mory SOPK. Napríklad,   ţe  : 
- uskutočnila tri zahraničné misie do zahraničia – St. Pe-

terburg, Belehrad a Holandsko; 

- zabezpečila rokovania piatich misií zo zahraničia na 
Slovensku – z Čuvačskej republiky, dvakrát z Ruskej 

federácie, Srbska a Rakúska; 
- podieľala sa na organizovaní účasti 232 slovenských firiem, 

štyroch miest a troch vyšších územných celkov na výs-

tavách v zahraničí; 
- podieľala sa na spolu organizovaní jarnej a jesennej časti 

výstavy Trenčín mesto módy a výstavy ELO SYS v Tren-

číne; 
- uskutočnila širokú škálu vzdelávacích aktivít ako sú semi-

náre, kluby, konferencie na Slovensku, ktorých sa zú-

častnilo 187 firiem a 153 účastníkov; 
- umoţnila členom svojich sekcií a klubov zúčastniť sa na 

deviatich stretnutiach podnikateľov pri príleţitosti usku-
točnených výstav a veľtrhov; 

- bola zapojená do piatich projektov, z ktorých treba 

spomenúť – Tvoj dom - Tvoj podnik v Európe (EQUAL), 
RIS INSIT-6. rámcový plán, EMERGE-ASIA INVEST, 

S.M.A.-Leonardo da Vinci a e-Platon-bilaterálna spolupráca 

s Flámskom; 
- evidovala 198 osôb, ktoré tvorilo členskú základňu, z nich 

bolo 19 mladých podnikateľov. 
Návrh plánu aktivít Trenčianskej regionálnej komory Slo-

venskej obchodnej a priemyselnej komory na rok 2008 zaz-

namenáva svojím obsahom a rozsahom ďalší progresívny 
rozvoj, najmä vo vzdelávaní podnikateľských subjektov, v ob-

novení vzťahov s partnerskými komorami v zahraničí, vo zvý-
šenej starostlivosti o všetky firmy v regióne a aktívne vstu-
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povanie do verejného ţivota v regióne uţšou spoluprácou 

s vyššími územnými celkami, orgánmi štátnej správy 

a samosprávy, vysokými školami na podporu podnikania a pri 
tvorbe koncepcií rozvoja.  

Vlastné poznámky 
 

Colná a daňová pobočka Colného úradu v Trenčíne na Ulici 

K výstavisku sa k 1. marcu 2008 ruší,  informovala o tom 
hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Milada Hlubočanová. 

Objekt doteraz pôvodnej pobočky colného úradu bude zame-
raný výlučne na správu spotrebných daní. Nové priestory pre 

pobočku Colného úradu sa vytvorili na Kasárenskej ulici v 

Trenčíne. Súčasne sa do priestorov na Kasárenskej ulici sťa-
huje aj Stanica colného úradu Trenčín. Výhodou nových pries-

torov je ich umiestnenie v okrajovej časti mesta, v prie-
myselnej zóne a v blízkosti diaľničného privádzača. Vhodný 

je i colný priestor a skladové priestory. Umiestnením colnej 

pobočky a colnej stanice v spoločných priestoroch sa očakáva 
skvalitnenie colného konania a zefektívnenie činnosti oboch 

útvarov. Predpokladá sa, ţe vytvorením samostatnej colnej 
pobočky a jej účelovou dislokáciou z obytnej zóny do 

priemyselnej zóny sa trvale odstránia problémy obyvateľov 

sídliska Pod Sokolice. Tí sa uţ dlhší čas sťaţovali najmä na 
blokovanie ulice a znečisťovanie ţivotného prostredia ka-

miónmi, ktoré čakali na vybavenie. 
Pomocná evidencia 92/1/08 

 

Začiatok roka patrí uţ tradične na trenčianskom výstavisku 

tvorcom, výrobcom a obchodníkom s módou. V dňoch 28. aţ 

29. februára 2008 sa uskutočnila jarná časť 41. ročníka 
medzinárodnej výstavy módy a odievania Trenčín mesto mó-

dy. Na celkovej ploche 855 m
2
 sa predstavilo 52 vysta-

vovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Orga-

nizátor výstavy vstúpil do roku 2008 s novým obchodným me-
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nom – Expo Center a.s. S touto zmenou súviseli aj zmeny v 

korporátnej identite – hlavne uvedenia nového loga spoloč-

nosti. Expo Center a.s. však nezačína od „nuly“, pretoţe nesie 
so sebou dlho budovanú dôveru svojich klientov a vďaka tomu 

aj pevné miesto na slovenskom výstavníckom trhu. Zmenou 
obchodného mena nedošlo k ţiadnej zmene majetku spoloč-

nosti, jej orgánov, alebo zmluvných vzťahov uzatvorených 

pred zmenou obchodného mena. Tohtoročná jarná časť 
výstavy Trenčín mesto módy ponúkla návštevníkom moţnosť 

kontrahovať najnovšie kolekcie vystavujúcich firiem z 
dámskej, pánskej i detskej konfekcie, kusového a pleteného 

textilu, koţených a koţušinových výrobkov a módnych 

doplnkov, ale aj príleţitosť zúčastniť sa sprievodných 
podujatí. V spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva Sloven-

skej republiky, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komo-
rou – Regionálnej kancelárie Trenčín a Asociáciou textilného 

a odevného priemyslu pripravili organizátori odborný seminár 

„Proexportná politika SR na roky 2007 – 2013“. O moţ-
nostiach podpory exportu podnikateľských subjektov poskytol 

aktuálne informácie RNDr. Jaroslav Jarúnek, hlavný štátny 
radca Odboru medzinárodného obchodu Ministerstva hospo-

dárstva Slovenskej republiky. 

K jarnej časti výstavy Trenčín mesto módy patrí uţ 
neodmysliteľne súťaţ mladých módnych tvorcov „Zlatá 

Fatima – junior“. Do 16. ročníka tejto súťaţe sa prihlásili 
študenti z 14 škôl s 52 kolekciami, ktorí súťaţili v troch 

kategóriách.  

V kategórii Voľná odevná tvorba bola pre tento rok 
vyhlásená téma „Druhá šanca – recyklácia odevu“.  

V kategórii Módne doplnky „Moje obľúbené školské 
doplnky“ je názov témy.  

V kategórii Konfekčná odevná tvorba bola stanovená 

téma „Školská rovnošata, ktorú si oblečiem rád“ .  
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Na predvedených modeloch odborná porota hodnotila 

celkový dojem, estetickú úroveň, invenčnosť exponátu, 

vhodnosť pouţitého materiálu, pôvodnosť a originalitu 
modelu ako aj jeho funkčnosť. A tak široká odborná a laická 

verejnosť mala moţnosť vidieť kreativitu a zručnosť študentov 
z celého Slovenska, ale aj Maďarskej republiky. 

Slávnostné otvorenie výstavy bolo spojené tradičnou s 

módnou prehliadkou Móda Laugaricio, počas ktorej sa 
predstavili víťazi súťaţe Zlatá Fatima – junior 2008, 

vystavujúce firmy a zástupcovia Asociácie koţušníkov 
Slovenska, člena International Fur Trade Federation Londýn.  

Najnovšie módne trendy boli prezentované aj vo 

farebniciach, materiáloch a strihoch Fóra trendov, ktoré na 
tému “Horizonty módy” pripravila pre návštevníkov Jana 

Částková, vedúca módneho ateliéru D-clubu. Počas výstavy 
nebudú chýbať ani módne prehliadky. 

Vlastné poznámky 

 
Uţ po štvrtýkrát prinieslo trenčianske výstavisko v dňoch 

29. februára a  1. marca 2008 výstavu golfových potrieb Golf, 
na ktorej sa na celkovej ploche 520 m

2
 predstavilo 44 vysta-

vovateľov. V posledných rokoch vývoj golfu na Slovensku 

napredoval rýchlym tempom. Dokonca sú rozpracované via-
ceré projekty golfových ihrísk, ktoré majú u nás vyrásť a 

zvyšuje sa aj počet registrovaných golfistov. K rozvoju tohto 
čoraz viac obľúbeného športu chcú organizátori napomôcť aj 

jedinou odbornou výstavou svojho druhu na Slovensku, ktorej 

zámerom je priblíţiť širokej verejnosti toto atraktívne odve-
tvie. Na výstave Golf sa tento rok predstavili takmer všetky 

golfové kluby, ktoré máme na Slovensku. Prezentovali sa a 
golfové potreby predávali viaceré firmy, u ktorých nájdu náv-

števníci golfové značky ako Callaway, Cobra, Titleist, Foot-

Joy, Top Flite, Ben Hogan, Nike golf, Odyssey, Ping, Cobra, 
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Stuburt, Tiger Cub, Bushnell, RAM Golf, Srixon, Adidas golf, 

Taylor Made, Maxfli, Mitsushiba, Legend, Rossa, Paragon, 

Penn, Lignum a mnoho iných. Od značiek Oscar Jacobson, 
Casall a Lannér bude zastúpené aj špeciálne golfové oble-

čenie. Nechýbali ani prezentácie firiem, ktoré navrhujú gol-
fové ihriská a poskytujú o ne komplexnú starostlivosť. Pred-

stavili sa aj firmy, ktoré majú vo svojej ponuke umelé povrchy 

a golfové vozíky. Atrakciou výstavy bol indoor driving range, 
kde si mohli záujemcovia pod dohľadom odborníka bezplatne 

vyskúšať golfový odpal priamo v pavilóne. Ťahákom určite 
bude aj najmodernejší golfový trenaţér na svete Aboutgolf. 

Vlastné poznámky 
 

V týţdni od 21. do 28. februára 2008 bola odvysielaná v Te-

levízii Trenčín reportáţ, ktorej hlavnou témou bola realizácia 
nového cestného mostu v Trenčíne, v ktorej k tejto proble-

matike vystúpil minister dopravy Vlády Slovenskej republiky 
Ing. Ľubomír Váţny. V písomnej podobe otázky s odpove-

ďami prinieslo vydanie Infa Trenčín zo dňa 6. marca 2008 : 

Televízia Trenčín – Vláda Slovenskej republiky schválila 

priority budovania ciest prvej triedy na roky 2007 – 2010. 

Trenčiansky most sa medzi nimi nachádza. Čo si myslíte, 

podľa plánov ministerstva, kedy by 

sa mohlo uţ konečne začať 

s výstavbou tohto mosta ? 
Ing. Váţny : Viem, ţe trenčiansky 

most ťaţí obyvateľov Trenčína, ale aj 
tranzitujúcich obyvateľov a uvedomu-

jeme si váţnosť tejto situácie a zaradili 

sme túto stavbu do programu výstavby 
ciest prvej triedy. Začať by sa mala 

v desiatom mesiaci 2008 a ukončiť čo 
najskôr v roku 2011. 
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Televízia Trenčín – Určite máte aj poznatky, ţe 

trenčiansky most je pre Trenčín veľmi dôleţitý, nakoľko 

sa tam denne tvoria zápchy a my, čo ţijeme v tomto meste, 

to naozaj poznáme. Zaznievali aj také negatívne ohlasy, ţe 

mesto Trenčín vynaloţilo neúčelné financie, nakoľko 

zafinancovalo projektovú dokumentáciu za takmer 50 mi-

liónov Sk. Vy si myslíte, ţe to pomohlo aj urýchleniu toho 

procesu, alebo ţe to bol správny krok? Alebo sa malo 

predsa len čakať na ministerstvo? 

Ing. Váţny : Jednoznačne pomohlo, pretoţe takáto spolupráca 
s mestami a obcami je jednoznačne vítaná. Takéto zrýchlenie 

procesu je moţné len vtedy, ak sa do toho zainteresovalo aj 

Mesto Trenčín a pravda je niekde napoly, pretoţe pôvodne 
táto stavba nemala byť realizovaná v rámci štátnych ciest. My 

sme potom v spolupráci s mestom vymysleli takú konštrukciu, 
ţe sme zaradili túto cestu a strategicky sme ju aj napojili aj na 

súčasnú diaľnicu a v prípade, ţe by tieto aktivity mesta neboli, 

tak, si myslím, ţe tá stavba by bola odsúdená na podstatne 
neskoršie začatie a moţno aj v inej trase ako je teraz. Tam, 

kde mestá spolupracujú lepšie, tak rýchlejšie stavby 
prebiehajú, začínajú a aj ukončujú. Tá prípravná fáza je veľmi 

náročná a v podstate tie kapacity, ktoré majú mestá a obce vo 

svojom prostredí, nám veľmi napomôţu. 

Televízia Trenčín : Jeden z dôleţitých krokov bolo aj 

majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov potrebných 

pre výstavbu tohto mosta, čiţe rovnako schvaľujete, ţe 

tento krok vám pomohol? 
Ing. Váţny : Zase schvaľujem, pretoţe to urýchlilo celý 
proces, ale pravda je taká, ţe mesto nerobilo majetko-právne 

vysporiadanie, to znamená, ţe za pozemky bude platiť štát, 
resp. Slovenská správa ciest. Ale mesto pomohlo v tom 

právnom servise tak, ţe zabezpečilo budúce právne vzťahy, to 

znamená zmluvy o budúcich zmluvách, resp. kúpne zmluvy 



 212 

a mesto zaplatilo len právny servis,  nie ceny pozemkov. Ale 

ten krok je takisto ústretový a nám pomohol k tomu, ţe sa táto 

stavba môţe začať v tých termínoch. My sme si uvedomovali 
váţnosť tejto stavby a dôleţitosť spustenia tejto stavby. Bol 

tam taký sústredený tlak. To znamená snaha mesta, snaha 
koaličných poslancov z Trenčína a okolia. Toto všetko je 

ovocie toho, ţe tá stavba môţe začať v týchto termínoch ako 

som povedal.  

Televízia Trenčín : Aj v našich médiách zaznievali uţ 

viaceré termíny v súvislosti s pripravovanou výstavbou 

mosta. Je teda uţ všetko pripravené tak, ţe ten termín, 

ktorý ste povedali, bude naozaj konečný? 
Ing. Váţny :  Máme tam ešte určité otázniky a musíme do 
piateho mesiaca pripraviť tendrovú dokumentáciu. Ale na tých 

podkladoch, ktoré pripravilo mesto, sa dá stavať. Sme 
presvedčení o tom, ţe v piatom mesiaci 2008 budeme mať 

tendrovú dokumentáciu v takom štádiu, aby bola spôsobilá na 

vyhlásenie tendra. A ak tender vyhlásime v piatom aţ šiestom 
mesiaci, tak tie termíny sú  potom reálne.  

T Televízia Trenčín – Do akých finančných nákladov sa 

vyšplhá teda stavba? 
Ing. Váţny : To ukáţe aţ tender, ale zatiaľ naše odhady 

hovoria, ţe to bude niečo cez dve miliardy slovenských korún. 
Stavba je dlhá cca 2,5 km, má tri náročné mostné objekty, ten 

najväčší cez Biskupický kanál je cca 540 m dlhý, 15 metrov 
vysoký most a sú tam ešte dva menšie mosty, tri mimo-

úrovňové kriţovatky. Takţe stavba je pomerne náročná, preto-

ţe vedie intravilánom mesta, ale pevne verím, ţe v tých ter-
mínoch, ktoré sme sa zaviazali, zvládneme.    

Info Trenčín 06.03.2008 
Pomocná evidencia 115/1/08 
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Začiatok roka patrí uţ tradične na trenčianskom výstavisku 

tvorcom, výrobcom a obchodníkom s módou. V dňoch 28. aţ 

29. februára 2008 sa uskutočnila jarná časť 41. ročníka 
medzinárodnej výstavy módy a odievania Trenčín mesto mó-

dy 2008. Na celkovej ploche 855 m
2
 sa predstavilo 52 vys-

tavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. 

Organizátor výstavy vstúpil do roku 2008 s novým obchod-

ným menom – Expo Center a.s. S touto zmenou súviseli aj 
zmeny v korporátnej identite – hlavne uvedenia nového loga 

spoločnosti. Expo Center a.s. však nezačína od „nuly“, pretoţe 
nesie so sebou dlho budovanú dôveru svojich klientov a vďaka 

tomu aj pevné miesto na slovenskom výstavníckom trhu. 

Zmenou obchodného mena nedošlo k ţiadnej zmene majetku 
spoločnosti, jej orgánov, alebo zmluvných vzťahov uzatvo-

rených pred zmenou obchodného mena. Tohtoročná jarná časť 
výstavy Trenčín mesto módy ponúkla návštevníkom moţnosť 

kontrahovať najnovšie kolekcie vystavujúcich firiem z dám-

skej, pánskej i detskej konfekcie, kusového a pleteného textilu, 
koţených a koţušinových výrobkov a módnych doplnkov, ale 

aj príleţitosť zúčastniť sa sprievodných podujatí. V spolupráci 
s  Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Sloven-

skou obchodnou a priemyselnou komorou – Regionálnej 

kancelárie Trenčín a Asociáciou textilného a odevného prie-
myslu pripravili organizátori odborný seminár „Proexportná 

politika Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013“. O 
moţnostiach podpory exportu podnikateľských subjektov 

poskytol aktuálne informácie RNDr. Jaroslav Jarúnek, 

hlavný štátny radca Odboru medzinárodného obchodu Mini-
sterstva hospodárstva Slovenskej republiky. 

Do 14. ročníka súťaţe Zlatá Fatima – junior 2008, ktorá 
bola vyhlásená v troch kategóriách – voľná odevná tvorba, 

konfekčná odevná tvorba a módne doplnky sa zapojilo 14 

stredných odborných škôl a učilíšť zo Slovenska aj z Českej 
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republiky, ktorí  predviedli  celkom 45 súťaţných kolekcií.  

Súťaţné kolekcie hodnotila päťčlenná odborná komora pod 

vedením vedúcej ateliéru odevnej tvorby Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave Júlie Sabovej Témami tohto-

ročnej súťaţe Zlatá Fatima junior 2008 boli : 
- v kategórii Voľná odevná tvorba to bola  téma „Druhá 

šanca“. Víťazom kategórie sa stala Lenka Štofová 

zo  Zdruţenej strednej školy hotelových sluţieb a obchodu 
v Michalovce za kolekciu  Tkané kúzlo 

- v kategórii Konfekčná odevná tvorba bola témou „Školská 

rovnošata, ktorú si rád oblečiem“. Víťazom kategórie sa 
stala  Barbora Virágová s Petrou Schultzovou zo Spojenej 

školy v Bratislave za kolekciu  Equal. 
- v kategórii pre Módne doplnky bola stanovená téma „Moje 

obľúbené školské doplnky“. Ocenenia neboli udelené. 

- za Top Model Zlatá Fatima – junior 2008 bola vyhlásená 
kolekcia „Art Style“ od Kristíny Fečkovej s kolektívom 

modelovej dielne 3.E zo Strednej priemyselnej školy 

odevnej vo Svidníku. 
Na predvedených modeloch odborná porota hodnotila 

celkový dojem, estetickú úroveň, invenčnosť exponátu, vhod-
nosť pouţitého materiálu, pôvodnosť a originalitu modelu ako 

aj jeho funkčnosť. A tak široká odborná a laická verejnosť 

mala moţnosť vidieť kreativitu a zručnosť študentov z celého 
Slovenska, ale aj Maďarskej republiky. Slávnostné otvorenie 

výstavy bolo spojené tradičnou s módnou prehliadkou Móda 
Laugaricio, počas ktorej sa predstavili aj víťazi súťaţe Zlatá 

Fatima – junior 2008, vystavujúce firmy a zástupcovia 

Asociácie koţušníkov Slovenska. Najnovšie módne trendy 
boli prezentované aj vo farebniciach, materiáloch a strihoch 

Fóra trendov, ktoré na tému “Horizonty módy” pripravila pre 
návštevníkov Jana Částková, vedúca módneho ateliéru D-

clubu.  
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Vlastné poznámky 

 

TASR dňa 8. marca 2008 priniesla správu, ţe na druhý 
cestný most v Trenčíne si budú jeho obyvatelia počkať o rok 

dlhšie, lebo termín ukončenia stavby sa posúva na rok 2012. 
Slovenská správa ciest predpokladala, ţe začiatok výstavby 

bude na jar roku 2008. Teraz sa hovorí sa však hovorí 

o presune začiatku výstavby na leto, prípadne aţ jeseň 2008. 
Slovenská správa ciest čaká na nadobudnutie právoplatnosti 

stavebného povolenia. Vláda Slovenskej republiky výstavbu 
nového mosta za pribliţne 2,5 miliardy Sk pritom schválila uţ 

v roku 2007. Riešenie dopravy je podľa vyjadrenia mesta 

Trenčín jeho prioritou, lebo cez jediný trenčiansky most 
prechádza denne podľa štatistiky denne 24.400 áut, čo je 

napríklad ešte viac ako na ceste k povestnej kriţovatke v 
Povaţskej Bystrici. Mesto býva kaţdý deň upchaté, v centre sa 

zhusťuje doprava, pretoţe Váh a lesopark Brezina delí krajské 

mesto na tri časti. Mesto Trenčín v novembri 2008 zvolalo  
mimoriadne zastupiteľstvo s cieľom schváliť odkúpenie 

posledných nevysporiadaných pozemkov pod plánovaným 
mostom. Dokopy išlo asi o 1 500 zmlúv v hodnote okolo 100 

miliónov Sk. Pozemky následne predávali Slovenskej správe 

ciest. Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler veril, ţe 
do konca roka bude vydané stavebné povolenie. To sa však 

stalo aţ pred dvoma týţdňami. „Povolenie nadobudne právo-
platnosť po mesiaci od vydania, ak sa nikto proti nemu 

neodvolá. V apríli 2008 by sme chceli vyhlásiť verejnú súťaţ 

na zhotoviteľa stavby, v auguste alebo v septembri, ak 
nenastanú problémy s verejným obstarávaním, by sa mohlo 

odovzdávať stavenisko“, uviedla Iveta Fedorová z Slovenskej 
správy ciest. Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-

venskej republiky Ing. Ľubomír Váţny pre miestnu televíziu 

nedávno uviedol, ţe reálny predpoklad začiatku výstavby je 
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október 2008. Mesto pre urýchlenie výstavby nového mostu 

samé financovalo projektovú dokumentáciu za takmer 50 

miliónov Sk, hoci investorom je štát. To sa nepáči miestnej 
opozícii, nakoľko by mohlo ísť o neúčelne vynaloţené 

investície. „Výstavba nového mosta sa neoneskorí, práve 
naopak, aj podľa aktuálneho vyjadrenia ministra dopravy sa 

vďaka spolupráci s Mestom Trenčín podstatne zrýchli“ 

potvrdil Peter Uher z Kancelárie primátora mesta Trenčín. 
Zároveň dodal, ţe všetky zverejňované termíny boli 

sprostredkované zo Slovenskej správa ciest. „Mesto Trenčín 
riešilo prípravu mosta iba po moment vypracovania projek-

tových dokumentácií. Slovenská správa ciest mala na starosti 

projekt, teda aj stavebné povolenie” dodal Peter Uher. 
Slovenská správa ciest však tvrdí, ţe mesto im malo 

odovzdať celý projekt aj so stavebným povolením. „Mesto 
Trenčín poţiadalo Krajský úrad v Trenčíne pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie o vydanie stavebného povolenia na 

spomínanú stavbu v našom mene, pod našou hlavičkou, aby 
stavebné povolenie bolo napísané uţ na Slovenskú správu 

ciest, čiţe vybavuje ho mesto,” kontrovala Iveta Fedorová. 
Most bude stáť asi dva kilometre juţne od súčasného. Stane sa 

aj diaľničným privádzačom na najväčšie trenčianske sídlisko 

Juh, v neposlednom rade povedie do rozširujúcej sa nákupnej 
zóny na výpadovke smerom na Prievidzu alebo Brno. V 

súčasnosti je tam šesť obchodných domov, chystá sa tam aj 
výstavba rozsiahleho nákupného centra za tri miliardy Sk. 

Most je zároveň prvou etapou juhovýchodného obchvatu 

mesta, ktorý má viesť poza lesopark Brezina smerom na 
Ţilinu.  

tasr.sk 08.03.2008 
Pomocná evidencia 123/1/08 
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Dlhodobým zámerom Mesta Trenčín je oţiviť oba brehy 

rieky Váh. Hoci je promenáda zatiaľ len v rovine ideí, prvé 

kroky k zatraktívne-
niu a oţiveniu hrá-

dze sú spravené. 
Jedným z nich je aj 

skultúrnenie pries-

torov na mieste 
bývalého bitúnku. 

Tie boli po jeho 
opustení dlho poch-

múrnym miestom, 

hoci na atraktívnom 
mieste. Dňa 6. mar-

ca 2008 bolo slávnostne otvorené stavenisko novej zástavby, 
na ktorom v priebehu rokov 2008 a 2009 vyrastie šesť 

bytových domov so 102 dvojizbovými, trojizbovými, 

štvorizbovýmí a nadštardnými štvorizbovýmí bytmi na 
šiestom poschodí a administratívna budova. CityLight novej 

zástavby odhalil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler a zástupca spoločnosti De Bondt Ing. Martin Bútora. 

Developerom projektu je spoločnosť Trenčianska Riviéra 

s.r.o., ktorej majiteľom je holandský investičný fond CEREFF 
N.V. Projekt Riviéra je prvým krokom k obytneniu nábreţia 

Váhu v centre mesta. 
Vlastné poznámky 

 

Moderné frézy na asfalt, nakladacie lyţice, sypače,  radlice i 
 sekačky trávy a ďalšie typy strojov bolo moţné vidieť na 

Predvádzacom dni cestnej techniky v Trenčíne dňa 
12. marca 2008  v areáli Domova mládeţe na Staničnej ulici 

v Trenčíne. Oficiálne ho otvoril  predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo 
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svojom príhovore, ţe po zmene financovania Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja z rozpočtovej na príspev-

kovú organizáciu, stala sa táto v rámci vlastnej podnika-
teľskej činnosti výhradným distribútorom cestnej techniky 

z českej firmy Korekt v Slovenskej republike. Na prezentáciu 
jej najnovších výrobkov na zimnú i letnú údrţbu ciest boli 

pozvaní zástupcovia odborov dopravy ostatných slovenských 

krajov, Slovenskej 
správy ciest, Ná-

rodnej diaľničnej 
spoločnosti, ako aj 

firmy, ktoré sa 

zaoberajú údrţbou 
mestských komu-

nikácií. Na záver 
vyslovil presved-

čenie, ţe prezen-

tácia pomôţe všet-
kým, ktorí sa zao-

berajú údrţbou ciest, posunúť kvalitu tejto činnosti dopredu. 
Riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 Ing. Stanislav Lališ vo svojom príhovore pripomenul, ţe 

správa ciest  nie je len výhradným dovozcom tejto techniky, 
ale ţe zabezpečuje aj jej servis na Slovensku. Za najpo-

zoruhodnejšie novinky označil najmä rôzne špeciálne prídavné 
zariadenia, ktoré umoţňujú vyuţiť jeden stroj obmenou prí-

davných zariadení na viacero činností, sú to teda oveľa 

všestrannejšie mechanizmy, ako niekdajšie cestné stroje. 
V porovnaní s inými  podobnými dováţanými zariadeniami, 

majú české stroje pre slovenských cestárov aj prijateľnejšie 
ceny. Podľa riaditeľa spoločnosti Korekt Jaroslava Charváta 

je táto nová forma slovensko – českej spolupráce - pokra-

čovaním dlhodobých kontaktov Realizačných dielní v Blansku 
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a v Povaţskej Bystrici, ktoré sa datujú od roku 1985. Súčasťou 

predvádzacieho dňa boli aj praktické ukáţky niektorých 

cestných strojov.  
tsk.sk 13.03.2008 

Pomocná evidencia 148/1/08  
 

Krása a pôvab ovládlo trenčianske výstavisko Expo Center  

a.s. Trenčín od 13. do 15. marca 2008 16. ročníkom  medzi-
národného kozmetického veľtrhu Beauty® Forum Slovakia, 

ktorý sa organizuje v spolupráci s nemeckou firmou Health & 
Beauty Trade Fairs GmbH & Co. KG. Na celkovej ploche 

5.350 m
2
 sa predstavilo najnovšie trendy v účesovej tvorbe, 

líčení a nechtovom dizajne 116 vystavovateľov zo Slovenska, 
Českej republiky, Maďarska a Poľska. Vo svojej  histórii tak 

tento kozmetický veľtrh s najdlhšou tradíciou na Slovensku 
zaznamenal rekordne obsadenú výstavnú plochu. Zaslúţene  o 

ňom moţno teda povedať, ţe je slovenským sviatkom krásy, 

ktorý kaţdoročne do Trenčína priláka širokú odbornú i laickú 
verejnosť. Punc kvality dáva veľtrhu Beauty® Forum Slo-

vakia tradične bohatý sprievodný program. Jeho dôleţitou 
súčasťou boli pracovné stretnutia s odborníkmi z oblasti der-

matológie, koţného lekárstva, plastickej chirurgie, vlasovej 

kozmetiky – workshopy, ktorých cieľom bola ponuka naj-
novších odborných informácií, ako aj moţnosť konfrontácie 

názorov medzi odborníkmi. Novinky z oblasti kozmetiky 
firmy prezentovali v priestoroch programových centier. Uţ 

neodmysliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu sa stali 

domáce šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte a v 
body arte.  

Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v make-upe 

pre rok 2008 bola  „Romantická krása – Ţiarivá ako hviezda“. 

Uţ samotný názov evokoval predstavu make-upu, ktorý sa 

vyznačuje svetlou, pôvabne porcelánovou pleťou, lesklými 
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očnými tieňmi a ich jemnými prechodmi, veľkoryso plošne 

nanesenou farbou na líčka a lesklými, zmyselnými perami. 

Okrem techniky líčenia odborná porota hodnotila detailné 
vypracovanie očí, úst, základné líčenie a celkový dojem. 

Šiestich najlepších z 22 prihlásených súťaţiacich vybrala do 
finále majstrovstiev odborná porota v predkole, ktoré sa 

konalo 19. januára 2008 na trenčianskom výstavisku. Do fi-

nále postúpili – Dominika Furdová z Vrábľov, Eva Horňáková 
zo Zvolena, Veronika Huťková z Banskej Bystrice, Martina 

Kaisová z Martina, Ivona Kopuncová z Trenčína a Silvia 
Pišová z Banskej Bystrice. Pre prípad neúčasti niektorej 

finalistky porota určila aj náhradníkov Michaelu Bernátovú z 

Martina a Tomáša Vidu z Hostí. Najlepšie sa umiestnili : 
1. miesto Eva Horňáková, Zvolen 

2. miesto Silvia Pišová, Banská Bystrica 

3. miesto Veronika Huťková, Banská Bystrica 

Cenu divákov získala Eva Horňáková, Zvolen  

Víťazka postúpila na 21. medzinárodné majstrovstvá v 
make-upe Masters´Award Make-up® 2008 v Mníchove.  

Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail arte sa konali 
uţ ôsmy raz. Úlohou súťaţiacich bolo ozdobiť vopred vymo-

delované nechty ľubovolnej dĺţky alebo vopred upravené 

prírodné nechty na oboch rukách modelky. Kaţdý účastník má 
právo na vlastný výber pracovnej metódy. Nechty na oboch 

rukách budú opäť súťaţiaci zdobiť na tému podľa vlastného 
výberu. Umiestnenie najlepších súťaţiacich: 

1. miesto  Veronika Krásová, Česká Třebová, Česká republi-

ka 
Téma :  Bond Girl, počet bodov : 285 

2. miesto Nikolett Balogh, Komárno 
 Téma : Pirát z Karibiku, počet bodov : 258 

3. miesto Andrea Hendrychová, Doksy, Česká republika 

Téma : Moulin Rouge, počet bodov : 251 
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4. miesto Bibiána Gagová, Trenčín  

Téma : Oheň Flamenga, počet bodov: 180 

Víťazka tejto súťaţe postúpil na Majstrovstvá Európy, ktorá 
sa uskutočnia  v Spolkovej republike Nemecko. 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail designe. 
rozdelili súťaţiacich do dvoch kategórií – „začiatočníci“ a 

„profesionáli“, ktorí museli v stanovenom časovom limite vy-

modelovať nechty na oboch rukách modelky voľnou 
technikou.  

1. miesto   Dana Vizárová  
2 . miesto Michaela Čepcová  

3 . miesto Barbora Lašová  

Víťazka súťaţe bude reprezentovať Slovenskú republiku na 
Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať počas 

veľtrhu Beauty ® Forum Műnchen 2008.  
V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili 

organizátori štvrtý ročník Majstrovstvá Slovenskej repu-

bliky v maľovaní na telo 
– Body Art vo voľnej dis-

ciplíne Free Art – maľo-
vanie na telo podľa vlast-

ného návrhu na tému 

„Ţivot v raji“. Súťaţiaci si 
v priestoroch trenčianske-

ho výstaviska v rámci 
vlastnej prípravy svoj mo-

del predmaľovali a na 

móle uţ domaľovali len 
niektoré detaily. Odborná 

porota hodnotila kreativi-
tu nápadu a pouţitých doplnkov, precíznosť prevedenia a 

čistotu maľby, osobné nasadenie, obtiaţnosť vybraného ná-

padu a celkový dojem. Umiestnenie najlepších : 

víťazka Andrea Jacková so svojou modelkou Kristínou 
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1. miesto Andrea Jacková, Piešťany, za model Pokušenie z 

raja 
2. miesto Lívia Boliešiková, Bojnice, za model Kolibrík 
3. miesto Gabriela Bučeková, Bratislava, za model Modrý Ka-

ribik 
Víťazka postúpila na Otvorené majstrovstvá Českej repu-

bliky v Prahe.   

V poradí tretí ročník odbornej podiatrickej súťaţe Beauty 

Foot o pohár veľtrhu Beauty® Forum Slovakia 2008 pri-

pravila sekcia pedikérov z Asociácia profesionálov pre krásu a 
relaxáciu. Hodnotilo sa opracovanie a ošetrenie koţe na chodi-

dlách, opracovanie nechtov, pričom na jednej nohe je prí-

pustné nechty nalakovať s pouţitím zdobiacich materiálov a 
farebného laku, ako i uprava nechty pomocou UV gélov. 

Umiestnenie najlepších : 

1. miesto Eva Mrázová, Trnava 
2. miesto Katarína Tomanová, Dubnica nad Váhom 

3. miesto Hana Udvárdyová, Banská Bystrica 
Víťazka  súťaţe postúpila na súťaţ v Českej repuiblike.  

Veľkej popularite sa tešila najúspešnejšia celoslovenská 
súťaţ v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike Pohár 

Laugaricio, na ktorej sa podieľal popredný slovenský vizá-

ţista Branislav Grőhling a Spoločnosť kaderníkov a vizáţistov 
Slovenskej republiky.  

V účesovej tvorbe boli v kategórii študentov vyhlásené 
disciplíny „Denný účes – Victoria Beckham“, v ktorej sa 

najlepšie umiestnili : 

1. miesto Bendţalová Alţbeta, Stredné odborné učilište 
stavebné, Spišská Nová Ves 

2. miesto Ngvyen Mário, Zdruţená stredná škola sluţieb, 
Zvolen 

3. miesto Sabová Lenka, Stredné odborné učilište odevné, 

Vrbové 
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V disciplíne „Spoločenský účes – Angelika – Markíza an-

jelov“sa najlepšie umiestnili :  

1. miesto Petrenková Agáta, Stredné odborné učilište slu-

ţieb Slovenského zväzu výrobných druţstiev, 

Bardejov 
2. miesto Krebesová Monika, Zdruţená stredná škola hotelo-

vých sluţieb a obchodu, Prievidza  

3. miesto Bdţochová Veronika, Stredné odborné učilište sta-
vebné, Spišská NováVes 

V spoločnej kategórii dospelí a študenti bola vyhlásená 
voľná disciplína „Zhýralý Moulen Rouge“, v ktorej sa naj-

lepšie umiestnili : 

1. miesto Janigová Melinda, Melír kaderníctvo, Štúrovo 
2. miesto Harmady Juraj, Zdruţená stredná škola, Levice 

3. miesto Mušinská Jaroslava, Stredného odborného učilišťa 
sluţieb Slovenského zväzu výrobných druţstiev, Bardejov 

V dekoratívnej kozmetike súťaţili len študenti v disciplíne 

„Morská panna“, v ktorej sa najlepšie umiestnili :  
1. miesto Klučárová Monika, Stredisko praktického 

vyučovania, Nitra 
2. miesto Cavarová Zuzana, Zdruţená stredná škola sluţieb, 

Zvolen 

3. miesto Kozáková Veronika, Zdruţená stredná škola, 
Hlohovec 

Zvláštnu cenu získal Martin Vitovič, Zdruţená stredná škola 
sluţieb, Prešov 

Vlastné poznámky 

 
V Trenčíne vyrastá nové nákupné centrum Laugaricio na 

juţnom okraji Trenčína, v časti Belá, v blízkosti obchodných 
domov Tesco a Nay. „Celková výška investícií dosiahne tak-

mer tri miliardy Sk uviedla na tlačovej besede Katarína Lind-

berg, investičná manaţérka CSIA. „Predajná plocha Lauga-
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rícia dosiahne 67-tisíc m
2
 a nesmiernou výhodou je práve 

veľkosť obchodného centra, umoţňujúce fázovanie projektu 

tak, aby sa prispôsobilo dopytu medzinárodných reťazcov, 
ktoré postupne vstupujú na slovenský trh“. 

V prvej fáze výstavby obchodného domu je naplánovaný 
objekt nákupného 

móla, ktorý pozo-

stáva z galérie, 
supermarketu a 

menších obchod-
ných prevádzok, 

ktorého otvorenie 

je naplánované 
na marec 2009. 

Na pozemku 
vzniknú ďalšie 

prenajímateľné 

objekty a 800 parkovacích miest. Investície v tejto fáze do-
siahnu 1,8 miliardy Sk. Druhá fáza výstavby bude závisieť od 

dopytu klientov. Investor plánuje ďalšie rozšírenie Laugaricia 
o 15-tisíc m

2
. Pribudne nová samostatná budova, vhodná pre 

veľký obchodný reťazec. V blízkosti vybudujú aj ďalšie 

prenajímateľné objekty. Počet parkovacích miest sa rozšíri na 
1.700. Druhá fáza sa plánuje ukončiť s odstupom asi 12 aţ 24 

mesiacov. Výhodou Laugaricia je v tom, na rozdiel od iných 
nákupných centier, ţe má moţnosť ponúknuť priestory novým 

značkám, ktoré prichádzajú na náš trh. 

„Laugaricio sa nachádza aj vo veľmi zaujímavej lokalite, 
ktoré bude novým mostom, ktorý sa ma začať budovať na 

jeseň roka 2008, ľahko dostupné priamo z diaľnice D-1“ kon-
štatoval primátor Trenčína Ing. Branislav Celler. Predpokla-

dá sa, ţe sem budú chodiť nakupovať nielen Trenčania, ale aj 

ľudia z okolia. Dopravnej situácii v okolí významne pomôţe 
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dobudovanie nového cestného mosta a súvisiacich kriţovatiek. 

Ľuďom uľahčí nakupovanie aj podchod, ktorý Laugaricio 

prepojí so susediacimi obchodnými domami. 
Viac ako polovicu obchodov bude tvoriť móda, doplnia ju 

športové predajne, hračky, obuv a iné. V centre bude priestor 
aj pre zábavu a štandardnú ponuku sluţieb ako čistiareň, 

kaderníctvo a banky. 

Info Trenčín 20.03.2008 
Pomocná evidencia 150/1/08 

 
V Trenčíne dňa 3. apríla 2008 slávnostne otvorili nové Me-

dzinárodné vzdelávacie centrum so zameraním na stro-

járstvo. Má pre svoje školiace odbory riadnu akreditáciu. 
Vzniklo v priestoroch firmy BOST SK v Trenčíne, ktoré 

podobným spôso-
bom uţ niekoľko 

rokov spolupracuje 

s Trenčianskou uni-
verzitou Alexandra 

Dubčeka. V novom 
vzdelávacom centre 

budú školiť najmä 

študentov z jej 
technických fakúlt, 

no zároveň poslúţi 
aj pre štáty prakticky z celého sveta. Výstavba vzdelávacieho 

centra stála zhruba 5 miliónov Sk, má kapacitu 30 miest 

a trvala tri roky. Prestrihnutie symbolickej stuhy vykonal 
generálny riaditeľ firmy BOST Sk Ing. Vladimír Bielik a 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Miroslav Mečár, CSc. Pri tejto príleţitosti rektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. povedal, ţe „takýmto spôsobom si univerzita 
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vylepšuje svoju materiálnu bázu. Vo výuke sú technológie, 

ktoré si ţiadna vysoká škola nemôţe nikdy dovoliť, pretoţe 

má krátku ţivotnosť. Učitelia a študenti našej univerzity sú 
takto vo výhode, pretoţe sa dostávajú k tomu, čo je 

najmodernejšie vo svete. A takto má vlastne má byť. Treba 
oceniť, ţe existuje práve táto firma, ktorá vidí svoju stratégiu 

v školstve“. O filozofii firmy BOST Sk povedal jej generálny 

riaditeľ Ing. Vladimír Bielik, ţe sa snaţí dostať k najnovším 
technológiám v oblasti strojárenskej výroby a tú sprostred-

kovávať tým, ktorí majú o ňu záujem. „Výhodnou vlastnosťou 
nášho zriadeného vzdelávacieho centra je skutočnosť, ţe 

podnikateľ uţ nebude musieť čakať na zácvik nového ab-

solventa, pretoţe ten bude uţ pripravený do výroby pros-
tredníctvom školiaceho centra. Vysokú vzdelanostnú úroveň 

študentov budú zabezpečovať pedagógovia, vyškolení špe-
ciálne k problematike v renomovaných zahraničných firmách. 

Podstatné bude 

najmä vyuţitie 
strojárskych tech-

nológií v praxi“. 
A ešte jednu zau-

jímavú myšlienku 

spomenul Ing. 
Vladimír Bielik, 

ţe „mladí budú 
vlastne mať inte-

raktívny prístup k 

najmodernejším technológiám. Je to práve spôsob, akoby mali 
smerovať vysoké školy k tomu, aby nemuseli zbytočne 

vynakladať veľké prostriedky.“ Vzdelávacie centrum nečakalo 
na dnešný deň otvorenia, ale uţ v ňom prebieha letný semester 

praktického vyučovania trenčianskych vysokoškolákov. Takto 

vyškolení odborníci by mali nájsť uplatnenie nielen doma, ale 



 227 

aj v zahraničí. Príkladom spolupráce so zahraničím je projekt, 

ktorý sa rozbieha s agentúrou SARIO pod názvom „Voda pre 

Irak“, ktorým sa školia odborníci pre túto krajinu. 
Vlastné poznámky 

 
Začiatok jari sprevádzala aj tento rok na trenčianskom výs-

tavisku pätica špecializovaných výstav Záhradkár, Včelár, 

Zdravý ţivotný štýl, Keramika a sklo a po prvýkrát aj výstava 
Poľovníctvo – Rybárstvo. Od 9. apríla do 12. apríla 2008 sa na 

celkovej ploche 4 432 m
2
 sa predstavilo 197 vystavovateľov 

zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Nemecka a Maďar-

ska. Stredobodom diania bol uţ tradične veľtrh záhrad-

kárskych potrieb Zá-

hradkár, ktorý pa-

trí k najnavštevova-
nejším trenčianskym 

výstavným poduja-

tiam. Uţ 14 rokov ho 
organizuje výstavis-

ko Expo Center a.s., 
Trenčín v spolupráci 

s redakciou časopisu 

Záhradkár a Slovenským zväzom záhradkárov. Široký sor-
timent osív, sadív, okrasných a úţitkových rastlín, záhrad-

kárskych potrieb a malej poľnohospodárskej techniky tentoraz 
ponúkol 97 vystavovateľov na celkovej ploche 2 500 m

2
. Na 

veľtrhu nechýbali ani ukáţky prác s rastlinami a rozličným 

náradím i strojmi. Pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť 
boli pripravené prednášky a semináre k záhradkárskej pro-

blematike ako „Starostlivosť o skalku na jar“, „Kvety na okná 
a balkóny“, „Ochrana ovocných drevín na jar“, „Susedské 

vzťahy v záhradách“ a „Výsadba a sortiment kôstkovín“. Ich 

vysokú odbornú úroveň garantovala účasť prof. Ing. Ivana 
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Hričovského, DrSc., ktorý tento rok upriamil pozornosť na 

starostlivosť o jahody na jar. Zaujímavé boli aj ukáţky aran-

ţovania kvetín, ktoré budú predvádzali študenti Zdruţenej 
strednej školy záhradníckej Malinovo a Zdruţenej strednej 

školy poľnohospodárskej Rakovice.  
Prehľad o sortimente včelárskych potrieb a včelích pro-

duktov priniesla uţ dvanásty rok výstava Včelár, na ktorej sa 

tento rok odprezentovalo 13 vystavovateľov na ploche 295 m
2
. 

Vďaka úzkej spoluprá-

ci so Slovenským zvä-
zom včelárov bol pre 

návštevníkov tejto výs-

tavy pripravený mimo-
riadne bohatý odborný 

sprievodný program, 
tvorený prednáškami 

na témy „Včelárstvo 

vo svete a na Sloven-
sku“, „Propagácia značky Slovenský med“, „Ošetrovanie včiel 

počas roka“, „Včelie produkty“, „Vyuţitie znášky a kočovanie 
so včelami“, „Zdravotná situácia vo včelárstve v Tren-

čianskom kraji“, „Právne predpisy vo včelárstve“, „Ekono-

mika rodinných včelárskych fariem“, „Praktické skúsenosti s 
úľom Eurodadant v níţinných oblastiach“, „Včela ako 

ekonomické laborató-
rium“ a „Včeláriť jedno-

ducho, rýchlo, ekono-

micky“. Nemenej atrak-
tívne boli ukáţky zdo-

benia medovníkov, ako 
aj ochutnávky medu a 

medoviny. 

Zdravie, relax a cel-
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ková vyváţenosť osobnosti – to bolo motto výstavy Zdravý 

ţivotný štýl, ktorej desiaty ročník sa konal pod patronátom 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 
a Výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava. Na celkovej 

ploche 1 300 m
2
 prezentovalo 70 firiem výrobky zdravej 

výţivy, prírodné liečivá, prírodnú kozmetiku a odbornú lite-

ratúru. Prezentáciu vystavovateľov doplnili aj tento rok po-

četné sprievodné podujatia – odborné prednášky, konferencie 
2. ročník celoštátnej konferencie na tému „Behaviorálne 

rizikové faktory chronických ochorení“, odborná konferencia 
„Ošetrovateľstvo a Zdravie 2.“, odborná konferencia „Výcho-

va k zdravému ţivotnému štýlu v školách“, ale aj ukáţky 

cvičenia, rozhovory a autogramiáda majstra sveta vo fitness 
Františka Hečka, majsterky sveta a Európy v kategórii body-

fitness Kataríny Verbovskej, majstra  sveta v kick-boxe, karate 
a kung-fu Romana Voláka  a juniorskej fitnesky Grétky 

Dobrockej. Pre návštevníkov sú pripravené aj bezplatné vyše-

trenia a ukáţky zdravotníckych techník. 
Po prvýkrát sa súbeţne s výstavami Záhradkár, Včelár a 

Zdravý ţivotný štýl uskutočnil 13. ročník výstavy keramiky, 
skla a biţutérie Keramika a sklo a úvodný 1. ročník výstavy 

poľovníckych a rybárskych potrieb Poľovníctvo - Rybárstvo. 

Išlo o podujatie venované čoraz viac obľúbeným voľno-
časovým aktivitám, 

nad ktorým prevzali 
odbornú garanciu 

Slovenský poľov-

nícky zväz, regio-
nálna organizácia 

Trenčín a Mestská 
organizácia Trenčín 

Slovenského rybár-

skeho zväzu. Pre 
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milovníkov poľovníctva a rybárstva na ploche 237 m
2
 pre-

zentovalo 13 vystavovateľov ponúkalo poľovnícke potreby – 

noţe a chladné zbrane, rybárske náčinie a potreby, poľovnícke 
a rybárske oblečenie, obuv a doplnky, ako   aj odbornú 

literatúru. Súčasťou výstavy bola aj výstava trofejných expo-
nátov a výstava detských kresieb s poľovníckou tematikou. 

Pre návštevníkov boli pripravené kynologické ukáţky a vys-

túpenia trubačov. 
Vlastné poznámky 

 
Na tlačovej besede vedenia pobočky Slovenskej sporiteľne 

v Trenčíne dňa 15. apríla 2008 informovala riaditeľka Regio-

nálneho riaditeľstva Ing. Mária Mokrá, ţe „cieľom banky je 
nielen byť najlepšou na trhu, ale aj podporovať perspektívne 

projekty z oblasti vzdelávania, kultúry, športu a charity“. Toto 
konštatovanie preukázala na konkrétnych príkladoch, keď v : 

- oblasti vzdelávania podporila Špeciálnu základnú školu 

Vladimíra Predmerského v Trenčíne, 
- oblasti kultúry podporila podujatia – Trenčianske historické 

slávnosti, Deň klaunov, Otvor srdce a daruj knihu, diva-

delný festival Sám na javisku, festival dobrodruţných 
filmov HoryZonty, 

- oblasti zdravotníctva a charity podporila projekt Patrície 

Krajčovičovej, ktorým bolo vybudovanie rehabilitačného 
centra Dejdark. 

V ďalšej časti tlačovej besedy boli podané zo strany pred-
staviteľov pobočky Slovenskej sporiteľne v Trenčíne aktuálne 

informácie, najmä v súvislosti s prechodom slovenskej meny 

na euro – „Prechodu na euro sa klienti nemusia báť“, 
„Zavedenie eura prispeje k nárastu záujmu platenia kartami aj 

v trenčianskom regióne“. Odzneli však aj celkom zaujímavé 
ľudské témy ako napríklad „Päť tipov pri vybavovaní úveru na 

bývanie“, „Rady, ako sa chrániť pred podvodnými e-mailami 
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odosielanými v mene Slovenskej sporiteľne“, „Sedem rád 

klientom, ako si v ťaţkej ţivotnej situácii  poradiť 

s nedostatkom financií. 
Ale boli tu aj také zaujímaví informácie, ako napríklad, ţe : 

- priemerná mzda v trenčianskom regióne vzrástla medzi-

ročne o 7,1 %  na 17.551 Sk. Pre porovnanie, priemerná 
mzda v Slovenskej republike vzrástla o 7,2 %  a dosiahla 20 

146 Sk 
- trenčiansky región je podľa priemernej mzdy na piatom 

mieste po bratislavskom, trnavskom, košickom a ţilinskom 

regióne 
- z celkového počtu klientov Slovenskej sporiteľne je takmer 

10 %  

z trenčianskeho regiónu - 240 tis. s touto vekovou štruk-
túrou : 

7 %  klientov       0 - 19 rokov 

  34 % klientov   20 - 40 rokov 

  38 % klientov   41 - 60 rokov 

 21 % klientov    nad 60 rokov 

- objem úverov vzrástol medziročne o 14 % z 6,9 mld. Sk na 7,9 

mld. Sk  (10,5 % podiel na celoslovenskom objeme úverov od 

Slovenskej sporiteľne) 

- objem úverov na zabezpečenie bývania vzrástol medziročne 

o 45 %  z  2,9 mld. Sk na 4,2 mld. Sk (10 % podiel)  

- objem spotrebných úverov vzrástol medziročne o 3,5 % z 
2,4 mld. Sk na 2,6 mld Sk (11,6 % podiel)  

- objem vkladov vzrástol medziročne o 16 % z 13,2 mld. Sk 

na 15,3 mld. Sk (9 % podiel)  

- elektronické bankovníctvo vyuţíva 440 tisíc klientov Slo-

venskej sporiteľne (medziročný nárast o 16 %) 

- na území trenčianskeho kraja pôsobí viac ako 13 tis. firiem 
a 42 tisíc ţivnostníkov vrátane podnikajúcich na základe 

iného ako ţivnostenského zákona 
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- Slovenská sporiteľňa má v trenčianskom regióne 61 banko-

matov, v minulom roku pribudlo 5 bankomatov Slovenskej 

sporiteľne 
Vlastné poznámky 

 

EkoTopFilm 2008 – Tour Slovensko bol názov prehliadky 
filmov medzinárodného festivalu filmu zameraného na trvalo 

udrţateľný rozvoj, ktorý sa uskutočnil v dňoch 17. aţ 19. 
apríla 2008 v Trenčíne.  Premietalo sa v kine Metro a v kine 

obchodného centra MAX. Ako konštatoval na slávnostnom 

otvorení konferencie pri príleţitosti uskutočnenia festivalu dňa 
18. apríla 2008 vo výstavnom areáli Expo Center v Trenčíne 

PhDr.  Miloš Nemeček, ţe „festivalová prehliadka vybraných 
filmov v tomto roku postupne začína v Trenčíne, pokračuje v 

Ţiline, Trnave a v závere kalendárneho roka skončí v Koši-

ciach a Prešove. V kaţdom z týchto miest sa uvaţuje o troj-
dňových prehliadkach vybraných filmov spolu so sprie-

vodným odborným. Uvedené akcie budú zamerané na ak-
tuálne regionálne, ako aj celoplošné témy súvisiace s trvalo 

udrţateľným rozvojom. Preto sú pripravené série zaujímavých 

výstav, diskusií a programov“. Na jeho príhovor nadviazal 
generálny riaditeľ filmového festivalu EkoTop Film Ing. 

Pavol Lím, ktorý v jeho úvode konštatoval, ţe „festival 
vstúpil uţ do svojho 35. výročia konania. Jeho sledovanosť je 

tieţ úţasná, veď v roku 2007 vzhliadlo filmy viac ako štyrid-

saťtisíc návštevníkov a to potvrdzuje záujem verejnosti, ţe 
kaţdý má zodpovednosť sám za seba, ţe kaţdý je strojcom 

svojho vlastného šťastia. Netreba len sedieť v krčme ako sa 
mám zle, ale robiť pre dobro aktivitou z vlastnej iniciatívy 

a vlastnými silami. Významný faktorom existencie festivalu je 

skutočnosť, ţe ho podporili vláda, všetky ministerstvá a prezi-
dent Slovenskej republiky“. Za jedného z garantov festivalu - 

Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky vystú-
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pila vedúca jeho sluţobného úradu Ing. Mária Flimelová, 

PhD. Vo svojom príhovore hodnotila tento festival veľmi 

pozitívne, pretoţe „umoţňuje lepšie aplikovať vzniknuté 
námety do legislatívy, do koncepcií ministerstva a premietli sa 

i do praxe, čo v konečnom dôsledku znamená zlepšenie trvalo 
udrţateľného rozvoja“. Zhodnotenie prínosu Trenčianskeho 

kraja do trvalo udrţateľného rozvoja prispel svojím vystú-

pením predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH. 

V piatich blokoch konferencie odzneli zaujímavé prednášky, 
z ktorých zaujali najmä prednášky : 

- o zavedení eura a o čerpaní prostriedkov z fondov Európ-

skej únie, 
- o vyuţívaní obnoviteľných zdrojov, ktoré smerujú k zniţo-

vaniu závislosti na fosílnych palivách, o nových prístupoch 

v energetike z pohľadu výrobcov a dodávateľov,  
- o ekonomických a ekologických prínosoch z vyuţívania 

pevnej biomasy výrobu tepla,  

V trenčianskych kinách boli odpremietané tieto filmy : 
dňa 17. apríla 2008 - Zrodený pre lietanie, Chladnička, Vojny 

hmyzu, Tepuy, Vodopády Igucu. 
dňa 18. apríla 2008 - Zázrak pohybu, Kráľovná stromov, 

Ropný poplach 

v západnej Síbi-
ri, Púšte v pohy-

be – Európa, To 
musíte vidieť. 

dňa 19. apríla 

2008 - Stlmenie 
slnka, Nová 

energia z Ne-
mecka, Na za-

čiatku bolo bah-



 234 

no, Mikulov – Krajina našich predkov, Ochranca delfínov, 

Klimatizačné zariadenie má poruchu, Ţi dlhšie - ţi divoko, 

Prelet ponad Everest, Dokáţu zvieratá predpovedať katastrofu, 
Zlomené krídla, Omo – cesta do praveku. 

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín začalo s prípravou dôchodcov na príchod 
eura od 24. do 30. apríla 2008, ktorú zabezpečovalo  pros-

tredníctvom „Komisie pre zavedenie meny euro“ v jedno-

tlivých mestských kluboch dôchodcov. Trenčianski dôchod-
covia sa podľa ich slov príchodu novej meny nebránia. Majú 

však skôr strach pred zníţením ţivotnej úrovne a zvyšujúcimi 
cenami. „Bojím sa najmä toho, ţe sa veľmi zdvihnú ceny 

nahor, najmä ceny potravín. Tieţ sa bojím toho, ţe klesne 

ţivotná úroveň moţno dvoch tretín ľudí na Slovensku. 
Problém mi bude robiť aj veľké mnoţstvo mincí,“ povedala 

dôchodkyňa Ernestína Brezanová. Dodala, ţe na druhej 
strane ju teší, ţe keď pôjde na dovolenku, nemusí rozmýšľať 

nad tým, ţe si musí vymeniť peniaze. „Nevidím problém ani v 

tom, aby si dôchodcovia zvykli na bezhotovostný platobný 
styk“, dodala Ernestína Brezanová. „Obavu mám z toho, ako 

si zo začiatku zvyknem na to, ako si rozpočítať peniaze tak, 
aby mi vystačili na mesiac“, vyslovila svoju obavu Jolana 

Dobiášová. Dodala však, ţe „s eurom uţ skúsenosti má, 

konkrétne z dovoleniek. Falošných bankoviek sa nebojí. 
Falošné môţu byť aj terajšie peniaze, nezáleţí na tom, či ide o 

eurá alebo koruny“. Stretnutia v jednotlivých trenčianskych 
kluboch dôchodcov organizoval Útvar školstva a sociálnych 

vecí Mestského úradu v Trenčíne. „Na kaţdom stretnutí 

predstavíme účastníkom prezentáciu z Národnej banky Slo-
venska, priblíţime im základné veci, čo to znamená prechod, 

na čo si majú dávať pozor, aby nenaleteli priekupníkom s 
eurami. Dozvedia sa, kedy bude konverzný kurz, ale aj čo to 

znamená duálne zobrazovanie“, vysvetlila postup, akým chce 
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mesto kampaň prechodu eura realizovať predsedníčka Komi-

sie pre zavedenie meny euro Eva Drhová. Podľa jej slov naj-

častejšie otázky seniorov sa týkajú toho, či si majú zaloţiť 
účty, kedy si môţu peniaze vymeniť. „Upozorníme ich na to, 

aby si peniaze vymieňali iba v bankách, aby neposkytovali 
zbytočné informácie. Tieţ im priblíţime, ako budú vyzerať 

euromince a eurobankovky, ich ochranné prvky a znaky“, 

doplnila Eva Drhová. Podľa nej nie je vylúčené, ţe podobné 
podujatia v budúcnosti mesto pre seniorov sa zopakujú. „Uţ 

po prvom stretnutí v mestskej časti Kubra sa seniori pýtali, či 
by sme sa nemohli o dva - tri mesiace stretnúť opäť“, uviedla 

Eva Drhová. 

Vlastné poznámky 
 

Archeológovia končia svoje výskumy v lokalite Trenčín – 
Belá, v ktorom vlani odhalili ţiarové pohrebisko luţickej kul-

túry z mladšej a neskorej doby bronzovej pri prípravných zem-

ných a stavebných prácach na výstavbe nového obchodného 
centra Laugarício. 

Podľa vedúceho ar-
cheologického výs-

kumu PhDr. Ivana 

Chebeňa, CSc. zo 
Slovenskej akadémie 

vied v Nitre, patrí po-
hrebisko počtom od-

krytých urnových 

hrobov, k najväčším 
pohrebiskám nielen 

luţickej kultúry, ale ide i o najväčšie pohrebisko, ktoré bolo na 
území Slovenska doteraz skúmané. Výskum v tejto lokalite 

začal uţ v roku 2002 v súvislosti s výstavbou hypermarketu 

Tesco Store. Vtedy archeológovia našli pohrebisko s 240 ţia-
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rovými hrobmi a v ďalšom roku našli ďalších takmer tristo. 

Výskumy boli obnovené vlani v lete na odvrátenej strane 

cestnej komunikácie 2/507, keď sa uskutočňovaním zemných 
prác pre nové obchodné centrum pod odkrytou zeminou 

objavili artefakty hrobov. Archeológovia na inkriminovanom 
území preskúmali pohrebisko, na ktorom sa nachádzalo 1673 

urnových hrobov. Ďalšiu samostatnú skupinu ţiarového 

pohrebiska tej istej kultúry odkryli v priestore pod budúcim 
obchodným centrom Laugaricio. V tomto priestore zatiaľ našli 

a zdokumentovali vyše 400 urnových hrobov. Predpokladá sa, 
ţe sa objavia ďalších asi sto ďalších hrobov a konečný počet 

dosiahne pravdepodobne okolo 500. Celkovo sa v pohrebisku 

nachádza viac ako 2100 hrobov. 
Význam pohrebiska a jeho vedecká hodnota, podľa 

archeológa spočíva predovšetkým v tom, ţe ide o jedno z mála 
pohrebísk luţickej kultúry, ktoré bolo na Slovensku 

preskúmané kompletne. „Keďţe sa tu pochovávalo niekoľko 

storočí, získali sme dostatok podkladov pre sledovanie vývoja 
materiálnej náplne nositeľov luţickej kultúry a ich kontaktov 

so súvekými kultúrnymi skupinami.“  
Inventár hrobov skúmajú v laboratóriách Archeologického 

ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, kde získané 

predmety podľa druhu nálezu zbavujú nečistôt, konzervujú a 
keramika sa rekonštruuje do pôvodného tvaru. Všetky nálezy 

fotograficky a kresbami zdokumentujú. Ako uvádza PhDr. 
Ivan Chebeň, CSc. jeden z rekonštruovaných odkrytých hro-

bov našiel svoje miesto vo výstavných priestoroch Tren-

čianskeho múzea. 
Archeológovia majú v súčasnosti na Slovensku plné ruky 

práce, pretoţe dochádza k výraznej stavebnej aktivite prak-
ticky vo všetkých regiónoch. Archeologický výskum je preto 

nevyhnutný práve na tých miestach, kde sa predpokladá nená-
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vratné zničenie archeologických nálezísk, tvoriacich kultúrne 

dedičstvo Slovenska. 

Vlastné poznámky 
 

Výstavisko Expo Center a.s. Trenčín sa stalo v dňoch 30. aţ 
31. mája 2008 miestom 4. ročníka medzinárodnej výstavy 

vína, vody a destilátov Vinum Laugarício. Na celkovej plo-

che 1.320 m
2
 sa pred-

stavilo 59 vystavova-

teľov zo Slovenska, 
Českej republiky a 

Rakúska. Vo svojich 

expozíciách prezen-
tovali slovenské, čes-

ké, rakúske, talian-
ske, francúzske, lu-

xemburské, rumun-

ské, bulharské, čil-
ské, španielske vína, ako aj vína z ďalších krajín. Skutočnou 

špecialitou výstavy bude zastúpenie vinárstva Johanneshof 
Reinisch v Tattendorfe (Thermenregion), ktoré je drţiteľom 

ocenenia za najlepšie svätovavrinecké víno na svete spomedzi 

200 hodnotených vzoriek (je to víno St. Laurent FrauenFeld 

2003, ktoré dosiahlo 19 z moţných 20 bodov). Medzi vysta-

vujúcimi firmami nechýbali výrobcovia destilátov, syrov, 
obalového i úţitkového skla a doplnkového sortimentu. 

Na slávnostnom otvorení v piatok 30. mája 2008 sa jeho 

účastníci dozvedeli, ţe odborná degustácia vína a destilátov sa 
uskutočnila dňa 21. mája 2008 piatimi odbornými komisiami 

pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, CSc. Enológovia 
zhodnotili 254 vzoriek vín od päťdesiatich prihlasovateľov 

a 27 vzoriek destilátov od deviatich prihlasovateľov. Najväč-

šiu radosť mal generálny riaditeľ výstaviska Expo Center a.s. 
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Trenčín Ing. Emil Dobiáš, keď konštatoval, ţe oproti 

predchádzajúcemu roku organizátori zaznamenali aţ 45 % 

nárast prihlásených vín. Záver slávnostného otvorenia výstavy 
bol uţ tradične spo-

jený s udeľovaním 
titulov pre víťazov 

súťaţe vín a po prvý-

krát aj destilátov 
„Šampión výstavy, 

zlaté a strieborné me-
daily Vinum Lauga-

rício. 

Titul “Šampión 

výstavy Vinum Laugaricio 2008” získali v jednotlivých kate-

góriách tieto vína :  

kategória – 1.A 

- Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Peter Podola, Kopčany, výroba: Peter 
Podola, Kopčany (90,4 b) 

kategória – 1.B 

- Chardonnay – výber z hrozna, ročník 2006, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma Vinařství Zaječí, s.r.o. Zaječí, 

výrobca: Vinařství Zaječí, Česká republika (90,4 b)  

kategória – 2. 

- titul šampióna  nebol udelený (nebolo prihlásených 20 

vzoriek) 

kategória – 3. 
- Matador Cuvée - barrique, ročník 2005, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca: 
Oppelmayer, Rakúsko                (91,6 b) 

kategória – 4. 
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- Rizling Rýnsky – hrozienkový výber, ročník 2007, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS 

s.r.o. Pezinok (88,33 b) 

kategória – 5. 
- titul šampióna nebol udelený (nebolo prihlásených 20 

vzoriek) 

Zlatý diplom získali v jednotlivých kategóriách tieto vína : 

kategória – 1.A 

- Rulandské biele - neskorý zber, ročník 2007, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma VINS, s.r.o  Vinosady, výrobca: 

VINS, s.r.o. Vinosady (90,33 b) 

- Sauvignon blanc, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca: Oppelmayer, 

Rakúsko (90,33 b) 

- Tramín červený – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS 

s.r.o. Pezinok (90 b) 

kategória – 1.B 

- Veltlínské zelené - neskorý zber, ročník 2007, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Vinanza Bratislava, výrobca SVV 
a.s. Vráble (90)  

- Rulandské šedé – neskorý zber, ročník 2006, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí, 
výrobca: Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (90) 

kategória – 2. 
- diplom nebol udelený 

kategória – 3. 
- Portia Prima - Tempranillo, ročník 2005, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín, výrobca: 

Bodegas Portia – SL , Španielsko (91) 

- Palacio del Conde gran reserva - Tempranillo, ročník 
2002, ktoré do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, 
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s.r.o. Trenčín, výrobca: Anecoop – Anecoop La Viňa, 

Španielsko (90,67) 

- Cabernet Sauvignon – výber z hrozna, ročník 2006, 
Janoušek s.r.o. Pezinok, výrobca: Janoušek s.r.o. Pezinok 

(90,33) 

- Alibernet – výber z hrozna, ročník 2006, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS s.r.o. 

Pezinok (90,33) 
- Mythos Merlot, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca: Oppelmayer, 

Rakúsko (90) 
- Venta del Puerto No. 12 – cuvée, ročník 2005, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín, 

výrobca: Anecoop – Anecoop La Viňa, Španielsko (90) 

kategória – 4. 

- zlatý diplom nebol udelený 

kategória – 5. 
- Prosecco di Conegliano – výber z hrozna, ročník 2007, 

ktoré do súťaţe prihlásila firma SAVIO, s.r.o Bratislava, 
výrobca: Canella, Taliansko (91,33) 

Strieborný diplom získali v jednotlivých kategóriách tieto 

vína : 

kategória – 1.A   

- Marqués de Riscal – Sauvignon Blanc, ročník 2007, ktoré 
do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín, 

výrobca: Herederos del margués de Riscal, Španielsko 
(88,67) 

- Riesling single vineyard, ročník 2004, ktoré do súťaţe 

prihlásila Soare Sekt CZ, s.r.o. Jablonec nad Nisou, 
výrobca: Anakena, Chile (87,33) 

- Pálava – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica, výrobca: 
VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica (87) 
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- Rulanské biele, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Vinárske závody Topolčianky, s.r.o, výrobca: Vi-

nárske závody Topolčianky, s.r.o. (86,67) 
- Veltlínske zelené – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Martin Pomfy – MAVIN Vinosady, 

výrobca: Martin Pomfy – MAVIN Vinosady (86,33) 
- Chardonnay – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma VINKOR – Ing. Ján Vršek Vinosady, 

výrobca: VINKOR – Ing. Ján Vršek Vinosady (86,33) 
- Rulandské šedé – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma 
Martin Pomfy – MA-

VIN Vinosady, výrob-

ca: Martin Pomfy – 
MAVIN Vinosady (86) 

- Chardonnay, ročník 

2007, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Limba-

vin Limbach, výrobca: 
Limbavin Limbach, (86) 

- Veltlínske zelené – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Janoušek s.r.o. Pezinok, výrobca: 
Janoušek s.r.o. Pezinok (85,67) 

- Marqués de Riscal Rueda - Verdejo, ročník 2007, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, 
výrobca: Herederos del margués de Riscal, Španielsko 

(85,67 b) 

kategória – 1.B 

- Rulanské šedé – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Pivnica Radošina, s.r.o Trnava, 
výrobca: Pivnica Radošina, s.r.o Trnava (87,33 b) 
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- Chardonnay – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí, výrobca: 

Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (87,33 b) 
- Tramín červený – boboľový výber, ročník 2006, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová, 

výrobca: Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová (85,67 b) 
- Devín, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

Vinárstvo Kopeček, Skalica, výrobca: Vinárstvo Kopeček, 

Skalica (85,33 b) 
- Műller Thurgau, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Martin Pomfy – MAVIN Vinosady, výrobca: Martin 
Pomfy – MAVIN Vinosady (85 b) 

- Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Víno Nichta, Čajkov, výrobca: Víno Nichta, 
Čajkov (85 b)  

kategória – 1.B 
- Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí, výrobca: 

Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (85 b) 

 kategória – 2. 
- Frankovka rosé – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Pivnica Zsigmond Vinice, výrobca: 
Pivnica Zsigmond Vinice (87,67 b) 

- Zweigeltrebe – rosé, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlá-

sila firma František Veverka Čejkovice, výrobca: František 
Veverka Čejkovice (87,67 b) 

- Cabernet Sauvignon – rosé, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma VINS, s.r.o Vinosady, výrobca: VINS, s.r.o. 
Vinosady (86 b) 

- Frankovka rosé – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová, 

výrobca: Regia TT s.r.o. Pivnica Orechová (85 b) 
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kategória – 3. 
- Frankovka modrá – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma Vinárstvo Kopeček, Skalica, 
výrobca: Vinárstvo Kopeček, Skalica (89 b) 

- Alibernet – nes-

korý zber, ročník 
2007, ktoré do 

súťaţe prihlásila 
firma Martin 

Pomfy – MAVIN 

Vinosady, 
výrobca: Martin 

Pomfy – MAVIN 
Vinosady (88,67 

b) 

- Enem – značkové cuvée, ročník 2007, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica, výrobca: 

VINO-Masaryk, s.r.o. Skalica (88,33 b) 

- Alibernet – neskorý zber, ročník 2006, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice, výrobca: 

Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice (88,33 b) 
- Campillo reserva selecta – cuvée, ročník 2001, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín, 

výrobca: Bodegas Campillo – Grupo Faustino, Španielsko 
(88,33 b) 

- Svätovavrinecké, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Milan Skovajsa Pezinok, výrobca: Milan Skovajsa 
Pezinok (88 b) 

- Il Glicine Valtelina Superiore – DOCG, ročník 2004,ktoré 

do súťaţe prihlásila firma SAVIO s.r.o. Bratislava, výrobca: 
Sandro Fay Taliansko (88 b) 
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- Cabernet sauvignon – výber z hrozna, ročník 2006, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS 

s.r.o. Pezinok (88 b) 
- Neronet – AU, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS s.r.o. Pezinok 

(87,67) 
- Bourgueil, ročník 2003, ktoré prihlásila do súťaţe firma 

Ing. Anton Burza – BUDAN Trnava, výrobca. Monmous-

seau, Montrichard, Francúzsko (87,67 b) 
- Cabernet moravia, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Vinařství u Ka-
pličky s.r.o., Zaječí, 

výrobca: Vinařství 

u Kapličky s.r.o., Zaje-
čí (87,67 b) 

- Venta del Puerto No. 

18 – cuvée, ročník 
2005, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Fruit 
Import, s.r.o. Trenčín, výrobca: Anecoop – Anecoop La 

Viňa, Španielsko (87,67 b)  

- Cabernet moravia, ročník 2006, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Templářske sklepy Slovakia, s.r.o., výrobca: Templář-

ske sklepy Čejkovice Česká republika (87,67 b) 
- Campillo reserva selecta – Tempranillo, ročník 1995, kto-

ré do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. 

Trenčín, výrobca: Bodegas Campillo – Grupo Faustino, 
Španielsko (87,67 b) 

- Cabernet Sauvignon – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma Peter Podola Kopčany, výrobca: 
Peter Podola Kopčany (87,33 b) 
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- Frankovka modrá, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Pivnica Radošina, s.r.o Trnava, výrobca: Pivnica 

Radošina, s.r.o Trnava (87 b) 
- Cabernet Sauvignon – neskorý zber, ročník 2007, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma Martin Pomfy – MAVIN Vino-

sady, výrobca: Martin Pomfy – MAVIN Vinosady (87 b) 
- Alibernet – výber z hrozna, ročník 2007, do súťaţe prihlá-

sila firma Janoušek s.r.o. Pezinok, výrobca: Janoušek s.r.o. 

Pezinok (87 b) 
- Dunaj, ročník 2007, ktoré do súťaţe prihlásila firma VINO-

Masaryk, s.r.o. Skalica, výrobca: VINO-Masaryk, s.r.o. 
Skalica (87 b) 

- Alibernet, ročník 2005, ktoré do súťaţe prihlásila firma JM 

Vinárstvo Doľany, výrobca: JM Vinárstvo Doľany (86,67 
b) 

- Frankovka modrá – neskorý zber, ročník 2007, do súťaţe 

prihlásila firma Vi-
nohradníctvo a vi-

nárstvo Miloš Ma-
túš, Bratislava, vý-

robca: Vinohradníc-

tvo a vinárstvo Mi-
loš Matúš, Bratisla-

va (86,67 b) 

- Rulanské modré – 

bobuľový výber, 

ročník 2006, do súťaţe prihlásila firma PD Čachtice, výrob-
ca: PD Čachtice (86,33 b) 

- Cabernet sauvignon, ročník 2004, do súťaţe prihlásila 

firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca: Leitner Rakúsko 
(86,33 b) 
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- Cabernet sauvignon, ročník 2007, do súťaţe prihlásila 

firma AGRO-MOVINO spol. s r.o. Veľký Krtíš, výrobca: 

AGRO-MOVINO spol. s r.o. Veľký Krtíš (86 b) 
- FrankAndré cuvée – výber z hrozna, ročník 2006, do 

súťaţe prihlásila firma Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš 

Matúš, s.r.o. Bratislava, výrobca: Vinohradníctvo a vinár-
stvo Miloš Matúš, s.r.o. Bratislava (86 b) 

- Faustino de Autor reserva – Tempranillo/Graciano, roč-

ník 2001, ktoré do súťaţe prihlásila firma FRUIT IMPORT, 
s.r.o. Trenčín, výrobca: Bodegas Faustino, Španielsko 

(85,67 b) 
- Merlot special reserve, ročník 2003, ktoré do súťaţe pri-

hlásila firma Belvedere Slovensko s.r.o. Bratislava, vý-

robca: Domain Menada, Bulharsko (85,67 b) 
- Riscal 1860 – Tempranillo, ročník 2006, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma FRUIT IMPORT, s.r.o. Trenčín, výrobca: 

Herederos del Margues de Riscal, Španielsko (85,67 b) 

- Rubin carnuntum, 

Blau-fränkisch, ročník 
2006, do súťaţe prihlá-

sila firma TOMAX, 

s.r.o. Bratislava, výrob-
ca: Pelzmann, Rakúsko  

(85,67 b) 

- Frankovka modrá – 

výber z hrozna, ročník 

2007, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Ing. Ján Gajda Skalica, výrobca: Ing. Ján 

Gajda, Skalica (85,33 b)   

- Merlot persona – reserve, ročnik 2003, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma PROWINE, s.r.o. Praha, Česká republika, 

výrobca: Yambol Winery, Bulharsko (85,33 b) 
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- Merlot, ročník 2006, do súťaţe prihlásila firma TOMAX, 

s.r.o. Bratislava, výrobca: Grassl, Rakúsko (85,33 b) 

- Frankovka modrá – neskorý zber, ročník 2007, ktoré do 
súťaţe prihlásila firma Milan Skovajsa Pezinok, výrobca: 

Milan Skovajsa, Pezinok (85,33 b) 

kategória – 4. 
- Tokajská výberová esencia, ročník 1999, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Tokaj&CO. s.r.o. Malá Tŕňa, výrobca: 

Tokaj&CO. s..o. Malá Tŕňa (87,33 b) 
- Tokajský výber 6 putňový, ročník 1999, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Tokaj&CO. s.r.o. Malá Tŕňa, výrobca: 
Tokaj&CO. s.r.o. Malá Tŕňa (87,33 b) 

- Pálava – výber z hrozna, ročník 2007, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí, výrobca: 
Vinařství u Kapličky s.r.o., Zaječí (86,67 b)  

- Devín – hrozienkový výber, ročník 2006, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Peter 
Podola Kopčany, vý-

robca: Peter Podola 
Kopčany (86,33 b) 

- Tokajský výber 5 

putňový, ročník 
2003, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Tokaj 

& CO. s.r.o. Malá 
Tŕňa, výrobca: Tokaj & CO. s.r.o. Malá Tŕňa (86 b) 

- Pálava – hrozienkový výber, ročník 2006, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice, výrobca: 

Karpatská Perla, s.r.o. Šenkvice (85 b) 

- Grasa de Cotnari, ročník 2000, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Minárikovci s.r.o. Trenčianska Turná, výrobca: S.C. 

Cotnari Rumunsko (85 b) 
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kategória – 5. 

- Chardonnay Mucha Sekt, ročník: nie je uvedený, ktoré do 

súťaţe prihlásila Soare Sekt CZ, s.r.o. Jablonec nad Nisou, 
výrobca: Víno Valtice, Česká republika (87 b) 

- Franciacorta-Cuvée Storica, ročník 2006, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma SAVIO s.r.o. Bratislava, výrobca: Guido 
Berlucchi Taliansko (85,33 b) 

- Cuvée de l´Ecusson BRUT, ročník: nie je uvedený, ktoré 

do súťaţe prihlásila firma Ing. Anton Burza – BUDAN 
Trnava, výrobca: Bernard – Massard, Luxembursko (85,33 

b) 

Titul “Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2008”v 

destilátoch nebol udelený. 

Zlatý diplom v kategóriách destilátov získal : 

- Povaţský Repák, pravý destilát, ktorý prihlásila do súťaţe 

firma Old Herold, s.r.o. Trenčín, výrobca: Old herold, s.r.o. 
Trenčín 

Strieborný diplom v kategóriách destilátov získala : 

- Hruškovica, pravý hruškový destilát, ktorý do súťaţe 
prihlásila fir-

ma Old He-

rold, s.r.o. 
Trenčín, 

výrobca : Old 
Herold, s.r.o. 

Trenčín 

Bronzový 
diplom v kate-

góriách destilá-

tov získala : 
- Zlatá hruškovica Bosna, pravý destilát, ročník 2008, ktorý 

do súťaţe prihlásila firma Imperator, s.r.o, Drietoma, výrob-

ca : Imperator, s.r.o, Drietoma   
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Zvláštnu cenu generálneho riaditeľa výstaviska Expo Center 

a.s., Trenčín  získal : 

- Rizling Rýnsky – hrozienkový výber, ročník 2007, ktoré 
do súťaţe prihlásila firma VPS s.r.o. Pezinok, výrobca VPS 

s.r.o. Pezinok (88,33 b) 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 279/1/08 

 
Pravdepodobne následkom silného daţďa v nedeľu 1. júna 

2008 sa prepadla časť strechy v nákupnom obchodnom stre-

disku Magnus Center v Trenčíne. 
Súčasťou strediska je i luxusný 

štvorhviezdičkový hotel. Voda 
zaplavila niektoré izby hotela na 

prvom poschodí. Pretiekla aj na 

prízemie a zatopila súkromné te-
levízne štúdio, reštauráciu, kader-

níctvo, kozmetický salón a ďalšie 
priestory. „Po búrke, ktorá bola 

dnes poobede, sme zistili, ţe bolo 

zatopené štúdio. Zhruba nejakých 20 cm do výšky sa tam 
drţala voda.  Došlo aj k poškodeniu techniky. Vzhľadom na 

to, ţe technika nám momentálne odišla, uvidíme, aké budú 
škody a vysielať sa bude hneď, ako to bude technicky moţné,“ 

opísal situáciu kameraman televízneho štúdia Ivan Melicher. 

Majitelia sa k havárii odmietli vyjadriť. 
www.sme.sk 02.06.2008  

 
Na štyroch priechodoch pre chodcov v Trenčíne bolo nain-

štalované nové svetelné značenie na priechodoch ulíc Le-

gionárskej a Soblahovskej ulici (kriţovatka s Inoveckou) a 
uliciach Martina Rázusa a Generála Svobodu (kriţovatka s 

ulicou Mateja Bela) uţ vodičom signalizujú povinnosť zasta-

http://www.sme.sk/
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viť vozidlo. Ostatné označenia na ulici Generála Svobodu pri 

Obchodnom centre Juţanka a K dolnej stanici budú v pre-

vádzke v najbliţšej dobe. Uvaţuje sa ešte o nasvietení ďalších 
dvoch priechodov pre chodcov, ale k tým sa ešte pripravuje 

dokumentácia.  
Povinnosť nainštalovať svetelné priechody pre chodcov vy-

plýva pre mesto Trenčín z Európskej charty bezpečnosti cest-

nej premávky, ktorú podpísalo ešte v roku 2007. Pre inštalo-
vanie svetelných priechodov sa vybrali tie priechody, ktoré sú 

frekventované, vyuţívané chodcami a zároveň je na daných 
komunikáciách vysoká intenzita dopravy. Podľa hovorkyne 

Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Kataríny 

Hlaváčovej, sa v minulom roku stalo v Trenčíne na prie-
chodoch pre chodcov šesť dopravných nehôd, ktoré zavinili 

vodiči áut. Z nich jedna osoba bola ťaţko a sedem ľudí ľahko 
zranených. Tento rok bolo zaznamenaných uţ päť takýchto 

dopravných nehôd, pričom jedna osoba bola ťaţko a štyri 

ľahko zranené. Ako upozorňuje Hlaváčová, vodič je povinný 
dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre 

chodcov, pričom ich nesmie ohroziť ani obmedziť a je 
povinný zastaviť vozidlo. Vodič nesmie zastaviť vozidlo na 

priechode pre chodcov, alebo sa na ňom otáčať či cúvať. 

Chodci ako aj vodiči si nasvietené priechody pochvaľujú. 
Vodič má oveľa väčší prehľad, či je niekto v noci na ceste. 

Chodcom sa zdá, ţe vodiči sú ohľaduplnejší. Osadenie 
svetelného dopravného značenia realizuje spoločnosť Sie-

mens, ktorá sa podieľa na rekonštrukcii osvetlenia v meste. 

Ich nasvecovanie a vypínanie sa uskutočňuje spoločne s ve-
rejným osvetlením, ktoré je naprogramované podľa dĺţky dňa.  

Trenčianske noviny 19.05.2008 
Pomocná evidencia 296/1/08 
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Sklo a výrobky majú budúcnosť. Nemôţu ho ohroziť plasty 

ani nijaký iný konkurenčný materiál. Zhodli sa na tom sklári z 

28 krajín z celého sveta, ktorí sa 23. júna 2008 stretli na 
konferencii stretli v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. „Viac ako 300 od-
borníkov z piatich kontinentov prišlo do Trenčína, aby pred-

stavilo perspektívy skla v našom ţivote,“ povedal o medzi-

národnej sklárskej konferencii Štefan Škultéty zo Zväzu sklár-
skeho priemyslu Slovenskej republiky. 

Podujatie takéhoto charakteru bolo na Slovensku zorga-
nizované po prvý raz. Pri jeho umiestnení v Trenčíne sa 

vychádzalo zo skutočnosti, ţe v Trenčianskom kraji sú dve 

významné sklárne na obalové a úţitkové sklo, v samotnom 
Trenčíne kedysi sídlil Výskumný a vývojový ústav sklársky. 

Dnes na jeho tradície nadväzuje Vitrum Laugaricio, spoločné 
výskumné pracovisko Slovenskej akadémie vied a Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka. „Sklo sprevádza ľudstvo 

od jeho vzniku. Nie je to len sklo, z ktorého pijeme, sú to aj 
umelecké diela, technické sklo v laboratóriách aj konštrukčné 

sklo, ktoré sa pouţíva pri stavbe budov. Sklo nájdete aj tam, 
kde ho vôbec nečakáte. Je podstatnou súčasťou napríklad 

atómových elektrární, v blízkosti jadrového reaktora sa nachá-

dza zhruba jeden a štvrť tony sklenených vlákien,“ povedal 
profesor Marek Liška, ktorý na Trenčianskej univerzite zod-

povedá za vzdelávanie v oblasti skla. Podľa Štefana 
Škultétyho nemôţe sklu konkurovať nijaký iný materiál. Na 

území Slovenska sa vyrába takmer 700 rokov a zdroje surovín 

na jeho výrobu sú stále obrovské. „Tieto zdroje sú prakticky 
nevyčerpateľné. Výroba skla na Slovensku predstavuje ročne 

asi 13 miliárd korún a je to výroba veľmi efektívna, hrubý zisk 
predstavuje viac ako 2 miliardy korún. Väčšina výrobkov ide 

na export,“ dodal Škultéty. Peter Šimurka, predseda Sloven-

skej sklárskej spoločnosti a prezident Európskej sklárskej 
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spoločnosti, je presvedčený, ţe sklo je perspektívny materiál, 

pretoţe má výnimočné vlastnosti. Sklené fľaše síce museli 

ustúpiť plastu, takzvaným PET fľašiam, ale to Šimurka 
povaţuje len za dočasné. „PET fľaše sa uchytili, pretoţe sú 

ľahšie, ale otázka ekológie to vráti naspäť. Sklo je materiál, 
ktorý je recyklovateľný a neznehodnocuje ţivotné prostredie. 

Je to len otázka ďalšieho vývoja,“ zdôrazňuje Peter Šimurka. 

www. Pravda 23.06.2007 
Pomocná evidencia /1/08 

 
Uţ na jar budúceho roka 2009 bude obyvateľom Trenčína 

a širšieho okolia slúţiť Nákupno-zábavné centrum Lauga-

ricio, ktorého základný kameň poloţili predstavitelia investora 
s primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 

v stredu 25. júna 2008. Obyvatelia trenčianskeho regiónu budú 
tak opäť bliţšie ku kvalitnejšiemu tráveniu voľného času a 

nákupom v obchodoch s módnymi značkami. 

Výstavbu Nákupno-zábavného centra Laugaricio realizuje 
Investorská spoločnosť Trenčín Retail Park, a. s., za ktorou 

stojí realitný fond Czech and Slovak Property Fund B.V.  
Generálnym dodávateľom je stavebná spoločnosť Metrostav, 

a. s. Laugaricio, ktorá ponúkne celkovú predajnú plochu aţ 67 

tisíc m
2 

a o spokojnosť zákazníkov sa bude starať 1.200 pra-
covníkov. Laugaricio 

vyrastie na juţnom 
okraji Trenčína v su-

sedstvo supermarketu 

TESCO a Big Boxou 
a bude dostupné pria-

mo z diaľnice D1. 
Návštevníkom po-

núkne atraktívny mix 

nájomníkov, z kto-
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rých viac ako polovicu obchodov bude tvoriť móda. Doplnia 

ju veľká predajňa športových potrieb, hračky, obuv a ďalšie. 

Podľa členky predstavenstva spoločnosti Trenčín Reatil Park, 
a. s. Mgr. Kataríny Lindbergh je výstavba nákupného centra 

prirodzenou reakciou na zvyšovanie kúpnej sily Slovákov. 
„Slovenský trh sa stáva pre medzinárodné značky čoraz viac 

atraktívnejším a  je pre ne lákavé expandovať ďalej. Tí, ktorí 

uţ dnes majú svoje obchody v hlavnom meste, sa začínajú 
obhliadať po ďalších regiónoch.“ Zásluhou širokého spektra 

produktov a sluţieb sa Laugaricio stane vyhľadávaným mies-
tom na nákupy a trávenie voľného pre obyvateľov z celého 

Trenčianskeho kraja.  

V prvej fáze výstavby je naplánovaná výstavba nákupného 
móla s prenajímateľnou plochou 26 tisíc m

2
, ktorý bude pozo-

stávať z galérie, supermarketu a menších obchodných prevá-
dzok. Otvorenie nákupnej galérie je plánované v marci 2009. 

Na pozemku vzniknú aj menšie prenajímateľné jednotky pre 

podnikateľské sluţby so zastavanou plochou 500 aţ 1100 m
2
. 

Súčasťou bude tieţ 800 parkovacích miest. Investičné náklady 

prvej fázy dosiahnu pribliţne 1,8 mld. Sk. 
Druhá fáza výstavby bude závisieť od dopytu klientov. 

Investor plánuje rozšírenie nákupného móla o ďalších 15 tisíc 

m
2
. Pribudne aj druhá samostatná budova vhodná pre veľký 

obchodný reťazec napr. obchod s nábytkom, alebo hobby mar-

ket. V blízkosti budú 
vybudované aj dve 

ďalšie menšie prenají-

mateľné jednotky. Po-
čet parkovacích miest 

sa rozšíri na 1700. Táto 
etapa si vyţiada finan-

čné náklady vo výške 

pribliţne 1 miliardy Sk.  
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Prenájom obchodných priestorov má na starosti a najväčšia 

realitná poradenská firma na svete vlastnená súkromným 

kapitálom - Cushman & Wakefield a spoločnosť YSP – Your 
Shopping Partner.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 351/1/08 

 

Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne pripravilo po 
prvýkrát pred začiatkom letných prázdnin v dňoch 27. aţ 29. 

júna 2008 dve návštevnícky mimoriadne obľúbené výstavy – 
5. ročník medzinárodnej výstavy koní Kôň 2008 a 5. ročník 

výstavy automobilov a príslušenstva Auto – Moto schow.  

     Ťaţiskom podujatia výstavy Kôň bolo hlavným poslaním  
podpora a popularizácia chovu týchto ušľachtilých zvierat na 

Slovensku. Okrem chovateľských a jazdeckých potrieb ponú-
klo trenčianske výstavisko prehliadku viac ako 150 koní. Piaty 

ročník výstavy sa niesol v znamení medzinárodného stretnutia 

koní plemena furioso. Okrem tohto plemena mali návštevníci 
moţnosť vidieť plemená - slovenský teplokrvník, český teplo-

krvník, moravský teplokrvník, nonius, belgik, belgonorik, no-
rik muránsky, sliezsky norik, hucul, pony, welsh pony, welsh 

cob, arab a andalúzske plemená koní „pur rase espaňol“. Po 

prvýkrát sa na výstave Kôň prezentovalo netradičné plemeno 
– alchaltekinské kone. Na svoje si prišli i priaznivci haflingov. 

Lákadlom bol aj divácky atraktívny sprievodný program, na 
príprave ktorého sa veľkou mierou podieľali odborní garanti 

výstavy - Národný ţrebčín Topoľčianky, Zväz chovateľov 

koní na Slovensku a Slovenská nadácia na záchranu koní. 
Počas troch dní si návštevníci pozreli parkúrové preteky, 

chovateľské prehliadky, preteky Mini maxi, Ride & Drive 
show, ukáţky športovej výkonnosti koní génových rezerv, 

furmanské preteky, ukáţky vyuţitia koní plemena hafling, 

westernovú súťaţ a vypočuť prednášky „Nové trendy v 
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podkúvaní koní“ a „Medzinárodná integrácia koní génových 

rezerv“. Najmenší priaznivci koní si mohli zajazdiť na 

poníkoch.  
Pri príleţitosti konania sa tohtoročnej výstavy Kôň sa 

prvýkrát uskutočnilo v areáli trenčianskeho výstaviska aj 
samostatné podujatie „Prvá večerná konská show“. Jej 

program bude pozostával z vystúpenia maďarskej pošty 

Kertész Csaba, arabskej show, vystúpenia oddelenia Jazdnej 
polície odboru kynológie a hipológie prezídia Policajného 

zboru Slovenskej republiky, voltíţneho vystúpenia Stredného 
odborného učilišťa poľnohospodárskeho zo Šale. Národný 

ţrebčín Topoľčianky, š.p. predviedol štvorylku s lipicanskými 

ţrebcami a Klasickú topoľčiansku školu. Na svoje si pišli aj 
priaznivci koní pod kapotou na výstave Auto-Moto-schow, 

kde našli automobily popredných svetových značiek – Audi, 
Dodge, Honda, Hyundai, Chrysler, Jeep, Mazda, Mitsubishi, 

Nissan, Renault, Škoda, Toyota a Volkswagen. 

Vlastné poznámky 
 

Výstavu Slovenské euromince slávnostne sprístupnili vo 
štvrtok 3. júla 2008 vo výstavnej sieni Trenčianskeho múzea. 

Podujatie pripravil Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci 

s Národnou bankou Slovenska. „Hlavným zmyslom výstavy 
bolo priblíţiť genézu vzniku slovenských euromincí,“ pripo-

menul viceguvernér Národnej banky Slovenska Martin Bart-

ko. Výstava zachytáva vývoj návrhov slovenskej strany 

euromincí, ktorú si mohli  uţ pozrieť obyvatelia pribliţne 

desiatky slovenských miest. Boli vystavené nielen víťazné, ale 
aj neúspešné návrhy. Predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH upozornil, ţe takáto 
výstava môţe pomôcť rozptýliť aj niektoré obavy našich 

občanov z prechodu na európsku menu : „Dobrá informo-

vanosť môţe zabrániť neţelaným psychologickým momen-
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tom, pomôţe ľuďom v lepšej orientácii, čo ich čaká, aby aspoň 

časť obáv stratili... Pretoţe raz videné je lepšie, ako desaťkrát 

počuté“. Osobitne vyzdvihol fakt, ţe Slovensko je len druhou 
krajinou z bývalých postsocialistických krajín, ktoré vstupujú 

do eurozóny. Výstava Slovenské euromince trvala vo výs-
tavnej sieni Trenčianskeho múzea do 1. augusta 2008.  

www.tsk.sk 

 
Od 7. júla 2008 mesto Trenčín zrušilo 45 parkovacích miest 

na Palackého ulici v úseku od hotela Tatra po pasáţ Zlatá 
Fatima. Miesta, ktoré slúţili pre parkujúce autá sa nahradia 

letnými terasami. Tento parkovací priestor bol vyznačený 

kamennými stojanmi pospájaných lanami, ktoré ohradili 
priestory bývalých parkovacích plôch pred niekoľkými barmi 

a hotelom Grand na Palackého ulici na jednom z naj-
frekventovanejších parkovísk v Trenčíne. Je otázkou dvoch - 

troch týţdňov, kým ulica získa nový vzhľad. Zmeny na Pa-

lackého ulici súvisia s plánovaným utlmovaním dopravy v 
tejto časti mesta a rozšírením centra mesta. Mesto zorga-

nizovalo stretnutie s majiteľmi podnikov z tejto časti, kde ich 
informovalo o moţnosti zriadiť si v tomto úseku letnú terasu. 

Zároveň Útvar ţivotného prostredia a dopravy dolaďuje s 

majiteľmi jednotlivých prevádzok ich pripomienky k záso-
bovaniu a súkromným parkovacím plochám.  

Podľa Mestského úradu v Trenčíne však problém s parko-
vaním na tejto ulici nevznikne. Na ulici stojí parkovací dom s 

kapacitou 169 miest, otvorený v novembri 2007. Majitelia áut 

môţu vyuţiť aj Mládeţnícku ulicu. Cena poplatku za parko-
vanie v parkovacom dome je rovnaká, ako na ulici. V 

parkovacom dome je stále dostatok parkovacích miest. Vý-
hodu mesto vidí aj v moţnosti polhodinového parkovania. Aké 

sú názory vodičov, ktorí chodia do centra mesta nakupovať, 

alebo riešiť sluţobné náleţitosti. Ladislav Svedek uvádza, 

http://www.tsk.sk/
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ţe„je to zlé riešenie, lebo viacerí známi sa mi sťaţovali, ţe 

nemajú kde zaparkovať. Parkovací trojpodlaţný dom na ulici 

je súkromným parkoviskom, určite jeho majiteľovi takáto 
zmena nahráva do trţieb. Ja by som si kávu na letnej terase v 

takej rušnej lokalite určite nedal.“ Zrušenie parkovacích miest 
sa nepozdáva ani Jánovi Adolfovi, ktorý v meste kaţdý deň 

potrebuje zaparkovať auto na krátku dobu. „Parkovisko pri 

plavárni je síce zadarmo, ale cez deň sa tam dá zaparkovať len 
málokedy.“ Podľa poslanca Jána Babiča sa v súvislosti so 

zrušením parkovacích miest prejavuje podpora podnikania pre 
zvolených ľudí a vznikajú podozrenia z klientelizmu. „Do-

pravu a autá ťaháme stále viac do centra mesta. Zbúrala sa 

pôvodná budova, kde teraz stojí parkovací dom, bez toho, aby 
bolo objektívne posúdené, či mal zlú statiku.“ Podľa neho sa z 

ulice stala prekáţková dráha a zároveň sa pýta, aký prínos 
budú mať novovybudované terasy pre mesto. „Mesto zriadilo 

letné terasy a zrušilo parkovacie plochy, aby podporilo 

súkromný parkovací dom,“ dokončil. 
Vlastné poznámky 

 
Ministri financií členských krajín Európskej únie 

odsúhlasili 8. júla 2008 pre Slovensko konverzný kurz na 

úrovni 30,126 Sk za euro. Týmto kurzom sa prepočítajú ceny 
tovarov, platy pracovne činných ľudí a dôchodky pre 

dôchodcov. Občania si tak budú môcť dovoliť nakúpiť rov-
naké mnoţstvá tovarov a sluţieb ako za slovenské koruny. 

Tých ľudí, ktorí necestujú do zahraničia, konečný kurz koruny 

a eura veľmi neovplyvní.  
Táto skutočnosť, myslí sa vyhlásenie kurzu, sa prejaví 

v druhom polroku 2008, ţe všetky ceny predávaných tovarov, 
doklady výplatných páskach, faktúrach budú uvádzané 

v oboch menách. V roku 2008 budú ceny zvýraznené v Sk 

a od 1. januára 2009 budú ceny zvýraznené v eurách. 



 258 

Slovenská koruna v polovici januára 2009 odíde úplne 

z obehu a jej kurz k euru bude konečný a uţ sa meniť nebude. 

Ak si ľudia sporia a poţičiavajú v našich bankách a míňajú 
peniaze v obchodoch na Slovensku, nemusia sa trápiť, aký je 

konverzný kurz. Na euro sa preráta všetko – ceny, platy, dlhy 
či pohľadávky. Ţivotná úroveň sa tak nezmení. Ľudia si budú 

len musieť zvyknúť , ţe ceny a platy budú číselne menšie ako 

v minulosti. Napríklad plat priemerne zarábajúceho človeka na 
Slovensku, ktorý mesačne zarába 20.000 Sk v hrubom pri 

konverznom kurze dostane 664 eur. Roţok uţ nebude stáť 
1,90 Sk, ale 6 centov.  Stále však bude platiť, ţe za výplatu 

alebo dôchodok si budeme môcť kúpiť rovnaké mnoţstvo 

potravín za koruny, ako za eurá v januári 2009. 
Počas prvých 16 dní v januári 2009 bude môcť občan platiť 

aj slovenskými korunami, ale výdavky dostanú v eurách. 
Obchodník môţe vydať aj v korunách, ale musí s tým zá-

kazník súhlasiť. Obchodníci počas duálneho obehu však 

v ţiadnom prípade nemôţu odmietnuť euro bankovky akej-
koľvek hodnoty. 

Výnimku v duálnom zobrazovaní majú : 
- kolkové a poštové známky, alebo iné úradné ceniny. Poš-

tové známky v slovenských korunách budú platiť po celý 

rok 2009;  
- osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a prenajímajú hnuteľné 

veci alebo príleţitostne predávajú lesné plody alebo 

produkty, ktoré si sami vypestovali;  
Vlastné poznámky 

 
Dňa 17. júla 2008 bol slávnostne odovzdaný do uţívania 

DV Centrum na Legionárskej ulici, na mieste bývalých 

Masarykových kasární, predtým nazývaný Masaryčky. Len 
pre zopakovanie nedávnej histórie treba dodať, ţe objekt 

bývalých Masarykových kasární získalo Mesto Trenčín od 
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bývalého Ministerstva obrany Českej a Slovenskej federa-

tívnej republiky v deväťdesiatych rokoch 20. storočia za pod-

mienky, ţe objekt kasární asanuje. Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 18. decembra 2003 uznesením č. 165 rozhodlo 

o odpredaji len pozemku pod objektom v hodnote 8.248.000 
Sk spoločnosti, ktorá zabezpečí aj jeho asanáciu. Podmienky 

sa rozhodol splniť investor – konzorcium troch firiem 

Z.A.I.C., ktoré predloţilo zaujímavý investičný zámer a za-
viazalo sa zrealizovať asanáciu, pôvodnú budovu kasární, na 

vlastné náklady. Okrem tejto podmienky musel investor splniť 
ďalšie štyri podmienky :  

- začať s asanáciou do 60 dní odo dňa vydania právoplatného 

rozhodnutia o predaji (začali sa vo februári 2005) a túto 
ukončiť do troch mesiacov od jej začatia, 

- do 12 mesiacov po odstránení objektu začať realizáciu 
nového polyfunkčného objektu v súlade z územným plánom 

Mesta Trenčín,  

- a ukončiť výstavbu nového polyfunkčného objektu do 24 
mesiacov od začiatku výstavby, to znamená najneskôr do 41  

mesiacov od vydania právoplatného rozhodnutia o asanácii 
stavby (kolaudácia 17. júla 2008). 

- zabezpečiť zneškodnenie prebytočného materiálu z odstrá-

nenej stavby na legálne povolenej skládke na svoje náklady.  
Len na margo asanácie starého objektu treba dodať, ţe proti 

nej sa vzniesla vlna protestov zo strany občanov, ale najmä zo 
strany firiem, ktoré mali v objekte nájomný vzťah. Ich 

vylúčením z nájmu boli donútené hľadať nový priestor na 

svoje podnikanie. Všetko sa po čase utriaslo a náhradný pries-
tor sa našiel v objekte Keramoprojekte a trţnice.  

Pozvanie na slávnostné otvorenie nového obchodného 
centra prijali predstavitelia verejnej správy, dodávateľských 

firiem, skrátka všetkých tých, ktorí sa svojím spôsobom 

podieľali jeho realizácii. Všetkých prítomných privítal konateľ 
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spoločnosti Z.A.I.C. Ing. Dušan Veliký, ktorý poďakoval 

všetkým za ich pomoc pri realizácii tak náročnej stavby. 

Začiatok s minútou ticha bol venovaný jednému z investorov 
stavby Ing. Michalovi Mravíkovi, ktorý začiatkom roka 2008 

podľahol smrteľnému zraneniu po autonehode. Aktivity in-
vestora ocenil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

a zaţelal veľa úspechov všetkým subjektom, ktorý budú roz-

víjať svoje podnikateľské aktivity v novom objekte. Súčasťou 
slávnostného otvorenia bol kultúrny program, ktorého súčas-

ťou bola módna prehliadka a vystúpenie malých tanečníčok 
súboru Goonies. 

Slávnostné otvorenie má teda DV centrum za sebou a treba 

čitateľa zoznámiť s jeho prevádzkami. Na prízemí sú predajné 
priestory obchodného domu Billa, svoje bankové sluţby po-

núka VÚB, cukráreň, predajňa s výrobkami zo striebra 
a reštaurácia. O poschodie vyššie, kde sa občan vyvezie pohy-

blivými schodmi ponúkajú svoj tovar butiky, drogéria, biţu-

téria, ale najviac zaujme kníhkupectvo so svojou širokou 
a prehľadnou ponukou kníh s nadštandartnou nefajčiarskou 

kaviarňou. Na ďalších štyroch poschodiach budú kancelárske 
a administratívne priestory. 

Vlastné poznámky 
 

Po dvoch neúspešných súťaţiach o návrh rekonštrukcie 

Mierového námestia sa mesto Trenčín rozhodlo osloviť vy-
braných architektov, ktorí uţ majú skúsenosti z podobných 

projektov. Podľa primátora Ing. Branislava Cellera Útvar 
architektúry Mestského úradu v Trenčíne vytipoval osem ate-

liérov, konkrétne päť zo Slovenska a tri z Čiech. Všetky na 

ponuku zareagovali. „Očakávam od nich iný pohľad a prístup, 
pretoţe nie sú to Trenčania. My domáci vidíme veľa vecí uţ 

stereotypne.“ Tí si pozreli námestie aj z výšky z mestskej 
veţe. Celkovo sa zhodli, ţe do námestia nie je potrebné robiť 

rozsiahlejšie zásahy, skôr ide o detaily a ich citlivé zakom-



 261 

ponovanie k historickým prvkom. Architekti dostali voľnú 

ruku pri projektoch. Architekti nedostali od mesta finančné 

kritériá, ktoré by limitovali ich tvorbu. Poţiadavka znela, aby 
sa zaoberali aj prepojením námestia k širšiemu centru, s 

prístupmi na Trenčiansky hrad, zohľadnili pešie trasy a 
zásobovanie. Výšku nákladov na rekonštrukciu primátor 

nešpecifikoval, podľa neho nepôjde o gigantickú investíciu, 

ale len o stovky miliónov korún. Termín predloţenia štúdií 
majú architekti do konca septembra 2008. Primátorom meno-

vaná komisia potom rozhodne, ktorá štúdia je najlepšia a 
realizovateľná. Realizáciu mesto predpokladá v roku 2010. 

Potrvá niekoľko mesiacov a jej dĺţka bude závisieť od rozsahu 

archeologického výskumu. Architekti, ktorých mesto vybralo, 
majú za sebou viaceré úspešné revitalizácie mestských pa-

miatkových rezervácií, alebo sa orientujú na projekty rekon-
štrukcií historických budov a námestí. Tomáš Rusín z ar-

chitektonického ateliéru RAW z Brna si posedel aj na terase 

kaviarne a prekvapilo ho, ako námestie pôsobí veľmi milo a 
juţansky. Podľa neho netreba na námestí ani veľa zasahovať, 

skôr ide o detaily. „Máme skúsenosti, ţe po rekonštrukcii sa 
ľudia začnú vyjadrovať, ţe to staré, rozpráskané námestie sa 

im viac páčilo, s ním sa viac identifikovali.“ Jeho kolega 

Peter Mutina doplnil, ţe na námestie veľmi vplýva 
dominanta mesta hrad. „Hrad robí atmosféru, ktorú nikde inde 

v Čechách a na Slovensku nenájdete a v Európe moţno v 
Taliansku či Francúzsku. Podľa neho by sa malo riešiť 

pódium, ktoré si uţ asi svoje odslúţilo, lampy a chodníky, ale 

na námestí by napríklad nemenil dlaţbu. Podľa projektov 
ateliéru RAW sa rekonštruovalo Masarykovo námestie v 

Ostrave, centrum mesta Šternberk a Námestie Republiky v 
Blansku. Výzva spojiť minulé so súčasným arch. Drahomíre 

Dobrotkovej z Popradu chýba na námestí lepšia organizácia, 

kde by bolo jasné, ktorá zóna je pre peších, ktorá je pre autá 
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a ktorá je určená na kultúrne akcie. Podľa nej by sa zeleň na 

námestí mala zachovať a mala by viac slúţiť ľuďom. Podľa 

návrhov tohto ateliéru sa upravovali viaceré mestské 
pamiatkové rezervácie v Spišskej Belej, Skalici. Venujú sa aj 

rekonštrukciám historických budov. Na organizáciu ţivota 
upozornil aj Bohuslav Pernecký z Piešťan. Jeho zámerom je 

vytvoriť plochy, aby tu ľudia ostávali, nielen námestím prešli. 

Spolu s kolegyňou Mariannou Bogyovou sa podieľali na 
riešení pešej zóny v Piešťanoch. Tej sa páči historická 

atmosféra námestia a mala by sa zachovať, lebo je tu výzva 
spojiť súčasné s minulým. Richarda Lichého zo ţilinského 

ateliéru zaujal tvar námestia a tvrdí, ţe treba urobiť veľmi 

málo a správne. Ateliér sa venoval projektom rekonštrukcie 
pešej zóny historického jadra v Martine a námestiu v 

Rajeckých Tepliciach. 
Predchádzajúce dve súťaţe neboli. Prvú architektonicko-

urbanistickú súťaţ na revitalizáciu Mierového námestia a ulíc 

v podhradí vyhlásilo mesto v roku 2004. Súťaţné podklady si 
vyţiadalo jedenásť záujemcov, ponuky predloţili štyria, no ani 

jedna nevyhovovala poţiadavkám mesta. Mesto vtedy malo 
pre architektov pripravených takmer pol milióna korún na 

odmeny za projekty. Keď nebol víťaz mesto ocenilo prihlá-

sených druhou aţ piatou cenou. Podľa mesta projekty mali len 
formálne nedostatky. Ani opakovaná, tentoraz uţ medziná-

rodná súťaţ nemala víťaza. Odborná komisia vlani rozhodla, 
ţe neodporučí ani jeden návrh. Komisii predsedal český ar-

chitekt Aleš Burian. Súťaţné podklady si vyzdvihlo takmer 

šesťdesiat riešiteľov, prišlo len deväť návrhov, z nich päť pre 
nesplnenie formálnych poţiadaviek vyradila a odborná porota 

posudzovala len štyri projekty. 
Trenčianske noviny 11.08.2008 

Pomocná evidencia /1/08 
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Historici Trenčianskeho múzea očakávajú, ţe archeologický 

prieskum pri rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne 

potvrdí existenciu doteraz neznámej budovy. Takáto budova 
zaujímavého pôdorysu by sa mala nachádzať vedľa trojičného 

stĺpa. PhDr. Janka Karlíková z Trenčianskeho múzea 
uvádza, ţe ju objavili na prvom parcelačnom pláne mesta z 

druhej polovice 18. storočia, avšak záleţí od hĺbky, do akej sa 

bude kopať. Pod námestím vedie niekoľko podzemných cho-
dieb a sú pravdepodobne prepojené. Dôkazy sú aj v literatúre 

Jozefa Braneckého či Štefana Pozdišovského. Z dostupných 
prameňov je známe, ţe jedna viedla od pivnice domu rodiny 

Mičátkových na Matúšovej ulici oproti Katovho domu k domu 

na námestí. Tam vraj našli v pivnici klenby a pri kopaní sa do 
nich prepadol študent. Je moţné, ţe ústila aţ pod Piaristický 

kostol do krypty. Druhú chodbu objavili pod barbakanom 
v 60. - tých rokoch. Tieto  zdokumentovali a zatvorili. 

V minulosti nebola na námestí ţiadna zelená plocha, aţ v 

roku 1888 daroval poslanec Rakovský mestu Trenčín sto stro-
mov, z ktorých časť vysadili na okrajoch chodníkov. Boli to 

javory, ktoré sa rozrástli tak, ţe aj cez deň bolo v obchodoch 
šero. Preto ich vyrúbali pri veľkej rekonštrukcii terajšieho 

Mierového námestia v rokoch 1927 – 1928 a zasadili nové 

stromoradie. Vtedy aj staré dláţdenie nahradili kameňmi, 
okruhliakmi z Váhu, nazývané mačacími hlavami novou dlaţ-

bou, kockami. Zaujímavým faktom je, ţe námestie bolo vys-
pádované smerom do stredu, k zbernej stoke, ktorá ústila do 

ţumpy v miestach pred dnešným mestským úradom. V roku 

1886 postihlo námestie veľký poţiar, po ňom mesto rozhodlo 
o pridaní ďalšieho vstupu na námestie nielen hornou a dolnou 

bránou. Ten vznikol v mieste dnešnej pasáţe Zlatá Fatima. Od 
30. - tých rokov 20. storočia má námestie súčasný vzhľad. 

PhDr. Janka Karlíková dúfa, ţe architekti nájdu tú správnu 

mieru, aby zachovali jedinečný stredoveký ráz námestia, ale  
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zároveň nekopírovali jeho historickú podobu podľa dobových 

fotografií. „Mali by to moderné aj minulé vzácne zosnúbiť.“ 

Pamiatkári podľa Sone Lackovej z Krajského pamiatkového 
úradu v Trenčíne uţ v roku 2004 určili podmienky rekon-

štrukcie námestia. „Pri úprave námestia je potrebné rešpek-
tovať etapu z prelomu 19. a 20. storočia, z ktorého pochádza 

väčšina fasád budov. Dominantou námestia by mal zostať 

morový stĺp a zeleň situovať po obvode námestia a v strede, 
pódium pre kultúrne podujatia odporúčame demontovateľné.“ 

Premeny námestia sú zdokumentované vo väčšej miere od 
druhej polovice 19. storočia, na dobových maľbách, neskôr na 

fotografiách. Meniace sa historické etapy zanechali stopy i v 

názve námestia. Aţ do roku 1911 to bolo Hlavné námestie, od 
roku 1919 Masarykovo, za slovenského štátu zmenilo názov 

na Hitlerovo a Hlinkovo. Po oslobodení v roku 1945 bolo pre-
menované na Stalinove námestie. Od roku 1962 je Mierovým 

námestím. 

Trenčianske noviny 11.08.2008 
Pomocná evidencia /1/08 

 
Otvorením Medzinárodného vzdelávacieho centra vo firme 

BOST Sk a.s. v Trenčíne v apríla tohto roka vytvorili sa 

podmienky na vzdelávanie odborníkov v oblasti strojárenstva 
a technológií potrebných na zabezpečenie technických sluţieb.  

Prvým vzdelávacím cy-
klom centra bolo vzde-

lávanie siedmich irac-

kých špecialistov z irac-
kého Bagdadu, ktoré 

bolo výsledkom viac 
ako ročnej prípravy 

v spolupráci s agentú-

rou SARIO, Trenčian-
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skou univerzitou A. Dubčeka na podporu vládneho programu 

„Voda pre Irak“ a tým napĺňania Memoranda o spolupráci 

medzi irackou stranou a zúčastnenými zástupcami. Intenzívne 
školenie na tému „Obsluha, údrţba a programovanie CNC 

strojov“ v teoretickej aj praktickej oblasti sa začalo 18. augus-
ta 2008 a po absolvovaní 120 hodín školenia skupina irackých 

špecialistov prevzala certifikáty o úspešnom absolvovaní ško-

lenia dňa 4. septembra 2008 z rúk lektora štúdia z Tren-
čianskej univerzity A. Dubčeka Ing. Jozefa Majeríka, PhD. 

a generálneho riaditeľa BOST Sk a.s. Trenčín Ing. Vladimíra 

Bielika. K absolventom školenia sa prihovorili Ing. Miro-

slava Čilová za agentúru SARIO, prof. Ivana Ing. Kneppa, 

DrSc., prorektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a zás-
tupca Veľvyslanectva Irackej republiky v Bratislave Hussien 

Abadi. Dr. Abdul Jabbar H. Ali,  prezident spoločnosti 
Mediterranean International CO,   sprevádzal skupinu 

irackých špecialistov a zabezpečoval pobyt na Slovensku  

Vlastné poznámky 
 

Uţ 41 rokov patrí záver leta na trenčianskom výstavisku 
medzinárodnej výstave módy a odievania Trenčín mesto 

módy. Jej jesenná časť otvorila svoje brány 3. septembra 2008 

a trvala do 5. septembra 2008. Jeho súčasťou bol  2. ročník 
výstavy detskej módy a potrieb pre deti pod názvom Detský 

svet a 1. ročník výstavy potrieb a odevov pre extrémne športy 
pod názvom Adrenalín Days. Ťaţiskom podujatia bola me-

dzinárodná výstava módy a odievania Trenčín mesto módy, 

ktorá zostala jediným výstavným podujatím v tejto branţi na 
Slovensku. Dnes ustupuje do úzadia základná úloha odevu a to 

najmä chrániť nositeľov pred vplyvmi počasia a do popredia 
sa dostáva jeho vedľajšia funkcia a to funkcia estetická. Pri 

výbere oblečenia sa riadime módnym diktátom, ktorého tvor-

cami sú módni návrhári. Ich práca počínajúc vytváraním 



 266 

návrhov a končiac finálnym predvedením mo-

delov na móle vyţaduje skutočne kreatívneho du-

cha. Módne trendy na sezónu jar – leto 2009 
predstavilo počas jesennej časti výstavy Trenčín 

mesto módy 47 slovenských, českých a ma-
ďarských vystavovateľov na celkovej ploche 

1.400 m
2
.  

Ponuku dámskej a pánskej konfekcie, kuso-
vého a pleteného textilu, bielizne a módnych 

doplnkov doplnil odborný sprievodný program, 
na ktorej sa podieľali Asociácia textilného a 

odevného priemyslu Slovenskej republiky a Sek-

cia textilného, odevného, koţiarskeho a obuv-
níckeho priemyslu Slovenskej obchodnej a prie-

myselnej komory, ktoré pripravili pre návštev-
níkov organizátori seminár „Textilný a odevný odpad – pro-

blém súčasnosti“, ktorý bol rozdelený do troch blokov : 

„Výskyt a nakladanie s odpadom v Slovenskej republike“, 
„Praktické skúsenosti so spracovaním odpadu v Slovenskej re-

publike“ a „Podporná úloha Recyklačného fondu pri nakladaní 
s odpadmi“. Výstavu a Trenčín navštívila popredná česká 

módna návrhárka a akademická maliarka Nina Provaan 

Smetanová z Prahy, ktorá počas svojho odborného seminára 
odprezentovala „Módne trendy pre rok 2009“.  

K jesennej výstave Trenčín mesto módy patrila súťaţ 
módnych návrhárov „Módny tvorca roka“, vyhlásená šiesty-

krát výstaviskom Expo Center a.s. a agentúrou Sophia Model 

Management.  Súťaţ bola určená slovenským a českým mód-
nym návrhárom vo veku nad 18 rokov. Jej cieľom bolo 

vytvoriť priestor pre umeleckú konfrontáciu súčasnej módnej 
tvorby a umoţniť odbornú diskusiu o stave a kvalite módneho 

návrhárstva na Slovensku a o jeho smerovaní a schopnosti 

konkurovať svetovým módnym trendom. Jednotlivé kolekcie, 
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tvorené z 6 aţ 8 modelov, boli odprezentované formou módnej 

prehliadky, počas ktorej ich hodnotila Módna akadémia, 

zloţená z predstaviteľov odbornej a umeleckej verejnosti, 
médií, módnych fotografov a zástupcov organizátorov súťaţe. 

Módna akadémia pre rok 2008 vyhlásila tému “Pret-A-Porte“ 
(menšia priemyselne vyrábaná kolekcia určená pre mladých).  

Slávnostné otvorenie výstavy bolo opäť spojené s módnou 

prehliadkou, v rámci ktorej sa predstavila víťazka súťaţe 
Módny tvorca roka 2008 Blaţena Ostrovská za kolekciu –

 Comix a so svojimi modelmi firma Makyta a.s. Púchov, 
SassaMode s.r.o., Tempo Móda Plus s.r.o., Ivake s.r.o. a firma 

Provate Member. Najnovšie módne trendy boli prezentované v 

expozíciách vystavujúcich firiem a na denných módnych 
prehliadkach. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 5. septembra 

2008 sa začali výko-
pové práce pre výstav-

bu podzemných parko-
vacích garáţí pred 

Kultúrnym a metodic-

kým centrom Ozbroje-
ných síl Slovenskej 

republiky (bývalým 
Okruhovým domom armády). Investorom stavby je spoloč-

nosť Tatra Real Trade, a.s. a zhotoviteľom je spoločnosť Sta-

bil, a. s. Plánovaná dĺţka výstavby je 12 mesiacov. Počas doby 
výstavby garáţí bola z titulu staveniska zabratá rozsiahla 

plocha pred Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky a časť pešej zóny na Hviezdoslavovej 

a Jaselskej ulici. Developer - spoločnosť  Tatra Real  Trade, 
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 a.s., patriaca do skupiny Tatra Real, odhaduje celkové nákla-

dy na výstavbu vo výške 110 miliónov Sk, (365 tisíc euro).  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 5. septembra 2008 uskutočnila pobočka Slovenskej 
sporiteľne v Trenčíne tlačovú konferenciu, ktorá bola zamera-

ná na činnosť bánk posledný 

týţdeň pred zavedením eura, ich 
činnosť na prelome rokov do 16. 

januára 2009, kedy prestáva 
platnosť slovenskej meny. Tla-

čovú konferenciu viedol hovorca 

Slovenskej sporiteľne Štefan 

Frimmer a o všetkých dôleţi-

tých krokoch informovala riaditeľka pobočky Slovenskej 
sporiteľne v Trenčíne Ing. Mária Mokrá.  

V úvode konštatovala, ţe : 

- občania sa nemusia báť pri prechode na euro, pretoţe 
peniaze v hotovosti, korunové produkty a sluţby sa prevedú 

na euro automaticky a bez poplatkov podľa konverzného 

kurzu; 
- Slovenská sporiteľňa objednala cca 40 ton hotovosti euro, 

čo predstavuje 80 miliónov bankoviek a 15 miliónov mincí; 
- štartovacie balíčky, pripravené pre klientovmajú hmotnosť 

30 ton; 

- euro hotovosť objednaná podnikateľmi v rámci druhotného 
predzásobenia má hmotnosť cca 270 ton; 

- bankomaty budú do 31.12.2008 vydávať Sk a od 1. januára 

2009 budú vydávať euro v nominálnych hodnotách 10 euro 
a 20 euro; 

- bankomaty budú mať na prechode rokov minimálnu tech-

nickú prestávku; 
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- platobné terminály na prelome rokov budú fungovať bez 

obmedzenia; 

- internetové bankovníctvo v dňoch 1. a 4. januára 2009 bude 
zabezpečovať len pasívne operácie a nové platobné príkazy 

sa budú realizovať od 5. januára 2009 

- od 1. do 20. januára 

2009 sa bude uskutoč-

ňovať výmena korún za 

euro bez poplatkov; 
- od 5. januára 2009 bude 

moţno vloţiť hotovosť 
v Sk na účet, alebo 

vkladnú kniţku; 

- po 20. januári 2009 sa bude uskutočňovať bezplatná jedno-
rázová výmena do 100 ks korunových bankoviek a 100 ks 

korunových mincí; 

- korunové mince bude Slovenská sporiteľňa bezplatne vy-
mieňať do 30. júna 2009 a bankovky do 31.12.2009; 

- Slovenská sporiteľňa zvýšila od 15. augusta 2008 úrokové 

sadzby u väčšiny termínovaných vkladov; 
- Slovenská sporiteľňa otvorí v dňoch 1. aţ 4. januára 2009 

svojich 15 obchodných miest v rámci Trenčianskeho kraja. 
Koruny za eurá bude moţno vymeniť v jej pobočkách na 

Mierovom námestí a na Námestí sv. Anny; 

Pomocná evidencia 473/1/08 
 

Uţ po pätnásty raz sa od 23. do 25. septembra 2008 stalo 
trenčianske výstavisko Expo Center dejiskom medzinárodnej 

špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenerge-

tiky, ochrany ţivotného prostredia, komunálnej techniky a roz-
voja miest a obcí Aqua. Na otvorení dňa 23. septembra 2008 

sa zúčastnil prezident Slovenskej republiky J. E. Ivan Gaš-

parovič. K prítomných účastníkom výstavy sa prihovoril 
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predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH a štátny tajomník Ministerstva ţivotného 

prostredia Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Januš, pri-
mátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a ďalší hostia. Na 

tomto svojho druhu najväčšom podujatí na Slovensku, ktoré je 
organizované v spolupráci s Trenčianskou vodohospodárskou 

spoločnosťou, sa tento rok predstavilo na celkovej ploche 6 

410 m
2
 132 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, 

Rakúska, Nemecka a Talianska. V porovnaní s minulým ro-

kom vzrástol počet vystavovateľov o 9%. Zámerom výstavy 
Aqua je prispieť k racionálnemu vyuţívaniu vodných zdrojov, 

nakoľko voda je dôleţitou súčasťou nášho kaţdodenného 

ţivota, ktorá nás obklopuje. Nachádza sa v ovzduší, na zem-
skom povrchu, v kaţdom ţivote a rastline, ale aj pod povr-

chom Zeme. Na základe jej kontinuity v hydrologickom cykle 
moţno povedať, ţe je jedinečným fenoménom - nositeľom 

informácií v prírode, ako aj v pôsobení človeka a zároveň je 

ich súčasťou, ktorá umoţňuje jeho existenciu. Vzhľadom na 
charakter jej výskytu a významu je predmetom globálnych, 

medzinárodných záujmov, monitoruje sa jej mnoţstvo a 
kvalita, odhadujú alebo vypočítavajú sa jej zásoby, ktoré po-

dliehajú okamţitým, sezónnym a dlhodobým zmenám. Úlohou 

celej spoločnosti je chrániť ju pred znečistením, vyčerpaním 
alebo iným znehodnotením. Vďaka podpore odborných ga-

rantov a spolupracujúcich subjektov, ktorými boli Slovenský 
národný komitét IWA, Asociácia čistiarenských expertov Slo-

venskej republiky, Regionálna kancelária Slovenskej obchod-

nej a priemyselnej komory Trenčín, Asociácia vodárenských 
spoločností, spoločnosť Centire Slovensko a Slovenská vodo-

hospodárska spoločnosť prebiehal na výstave Aqua bohatý 
odborný sprievodný program. Jeho súčasťou bude vedecká 

konferencie venovaná téme „Legislatíva a aktuálne problé-

my vo vodnom hospodárstve“. Pre odbornú verejnosť sa us-
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kutočnili semináre „Regulácia procesov mestských ČOV - 

skúsenosti zo Slovenska a Českej republiky“ a „Eurofondy 

a rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií“. 
Pre študentov stredných škôl bolo určené podujatie „Aso-

ciácia vodárenských spoločností pre školy“ a prezentácia 
výstavy „Expo Zaragoza 2008“. V rámci tohtoročnej výstavy 

Aqua sme si v Trenčíne pripomenuli 55. výročie katedry 

zdravotníctva a environmentálneho inţinierstva Stavebnej 
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Pre 

vystavovateľov organizátori výstavy pripravili súťaţ „Zlatá 
Aqua“ o najlepšie vystavované výrobky a technológie. Hod-

notiaca komisia pod vedením prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. po 

preštudovaní materiálov a po kontrole exponátov  dňa 18. sep-
tembra 2008 rozhodla o udelení cien : 

V kategórii výrobok : 
1. miesto získala firma Saint – Gobain Construction Pro-

ducts, s.r.o. Pipe Division za výrobok - Variabilná tva-

rovka Kamelo 
2. miesto získala firma Glynwed, s.r.o. za výrobok – Frialoc - 

uzatváracia armatúra z PE 
3. miesto získala firma Bocr Trading Slovensko, s.r.o. za 

výrobok - Vodomerná šachta SB-TVS 

V kategórii technológia : 
1. miesto získala firma Prospecta s.r.o. za technológiu - Ion 

ScaleBuster-ISB, zariadenie na úpravu vody (Ochrana 
proti korózií, vodným kameňom a baktériami Legionella) 

2. miesto získala firma Hawle s.r.o. za technológiu – 

Technologické zariadenie na reguláciu vodnej hladiny 

vo vodojeme 
3. miesto získala firma Výskumný ústav vodného hospo-

dárstva Bratislava za technológiu – Technológia pasív-

neho vzorkovania na monitorovanie kontaminantov vo 

vodnom prostredí  
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S cieľom podporiť estetickú úroveň výstavných expozícií 

bola vyhlásená súťaţ o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy 

„Modrý akvadukt“. Hodnotiaca komisia pod vedením svojho 
predsedu akademického sochára Igora Mosného zhodnotila 

estetické a účelové pôsobenie architektonického stvárnenia 
expozícií, vloţenú invenciu a inováciu. Po náročnom zvaţo-

vaní dňa 22. septembra 2008 sa udelila ocenenia nasledujúcim 

expozíciám : 

1. miesto firme :  Polieco Slovakia, spol. s r.o. Bratislava, 

realizátor: G.A.D. STUDIO, s.r.o. Bratislava 
2. miesto firme : Hobas Sk, spol. s r.o. Bratislava, realizátor: 

DESIGN FACTORY, s.r.o. Holíč  

3. miesto firme : Saint-Gobain Construction Products, spol. 

s r.o., Pipe Divisio, Bratislava, realizátor: EXPO AIR, 

s.r.o. Trenčín 

Po piaty raz bola udelená Cena Milana Topoliho za prínos 

vo vodnom hospodárstve za rok 2008, ktorú udelil Slovenský 

národný komitét IWA prof. Ing. Jozefovi Martoňovi, PhD., 

ktorý sa v tomto roku doţíva významného ţivotného jubilea 
75 rokov. V priebehu svojej takmer päťdesiatročnej aktívnej 

pedagogickej, vedeckej, odbornej a organizátorskej činnosti 
vykonal veľa náročnej, zásluţnej práce. Jeho meno je spojené 

s mnohými významnými aktivitami a udalosťami. Inicioval 

zintenzívnenie medzinárodnej vedeckej spolupráce katedry so 
zahraničnými vedeckými a pedagogickými pracoviskami. Ako 

učiteľ vychoval desiatky absolventov, ašpirantov a doktoran-
dov.  Zároveň úzko spolupracoval s odbornou praxou pri rie-

šení problémov pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. Tu 

sa zoznámil aj s Ing. Milanom Topolim. Ich dlhoročná aktívna 
spolupráca na poli vodárenstva prerástla do priateľstva. 

Súčasťou sprievodného programu výstavy bola i prezentácia 
firiem Kaiser Eastern Europe, s.r.o. a Hach Lange. 

Vlastné poznámky 
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Mesto Trenčín pripravilo vizualizáciu novej letnej plavárne 

a čoskoro ju pre obyvateľov zverejní na svojej internetovej 

stránke či v mestských novinách. Samospráva sľúbila ešte 
väčšiu plaváreň s viac atrakciami. Postavená by mala byť v 

roku 2010 na Ostrove, teda len niekoľko stoviek metrov od tej 
súčasnej. Pôvodné kúpalisko s jedinečným výhľadom priamo 

na Trenčiansky hrad padne za obeť modernizácii ţelezničnej 

trate v meste. „Trenčania v ţiadnom prípade neprídu ani na 
chvíľu o moţnosť kúpania. Súčasná plaváreň bude v pre-

vádzke aţ do otvorenia novej,“ potvrdila Ing. Jana Marková 
z kancelárie primátora.  

Nová plaváreň sa bude nachádzať z väčšej časti v katastri 

susednej obce Zamarovce. Podľa slov starostu obce Ing. Jána 

Plška za pozemky dostali od mesta Trenčín 29 miliónov Sk, 

čo je pre malú obec obrovská finančná injekcia a získané 
prostriedky pouţijú na dobudovanie kanalizácie či opravy 

ciest. Nová plaváreň bude mať 25-metrový plavecký bazén, 

dva tzv. záţitkové bazény s vodnými atrakciami, z toho jeden 
pre deti a doposiaľ chýbajúce tobogany. Nová plaváreň bude 

mať kapacitu návštevnosti 2500 ľudí, čo je o päť stoviek viac 
ako bola kapacita súčasnej plavárne. Návštevníci sa okrem 

invalidov autom priamo k plavárni nedostanú. Mesto vybuduje 

záchytné parkovisko pri krytej plavárni pred vstupom na 
Ostrov. Po skončení plaveckej sezóny uţ v tomto roku 2008 sa 

začnú búracie práce na pozemku, kde plaváreň vyrastie. Mo-
mentálne sa tam nachádza okrem betónového draka a schá-

tralých plytkých bazénov aj dopravné ihrisko a popadané 

stromy po veternej smršti. Nové dopravné ihrisko by malo 
predstáv samosprávy vyrásť pod sídliskom Juh. Mesto Trenčín 

má na výstavbu k dispozícii 132 miliónov Sk, ktoré získalo od 
Ţelezníc Slovenskej republiky za predaj súčasného kúpaliska. 

Mesto však ešte nepozná presné náklady na výstavbu, dekla-

ruje, ţe to nebude menej ako suma, ktorú dostalo od ţelezníc. 
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Trenčianske noviny 18.08.2008 

 

V súvislosti s odpočítavaním posledných sto dní do 
zavedenia eura si Slovensko pripomenulo túto udalosť 

v všetkých krajských mestách v sobotu 27. septembra 2008 v 
popoludňajších hodinách podujatím pod názvom Deň eura. 

Pre návštevníkov bol aj v Trenčíne na Mierovom námestí pri-

pravený bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpila speváč-
ka Katka Predná so svojou skupinou a ďalšie populárne hu-

dobné kapely, tanečné skupiny a významné osobností. Pre deti 
boli pripravené v stanoch informácie a súťaţe, v ktorých sa 

mohol kaţdý zapojiť do súťaţe o euro ceny. Na akcii bol 

prítomný aj maskot, známy z televíznych spotov o eure. Náv-
števníci na Mierovom námestí si mohli pozrieť z veľkoplošnej 

obrazovky príhovor premiéra slovenskej Vlády Slovenskej 
republiky Róberta Fica, ministra financií Slovenskej republiky 

Jána Počiatka a guvernéra Národnej banky Ivana Šrámka. 

Podujatie malo nielen zábavný, ale najmä informačný cha-
rakter, v ktorom sa návštevníci dozvedeli najdôleţitejšie infor-

mácie o novej mene a jej zavedení na Slovensku. Účastníci 
podujatia našli imitáciu obchodu s praktickými ukáţkami 

dvojakého oceňovania, prepočítavania konverzným kurzom, aj 

zaokrúhľovania. Zaujímavá bola galéria bankoviek, v ktorej 
boli vystavené ukáţky eurových bankoviek a ich ochranné 

prvky. Ľudia si mohli preveriť svoje poznatky o eure, pros-
tredníctvom vedomostného kvízu, v ktorom súťaţili o rôzne 

ceny. Len pre zaujímavosť treba uviesť, ţe práve v tento deň 

vyštartoval z Bratislavy špeciálne upravené vozidlo s prezen-
tačnou technikou – tzv. Euromobil, ktorý začal svoju púť 100 

dní brázdenia po slovenských cestách, najmä po odľahlejších 
lokalitách vidieka. Na svojej misii by mal navštíviť Euromobil 

vyše 150 obcí, ktorý ich obyvateľom sprostredkuje informácie 

o našej novej mene zábavnou a interaktívnou formou. 
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Vlastné poznámky 
 

Výstavisko Expo Centrum v Trenčíne sa stalo od 14. do 17. 

októbra 2008 uţ po štrnástykrát dejiskom medzinárodného 

veľtrhu Elo Sys, ktorý sa svojím významom i veľkosťou stal 
najväčším a najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slo-

vensku. Na rekordnej ploche 18 658 m
2
 sa predstavilo 362 

vystavovateľov.  Novinky v  elektroenergetike, silnoprúdovej 

elektrotechnike, osvetľovacej technike, elektronike, teleko-

munikačnej a rádiokomunikačnej technike, výpočtovej tech-
nike, meracej a regulačnej technike, elektrotechnických ma-

teriáloch, elektroinštalácii, energetike a vykurovaní, signali-
začnej a zabezpečovacej technike predstavilo v Trenčíne v 

porovnaní s minulým rokom viac zahraničných vystavo-

vateľov. Zaznamenaných bolo celkom 113 firiem z Českej 
republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Švajčiarska, Taiwanu, 

Francúzska, Veľkej 
Británie, Nemecka 

a Chorvátska, ktoré 

sa podieľali takmer 
30 % všetkých vysta-

vovateľov. K neus-
tále rastúcemu záuj-

mu odbornej verej-

nosti prispieva aj úz-
ke prepojenie kon-

traktačno-prezentačnej úlohy veľtrhu Elo Sys s teoretickým 
zázemím, vedou a výskumom, ktoré od počiatku zabezpečujú 

odborní garanti veľtrhu  a to Fakulta 

elektrotechniky a informatiky Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave, 

Zväz elektrotechnického priemyslu Slo-
venskej republiky, Komora elektrotech-

nikov Slovenska Slovenského elektro- Ing. Vojtech Ferenc 
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technického zväzu, Cech elektrotechnikov Slovenska, Sloven-

ské elektrárne a.s. a Únia slovenských elektrotechnikov. 

Vďaka ich spolupráci boli ponúknuté návštevníkom početné 
odborné sprievodné podujatia, ktorých cieľom je skĺbiť vedu a 

prax.  
Na slávnostnom otvorení výstavy sa k prítomným náv-

števníkom prihovorili : 

- generálny riaditeľ sekcie stratégie Ministerstva hospo-
dárstva Slovenskej republiky  Ing. Vojtech Ferencz, ktorý 

okrem iného konštatoval, ţe sa nezastavil príchod nových 

investorov Keď sa hovorí, ţe Slovensko je Detroitom 
Európy, ale to isté platí aj vo výrobe televíznych prijímačov 

na jedného obyvateľa, lebo sa stáva primárnym v Európe 
v tomto segmente priemyslu. Zvý-

raznil, ţe z tohto pohľadu treba 

upriamiť na výchovu a vzdelanie 
našej generácie, tak stredných kádrov 

ako aj absolventov vysokých škôl. 
Musíme si uvedomiť, ţe nevychová-

vame absolventov, len pre potrebu slovenského trhu, ale aj 

pre potrebu Európskej únie. Je preto nutné pre študentov 
vytvárať podmienky porovnávateľnými s podmienkami 

Európskej únie. 
- prezident Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej 

republiky Ing. Ján Badţgoň, PhD., ktorý uviedol niekoľko 

zaujímavých údajov, ţe                  
a) finančný obrat v elektrotechnickom priemysle predsta-

voval v roku 2007 čiastku 260 miliárd Sk;  
b) v elektrotechnickom priemysle pracovalo 66 tisíc za-

mestnancov; 

c) na priemyselnom trhu elektrotechnický priemysel pred-
stavoval 12 %; 

Ing. Ján Badţgoň 
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d) pred štrnástimi rokmi, keď sme stáli pri zrode tohto 

veľtrhu, tak do vienka sme vloţili cieľ podporovať 

výskum a vývoj elektrotechnického priemyslu. Za uply-
nulé obdobie bolo výrobkom udelených viac ako 300 

ocenení a vyznamenaní „Konštruktér roka“, „Najlepší 
elektrotechnický výrobok roka“, „Unikát roka“ a „Naj-

lepší exponát roka“ 

- dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity Bratislava doc. Ing. Ján Vajda, CSc.; 

- prorektor pre vedu a rozvoj Slovenskej technickej uni-

verzity v Bratislave prof. Ing. František Janíček, PhD.; 
- generálny riaditeľ Expo Centrum Trenčín Ing. Emil Dobiáš 

uzavrel slávnostné otvorenie výstavy; 

Neodmysliteľne k veľtrhu Elo Sys aj tento rok patrili súťaţe 
„Elektrotechnický výrobok roka“, „Najúspešnejší exponát 

veľtrhu Elo Sys“, „Konštruktér roka“, „Unikát roka“ a 
„Ekologický počin roka“, ktoré zhodnotil predseda hodno-

tiacej komisie prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. Ten oznámil, 

ţe komisia dňa 13. októbra 2008 v súlade so štatútom súťaţe 
hodnotila 27 výrobkov, ktoré prihlásilo do súťaţe 20 firiem. 

V súťaţi o :  

A)  Elektrotechnický výrobok roka 2008 

- Výrobok : Výkonový rad trojfázových distribučných 

transformátorov s liatou izoláciou typu aTSE 776/10 

– 836/10, 630 – 2500 kVA, 6, 10 kV od prihlasovateľa 

: BEZ Transformátory a.s., Bratislava  

- Výrobok : UZ čistička na čistenie v horľavinách s 

uzatvoreným chladiacim okruhom od prihlasovateľa 

S PoweR product s.r.o., Bratislava 

- Výrobok : Perimetrický kábel typu VBFAMOY 50-

1,6, na zachytenie a identifikáciu narušiteľov prísne 

stráţených objektov od prihlasovateľa : VUKI, a.s., 

Bratislava 
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B) Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2008 

- Exponát : EOW – Extended Operator Workplace – 

EOW-M od prihlasovateľa : ABB s.r.o., Bratislava  
- Exponát : SIMATIC S7-412H redundantný riadiaci 

systém od prihlasovateľa : Siemens s.r.o., Bratislava 

Exponát : MicroDigiCam MDC TrueCam od 

prihlasovateľa : ZTS Elektronika SKS s.r.o., Nová 

Dubnica  

C) Najlepší konštruktér 2008 

- za konštruktérov roka boli vyhlásení Ing. Miroslav 

Kolník, Ing. Peter Martinkovič a Ing. Štefan Šille, 
ktorí vytvorili Systém merania koncentrácie vodíka v 

hermetických priestoroch jadrovej elektrárni - Typ 

H2-MonS Prihlasovateľ :  VUJE, a.s., Trnava  

D) Unikát roka 2008  

- Monitorovací systém vozidiel Camelia od prihlaso-
vateľa : ANDIS, spol. s r.o., Bratislava 

- Komplexný batériový telemetrický systém s univer-

zálnymi inteligentnými snímačmi SCT-Telemetry od 

prihlasovateľa : Soft & Control Technology, s.r.o., 

Košice 

E)    Súťaţ o najlepšiu expozíciu veľtrhu ELO SYS 2008  
hodnotila trojčlenná komisie s predsedom ak. soch. 

Igorom Mosným, ktorá určila toto poradie : 

1. miesto získala expozícia firmy  Lapp Kabel, s.r.o., 

Holešov, ktorú reali-

zovala firma A-
Trend, s.r.o. 

2. miesto získala expo-
zícia firmy Javys, 

a.s., Zvolen, ktorú 

realizovala firma MW 
Promotion, s.r.o  
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3. miesto získala expozícia firmy Niko Slovakia spol. s 

r.o., Bratislava  

Účasť v týchto súťaţiach sa stala pre vystavujúce firmy 
prestíţnou záleţitosťou. Pre talentovanú mládeţ bola určené 

Celoslovenské finále súťaţe mladých elektronikov, ktoré 
pripravila Slovenská spoločnosť elektronikov. Svoje uţ 

nezastupiteľné miesto v sprievodnom programe veľtrhu mala 

aj konferencia pod názvom „Elektrotechnika, informatika 

a telekomunikácie“, ktorej iniciátorom a odborným garantom 

bola Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave. Okrem toho táto inštitúcia na 

tohoročnej výstave pripravila aj ďalšie dve akcie  „Seminár 

znalcov elektrotechnických odborov“ a 3. ročník podujatia 
„Dni mobilnej robotiky“. Sprievodný program doplnila  pre-

zentácia firmy Inteco Plus, spol. s r.o. pod názvom „Uplat-

nenie komponentov Bender v priemyselných a zdravot-

níckych aplikáciách“ a v panelovej diskusii sa zamerala na 

témy „Aktuálne informácie z oblasti technickej normali-

zácie v elektrotechnike s rozšírením na normu STN 33 

2000-5-54“, „Informácie SÚTN o moţnostiach prístupu k 

normám STN (plné texty) cez internet a novinkách v 

oblasti normalizácie v elektrotechnike“ a „Revízie ručného 

elektrického náradia a spotrebičov podľa platných STN a 
právnych predpisov“, ktorú poriadala Komora elektro-

technikov Slovenska Slovenského elektrotechnického zväzu. 
Únia slovenských elektrotechnikov a Cech elektrotechnikov 

Slovenska pripravili tento rok trojicu prednášok na témy 

„Vyuţitie termovízie pri diagnostike elektrických zaria-
dení“, „Nové riešenie núdzového osvetlenia a osvetlenia 

budov“ a „Ochrana pred účinkami blesku a prepätím“. Pre 
vystavovateľov bol pripravený spoločenský večer spojený s 

hodnotným kultúrnym programom. 

Vlastné poznámky 
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Rekonštrukčné práce na múre opevnenia farského kostola 

Narodenia Panny Márie na Mariánskom námestí v Trenčíne 

boli ďalším pokračovaním investičných zámerov mesta Tren-
čín v tejto lokalite a lesoparku Brezina. Múr bol súčasťou 

opevnenia nazývaného aj Marienburg (Mariánsky hrad) a pri 
karneri sa napájal na múr mestského opevnenia. Prvá časť 

rekonštrukcie múru bola realizovaná v roku 2007 pri kladení 

dlaţby na Mariánskom námestí. Múr sa zo strany od námestia 
odvodnil a odizoloval do hĺbky 2 metrov, poloţila sa nová 

dlaţba a kanalizácia, doriešili sa sadovnícke úpravy námestia, 
osvetlenie kostola a karnera. „Pred poloţením dlaţby sme 

upozornili na potrebu prieskumu podloţia sondami, aby sme 

zistili skutkový stav podloţia. Z prieskumu vyplynula potreba 
sanovať celý 

múr aj z vonkaj-
šej strany,“ po-

vedal zástupca 

riaditeľa Kraj-
ského pamiatko-

vého úradu 
v Trenčíne Ing. 

arch. Jozef Mú-

dry. Zlý staveb-
no-technický 

stav múru a jeho pokračujúca deštrukcia boli dôvodom na 
realizáciu druhej etapy rekonštrukcie múru. Jedenásť pilierov 

z vonkajšej strany bolo potrebné najskôr ukotviť do skaly. 

Prečo muselo prísť zakotvenie bliţšie vysvetlil  Ing. Viliam 

Hubinský, PhD. z Útvaru ţivotného prostredia a dopravy 

Mestského úradu v Trenčíne - „Oporný múr bol murovaný 
z lomového kameňa prekladaného pálenou tehlou, spájaného 

vápennou maltou. Na vzdušnom líci bol stabilizovaný  

výstuţnými kamennými rebrami (piliermi). Sondami realizo-



 282 

vanými v roku 2007 bola zistená úroveň základovej škáry re-

bier asi 0,9 m aţ 1,5 m pod terénom na vzdušnej strane múru. 

Nakoľko na vzdušnom líci bola malta v murive zvetraná do 
hĺbky aţ 50 mm, čo bolo viditeľné na celej ploche múru. K 

ešte väčšej degradácií povrchu došlo v styku s murivom kar-
neru, kde bol oporný múr porušený zvislou trhlinou, ktorá do-

sahovala šírku asi 20 mm,“ Preto bola potrebná sanácia muri-

va samotného múru a rebier. Sanácia pozostáva zo spätného 
vyplnenia škár celého líca múru vápenatou maltou, ktorej re-

ceptúra bola odsúhlasená Krajským pamiatkovým ústavom v 
Trenčíne. Aby sa zabránilo zatekaniu vody do konštrukcie re-

bier a múru, tak záhlavie rebier bude prekryté novými kamen-

nými blokmi. Pri rozoberaní záhlavia rebier bol pôvodný 
kameň očistený a podľa schémy ukladaný späť na pôvodné 

miesto. Na rekonštrukčne práce Mesto Trenčín vynaloţilo cca 
5 miliónov Sk, ktoré sa skončia do 30. novembra 2008 

Rekonštrukčné práce na múre mestského opevnenia by mali 

podľa vyjadrenia Ing. Viliama Hubinského, PhD. pokra-
čovať aj v roku 2009 v lokalite zo strany od lesoparku Brezina 

v blízkosti karneru a v zónach s najväčším narušením pôvod-
ného stavu múru spôsobeného vegetáciou, kde uţ v minulom 

období z narušeného múru padali uvoľnené segmenty. 

Info Trenčín 06.11.2008 
Pomocná evidencia 585/1/08 

 
     Na webovej stránke Mesta Trenčín bola zverejnená vizua-

lizácia novej letnej plavárne, ktorá sa bude umiestnená na 

Ostrove medzi kanálom z elektrárne a starým ramenom Váhu. 
Prvých návštevníkov by mala privítať v letnej sezóne 2010. 

Dominantou bude toboganová veţa so skĺzavkami. Okrem 
dopadového bazénu a plaveckého bazénu bude k dispozícii 

záţitkový bazén s viacerými vodnými atrakciami pre dospe-

lých a chýbať nebude ani rovnako atraktívny bazén určený 
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deťom. Súčasťou hlavnej budovy plavárne bude miestnosť pre 

zdravotnú sluţbu a perso-

nál, kabínkové prezliekár-
ne, hygienické priestory 

s WC a sprchami. Obe 
krídla hlavnej budovy bu-

dú ukončené zázemím na 

občerstvenie.  
Súčasná plaváreň bude 

vyuţívaná aţ do otvorenia 
novej, a tak Trenčania 

o oddych počas horúcich letných dní neprídu. Kapacita novej 

letnej plavárne bude 2 500 návštevníkov, čo je o 500 
návštevníkov viac ako v súčasnosti. Na ľavom brehu Váhu, pri 

krytej plavárni,  bude rozšírené súčasné parkovisko a nové 
parkovacie miesta vzniknú aj priamo pri plavárni. Celkovo 

pribudne 200 nových miest na parkovanie. Priamo pred pla-

várňou bude odstavný priestor aj pre 120 bicyklov.  
Výstavba nového rekreačného areálu sa začne v tomto roku 

prípravou pozemkov pod stavbu. Zmizne betónový drak, 
zdevastované plyt-

ké bazény a do-

pravné ihrisko. No-
vé dopravné ihrisko 

plánuje mesto pos-
taviť v budúcnosti 

pod sídliskom Juh. 

www..trencin.sk 
11.10.2008 

 
 V uplynulých dňoch mesiaca októbra 2008 bola na pôde 

odborných útvarov Mesta Trenčín za účasti primátora Ing. 

Branislava Cellera vyhodnotená súťaţ O najlepšiu stavbu 
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na území mesta, realizovanú  a kolaudovanú v uplynulom roku 

2007. Túto súťaţ mesto Trenčín vypisuje kaţdoročne a jej 

cieľom je predovšetkým prezentácia a propagácia toho 
dobrého a kvalitného, čo sa na území mesta  Trenčín 

postavilo. Pravidlá boli jednoduché, do súťaţe sa mohli 
prihlásiť stavby, ktoré boli kolaudované v uplynulom roku. 

Nesmeli to byť investície Mesta Trenčín, pričom kategórie 

neboli striktne rozdelené tak, ako to býva pri celoštátnych 
súťaţiach tohto typu. Ide jednoznačne aj o prezentovanie 

dobrej architektúry na území mesta. V tomto roku súťaţilo 
šesť stavieb a ich 

hodnotenie mala 

na starosti odbor-
ná komisia zloţe-

ná z odborníkov  
útvarov Mest-

ského úradu 

v Trenčíne, od-
borníkov z praxe 

a za účasti pri-
mátora Mesta 

Trenčín. Po disku-

sii, ktorá sledovala úroveň architektonického riešenia, kvalitu 
materiálového prevedenia, i celkový charakter stavby a jej 

pôsobenia v prostredí, bolo stanovené nasledovné poradie : 
1. miesto získal polyfunkčný objekt Magnus Center na 

sídlisku Sihoť v Trenčíne (jedná sa o rekonštrukciu 

a dostavbu bývalej reštaurácie Kotva); 
2. miesto získal obytný dom na Povaţskej ulici v Trenčíne, 

novostavba v kriţovaní ulíc Povaţská a Ţilinská; 
3. miesto získal Parkovací dom na Palackého ulici v Trenčíne 

– novostavba, ktorá nahradila pôvodný historizujúci objekt 

v havarijnom stave. 
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Tak, ako kaţdý rok, aj v tomto bude zo všetkých 

súťaţiacich objektov pripravená výstava, ktorú si budú môcť 

pozrieť všetci návštevníci Centra rozvoja mesta.  
Info Trenčín 20.10.2008 

Pomocná evidencia 585/1/08 
 

Poľsko je obrovská krajina a Poliaci sú známi svojou záľu-

bou cestovať. V mnohých lokalitách a zariadeniach cestov-
ného ruchu na Slovensku 

tvoria Poliaci v súčasnosti 
najpočetnejšiu skupinu 

návštevníkom. Z tohto 

dôvodu Trenčiansky sa-
mosprávny kraj vyuţil 

moţnosť prezentovať 
atraktivity a turistické 

moţnosti nášho kraja na 

poľskom trhu na najväč-
šom veľtrhu cestovného ruchu v Poľsku Tour Salon 2008, 

ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. – 18. októbra 2008 v Poznani. 
Počas troch dní priestory výstaviska navštívilo viac ako 20 

tisíc návštevníkov, novinárov, zástupcov cestovných kancelá-

rií a tour - operátori. Na ploche cca 9000 m
2
 sa prezentovalo 

celkovo 800 vystavovateľov z 38 krajín, ktorí ponúkali svoje 

produkty cestovného ruchu. Národný stánok Slovenskej repu-
bliky rozloţený na ploche 170 m

2
 bol najväčším na celom 

výstavisku. Jeho súčasťou bola uţ po tretí raz aj expozícia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Stánok bol veľmi ţivý, 
priťahoval pozornosť ponukou 23 subjektov zo Slovenska 

a bohatým sprievodným hudobno-tanečným programom a 
súťaţami, ktoré zabezpečila Slovenská agentúra pre cestovný 

ruch. V expozícii boli zastúpené aj Kúpele Trenčianske Te-

plice, a.s. a samostatnú expozíciu mali Kúpele Bojnice, a.s. 
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Zástupcovia nášho kraja Denisa Prekopová, Katarína 

Sulová a regionálny zástupca Slovenskej agentúry  pre 

cestovný ruch Mgr. Peter Pastier poskytovali návštevníkom 
informácie a propagačné materiály s cieľom upútať ich 

pozornosť na náš kraj ako výbornú voľbu, kvalitnú destináciu 
na ich krátkodobé výlety a dlhšie pobyty. Návštevníci 

prejavovali záujem hlavne o kúpele a termálne kúpaliská, 

turistiku, hrady a zámky. Ţiadali konkrétne informácie o 
moţnostiach ubytovania, pobytoch pre deti a mládeţ a o 

cyklotrasách. Slovenskú expozíciu navštívil aj veľvyslanec 
Slovenskej republiky v Poľsku František Ruţička, a riaditeľ 

Slovenskej agentúry  pre cestovný ruch v Poľsku Ján 

Bošnovič.  
Pomocná evidencia /1/08 

 

Kongresová sála dňa 

21. októbra 2008 hotela 
Tatra v Trenčíne bola 

miestom spoločného ro-

kovania spoločnej Slo-
vensko – rakúskej ob-

chodnej a priemyselnej 
komory. V mene hosťu-

júcej Regionálnej obchod-

nej a priemyselnej komory v Trenčíne privítal hostí z Rakúska 
vedených Josefom Al-

tenburgerom primátor 
Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislavom Cellerom. Ďa-

lej v úvodnom príhovore 
uviedol, ţe na dnešnom 

rokovaní bude prezento-
vať mesto Trenčín a tren-

čiansky región, aby „po-
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dané informácie boli základom pre investovanie rakúskych 

investorov v našom regióne.“ Na jeho príhovor nadviazal 

rakúsky hosť Josef Alterburger, ktorý sa ospravedlnil za meš-
kanie delegácie z Rakúska, čo bolo spôsobené prehustenou 

dopravou v samotnom Trenčíne. Poďakoval za pozvanie a vy-
jadril presvedčenie, ţe dnešné rokovanie bude úspešné pre obe 

strany. No a potom uţ vystúpil primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, ktorý prezentoval  hosťom z Rakúska mesto 
Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne pripravilo v dňoch 

5. aţ 7. novembra 2008 druhý ročník špecializovanej výstavy 
poľnohospodárskej techniky Agro-Tech, ktorá sa koná v 

dvojročnom cykle spolu s brnenskou výstavou Tech-Agro. Na 
celkovej ploche 3300 m

2
 sa tento rok predstaví  33 vystavova-

teľov zo Slovenska a Českej republiky. Slávnostného  otvo-

renia sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky Ing. Stanislav Becík, predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, prednosta Obvod-
ného úradu v Trenčíne JUDr. Miroslav Laššo, prezident 

Zdruţenia výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky 

v Slovenskej republike Agrion Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech 

PhD., prodekan Technickej fakulty Slovenskej poľnohos-

podárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Ján Gaduš, PhD. 
a ďalší hostia. Výstavu otvoril minister pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky Ing. Stanislav Becík, ktorý vo svojom 

príhovore ocenil, ţe „mesto Trenčín a Výstavisko Expo Center 
sa podujalo zorganizovať 2. ročník tejto výstavy a verí tomu, 

ţe tretí ročník sa nebude niesť v znamení poľnohospodárskej, 
ale pôdohospodárskej techniky, lebo v pôdohospodárstve je aj 

lesníctvo. Kaţdá výstava je obrazom úrovne vystavujúceho 

odvetvia, tej ktorej krajiny, ktoré hospodári. Čím viac je 
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výstav a vystavovateľov, tým je aj väčší záujem o slovenského 

poľnohospodára.“ 

Základom úspešnosti kaţdého špecializovaného podujatia je 
jeho odborná úroveň. Garanciou odbornosti výstavy Agro-

Tech bol kvalitný sprievodný program, ktorý pripravilo výs-
tavisko Expo Center a.s. v spolupráci s Ministerstvom pôdo-

hospodárstva Slovenskej republiky, Zdruţením výrobcov a 

predajcov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike 
Agrion a Technickou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity  v Nitre. Tento rok mala odborná verejnosť jedi-
nečnú moţnosť zúčastniť sa dvojdňového seminára pod 

názvom Aktuálne informácie o doterajšom a výhľadovom čer-

paní Eurofondov, ktorý viedol generálny riaditeľ Pôdohospo-
dárskej platobnej agentúry Ing. Roman Serenčéš, PhD., a ge-

nerálny riaditeľ sekcie Rozvoja vidieka Ministerstva pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky Ing. Marek Kodada.  Ďalej 

boli pripravené semináre „Moţnosti vyuţitia biomasy na ener-

getické účely“, na ktorých so svojimi príspevkami vystúpili 
viacerí odborníci In. Štefan Pepuch z TSÚP Rovinka, Ing. 

Ľubomír Ceplák z KOMES Martin a ďalší. Na seminároch 
pod názvom „Technika a technológie pre efektívnejšiu výrobu 

rastlinných produktov“ a „Technika a technológie pre 

efektívnejšiu výrobu produktov ţivočíšnej výroby“ sa niesla 
v plnej réţii pracovníkov Katedry dopravy a výrobných 

systémov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 597/1/08 
 

Dňa 5. novembra 2008 usporiadal miestny klub Novej ge-
nerácie v Trenčíne verejnú diskusiu o svetovej finančnej kríze. 

Pozvanie diskutovať o tejto téme prijali v súčasnosti dvaja 

najvýznamnejší „komentátori“ ekonomickej situácie – Ivan 
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Mikloš (poslanec  Národnej rady Slovenskej republiky a 

bývalý minister financií) a Juraj Karpiš (analytik Inštitútu 

ekonomických a sociálnych štúdií). Diskusia bola spolu-
organizovaná s Diskusným klubom Laugarício. Moderátorom 

diskusie bol Miroslav Řádek, krajský predseda Novej gene-
rácie v Trenčíne. Pribliţne stovka ľudí si prišla vypočuť vys-

vetľovanie dvoch ekonomických expertov o príčinách a dopa-

doch súčasného ekonomického vývoja. Medzi divákmi boli 
študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne, ale aj mnoho obyvateľov Trenčína a okolia a v auditóriu 
nechýbali aj ďalšie osobnosti verejného ţivota, okrem iného 

bývalý minister financií Slovenskej republiky Miroslav Ma-

xon a súčasný primátor Novej Dubnice Ján Šušaník. Obaja 
ústrední diskutéri sa vo väčšine príčin svetovej finančnej krízy 

zhodovali. Podnetmi podľa nich bolo chybné regulovanie ceny 
peňazí (úrokovej miery) americkou centrálou bankou (FED). 

K tomu sa pridali sociálno-ekonomické ciele amerických vlád, 

v tomto prípade išlo o snahu štátu poskytnúť svojim občanom 
bývanie a to aj tým občanom, ktorí by za prirodzených okol-

ností finančné prostriedky na kúpu nehnuteľností od súkrom-
ných bánk nezískali. Tento sociálny cieľ realizovali dve štátne 

agentúry Fannie Mae a Freddie Mac. 

Zdalo sa, ţe vyjadrenia oboch hostí skôr pripomínali výklad 
ekonomickej prednášky, ale publikum neunavili. Práve naopak 

poslucháči sa pýtali na rôzne aspekty krízy, najmä aký bude 
mať kríza vplyv na prechod Slovenska na euro a či prijatie no-

vej meny bude mať pozitívny vplyv na finančnú situáciu 

Slovákov. Zaujímalo ich aj to či súčasná vláda prijíma správne 
rozhodnutia k finančnej kríze a prečo má štát zachraňovať 

súkromné banky. Medzi najdôleţitejšími posolstvami oboch 
diskutérov moţno zaradiť konštatovania, ţe súčasná finančná 

kríza nie je dôsledkom zlyhania trhu, ale ide o zlyhanie štátnej 

regulácie. Ivan Mikloš to zhodnotil, ţe išlo o morálny hazard 
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všetkých zainteresovaných, t.j. štátu, bánk, ale aj ľudí, ktorí si 

ľahkováţne brali úvery a neskôr sa dostali do platobnej 

neschopnosti. Diskusný klub Laugarício uvaţuje do budúc-
nosti pripravovať ďalšie podobné diskusie, ktoré zaujmú  

a obohatia občana. 
Informácia od Miroslava Řádka 

 

Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoloč-
nosť (SIRS) vstúpila po úspešnej privatizácií do Slovenskej 

autobusovej dopravy Trenčín, a.s. v roku 2005. Spoločnosť 
zabezpečuje v rámci mesta Trenčín mestskú hromadnú do-

pravu. Pri privatizácii spoločnosť prebrala značne zastaraný 

vozový park. Výnimkou neboli ani autobusy, ktoré mali aj 
viac ako 20 ro-

kov. Od prvopo-
čiatku vstupu 

SIRS do Trenčína 

začali s masívnou 
obnovou vozidlo-

vého parku. Na 
základe ojedine-

lého spoločného 

postupu – zjed-
notenia podmie-

nok v rámci dvoch krajov (Ţilinského a Trenčianskeho) sa 
zníţil vek vozidlového parku na osem rokov a menej, iba 

v ojedinelých prípadoch je táto hranica prekročená. Spoloč-

nosť má v Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme mestskej 
hromadnej dopravy v Trenčíne klauzulu, podľa ktorej musí 

byť do konca roka 2009 obnovený celý vozový park mestskej 
hromadnej dopravy. Od roku 2006 sa obnovuje vozidlový park 

mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne výhradne nízko pod-

laţnými autobusmi Citelis. V závere kalendárneho roka spo-
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ločnosť zavádza novinku na slovenskom trhu  polonízko po-

dlaţnými autobusmi  typu Low Entry o dĺţke 12 metrov. Tieto 

autobusy Low Entry majú dvojo dverí nízko podlaţné a zadné 
dvere sú zvýšené, čím v plnej miere sa rešpektuje zjed-

nodušený vstup pre rodičov s kočíkmi či telesne hendikepo-
vaných občanov. Doteraz jazdilo v Trenčíne šesť kusov nízko 

podlaţných autobusov z celkového počtu 39 kusov a od 5. 

decembra 2008 k ním pribudne päť nových takýchto auto-
busov. Charakteristickým znakom i týchto nových autobusov 

mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne je červená metalíza. 
Všetky nové vozidlá sú vybavené svetelnými elektronickými 

smerovými tabuľami,   budú v nich nainštalované elektronické 

pokladne novej generácie, ktoré sú  na 100% pripravené na 
vstup platenia eurom. Na záver treba podotknúť, ţe SIRS od 

svojho vstupu do Slovenskej autobusovej dopravy Ţilina 
a Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín vloţil do 

vozidlového parku cca 2,6 miliardy Sk bez DPH. V súvislosti 

s odovzdaním nových nízkopodlaţných autobusov konštatoval 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler „verím tomu, 

ţe týchto päť autobusov prispeje k skvalitneniu mestskej 
hromadnej dopravy v Trenčíne a ostáva nám uţ len deväť 

autobusov, ktoré treba vymeniť za nové.“  

Pomocná evidencia 649/1/08  
 

V decembrových dňoch si občania mesta Trenčín mohli 
všimnúť prebiehajúcu celoplošnú výmenu označníkov zastá-

vok mestskej hromadnej dopravy. Dosluhujúce staré hrdzavé 

konštrukcie sa postupne v jednotlivých mestských častiach 
nahradzovali novými, farebnými označníkmi, ktoré zodpo-

vedajú novej farebnej zonácii trás liniek mestskej hromadnej 
dopravy.  

V podstate ide o nový spôsob farebného odlíšenia troch 

hlavných dopravných zón, na ktoré bolo mesto Trenčín 
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prirodzene rozdelené. Jednoduchá 

navigácia systémom „z jednej fareb-

nej zóny do druhej“, je zreteľná prá-
ve z farebného riešenia samotnej 

zastávky s označením BUS, ktorá má 
v jednej zóne mesta zelenú, v druhej 

červenú a v tretej ţltú farbu. Čísla li-

niek autobusov, ktoré z danej zastáv-
ky odchádzajú, sa potom nachádzajú 

vţdy v takom farebnom poli, do akej 
zóny smerujú. Systém farebnej zoná-

cie liniek mestskej hromadnej do-

pravy  je prehľadne znázornený aj na 
mapkách, ktoré sa priebeţne umiestnia podľa moţností na 

kaţdej zastávke. Pre úplnosť treba dodať, ţe výmenu označ-
níkov realizovala SAD, a.s. Trenčín v spolupráci s Mestom 

Trenčín, podľa grafického konceptu pripraveného Útvarom 

marketingu Mestského úradu v Trenčíne. Autorkou komplex-
ného grafického riešenia nového systému značenia je krea-

tívna grafička Katarína Baláţiková.   
Info Trenčín 23.12.2008 

Pomocná evidencia 675/1/08 

 
Na budúci rok 2009 sa nebude konať v tradičnom jarnom 

a jesennom termíne veľtrh Trenčín mesto módy, pretoţe jeho 
organizátor ho do programového kalendára na rok 2009 neza-

radil. Podľa vyjadrenia vedenia spoločnosti Expo Centrum 

i vývoj výstavy sa stal odrazom hlbokej recesie v textilnom 
a odevnom priemysle a to nielen na Slovensku, ale aj v oko-

litých krajinách, keď sa zaznamenal výrazný úbytok sloven-
ských výrobcov. Nová štruktúra výrobcov nemá záujem 

a prostriedky prezentovať sa  na tradičných výstavách textilu 

a odievania. Túto skutočnosť potvrdzuje ukončenie existencie 



 293 

odevnej spoločnosti Ozeta Trenčín po šesťdesiatich rokoch. 

Textilná firma Merina Trenčín, ktorá vlani oslávila svoju 

storočnicu ohlásila v decembri 2008 hromadné prepúšťanie. 
To je výsledok neubrániť náročnej konkurencii dovozu najmä 

a Ázie. Nad stanoviskom vedenia výstaviska vyjadrila pre-
kvapenie Asociácia textilného a odevného priemyslu Sloven-

skej republiky, ale ho rešpektujú.  

Trenčianske noviny 15.12.2008 
Pomocná evidencia 667/1/08 

 
Odborná komisia vymenovaná primátorom mesta dňa               

14. decembra 2008 vybrala víťazný návrh na rekonštrukciu 

Mierového námestia v Trenčíne. Zo siedmich štúdii od reno-
movaných ateliérov architektov z Čiech a Slovenska vybrali 

ten, ktorým sa prezentoval brniansky ateliér RAW. Obnova by 
sa mala začať v 

roku 2010 a vy-

ţiada si minimál-
ne 55 miliónov 

Sk, čo je 1,83 mi-
lióna euro. Ná-

mestie sa bude 

rekonštruovať 
postupne, doba 

rozkopávok bude 
podľa primátora 

Ing. Branislava 

Cellera závisieť od archeologických prieskumov a od toho, čo 
sa pod námestím skrýva. Trenčín je posledným krajským mes-

tom, ktorého centrálne námestie neprešlo zásadnou rekon-
štrukciou. 

Architekti Tomáš Rusín, Ivan Wahla a Petr Mutina sa 

rozhodli radikálne do námestia nezasahovať. Na námestí tak 
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ostane pôvodná štiepaná andezitová dlaţba, ktorá sa len 

nanovo uloţí, v konkrétnych častiach bude umiestnená veľko-

plošná dlaţba pre ľahšiu chôdzu, najmä pre ţeny. Trávu v 
strede námestia nahradí „srdce” v podobe eliptickej plochy z 

rezanej doskovej dlaţby so svetlým odtieňom, kde sa môţu 
konať menšie podujatia. Architekti na mieste navrhli vytvoriť 

aj fontánu Marca Aurelia ako pripomienku na rímsku minu-

losť mesta. Na námestí sa počíta aj s vytvorením trhoviska, 
ktoré tu malo svoje tradičné miesto. Víťazný návrh bol 

favoritom aj medzi občanmi, ktorí sa zúčastnili hlasovania v 
ankete. Z takmer troch tisícok zúčastnených mu dalo hlas 1 

300 ľudí. Na mesto sa niektorí obrátili s otázkou, prečo 

nemohli hlasovať za “nultý” variant. Vedenie mesta však 
tvrdí, ţe námestie rekonštrukciu potrebuje uţ len pre nevy-

hovujúcu infraštruktúru pod námestím.  
Mesto Trenčín oslovilo ateliéry po tom, čo zlyhali dve pred-

chádzajúce súťaţe. Architekti sa v júni 2008, keď ich oslovilo 

mesto, zhodli na tom, ţe námestie nepotrebuje hrubý zásah, 
chýba skôr zorganizovanie plôch či popracovanie na detailoch. 

Architektov zaujal aj nezvyčajný, vretenovitý tvar námestia. 
Ten určovala hradná skala na jednej strane a kedysi neregu-

lovaný Váh na druhej. „Námestie pôsobí milo juţansky, ducha 

miesta robí ten obrovský hrad nad ním. Vytvára krásnu 
atmosféru. To je šperk, ktorý nikde v bývalom Českoslo-

vensku nenájdete,” charakterizoval námestie architekt Tomáš 

Rusín z víťazného brnianskeho ateliéru. Pamiatkari poţado-

vali rešpektovať vývojovú etapu z prelomu 19. a 20. storočia, 

z tohto obdobia je väčšina fasád. 
Mierové námestie je spolu s domami na svahu pod hradom 

najstaršou časťou Trenčína. Takmer do konca 19. storočia 
bolo obohnané hradbami a s hradom tvorilo uzavretý komplex. 

Podľa historičky Trenčianskeho múzea PhDr. Jany Karlí-

kovej sa pri archeologických výskumoch určite nájdu mi-
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nimálne dve podzemné chodby. Jedna z nich mohla byť 

úniková z hradu, pričom sa začínala oproti Katovmu domu na 

Matúšovej ulici smerujúcej na hrad. Karlíková hovorí, ţe aj po 
rekonštrukcii by sa mal zachovať historický ráz námestia. 

Avšak nemalo by sa ortodoxne čerpať z histórie, pretoţe tá 
mala aj svoje neduhy, napríklad stredom námestia by musel 

viesť kanál a pred mestským úradom by bola ţumpa. Len pre 

zaujímavosť treba uviesť výsledky hlasovania občanov pria-
mo, internetom a poštou : 

     internet  urna + pošta      spolu 
1. Ateliér RAW 1071 222 1293 

2. Fakulta STU Blava   535 126   661 

3. Arch. Maňák, Lichý   404   47   451 
4. Arch. ateliér BP   226   39   267 

5. Arch. kanc. Burián     86   34   120 
6. Stavoprojekt Poprad     64   31     95 

7. Ing. arch. Domorák     58   25     83 
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