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Verejno – spoločenský život  

 
Dňom 1. januára 2004 sa uskutočnili na Mestskom úrade 

v Trenčíne viaceré personálne zmeny : 
- z Mestského hospodárstva m.p.o. Trenčín bol na odbor 

kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu 

v Trenčíne delimitovaný obsluţný personál kultúrnych 
stredísk v Trenčíne, čím sa napravila anomália riadenia 

kultúrnych stredísk touto organizáciou po vzniku 
Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry. Boli to títo 

pracovníci – Jana Dohňanská, Jana Homolová. Ivan 

Leitman, Mária Hulínová, Mária Košútová, Iveta 
Matejková, Štefan Meravý, Vlasta Mihalkovičová, Elena 

Mitická, Mgr. Terézia Niková, Mária Opatovská, Světluša 
Rajnincová, Ján Straka, Jaroslava Šuleková, Oľga 

Kolníková, Katarína Hozmanová, Dobiašová Margita, 

Brezanová Ernestína; 
- z Trenčianskej kultúrnej a programovej agentúry bola 

delimitovaná na Útvar marketingu a komunikácie 
Mestského úradu v Trenčíne redaktorka časopisu „Info 

Trenčín“ Mgr. Vlasta Henčelová; 

- Mestský úrad v Trenčíne v rámci reformy verejnej správy 
prevzal od Okresného úradu v Trenčíne kompletnú agendu 

Štátneho fondu bývania Trenčianskeho okresu ako aj 
pracovníčku Alenu Minárikovú, ktorá túto agendu 

zabezpečovala;  

 
Rok 2004 na svojom začiatku bol charakterizovaný pre 

mesto Trenčín ako rokom významných zmien, ktoré by mali 
priniesť jeho občanom pozitívne výsledky a s kladnou 

odozvou verejnosti. Vedenie mesta Trenčín uvedomujúc si 

význam dobrej spolupráce v otázkach komunikácie vyjadrilo 
záujem na čo najlepšej vzájomnej spolupráci s médiami. 
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Zámerom sa stala snaha o skvalitnenie prístupu mesta 

k médiám a k poskytovaniu informácií občanom všeobecne. 

K tomuto cieľu smerovalo vytvorenie nového Útvaru 
komunikácie a marketingu, ktorý mesto Trenčín formálne 

zriadilo dňom 1. novembra 2003 a ktorého obsahová  náplň 
v otázke komunikačnej koncepcie sa začala realizovať od 

začiatku roka 2004. S platnosťou od 5. januára 2004 sa stal 

novým tlačovým tajomníkom Mestského úradu v Trenčíne 
Tibor Hlobeň, ktorého  Trenčania ho pravdepodobne poznajú 

z jeho dlhoročného pôsobenia v Trenčianskych novinách, kde 
pracoval najprv ako redaktor a neskôr ako šéfredaktor. 

V poslednom období ho mohli počuť z rozhlasového éteru ako 

regionálneho spravodajcu Rádia Twist pre Trenčiansky kraj.  
Tlačová správa Mestského úradu Trenčín 05.01.2004 

Pomocná evidencia 05/2/04 
 

Dňa 9. januára 2004 sa uskutočnilo v penzióne Formula uţ 

dvanáste stretnutie podnikateľov a finančníkov z regiónu 
Trenčín. Medzi prítomnými hosťami sa stretnutia zúčastnili 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec, exprimátor mesta Trenčín Ing. Juraj Liška, 

exprednostka Okresného úradu v Trenčíne Ing. Marta 

Šajbidorová a početná skupina podnikateľov. Všetkých hostí 
na pôde penzióne privítal riaditeľ obchodnej spoločnosti Dom 

mladých technikov Mirko Havier s viceprimátorom Mesta 
Trenčín Ing. Jánom Krátkym. Po privítaní, ako uţ tradične 

býva, rozprúdila sa ţivá diskusia o veciach, na ktoré obvykle 

nezostáva čas. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 14. januára 2004 sa uskutočnila prvá tohoročná tlačová 

beseda Mesta Trenčín, ktorej sa zúčastnili uvoľnený 

funkcionár a predseda finančnej komisie Mestského 
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zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Branislav Celler a zastupujúca 

prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta 

Orgoníková. Po privítaní novinárov tlačovým hovorcom mesta 
Trenčín Tiborom Hlobeňom sa ujal slova Ing. Branislav 

Celler, ktorý informoval o  rozpočte mesta Trenčín na rok 
2004, schválenom Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 

18. decembra 2003 uznesením č. 201/2003 vo forme 

Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2004. Schválený 
rozpočet na rok 2004 mal podľa jeho slov hneď tri prvenstvá, 

ţe : 
1. rozpočet vychádza z prijatého programového vyhlásenia, 

ktoré dali súčasní poslanci občanom mesta Trenčín 

v posledných voľbách, čím sa stal krokom k naplneniu 
sľubov a vyhlásení; 

2. priority rozpočtu v oblasti investícií určili mestské časti;  
3. na prijatie rozpočtu hlasovala 3/5 väčšina poslaneckých 

hlasov; 

4. do rozpočtu zasiahnu príjmy z kapitálových grantov, či uţ 
z eurofondov, zo štátneho rozpočtu alebo Ministerstva 

ţivotného prostredia Slovenskej republiky. 

Z najdôleţitejších investičných akcií, ktoré bude mesto Trenčín 

zabezpečovať treba spomenúť :  

1. juhovýchodný obchvat mesta Trenčín – spracovanie 
projektovej dokumentácie; 

2. spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie 
kriţovatky Ulíc Soblahovská a Legionárskej pred 

Keramoprojektom malým kruhovým objazdom;  

3. vypracovanie štúdie aţ po územné rozhodnutie na riešenie 
kriţovatiek na celej Električnej ulici. Majiteľom týchto 

ciest je však Trenčiansky samosprávny kraj. Snahou mesta 
Trenčín bude potom územné rozhodnutie posunúť na 

Trenčiansky samosprávny kraj a postupne tak začať aj na 

Električnej ulici riešiť konfliktné kriţovatky; 
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4. od 1. januára 2004 prebrala verejné osvetlenie spoločnosť 

„Siemens“ a od toho momentu sa začalo s kompletnou 

rekonštrukciou verejného osvetlenia na území mesta 
Trenčín. Prvou fázou bude od 1. apríla do 30. júna 2004 

kompletná rekonštrukcia svetelnej signalizácie od hotela 
Tatra aţ po čerpaciu stanicu pohonných hmôt „Esso“ 

spĺňajúca poţiadavky kladené na priechodnosť komuni-

kácií;  
5. budovanie cyklistických trás pri Váhu a pri Tepličke, t.j. 

vybudovanie cyklistickej trasy od Sihote 4. po hrádzi aţ po 
Opatovú nad Váhom; 

6. vybudovanie kanalizácie v Trenčíne – Záblatí do októbra 

2004. Bude budovaná z prostriedkov Trenčianskych 
vodární a kanalizácií, to jest spoločnosti, kde je Mesto 

Trenčín majoritným akcionárom a spolufinancovaná 
Mestom Trenčín. 

7. spracovanie projektovej dokumentácie na riešenie 

kanalizácie v Kubrej na prepojenie kanalizácie Kubranská 
cesta a  retenčné nádrţe s tým, ţe v roku 2004 by sa mala aj 

doprojektovať časť „zabudnutých“  bočných uličiek; 
8. odvodnenie sídliska Trenčín – Juh ako vyriešenie dlho-

dobých problémov 

9. spracovanie projektov pre dobudovanie kanalizácií v 
ďalších častiach mesta Trenčín, počnúc rokom 2005, kde 

bude investor Trenčianske vodárne a kanalizácie; 
10. začiatok rekonštrukcie havarijného stavu oporného múru na 

Hornom Šianci;  

11. vybudovanie výťahu ako bezbariérový prístup do budovy 
Mestského úradu Trenčín a priamy prístup do mestského 

veţe;  
12. vybudovanie kancelárie prvého kontaktu na prízemí 

Mestského úradu Trenčín; 

13. dobudovanie oddychovej zóny na Halalovke; 
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Info Trenčín 15.01.2004 

Tlačová správa mesta Trenčín 14.01.2004 

Pomocná evidencia 11/1/04 
 

Ing. Branislav Celler sa dňa 14. januára 2004 stal 
oficiálnym kandidátom koalície Slovenskej demokratickej 

a kresťanskej únie – Aliancie nového občana – Demokratickej 

strany  na post primátora Mesta Trenčín v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách. V tento deň bola oficiálne doručená 

jeho kandidatúra v mene koalície Slovenskej demokratickej 
a kresťanskej únie – Aliancie nového občana – Demokratickej 

strany  mestskej volebnej komisii. Po vystúpení Kresťansko-

demokratického hnutia z pôvodnej štvorkoalície na miestnej 
úrovni v Trenčíne bola vyjadrená opätovná dôvera Ing. Bra-

nislavovi Cellerovi dôkazom, ţe Slovenská demokratická 
a kresťanská únia, Aliancia nového občana a Demokratická 

strana sú si vedomé svojej zodpovednosti pred občanmi mesta 

Trenčín, vyplývajúcej z pôvodnej koaličnej zmluvy, ktorá im 
priniesla dôveru väčšiny Trenčanov. Koalícia povaţuje za 

hlavné výhody kandidáta jeho deväťročné skúsenosti v oblasti 
komunálnej politiky, dlhoročnú znalosť systému verejnej 

správy a uprednostnenie odborného riešenia problémov. Jeho 

práca pre mesto Trenčín dáva uţ v súčasnosti  predpoklad pre 
rýchle a efektívne riešenie aktuálnych potrieb mesta Trenčín. 

Hlavným motívom jeho kandidatúry je budovať mesto Trenčín 
ako dobré miesto pre ţivot. Ambíciou koaličného kandidáta je 

naplnenie programového vyhlásenia, ktoré bolo dané občanom 

v komunálnych voľbách v roku 2002.  Ing. Branislav Celler sa 
netají novátorským poňatím manaţmentu mesta. Poslancami 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bol v októbri 2003 
zvolený do funkcie uvoľneného poslanca pre výkon funkcie na 

Mestskom úrade v Trenčíne, čím posilnil vedenie mesta 

v oblasti strategického plánovania, marketingu a komunikácie. 
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Cieľom jeho práce bude kvalitné fungovanie Mestského úradu 

a vytváranie podmienok pre rozhodovanie poslancov na 

základe dobre pripravených a odborne prezentovaných riešení.  
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 15. aţ 18. januára 2004 sa mesto Trenčín 

zúčastnilo na  10. ročníku cestovného ruchu „ITF Slovakiatour 

2004“ v Bratislave. V expozícii mes-
ta Trenčín zaujali príleţitostných 

návštevníkov informácie o cestov-
nom ruchu, kultúrnych a výstavných 

akciách, prehľady o ubytovacích 

a stravovacích kapacitách. Oţivením 
a spestrením expozície mesta Tren-

čín bolo vystúpenie ľudovej hudby 
„Brezinka“ z Trenčína, ochutnávka 

trenčianskej medoviny z výrobne Ing. Ivana Krivého, výrobky 

niektorých potravinárskych podnikov, moravských vín 
a domácich makovníkov. Spestrením expozície bola moţnosť 

stretnutia návštevníkov s pánom Trenčianskeho hradu 
Matúšom Čákom, ktorý ponúkal znamenitý mok – „Matúšove 

slzy“. Uţ tradičnou 

sprievodnou akciou, 
ktorá sa i v minulosti 

osvedčila na podob-
ných podujatiach v Br-

ne, Ţiline i Bratislave, 

bola cestovateľská sú-
ťaţ po regióne stred-

ného Povaţia a dru-
ţobnom regióne mesta 

Zlín, kde jej víťazov 

čakali zaujímavé ceny od podnikateľských subjektov oboch 

Ing. Ivan Krivý so svojimi výrobkami z medoviny 

maketa Trenčianskeho hradu bola dominantou výstavy 
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regiónov. V  Bratislave sa prezentoval aj Trenčiansky samo-

správny kraj s partnerským Zlínskym krajom. Dominantou 

jeho expozície bola maketa Trenčianskeho hradu, ktorú 
vyhotovili v Strednom odbornom učilišti nábytkárskom v Pra-

venci podľa architektonického návrhu Ing. arch. Júliusa 
Brúnu. Expozícia mala kladný ohlas u návštevníkov, 

odborníkov a vystavovateľov. Práve preto bola ocenená prvom 

cenou v súťaţi o najkreatívnejšiu a najkomunikatívnejšiu 
expozíciu „ITF Slovakiatour 2004“ v kategórii „Expozície 

regiónov, miest a obcí“. 
Trenčianske noviny 26.01.2004 

Info Trenčín 29.01.2004 

Pomocná evidencia 32/1/04, 41/1/04,  
 

Dňa 16. januára 2004 sa uskutočnilo mimoriadne zasa-
dnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktorého pred-

metom rokovania podľa predloţenej pozvánky bolo predo-

všetkým prehodnotenie uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne č. 195/2003 zo dňa 18. decembra 2004, ktorým 

boli zrušené tri základné školy v Trenčíne – Základná škola 
Trenčín, Východná ulica, Základná škola Trenčín, Saratovská 

ulica a Základná škola Trenčín, Študentská ulica k 31. júla 

2004. Táto skutočnosť narobila riadny rozruch tak medzi 
rodičmi, učiteľmi ako aj laickou verejnosťou. A tak obdobie 

od 18. decembra 2003 aţ do 16. januára 2004 bolo naplnené 
viacerými rokovaniami funkcionárov a poslancov mesta 

Trenčín s rodičmi a učiteľmi zainteresovaných škôl. Opätovné 

prerokovanie uţ prijatého uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne si teda vynútil tlak občanov a rodičov faktickou 

argumentáciou, ktorá potvrdila, ţe ešte pred prerokovaním 
v mestskom zastupiteľstve, zo strany predkladateľov neboli 

uskutočnené viaceré povinné kroky vo vzťahu ku školám a 

rodičom. Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril 
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viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky a okrem 

poslancov mesta Trenčín pozdravil na galérii aj prítomných 

rodičov a učiteľov. Pri schvaľovaní programu rokovania 
mestského zastupiteľstva boli predloţené dva  doplňujúce 

body a to poslanec Ľubomír Dobiáš ţiadal zaradiť do 
programu návrh na odvolanie Ing. Jána Krátkeho z funkcie 

viceprimátora mesta Trenčín a jeho nahradenie Ing. 

Branislavom Cellerom a poslanec JUDr. Michal Čiertek ţiadal 
schváliť list ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky, 

týkajúci sa zrušenia Krajského súdu v Trenčíne. Oba 
prihlásené body programu boli schválené. Pri rozprave 

o anulovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne     

č. 195/2004 zo dňa 18. decembra 2003 viacerí poslanci vo 
svojich vystúpeniach konštatovali, ţe predloţený materiál bol 

pripravený nedostatočne. Potom poslanci schválili anulovanie 
svojho uznesenia v plnom rozsahu, okrem časti uznesenia, 

ktoré sa týkalo zrušenia Materiálového strediska k 31.12.2003, 

ktoré zostalo v platnosti. Okrem toho poslanci poverili 
predsedníčku komisie školstva kultúry a zdravotníctva pri 

Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne Mgr. Annu Plánkovú 
predloţiť na aprílové rokovanie zastupiteľstva novú koncepciu 

školstva vrátane stanovenia kritérií k racionalizácii siete 

základných škôl. Po schválení „Metodiky prideľovania 
nájomných bytov“ poslanec JUDr. Michal Čiertek predniesol 

obsah listu adresovaného ministrovi spravodlivosti Slovenskej 
republiky a Vláde Slovenskej republiky, v ktorom bol 

vyjadrený nesúhlas poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne k zrušeniu Krajského súdu v Trenčíne. Tento návrh 
bol poslancami schválený. Potom poslanec Ľubomír Dobiáš 

predniesol návrh uznesenia na odvolanie Ing. Jána Krátkeho 
z funkcie zástupcu viceprimátora. Tento návrh poslanci svojím 

hlasovaním v pomere 13:11 schválili a do funkcie 

viceprimátora mesta Trenčín schválili Ing. Branislava Cellera, 
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ktorý zostal tomto poste aţ do nastávajúcich volieb primátora 

mesta Trenčín dňa 13. marca 2004.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 19.01.2004 

Pomocná evidencia 23/1/04, 24/1/04, 24/3/04 
 

Dňa 16. januára 2004 v hoteli Tatra v Trenčíne sa 

predstavil kandidát na primátora mesta Trenčín za 
Kresťansko-demokratické hnutie Ing. Ján Krátky. Na 

predstavení sa zúčastnili poprední funkcionári Kresťansko-
demokratického hnutia poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Ján Fígeľ, prednostka Obvodného úradu 

v Trenčíne Ing. Anna Kováčová, prednosta Krajského úradu 
ţivotného prostredia v Trenčíne Ing. František Galko, 

predsedníčka Mestskej koordinačnej rady Kresťansko-
demokratického hnutia v Trenčíne Gabriela Hubínska, 

kandidát na primátora mesta Trenčín Ing. Ján Krátky, poslanci 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a ďalší hostia. Po 
privítaní hovorkyňou Miriam Kňazeovou sa ujal slova 

kandidát na primátora mesta Trenčín za kresťansko-
demokratické hnutie Ing. Ján Krátky, ktorý začal svoje 

vystúpenie parafrázou „Som krátky, preto o sebe len krátko“ 

a ďalej pokračoval v priblíţení svojho currilucum vitae. Za 
najdôleţitejšie je treba však spomenúť jeho priority, ktoré 

chce v prípade svojho zvolenia do funkcie primátora mesta 
Trenčín akcentovať : 

1. zlepšiť dopravnú situáciu, 

2. vyriešiť dlhotrvajúci problém inţinierskych sietí na pravej 
a ľavej strane Váhu, 

3. zvýšiť bezpečnosť v Trenčíne, 
4. zabezpečiť maximálnu transparentnosť a rovnosť pre 

všetkých, ktorí sa zúčastnia výberových konaní na úrovni 

mesta Trenčín, 
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5. zefektívniť prácu na mestskom úrade v prospech Trenčanov 

a vytvoriť kanceláriu prvého kontaktu s občanom. 

Pomocná evidencia 15/1/03 
 

Dňa 19. januára 2004 predstavil novinárom hovorca petič-
ného výboru Tomáš Švec kandidáta na 

primátora mesta Trenčín Ing. Jozefa 

Tuchyňu. Sám povedal, ţe predmetnú 
kandidatúru prijal na základe   podpore  

občanov  vyjadrenej  v petičnej akcii, 
ale predovšetkým, citujem „Arogancia 

moci meste je úţasná, občan je jej na 

príťaţ. Zákony nie sú rešpektované 
vedením mesta, ktoré sa prejavili 

v prípade riešenia rýchlodráhy ţelez-
nice, stavby ľadového klziska bez 

stavebného povolenia, zrušovanie základných škôl, verejné 

obstarávanie. S majetkom mesta sa nakladá neuveriteľne zle 
ako napríklad pri nákupe auta pre primátora, v predaji 

bývalých Masarykových kasární, oslava príchodu nového roka 
2004. Bohaté mestá znamenajú spokojnosť občanov a to sa 

v Trenčíne nerešpektuje.“ Toľko citát. Okrem toho infor-

moval, ţe prijal podporu Strany demokratickej ľavice bez 
nejakých vzájomných záväzkov, čo potvrdil vo svojom 

vystúpení aj predseda Okresného výboru Strany demokratickej 
ľavice v Trenčíne Mgr. Ladislav Pavlík. Do volieb za 

primátora mesta Trenčín ide s týmto programom : 

1. Zabezpečiť podmienky pre príliv investičného kapitálu pre 
rozvoj zamestnanosti, hlavne rozvojom malého a stredného 

podnikania s vyuţitím  i podporných fondov Európskej únie; 
2. Vytvárať podmienky pre zdravý rozvoj detí a mládeţe 

s pomocou mládeţníckych klubov, sídliskových športovísk 

a kultúrnych zariadení. Vrátiť činnosť mimoškolskej 

Ing. Jozef Tuchyňa 
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výchovy do základných škôl. Podporovať rozvoj vysokého 

školstva; 

3. Vypracovať a realizovať projekt zrýchlenia dopravy 
v meste. Zabezpečiť rozvoj a údrţbu oddychových zón 

mesta. Bezpečnosť občana a jeho majetku povaţovať za 
rozhodujúcu úlohu bezpečnostných zloţiek mesta; 

4. Prispieť k tomu, aby mesto našlo prostriedky pre 

skvalitnenie ţivota sociálne odkázaných a starších občanov; 
5. Vykonať komplexnú inventarizáciu majetku mesta. 

Umoţniť verejný prístup k informáciam občanom mesta 
o spôsobe vyuţívania tohto majetku. Sprehľadniť spôsob 

vyuţívania finančných prostriedkov mesta; 

6. Vytvárať podmienky k tomu, aby sa mestský úrad stal 
inštitúciou slúţiacou pre občanov mesta, aby kaţdý občan 

mesta bol dôsledne informovaný o všetkých rozhodnutiach 
primátora, zastupiteľstva, ako aj jednotlivých odborov 

mestského úradu. Rozhodnutia musia byť v súlade 

s platnými zákonmi. 
Vlastné poznámky 

Pomocná  evidencia 15/1/04 
 

Dňa 17. januára 2004 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie 

predsedníctva Ľudovej strany – Hnutia za demokratické 
Slovensko pod vedením svojho predsedu JUDr. Vladimíra 

Mečiara. Na tlačovej besede podpredseda hnutia pre verejnú 
správu Ing. Ľuboš Lackovič informoval, ţe vzhľadom na 

zmeny politických síl v Národnej rade Slovenskej republiky 

ţiada hnutie ďalšie miesto podpredsedu Národnej rade 
Slovenskej republiky pre opozíciu. Hnutie okrem toho 

zverejnilo zoznam 14 kandidátov na europoslancov. Medzi 
navrhovanými poslancami bol na šiestom mieste MUDr. Pavol 

Sedláček z Trenčína. 

Trenčianske noviny 19.01.2004 
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Pomocná evidencia 22/3/04 

 

Dňa 19. januára 2004 sa uskutočnila tlačová beseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorej po otvorení 

PaedDr. Jozefom Boţikom vystúpili s informáciami predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja             

Ing. Štefan Štefanec a riaditeľ Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Pavol Krištof. Najvyšší predstavitelia 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja infor-

movali o prechode  

kompetencii  v  oblasti 
dopravy na Trenčian-

sky samosprávny kraj, o výsledkoch roko-
vania medzi mestom Trenčín a Trenčian-

skym samosprávnym krajom ohľadom 

Trenčianskeho hradu a o účasti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja na veľtrhu cestovného ruchu 

v Bratislave. O prechode kompetencii hneď v úvode informo-
val predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec, ţe zatiaľ zmluva podpísaná nebola pre majetkové 

a finančné nezrovnalosti. Na októbrovom zasadnutí zastupi-
teľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja roka 2003 bola 

schválená organizácia Sprava ciest Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Na zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja dňa 11. decembra 2003 bol schválený 

štatút Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja a do 
funkcie riaditeľa menovaný Ing. Štefan Matlák. Nová 

organizácia postupne preberá Okresné správy v Trenčíne, 
Povaţskej Bystrici a Prievidzi, ktoré predstavuje 371 

pracovníkov. Spravovanie predstavuje starostlivosť asi 

o 1.500 km. Znamená to, ţe správa nad cestami sa realizuje, 

Ing. Štefan Štefanec 

Ing. Pavol Krištof 
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ale majetkové nedostatky si musí štát doriešiť. Riaditeľ Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja Ing. Pavol Krištof informoval, ţe 
o riešení nájomných vzťahov me-

dzi mestom Trenčín a Trenčian-
skym samosprávnym krajom, ako 

aj o zmene vlastníka Trenčianskeho 

hradu bol oslovený viceprimátorom 
mesta Trenčín Ing. Jánom Krát-

kym. Ale uţ pri vstupných roko-
vaniach dal Trenčiansky samo-

správny kraj mestu Trenčín na 

vedomie, ţe nemá záujem o predaj 
alebo výmenu Trenčianskeho hra-

du. Keďţe v súčasnosti sa pripravuje mesto Trenčín na voľbu 
svojho primátora, Trenčiansky samosprávny kraj nechce byť 

zatiahnutý do predvolebného boja. Predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec informoval 
o zviditeľňovaní Trenčianskeho kraja na aktivitách cestovného 

ruchu. Prejavila sa konkrétne na výstave cestovného ruchu 
v Brne na „Región Tour 2004“, na ktorej Trenčiansky 

samosprávny kraj prichýlil do svojej expozície druţobný  

Zlínsky  kraj. Naopak  na   výstave „ITF Slovakiatour 2004“ 
v Bratislave Trenčiansky samosprávny kraj hosťovanie 

Zlínskemu kraju opätoval. Všetko toto sa udialo na základe 
vzájomne podpísanej zmluvy v roku 2003. Na výstave 

cestovného ruchu v Bratislave bola ocenená expozícia 

Trenčianskeho samosprávneho kraja organizátorom výstavy 
udelením prvého miesta v kategórii regióny, mestá a obce, čo 

je výsledkom pracovníkov odboru regionálneho rozvoja 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 26.01.2004, 02.02.2004 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec s ocenením z výstavy ITF Slovakiatour 2004 
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Pomocná evidencia 32/1/04, 42/3/04 

 

Mestský úrad v Trenčíne dňa 19. januára 2004 oznámil, ţe  
v stanovenom termíne, t.j. do polnoci dňa 18. januára 2004 sa 

registrovalo v nových voľbách jedenásť kandidátov na 
primátora mesta Trenčín, ktoré sa uskutočnia dňa 13. marca 

2004. Boli to títo kandidáti : 

1. Ján Babič, nezávislý kandidát 
2. Ing. Branislav Celler, koalícia SDKÚ, ANO, DS  

3. Jozef Franko, Robotnícka strana ROSA  
4. Bc. Elena Gabajová, nezávislý kandidát  

5. Ing. Ján Krátky, KDH  

6. Ing. Dušan Lobotka, koalícia ĽS-HZDS, KSS, SNS  
7. doc. Ing. Peter Niţňanský, PhD., nezávislý kandidát  

8. MUDr. Ľubomír Sámel, nezávislý kandidát  
9. Ing. Jozef Tuchyňa, SDĽ  

10. Ing. Milan Zigo, nezávislý kandidát  

11. Ing. Jozef Ţiška, nezávislý kandidát 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 18/1/04 
 

Dňa 19. januára 2004 prevzal viceprimátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler od riaditeľa pobočka Všeobecnej 
úverovej banky v Trenčíne Ing. Stanislava Kováčika 40 

funkčných počítačov pre trenčianske základné školy za 
symbolickú 1,- Sk. Pre pri 

preberaní počítačov Ing. 

Branislav Celler povedal, ţe 
školákom sa počítače určite zídu, 

pretoţe pre mnohé slovenské 
rodiny osobný počítač ešte nie je 

štandardom. Dobrú vôľu vedenia 

pobočky Všeobecnej úverovej 
zľava Ing. S. Kováčik, Ing. B. Celler, Mgr. M. Lopatka 



 36 

banky v Trenčíne ocenil   aj   prítomný  riaditeľ   Základnej  

školy Trenčín, Hodţova ulica Mgr. Marián Lopatka ako 

významný krok vo výuke informatiky na základných školách 
a významný prínos do celoštátneho projektu „Infovek“, 

ktorého cieľom je vybaviť všetky základné školy počítačovou 
technikou v roku 2004 a tak odstrániť negramotnosť v infor-

matike u detí školského veku.  

Trenčianske noviny 26.01.2004 
Pardón 24.01.2004 

Pomocná evidencia 36/4/04, 37/3/04 
 

Trenčiansky samosprávny kraj poţadoval pre podniky 

autobusovej dopravy na rok 2004 pre dopravu vo verejnom 
záujme 300 miliónov Sk. Štát však prispel iba polovicou 

a preto závody Slovenskej autobusovej dopravy začali 
uvaţovať o racionalizačných opatreniach. Výnimkou nie je ani 

podnik Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, ktorý uţ 

poţiadal Trenčiansky samosprávny kraj o zvýšenie cestovného 
v trenčianskej mestskej hromadnej doprave zo súčasných 10,- 

Sk na 12,- Sk. V tejto súvislosti sa uskutočnilo rokovanie 
generálneho riaditeľa Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 

Ing. Vladimírom Kodajom a viceprimátorom mesta Trenčín                    

Ing. Branislavom Cellerom. Počas dnešného prijatia na pôde 
Mestského úradu v Trenčíne Ing. Vladimír Kodaj informoval 

vedenie mesta Trenčín, ţe prostredníctvom samosprávneho 
kraja získala trenčianska Slovenská autobusová doprava na 

rok 2004 zo štátneho rozpočtu 5,6 milióna Sk na zabezpečenie 

mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. Predpokladané 
reálne náklady pri nezmenenej výške cestovného sú však aţ 

10,4 milióna Sk. Na základe tejto skutočnosti Ing. Vladimír 
Kodaj predloţil ţiadosť miestnej samospráve o účelovú 

dotáciu vo výške 4,8 milióna Sk na prevádzkovanie mestskej 

hromadnej dopravy v Trenčíne. Ing. Branislav Celler 
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konštatoval, ţe ostatné krajské mestá na Slovensku prispievajú 

zo svojich rozpočtov na chod mestskej hromadnej dopravy. 

Preto Mestský úrad Trenčín  pripraví stanovisko na moţné 
zapojenie sa mesta Trenčín do riešenia tejto situácie a ţiadosť 

o dotáciu Slovenskej autobusovej doprave Trenčín bude 
predmetom rokovania rozhodujúcich orgánov mesta Trenčín. 

Konečné slovo bude mať mestské zastupiteľstvo, ktorého 

najbliţšie riadne zasadnutie je naplánované na koniec februára 
2004. Viceprimátor Trenčína Ing. Branislav Celler je 

presvedčený, ţe poslanci na základe dodaných podkladov 
zváţia, či je s pomocou mestských peňazí moţnosť odvrátiť 

redukciu spojov alebo zvyšovanie cestovného v mestskej 

hromadnej doprave. Negatívne riešenie situácie by sa bytostne 
dotklo väčšiny obyvateľov Trenčína. Na záver rokovania Ing. 

Vladimír Kodaj dal prísľub, ţe Slovenská autobusová doprava 
Trenčín do rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

o prípadnej dotácii, cenu cestovného nezvýši ani v prípade 

súhlasného stanoviska Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
Trenčianske noviny 02.02.2004 

Pomocná evidencia 45/1/04 

 

Mesto Trenčín pripravilo pre občanov a návštevníkov 

mesta Trenčín vianočné sviatky v roku 2003 v úplne novom 
šate. Pod názvom „Čaro Vianoc pod hradom“ sa snaţilo 

spríjemniť  tieto jedinečné dni v roku bohatým kultúrnym 
programom s jednotným motívom a humanitným poslaním. 

Vďaka nemu sa Trenčín predstavil ako priateľ projektu 

„Hodina deťom“ a podporil tak rovnomennú charitatívnu 
aktivitu „Nadácie pre deti Slovenska“. Trenčania tak vlastným 

pričinením pomohli deťom, ktoré to skutočne potrebujú.             
Prvou z vianočných akcií bola pod názvom „Katarínske 

obrázky“ aukcia 18 obrazov a jednej fotografie z mestských 

archívov v celkovej vyvolávacej cene 35 tisíc Sk. Aukcie sa 
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v hoteli Tatra zúčastnilo takmer 80 trenčianskych osobností. 

Najdrahší obraz MUDr. Júliusa Činčára pod názvom „Ryba 

a starci“ s vyvolávacou cenou 15 tisíc Sk bol vydraţený 
takmer za 34 tisíc Sk. „Nadácia pre deti Slovenska“ získala 

vopred obrazy do daru od mesta Trenčín, sama ich vydraţila a 
získala 87 tisíc Sk na projekt „Hodina deťom“. Malí Trenčania 

na detskom jarmoku predajom svojich výrobkov vyzbierali pre 

projekt „Hodina deťom“ 6649,- Sk. Na akcii sa zúčastnili deti 
z piatich trenčianskych základných škôl a Základnej 

umeleckej školy. Vianočné ozdoby, medovníky, perníky, ale 
aj vlastné obrázky predávali v centre mesta Trenčín a bohatým 

kultúrnym programom potešili viac ako päťsto návštevníkov 

vianočných trhov. Deti vystriedali na Mierovom námestí 
svojimi aktivitami poslanci mestského zastupiteľstva. S 

pomocou šéfkuchára najprv pripravili vianočnú kapustnicu 
radných. Takmer 120 porcií poslaneckej pochúťky si Tren-

čania kupovali za symbolickú sumu, ktorej výsledný efekt 

však znamenal pre projekt „Hodina deťom“ 1.016,- Sk. Deň 
pred Štedrým večerom Trenčania kupovali vianočného kapra 

na Mierovom námestí tieţ od poslancov mestského 
zastupiteľstva. Výsledná suma 4.580,- Sk opäť poputovala na 

projekt „Hodina deťom“. Predaj pohľadníc a plagátov 

s tematikou Trenčianskeho čara Vianoc oficiálne ukončilo 
vianočnú spoluprácu „Nadácie pre deti Slovenska“ a mesta 

Trenčín. Na celkovej sume 102.477,- Sk, ktorú Trenčania 
venovali formou vyššie spomínaných verejných zbierok 

a draţby nadácii, sa podieľali čiastkou 2.812,- Sk. „Hlavný 

prínos netradičných, ale originálnych osláv vianočných sviat-
kov v Trenčíne vidím v zjednotení sa našich spoluobčanov pre 

myšlienku humanitných projektov,“ zhodnotil sviatočnú 
motiváciu Trenčanov v prospech dobrej veci viceprimátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Podľa jeho slov bolo 

podujatie aj výrazom dlhodobej snahy samosprávy podpo–
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rovať aktivity tretieho sektora. K nim patrí aj príspevok 100 

tisíc Sk získaný od sponzorov z trenčianskeho regiónu, ktorý 

mesto Trenčín odovzdalo v minulých dňoch „Nadácii 
Markíza“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 26.01.2004 

Pomocná evidencia 33/1/04 

     
Dňa 27. januára 2004 usporiadalo Krajské riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne tlačovú besedu, aby 

informovalo o výsledkoch svojej 

činnosti za rok 2003. Tlačovú 
besedu otvoril a viedol jeho  

riaditeľ Ing. Michal Jurdík. 
Rozbor poţiarovosti v Trenčian-

skom kraji za rok 2003 pred-

niesol podplukovník Ing. Anton Miko. Konštatoval,  ţe v ro-
ku 2003 vzniklo 1.593 poţiarov, čo je v porovnaní s predchá-

dzajúcim rokom viac  o 767 poţiarov. Priame škody poţiarov 
dosiahli hodnotu 52.990.100,- Sk, ale uchránená hodnota 

dosiahla hodnotu 251.211.000,- Sk. Pri poţiaroch boli zranené 

4 osoby a usmrtených 17 osôb. Podľa triedenia do odvetví 
ekonomických činností najviac poţiarov vzniklo v poľno-

hospodárstve, celkom 614 poţiarov, čo predstavuje 38,5 % 
z celkového počtu všetkých poţiarov. V bytovom hospo-

dárstve vzniklo 191 poţiarov, t.j. 12 %, v cestnej doprave 

vzniklo 119 poţiarov, t.j.7,5 %, v odvetví lesníctva vzniklo 95 
poţiarov, t.j. 6 %. Najčastejšou príčinou vzniku poţiarov bolo 

uţ tradičné vypaľovanie trávy a suchých porastov v 609 
prípadoch. V dôsledku fajčenia vzniklo124 poţiarov. V roku 

2003 vykonali jednotky okresných riaditeľstiev hasičského 

a záchranného zboru Trenčianskeho kraja celkom 3.053 

Riaditeľ KR HaZZ v Trenčíne Ing. Michal Jurdík. 
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výjazdov, čo je oproti predchádzajúcemu roku 2002 nárast o 8 

%. Z tohto celkového počtu bolo 1.539 výjazdov k poţiarov, 

t.j. 51 % a 1.236 technických výjazdov, t.j. 49 %. Najviac 
výjazdov bolo k poţiarom a potom k poţiarom kontajnerov 

poţiarov lesného porastu. Z technických výjazdov bolo 
k dopravným nehodám, otváranie bytov a podobne. Major Ing. 

Darina Neverišová informovala o kontrolnej činnosti okres-

ných riaditeľstiev hasičského a záchranného zboru pri výkone 
štátneho poţiarneho dozoru, ktorých bolo vykonaných 1.676. 

Pri poţiarnych kontrolách bolo zistených 18.823 nedostatkov, 
ktoré obsahovo mali tento charakter : 

- nevykonávanie preventívnych protipoţiarnych prehliadok 

technikom poţiarnej ochrany, 
- nevykonávanie predpísaných záznamov do poţiarnej knihy,  

- nezriadenie protipoţiarnych hliadok právnických osôb,  
- neudrţovanie dokumentácie ochrany v súlade so skutočným 

stavom, 

- nevykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred 
poţiarmi, 

- nedodrţovanie zásad protipoţiarnej bezpečnosti pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku poţiaru. 

Pre bezprostredné nebezpečenstvo vzniku poţiaru boli 
zastavené tri prevádzky. Za porušovanie povinností 

vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred poţiarmi bolo 
uloţených 48 pokút v celkovej sume 345.000,- Sk. 

       Počty poţiarov v jednotlivých okresov Trenčianskeho 

kraja za roky 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 : 
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okres 
počet požiarov 

rok 1999 

   

   

   

rok  2000 

   

   

 

rok  2001 

 

rok  2002 rok  2003 

Trenčín 144 

 

157 110 146  234 
Bánovce nad Bebravou   36 

 

71 69 61 91 

Ilava 95 101 66 70  164 

Myjava 34 27 38 35 64 

Nové Mesto nad 
Váhom 

51 101 79 92 188 

Partizánske 69 89 70 70 124 

Povaţská Bystrica   94 

 

83 69 80 146 

Prievidza 215 

 

274 207 212 434 

Púchov 63 93 56 60 148 

Spolu 801 1002 764 826 1593 
 

 

 

 

 

 
Podiel okresov Trenčianskeho kraja na celkovej poţiarovosti  

 
 

 

Trenčín

15% Bánovce nad 

Bebravou

6%
Prievidza

27%

Púchov

9%

Povaţská Bystrica

9%

Ilava

10%

Nové Mesto nad 

Váhom

12%

Partizánske

8%

Myjava

4%
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Podiel jednotlivých okresov Trenčianskeho kraja na 

priamych škodách, uchránených  hodnotách, počte mŕtvych 
a zranených pri poţiaroch v roku 2003  

 

 

okres priama 

škoda 

uchránené 

hodnoty 

počet 

usmrte-

ných 

počet 

ranených 

Trenčín 4.821.700 42.745.000 1 0 
Bánovce nad 

Bebravou 
1.444.900 14.713.000 0 1 

Ilava  9.721.900   8.106.000 0 4 

Myjava 1.716.200 15.070.000 0 2 

Nové Mesto 
nad Váhom 

16.898.800 19.359.000 0 2 

Partizánske 942.200 34.353.000 1 0 
Povaţská 

Bystrica 
2.158.500 10.200.000 0 5 

Prievidza 5.299.000 35.477.000 1 3 

Púchov 9.986.900 34.736.000 1 0 

Spolu 52.990.100 214.759.000 4 17 

 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 31. januára 2004 ukončil na Mestskom úrade 

v Trenčíne pracovný pomer zástupca primátora Mesta Trenčín 
Ing. Ján Krátky. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 31. januára 2004 rozhodol viceprimátor a štatutár 

mesta Trenčín  Ing. Branislav Celler svojím rozhodnutím        

č. 2/2004  podľa základe zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe 
voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní 

o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov 
a v súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady Slovenskej 

republiky č. 1/2004 Z. z. o vyhlásení voľby prezidenta 

Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční  dňa 3. apríla  2004 
stanovil za mesto Trenčín tieto osoby zodpovedné za 

organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta 
Slovenskej republiky : 

- JUDr. Iveta Orgoníková – poverená vedením Mestského 

úradu v Trenčíne;  
- Ing. Ľubomír Štefánik – vedúci Útvaru ekonomického 

Mestského úradu v Trenčíne;  
- JUDr. Miroslav Holba – vedúci Útvaru legislatívy 

a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;  

- PaedDr. Tamara Igoľnicynová - vedúca Útvaru vnútornej 
správy Mestského úradu v Trenčíne;  

- Mgr. Iveta Plešová – oddelenie legislatívy a evidencie oby-
vateľstva Mestského úradu v Trenčíne;  

- Mária Kivarottová – oddelenie legislatívy a evidencie oby-

vateľstva Mestského úradu v Trenčíne;  
- Ing. Jiří Slynko – vedúci oddelenia informatiky Mestského 

úradu v Trenčíne;  
- Mgr. Peter Kocnár – vedúci Útvaru kultúry, športu a cestov-

ného ruchu Mestského úradu v Trenčíne;  

Podľa tohto rozhodnutia na príprave a zabezpečení volieb 
do orgánov samosprávy obcí sa budú podieľať aj ostatní 

zamestnanci mesta Trenčín podľa pokynov osôb zodpo-
vedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb. 

Súčasne bol schválený harmonogram zabezpečenia voľby 
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prezidenta Slovenskej republiky v zmysle prílohy tohto 

rozhodnutia. 

Pomocná evidencia 72/1/04 
      

Dňa 1. februára 2004 vymenoval minister obrany Sloven-
skej republiky Ing. Juraj Liška nového riaditeľa Leteckých 

opravovní v Trenčíne Ing. Miloša Husára. Letecké opravovne 

v Trenčíne tak dostali po polroku opäť riadne vymenovaného 
riaditeľa. Predchádzajúceho riaditeľa Ing. Antona Zigu odvo-

lal z funkcie bývalý minister obrany Slovenskej republiky 
JUDr. Ivan Šimko. Na doplnenie treba dodať, ţe do 

výberového konania sa prihlásilo 13 uchádzačov a priamo 

výberového konania sa zúčastnilo 10 kandidátov. 
Trenčianske noviny 02.02.2004 

Pomocná evidencia 43/3/04 
 

Dňom 1. februára 2004 sa uskutočnilo na Mestskom úrade 

v Trenčíne niekoľko zaujímavých personálnych zmien, 
z ktorých treba spomenúť : 

- do funkcie vedúceho Útvaru školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne nastúpil Mgr. Jozef Baláţ, 

ktorý dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Základnej školy 

Trenčín, Kubranská ulica, naposledy ako učiteľ Základnej 
školy Trenčín, Veľkomoravská ulica; 

- do funkcie vedúcej oddelenia kultúry na odbore kultúry 
Mestského úradu v Trenčíne nastúpila Mgr. Hana Gallová, 

dlhoročná pracovníčka Mestského kultúrneho strediska 

v Trenčíne; 
- do funkcie vedúceho Útvaru kultúry, športu a cestovného 

ruchu Mestského úradu v Trenčíne bol menovaný Mgr. Peter 
Kocnár; 
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- do funkcie vedúcej oddelenia cestovného ruchu odboru 

kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu 

v Trenčíne bola menovaná Ing. Mária Paušová; 
- vedením oddelenia školstva na odbore školstva a sociálnych 

vecí Mestského úradu v Trenčíne bol poverený Milan 
Samák; 

Vlastné poznámky 

 
Dňom 1. februára 2004 začala oficiálne svoju činnosť 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do 
funkcie riaditeľky bola menovaná Jana Lalová. Hlavnou 

úlohou agentúry bude poskytovať všeobecne prospešné sluţby 

na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Pôjde 
najmä o podporu regiónu v oblasti získania domácich a 

zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej spolupráce a 
podporovať vstup zahraničných investícií do regiónu a 

iniciovanie budovania podnikateľských projektov a priemy-

selných parkov. Prvoradé budú štrukturálne fondy Európskej 
únie, ktoré budú ľudí najviac zaujímať a z ktorých sa dá 

čerpať najviac peňazí. Moţnosť čerpania peňazí z týchto 
fondov bude moţné na základe ţiadostí a vypracovaných 

projektov, či uţ v oblasti základnej infraštruktúry (dopravy, 

ţivotného prostredia, školstva, zdravotníctva, kultúry, 
sociálnych vecí), ľudských zdrojov, poľnohospodárstva, 

priemyslu a sluţieb. V súčasnosti sa vie, ţe prvé projekty sa 
môţu uţ podávať v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry a 

sociálnych vecí, pričom sa budú podávať kaţdoročne v troch 

cykloch, prvé z nich do 1. marca. Predpokladá sa, ţe prvých 
projektov nebude veľa, skôr budú pilotné.“ Záujemcom budú 

poskytované konzultačné sluţby, predovšetkým poradenstvo z 
predvstupových a štrukturálnych fondov, ako aj verejná 

prezentácia regionálnych projektov a iniciatív. Rozvojová 

agentúra bude : 
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- pomáhať subjektom pri vypracovávaní projektov,  

- poskytovať poradenstvo,  

- spolupracovať s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, 
Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory v Trenčíne s rozvojovými 
agentúrami, či s podnikateľskou sférou. 

Trenčianske noviny 02.02.2004 

Pomocná evidencia 44/1/04 
 

Dňa 2. februára 2004 sa 
uskutočnilo v Kultúrnom stre-

disku na sídlisku Trenčín Juh 

oficiálne otvorenie vysunutého 
pracoviska Mestskej polície 

v Trenčíne, ktorého sa zúčastnil 
viceprimátor  Ing. Branislav 

Celler, náčelník Mestskej po-

lície Trenčín Mgr. František 
Országh, poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne 
a predseda Výboru mestskej 

časti Trenčín Juh Ing. Ján 

Bezák, poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. 

Michal Čiertek, Branislav Zubričaňák, 
Ing. Milan Česal, Oľga Löbbová, Ing. 

Ján Krátky, Mudr. Ľubomír Sámel 

a početná skupina novinárov. Po 
slávnostnom prestrihnutí symbolickej 

stuhy viceprimátorom mesta Trenčín 
Ing. Branislavom Cellerom a náčel-

níkom  Mestskej polície v Trenčíne 

Mgr. Františkom Orsághom sa 

prestrih symbolickej stuhy viceprimátorom mesta Trenčín Ing. 

Branislavom Cellerom vľavo a náčelníkom Mestskej polície 

v Trenčíne Mgr. František Orságh   

Bc. Peter Repka 
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uskutočnila tlačová beseda, na ktorej boli poskytnuté infor-

mácie o : 

- novej organizačnej štruktúre Mestskej polície v Trenčíne, 
ktorej súčasťou sa stáva aj nový okrsok na sídlisku Trenčín 

– Juh. Na tomto vysunutom pracovisku Mestskej polície 
v Trenčíne bude pracovať 11 policajtov, včítane náčelníka. 

V smene budú pracovať nepretrţite dvaja policajti cez deň aj 

noc. Do funkcie náčelníka okrsku mestskej polície v sídlisku 
Juh bol menovaný Bc. Peter Repka. V prípade potreby, bude 

zásah rýchly a adekvátny a nebude sa musieť čakať, kým na 
sídlisko Juh dorazí hliadka z mesta. Zatiaľ bude do mája 

2004 provizórium v personálnom obsadení. V marci 2004 

absolvujú noví policajti absolvovať školenie v Bratislave a v 
lete nastúpiť do sluţby, povedal náčelník Mestskej polície v 

Trenčíne Mgr. František Országh. 
- bezpečnostnej situácii na teritóriu mesta Trenčín sídliska 

Juh. Táto je charakterizovaná 

najmä problémami v oblasti 
občianskeho spolunaţívania. Býva 

tu veľa manţelských nezhôd, 
vystrájajú tam aj výrastkovia. 

Dáme si pozor na psíčkarov, 

rušiteľov nočného pokoja pove-
dal náčelník Mestskej polície 

v Trenčíne Mgr. František Or-
ságh. Na vysunutom pracovisku 

bude pôsobiť tieţ pracovník na 

priestupkové konanie, ktorý bude 
spracovávať väčšie prípady  pre  Obvodný úrad   Trenčín.  

- rozvoji sídliska Trenčín - Juh v roku 2004, ktoré je v tomto 
roku charakterizované tým, ţe v rozhodovaní o  priorite  

investičných   akcií   rozhodovali   poslanci s občanmi. Po 

skončení tlačovej besedy na úspešný vstup do činnosti 

viceprimátor  Ing. Branislav Celler 
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okrsku Mestskej polície v Trenčíne v sídlisku sa miesto 

sektu podávala torta, ktorú rozkrojil viceprimátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler. 
Trenčianske noviny 09.02.2004 

Pomocná evidencia 47/1/04 
 

Primátori krajských miest zdruţení v Klube K-8 za účasti 

prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera sa dňa              
3. februára 2004 

na stretnutí v Ţi-
line zhodli, ţe 

reforma verejnej 

správy nemôţe 
byť úspešná bez 

daňovej reformy, 
pretoţe súčasný 

objem zdrojov do 

samosprávy nie 
je dostačujúci. 

Klub vo svojom návrhu na reštrukturalizáciu daňového 
systému vychádza z príkladu Dánskeho kráľovstva, ktoré je 

Slovenskom porovnateľné počtom obyvateľov. V  Dánsku 

smeruje do samospráv aţ  48 % daní celkového objemu 
výberu daní, kým na Slovensku len 7, %. Do regionálnej 

samosprávy by malo smerovať podľa návrhu 30 % daní a pre 
centrálnu štátnu správu 30 %. Poţiadavka časovej hranice na 

uvedenie návrhu daňovej reformy do ţivota štátu bola 

stanovená na 1. január 2007 s tým, aby uţ roky 2005 a 2006 
boli poznamenané zohľadňovaním vyšším podielom daní na 

samosprávy. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
k návrhu daňovej reformy na záver stretnutia povedal, ţe pre 

mesto Trenčín by to znamenalo 7-krát viac finančných 

prostriedkov ako doteraz. 

stretnutie primátorov krajských miest s prezidentom SR R. Schusterom 
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Info Trenčín 12.02.2004 

Pomocná evidencia 56/1/04 

 
Dňa 6. februára 2004 sa uskutočnila v Kultúrnom stredisku 

Dlhé Hony v Trenčíne tlačová beseda občianskeho zdruţenia 
Materské 

centrum „Sr-

diečko“ za 
účasti zás-

tupkyne 
Únie mater-

ských cen-

tier Sloven-
ska Eleny 

Bakošovej 
a viceprimátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera. Po 

predstavení hostí Zuzanou Vladárovou sa ujala slova 

štatutárna zástupkyňa občianskeho zdru-
ţenia Materské centrum „Srdiečko“ Kata-

rína Griffin, ktorá predstavila prítomným 
novinárom doterajšiu činnosť a aktivity 

zdruţenia od jej vzniku v roku 2002, ktorá 

zdruţuje matky preváţne na materskej 
dovolenke a deti do 6 rokov. Miestom 

aktivít zdruţenia bolo  aţ do septembra 
2003  v Komunitnom centre  Juh, kedy 

toto zaniklo. Zdruţenie funguje ako 

mimovládna organizácia, ktorá : 
- umoţňuje ţene na materskej dovolenke uplatniť sa v rámci 

svojej profesie i záujmov, 
- pomáha pri riešení problémov spojených s materstvom, 

- ponúka ţenám relaxáciu a rozptýlenie, 

Katarína Griffin 

vicerimátor mesta Trenčín Ing. B. Celler s členkami obč. zdruţenia 



 50 

- umoţňuje získavať nové vedomosti a zručnosti 

prostredníctvom kurzov, prednášok a školení, 

- umoţňuje deťom, ktorých matky sú na materskej dovolenke, 
integrovať sa medzi svojich rovesníkov, 

I napriek priestorovému handicapu, činnosť zdruţenia 
pokračovala v iných priestoroch ako 

napríklad „Detské výtvarné dielne“ 

v Galérii M. A. Bazovského, cvičenia 
pre matky a deti v Základnej škole 

Trenčín, Saratovská ulica, alebo cykly 
prednášok zameraných na tehotenstvo, 

materstvo, zdravie a rodičovstvo v ča-

jovni „U malého princa“ na Mierovom 
námestí v Trenčíne. Pochvalne sa vyja-

drila na zástupcov mesta Trenčín, ktorí 
predbeţne prisľúbili nový priestor 

v Centre voľného času na Hviezdoslavovej ulici č. 6. Pries-

torové riešenie zdruţenia potvrdil viceprimátor mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler a súčasne vyjadril trvalú podporu jeho 

činnosti prostredníctvom grantov. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 15.01.2004 

Pomocná evidencia 48/1/04, 50/1/04, 51/1/04, 53/1/04, 
62/1/04 

 
Dňa 10. februára 

2004 sa uskutočnila 

tlačová beseda v sí-
dlisku Trenčín – Juh 

v súvislosti s ukonče-
ním výstavby 61 by-

tových nájomných jed-

notiek a ich odovzda-

viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler 

zľava Hlobeň, Ing. Ladislav Petrtýl, Ing. Branislav Celler, Ing. Zoltán Kássa, Ing. 

Peter Nedbal. 
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ním do uţívania, ktorej sa zúčastnili viceprimátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler, generálny riaditeľ firmy 

„Byvyserv“ a.s. Trenčín  Ing.  Peter  Nedbal,  vedúci   útvaru 
Štátneho  rozvoja bývania Slovenskej republiky Ing. Zoltán 

Kássa, poverená zastupovaním prednostu Mestského úradu 
v Trenčíne JUDr.  Iveta  Orgoníková,  vedúca  sociálneho 

oddelenia Mestského úradu v Trenčíne Ing. Dana Mikulášová, 

vedúci odboru ţivotného prostredia Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl a poverená zastupovaním 

vedúceho odboru architek-
túry Ing. arch. Adriana 

Mlynčeková. Ešte pred 

tlačovou besedou si 
novinári prezreli časť 

novopostavených bytov, 
aby tak posúdili kvalitu 

vykonaných stavených 

prác a mohli sa stretnúť aj 
s mladou rodinou Ľudo-

víta a Marcely Štefánikových, ktorá sa prišla tieţ pozrieť na 
byt, do ktorého sa budú za desať 

dní sťahovať. V tlačovej besede 

Ing. Zoltán Kássa ocenil aktivity 
Mesta Trenčín pri výstavbe nájom-

ných bytov a tým aj spokojnosť 
jeho občanov. Na otázky novi-

nárov zodpovedali Ing. Branislav 

Celler, JUDr. Iveta Orgoníková. 
O investičných akciách v meste 

Trenčín, ktoré sa pripravujú pre 
najbliţšie obdobie informovala 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

a Ing. Ladislav Petrtýl. Z nich 

Ľudovít a  Marcela Štefánikovi s dcérkou Katkou  

nový obytný dom 
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osobitne zaujali stavebné akcie, ktoré budú riešiť  dopravu cez 

viaceré kriţovatky v meste Trenčín kruhovými objazdami a to 

na kriţovatke ulíc Soblahovská a Legionárska s realizáciou uţ 
v tomto roku 2004. A to nie je všetko, lebo v tomto roku 2004 

sa pripravia štúdie ďalších kruhových objazdov na kriţovatke 
pri čerpacej stanici pohonných hmôt „Esso“, na kriţovatke pri 

čerpacej stanici pohonných hmôt „Aral“ a na kriţovatke ulíc 

Pribinova a Rozmarínova. K ďalším dôleţitým investičným 
akciám Mesta Trenčín v roku 2004 sa bude realizovať 

„Klientské centrum“, (nazvané ako kancelária prvého kontak-
tu) priamo v hlavnej budove mestského úradu. Jej otvorenie je 

naplánované ako súčasť trenčianskych osláv vstupu Slovenska 

do Európskej únie. Bez kontaktu s jestvujúcou admini-
stratívnou prevádzkou mestského úradu bude sprístupnenie 

mestskej veţe pre verejnosť. Súčasťou stavebných prác bude 
aj sprístupnenie budovy mestského úradu formou výťahu, 

ktorý vyrieši okrem prístupu do veţe ako aj bezbariérový 

vstup na jednotlivé podlaţia. Obyvateľov Trenčína  určite 
poteší vypracovanie vyhľadávacej štúdie verejných WC na 

území mestskej pamiatkovej rezervácie a pásma pamiatkovej 
ochrany (od hotela Tatra po Námestie sv. Anny) či začiatok 

rekonštrukcie oporného múra na Hornom Šianci, ktorý je 

v havarijnom stave.  V rozpočte mesta Trenčín na rok 2004 
bola zahrnutá aj 14. etapa technickej mapy mesta Trenčín, 

v ktorej sa spracuje časť územia Zámostie v nadväznosti na uţ 
zamerané plochy. V súčasnosti aj na Trenčianskom samo-

správnom kraji prebiehajú zmeny a doplnky územného plánu, 

pretoţe táto lokalita bola zaradená medzi sedem priemy-
selných parkov celoslovenského významu. Plošne je vymedze-

ná na pribliţne 90-tich hektároch, územná prognóza jasne 
vymedzí komunikácie a plochy tak, aby ju mesto Trenčín 

vedelo investorom ponúknuť na konkrétne investície. Čas 

a klimatické podmienky ukázali, ţe Trenčín sa urbanisticky 
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nerozvíja pôvodne zamýšľaným severným smerom, ale skôr sa 

rozrastá na juţnú stranu. Preto boli pre lokality v tejto časti 

mesta spracované dve atraktívne územné prognózy. Súčasťou 
územnej prognózy Trenčín – Belá je napríklad dnes uţ rea-

lizovaný supermarket „Tesco“ a v jeho blízkosti je lokalita, 
ktorá uţ má aj územné rozhodnutie na individuálnu bytovú 

výstavbu. Ďalšie ponuky plôch pre potencionálnych 

investorov poskytujú moţnosti na budovanie polyfunkčných 
objektov či priestorov pre šport a rekreáciu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 16.02.2004 

Pomocná evidencia 56/1/04, 59/1/04, 60/1/04,61/1/04, 

62/4/04 
Fotoalbum č. 7/2004 

 
Dňa 12. februára 2004 rozhodol viceprimátor a štatutár 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler svojím rozhodnutím                

č. 3/2004  podľa základe zákona č. 564/1992 Z. b. o spôsobe 
vykonania referenda v znení neskorších predpisov a v súlade 

s rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 52/2004 Z.z. 
o vyhlásení referenda, ktoré sa uskutoční  dňa 3. apríla  2004 

stanovil za mesto Trenčín tieto osoby zodpovedné za 

organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta 
Slovenskej republiky : 

- JUDr. Iveta Orgoníková – poverená vedením Mestského 
úradu v Trenčíne;  

- Ing. Ľubomír Štefánik – vedúci Útvaru ekonomického 

Mestského úradu v Trenčíne;  
- JUDr. Miroslav Holba – vedúci Útvaru legislatívy 

a evidencie obyvateľstva Mestského úradu v Trenčíne;  
- PaedDr. Tamara Igoľnicynová – vedúca Útvaru vnútornej 

správy Mestského úradu v Trenčíne;  
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- Mgr. Iveta Plešová – oddelenie legislatívy a evidencie oby-

vateľstva Mestského úradu v Trenčíne;  

- Mária Kivarottová – oddelenie legislatívy a evidencie oby-
vateľstva Mestského úradu v Trenčíne;  

- Ing. Jiří Slynko - vedúci oddelenia informatiky Mestského 
úradu v Trenčíne;  

- Mgr. Peter Kocnár – vedúci Útvaru kultúry, športu a cestov- 

ného ruchu Mestského úradu v Trenčíne;  
Podľa tohto rozhodnutia na príprave a zabezpečení volieb 

do orgánov samosprávy obcí sa budú podieľať aj ostatní 
zamestnanci mesta Trenčín podľa pokynov osôb zodpo-

vedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb. 

Súčasne bol schválený harmonogram zabezpečenia referenda 
v zmysle prílohy tohto rozhodnutia. 

Pomocná evidencia 73/1/04 
 

Dňa 13. februára 2004 sa predstavil spoločný kandidát 

Hnutia za demokratické Slovensko – 
Ľudová strana, ZDS, Komunistickej strany 

Slovenska, Slovenskej národnej strany a 
SDA na nového primátora Trenčína 51-

ročný Ing. Dušan Lobotka. Spoločného 

kandidáta predstavil ho na tlačovej  besede  
v Trenčíne podpredseda Hnutia za demo-

kratické Slovensko – Ľudová strana JUDr. 
Viliam Veteška a zástupcovia ostatných 

spomenutých strán. Ing. Dušan Lobotka prehlásil, ţe nie je 

členom ţiadnej politickej strany, chce byť integračným 
činiteľom a hľadať cesty spolupráce bez ohľadu na stranícku 

príslušnosť v prospech rozvoja mesta. Myslí si, ţe veľká 
politika by v komunálnej sfére mala ustúpiť do úzadia. Jeho 

volebným programom je, aby sa Trenčín stal v plnom zmysle 

slova európskym mestom. Predstavitelia koaličných strán sa 

Ing. Dušan Lobotka 
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zhodli, ţe ich kandidát má plnú dôveru a vyzdvihli jeho 

odborné, organizátorské, ľudské i morálne vlastnosti, čo 

dokázal aj ako poslanec trenčianskeho mestského zastu-
piteľstva, člen mestskej rady a predseda komisie legislatívy a 

vybavovania sťaţností v dvoch volebných obdobiach v rokoch 
1994 - 2002.  

Trenčianske noviny 16.02.2004, 23.02.2004 

Pomocná evidencia 62/3/04, 79/1/04 
 

Na moravskom - slovenskom pomedzí, v príjemnom 
prostredí chaty „Kohútka“ dňa 13. februára 2004 riaditeľ 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 

Trenčíne plk. Ing. Michal Jurdík a riaditeľ Hasičského 
záchranného zboru Zlínskeho kraja plk. Ing. Mojmír Jurka 

podpísali dohodu o spolupráci a vzájomnej pomoci pri 
mimoriadnych udalostiach. Medzinárodná dohoda bola 

uzavretá v zmysle plnenia zmluvy medzi Českou a 

Slovenskou republikou o dobrom susedstve, priateľských 
vzťahoch a spolupráci z roku 1992, zmluvy medzi Českou a 

Slovenskou republikou o úprave reţimu a o spolupráci na 
spoločných štátnych hraniciach z roku 1992 a zmluvy medzi 

oboma republikami, o spolupráci a vzájomnej pomoci pri 

mimoriadnych udalostiach podpísanej v roku 1998. Táto 
dohoda, ktorá nás rozdeľuje, ale aj spája, predovšetkým 

upravuje poskytovanie pomoci pri mimoriadnych udalostiach 
a poskytovanie informácií o vzniku alebo o moţnosti vzniku 

mimoriadnych udalostí, ktorých dôsledky môţu ohroziť 

územie štátu druhej zmluvnej strany.  
Trenčianske noviny 23.02.2004 

Pomocná evidencia 79/3/04 
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V hoteli Tatra v Trenčíne dňa 17. februára 2004 sa 

uskutočnila tlačová beseda Futbalového klubu AS Trenčín 

pred začiatkom jarnej 
časti futbalovej sezó-

ny. O tom, ţe to mys-
lia s futbalom váţne, 

potvrdzuje aj účasť 

všetkých najvyšších 
funkcionárov futbalo-

vého klubu - Ivo Va-
lenta – väčšinový 

vlastník klubu, Jaro-

slav Závodský – spo- 
luvlastník klubu, Igor Štefanko – generálny manaţér, Róbert 

Rybníček – manaţér, Anton Jánoš – šéftréner, Milan Mičenec 
- kapitán muţstva a člen dozornej rady  a viceprimátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler. Po otvorení tlačovej besedy 

Tiborom Hlobeňom zimnú prípravu priblíţil  šéftréner Anton 
Jánoš.  Podľa jeho slov zimná príprava bola rozdelená do 

štyroch blokov. Začala sa v Liptovskom Jáne, ktorá bola 
zameraná  na  zvýšenie fyzickej kondície. Príprava potom 

pokračovala ladením taktických 

a herných situácií v Uherskom Hradišti a  
v Zlatých Moravciach. Počas prípravy 

druţstvo odohralo desať futbalových 
zápasov, z ktorých osem vyhralo a dva 

prehralo. Najlepším strelcom bol Marek 

Seman. K personálnym otázkam 
hráčskeho kolektívu hovoril generálny 

manaţér Igor Štefanko. Počas zimnej 
ligovej prestávky odišli z druţstva títo  

hráči – Marcel  Svrček na hosťovanie do Prievidze, Dušan 

Miklas na hosťovanie do Dunajskej Stredy, Miloš Jakúbek na 

Mgr. Róbert Rybníček 
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hosťovanie do Nemšovej, Miroslav Kozák odišiel do 

Petrţalky a Milan Ivana odišiel do 1. FC. 

Synot Uherské Hradište. Káder druţstva 
naopak doplnili títo hráči – Pavol Šuhaj, 

Marek Seman, Roman Chomistek, Daniel 
Rýgel, Milan Santai, Jaroslav Kamenistý, 

Vladimír Majsniar, Ondrej Šmelko, Gejza 

Baranyai, Blaţej Vaščák, Michal Kubala 
a Alexander Homér. Výkonom 

v prípravných zápa-soch prekvapil svojimi 
hráčskymi kvalitami Gejza Baranyai. Kapitán druţstva Milan 

Mičenec konštatoval, ţe zimná príprava bola dobrá a kvalitná. 

Súčasne verí, ţe i keď ešte stále prebieha 
stmeľovanie kolektívu,  pre jarnú časť ligy 

budú futbalisti dobre pripravení na odvetné 
zápasy so svojimi súpermi. O konšti-

tuovaní klubovej rady informoval manaţér   

druţstva Mgr. Róbert Rybníček, o ustano-
vení klubovej rady dňa 5. februára 2004, 

ktorá  by mala zohrať významnú úlohu pri 
ovplyvňovaní záujmu obyvateľstva mesta 

Trenčín a jeho širšieho okolia o futbal. Súčasne predstavil za 

asistencie kapitána druţstva Milana Mičinca pred-stavil nové 
dresy pre futbalové druţstvo, ktoré 

vyrobila sponzorská firma „Umbro“, 
s ktorou bola uzavretá zmluva na tri a pol 

roka. Po týchto príhovoroch sa dostal 

k slovu väčšinový vlastník klubu Ivo 
Valenta,  ktorý vyjadril prekvapenie nad 

mimoriadnym záujmom novinárov 
z trenčianskeho regiónu o športové dianie 

vo Futbalovom klube AS Trenčín.  

Poďakoval  hráčom  ako  aj  vedeniu futbalového druţstva za 

Igor Štefanko 

                     Ivo Valenta 

Milan Mičinec 
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odvedenú drinu v jesennej časti futbalovej Corgoň ligy. 

Aj napriek tomu, ţe druţstvo išlo do nového ročníka v úlohe 

outseidra, preto jeho umiestnenie na šiestom mieste treba 
kladne hodnotiť. Športové výsledky teda sú, ale netreba 

v tomto roku pozerať sa príliš hore, ale predovšetkým 
sústrediť pozornosť na : 

- stabilizáciu pomerov v klube  po  stránke  organizačnej 

   (podporovať činnosť správnej rady, vznik Fanklubu a po-
dobne);  

- zlepšovanie technické-
mu stavu futbalového 

štadióne a jeho najbliţ-

šieho okolia;  
-  mládeţníckemu futba-

lu. 
Vyjadril sklamanie 

nad malým záujmom 

podnikateľskej verejnosti 
podpore futbalu v Tren-

číne a jeho okolí. Moţno majú veľa starostí, ale očakával 
väčšiu podporu. Poďakoval všetkým tým podnikateľským 

subjektom, ktoré pomohli prekonať počiatočné ťaţkosti. Ďalší 

program tlačovej besedy patril milej udalosti, pri ktorej 
odovzdal kapitán futbalistov AS Trenčín Milan Mičenec za 

celý realizačný kolektív klubu riaditeľovi sociálnemu 
zariadeniu detí a mládeţe „Demy“ Trenčín Mgr. Tibor 

Gavenda symbolický šek v hodnote 5.000,- Sk, za čo bolo 

z jeho strany vyslovené poďakovanie. Celkom otvorene 
o finančných náleţitostiach v klube hovoril generálny manaţér 

klubu Igor Štefanko.  Konštatoval, ţe celú jeseň sa pracovalo 
vo finančnom provizóriu. Po skončení prvej polovice sezóny 

sa spočítali náklady a vyšlo, ţe sa preinvestovalo v klube               

20 miliónov Sk. Z týchto finančných prostriedkov išlo 5,3 mi-

Tibor Gavenda so symbolickým šekom 5.000,- Sk 

Mgr. Tibor Gavenda po prevzatí šeku v hodnote 50.000,- Sk 
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lióna Sk na vykrytie dlhu zaniknutého FC Laugarício a 3 mi-

lióny Sk zhltli prestupy, pretoţe sa potrebovalo posilniť, lebo 

nebolo moţné hrať s kádrom, ktorý v Trenčíne zostal. Okrem 
toho sa minulo na prestupy  2,9 milióna Sk. Rozpočet na jarnú 

časť sezóny bol stanovený vo výške 12.326.950,- Sk, z čoho 
ide 1,9 milióna Sk na mládeţnícky futbal. Zverejnené boli aj 

ďalšie informácie ako napríklad to, ţe : 

- futbalové druţstvo dostane za vyhraný zápas 150.000 Sk, 
ktoré rozdelí tréner; 

- platy hráčov sú v rozpätí od 15.000,- Sk do 30.000,- Sk 
a môţu sa im priznať viaceré bónusy; 

- pri prestupoch hráčov sa nedalo viac ako 700.000,- Sk; 

- pripravuje sa internetová stránka klubu, ktorá bude 
zverejnená na adrese – www.astn.sk a bude fungovať 

najneskôr pred prvým jarným kolom;  
- pripravuje sa prestavba futbalového štadióna. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 67/1/04, 74/1/04 
 

Dňa 17. februára 2004 sa v okrese Trenčín uskutočnila 
dopravná akcia zameraná na jazdu pod vplyvom alkoholu a 

dodrţiavanie dopravných predpisov. Okrem toho policajti 

zároveň pátrali po hľadaných osobách a veciach a kontrolovali 
aj to, či vodiči nejazdia v kradnutých autách. V Trenčíne za 

toto obdobie pokutovali 57 vodičov za porušenie predpisov a u 
šiestich vodičov zistil jazdu pod vplyvom alkoholu.  

Trenčianske noviny 23.02.2004 

Pomocná evidencia 81/2/04 
 

Mestskí policajti z Trenčína Peter Hatlas a Vladimír Holý 
spáchali lúpeţ a odpykajú si za to vo väzení tresty odňatia 

slobody na päť a pol, respektíve päť rokov. Rozhodol o tom 

Krajský súd v Trenčíne dňa 20. februára 2004, ktorý potvrdil 

http://www.astn.sk/
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rozsudok trenčianskeho okresného súdu z mája 2002. Krajský 

súd v Trenčíne tak ukončil tri roky trvajúcu paradoxnú 

situáciu, keď lupiči po spáchaní skutku v roku 2001 naďalej 
pracovali v mestskej polícii. Primátor aj náčelník mestskej 

polície sa bránili, ţe ich nemôţu prepustiť, pokiaľ nebudú 
právoplatne odsúdení. „My sme naozaj nemohli v tejto veci 

konať. Museli sme sa na nich pozerať ako na nevinných,“ 

povedal náčelník Mestskej polície v Trenčíne Mgr. František 
Országh. Mestskí policajti si trest odpykajú v prvej 

nápravnovýchovnej skupine. Proti rozsudku uţ nemôţu podať 
odvolanie, a preto priamo v súdnej sieni ich na pokyn sudcu 

zadrţali a eskortovali do väzenia.  

Trenčianske noviny 23.02.2004 
Pomocná evidencia 84/1/04 

 
Dňa 20. februára 2004 

na Bratislavskom hrade 

vymenoval prezident Slo-
venskej republiky Rudolf 

Schuster doc. Ing. Juraja 
Wagnera, PhD. do funkcie 

rektora Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka 
pre druhé funkčné obdobie 

2004 - 2008. Vymenovanie 
sa uskutočnilo na základe návrhu, ktoré vyplynulo z vý-

sledkov tajného hlasovania Akademického senátu Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 26. novembra 
2003. 

Trenčianske noviny 01.03.2004 
Pomocná evidencia 112/1/04 

 

rektor doc. Ing. J. Wagner prijíma blahoţelanie prezidenta SR R. Schustra 
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Dňa 23. februára 2004 usporiadal Trenčiansky 

samosprávny kraj tlačovú konferenciu v Bratislave na tému 

„Reorganizácia Súdnej mapy Slovenskej republiky“, ktorou 
chcel vyjadriť svoje stanovisko ku zrušeniu Krajského súdu 

v Trenčíne za pomoci študentov Fakulty architektúry 
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.  

Trenčianske noviny 23.02.2004 

Pomocná evidencia 79/1/04 
 

Dňa 25. februára 2004 sa uskutočnila v hoteli Tatra 
pravidelná tlačová beseda mesta Trenčín, ktorá mala zaujímavý 

program. Podľa programu viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler informoval o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Trenčín. Prvýkrát v histórii mesta Trenčín boli priamo 

v rozpočte kvantifikované finančné prostriedky na rozvoj 
športu v sume 4.800.000,- Sk a na kultúru v sume 8.000.600,- 

Sk. Okrem toho dotácie mesta Trenčín na kultúru a šport 

poriadané inými inštitúciami v spolupráci s mestom, vo výške 
nad 100.000,- Sk na jednu akciu budú poskytnuté maximálne 

do výšky  70 % nákladov na akciu. V minulosti mohli byť 
akcie dotované aţ do výšky 100 %, čiţe bez vlastných 

nákladov realizátora. Tento spôsob je transparentnejší a vylu-

čuje moţné podozrenia verejnosti z korupcie. Dotácie sú určené 
na celkovú činnosť subjektov s umeleckým alebo záujmovým 

zariadením, granty na konkrétne projekty uţšieho lokálneho 
alebo záujmového rozsahu. Mesto Trenčín v súlade so 

schválenou koncepciou kultúrnej politiky má záujem o podporu 

projektov v oblasti divadelníctva, fotografie, kinematografie 
a videa, hudby, kultúrnych aktivít vysokých škôl, knihovníctva, 

literatúry, miestnej kultúry, múzeí a galérií, pamiatkovej 
starostlivosti, tanečnej kultúry, úţitkového umenia a dizajnu, 

výtvarníctva. Termíny na odovzdanie konkrétnych projektov 

príslušného grantového kola budú zverejnené vo vybraných 
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médiách a na svojej webbovej stránke. Pri posudzovaní 

projektov budú odborné komisie prihliadať najmä na kritériá, 

súvisiace so zvyšovaním kvality ţivotného štýlu, prezentáciou 
mesta, doterajšou spoluprácou autorov projektu s mestom, 

objavnosťou, originalitou, početnosťou cieľovej skupiny, 
počtom aktívnych i pasívnych účastníkov projektu, kvali-

tatívnou úrovňou, ţánrovou a umeleckou hodnotou a schop-

nosťou spolufinancovania inými zdrojmi. Poskytnutý grant 
bude prísne účelovo viazaný, o jeho zmene môţe rozhodnúť len 

primátor alebo jeho zástupca po odporučení komisie, ktorá 
pridelenie schválila. Kritériá pre poskytovanie dotácií 

z rozpočtu mesta Trenčín na šport uprednostňujú prácu s deťmi 

a mládeţou, podporujúcou jej výkonnostný rast. Dotácie môţe 
mesto Trenčín poskytnúť aj subjektom vyvíjajúcim činnosť 

v oblasti sociálnych sluţieb, zdravotníctva, školstva, ţivotného 
prostredia a miestneho rozvoja. Dotácie môţu byť poskytnuté 

na vopred určené okruhy potrieb mesta Trenčín. Určenými 

okruhmi potrieb v podmienkach mesta sú najmä kultúra 
a záujmová umelecká činnosť, telesná kultúra šport, ţivotné 

prostredie, školstvo a vzdelávanie, sociálna starostlivosť 
a charita, zdravotníctvo a zdravotnícke sluţby, rozvojové 

programy pre mesto Trenčín. Dotácie sa neposkytujú poli-

tickým stranám, hnutiam, ich koalíciám a bankovým 
inštitúciám.  

        V ďalšom bode programu bol viceprimátorom Ing. 
Branislavom Cellerom o riešení náhradných priestorov pre 

Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka. Pôvodný pred-

loţený návrh na ich riešenie schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne svojím uznesením č. 195/2003 zo dňa 18. decembra 

2003, ktorým boli zlúčené tri základné školy na sídlisku 
Trenčín – Juh a uvoľnené priestory Základnej školy Trenčín 

Východná ulica mala zaujať Trenčianska univerzita Ale- 

xandra Dubčeka. Po protestoch učiteľov a rodičov zvolal vte-
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dajší viceprimátor mesta Trenčín Ing. Ján Krátky mimoriadne 

zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 16. januára 

2004 a svojím uznesením č. 213/2004 poslanci svoje rozhod-
nutie odvolali. Pred mestom Trenčín tak vyvstal problém riešiť 

priestory pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, ktorá 
uţ zaslala ţiadosť o akreditáciu študijného programu 

ošetrovateľstva a zdravotníckych 

sluţieb pre kúpeľníctvo. Rov-
nocennou náhradou sa mal stať 

objekt na Ulici 1. mája, v ktorom 
donedávna sídlila základná 

škola. Situáciu však kompli-

kovala skutočnosť, ţe priestory 
tejto školy v súčasnej dobe 

čiastočne vyuţíva Základná  
škola  sv. Svorada a Benedikta. Dohodu sa snaţili nájsť na 

pracovnom rokovaní zástupcovia mesta Trenčín, Trenčian-

skeho samosprávneho kraja a Biskupského úradu v Nitre, ktorý 
je zriaďovateľom Základnej školy sv. Svorada a Benedikta. 

Výsledkom rokovania bolo odovzdanie  budovy bývalej zá-
kladnej školy do výpoţičky Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka a Základnej škole sv. Svorada a Benedikta na obdobie 

dvoch rokov. Po tomto dvojročnom období bude celá budova 
daná k dispozícii Základnej škole sv. Svorada a Benedikta, 

alebo nejakej inej vzdelávacej inštitúcii. Zámerom je, aby 
v týchto priestoroch sídlila vţdy len škola.  

Podľa programu ako poslední informovali novinárov 

zástupcovia Spoločnosť Aupark a.s. Ing. arch. Juraj Jančina 
a RNDr. Štefan Duchoslav o zámere ich spoločnosti, ktorá má 

záujem investovať do výstavby ďalších obchodno-zábavných 
centier pod spoločným názvom Aupark. Po ţilinskom a ko-

šickom projekte chce vstúpiť aj do Trenčína. Obchodno-

zábavné centrum Aupark by malo priniesť do Trenčína novú 

ZŠ Trenčín, Ulica 1. mája 
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kultúru nakupovania a zábavy. V príjemnom prostredí ponúkne 

kvalitný tovar (odevy, obuv, potraviny, hračky, elektroniku, 

športové potreby, knihy a mnoho iných komodít), výbornú 
zábavu a relax (moderné kiná, fitness centrum, billiard a rôzne 

kultúrne a športové podujatia) a tieţ moţnosť rýchleho občer-
stvenia a príjemného posedenia v kaviarňach. Okrem toho mô-

ţe návštevník centra vyuţiť aj mnoho sluţieb (banky, čistiareň, 

fotosluţba a podobne). Veľkokapacitné parkoviská v podzemí 
zjednodušia dopravu, pretoţe poskytnú stovky parkovacích 

miest, ktorých je v kaţdom mestskom centre nedostatok. 
Záujmom spoločnosti 

Aupark a.s. je, aby 

obchodno-zábavné 
centrum v Trenčíne 

bolo situované do cen-
trálnej mestskej časti, 

naviazané na pešie 

zóny starého mesta 
(Mierové námestie 

a Štúrovo námestie). 
Pozemok lemujú Ulica 

Knieţaťa Pribinu, Pa-

lackého ulica a zjazd z mosta, ktorý je hlavnou prístupovou 
komunikáciou z diaľničného privádzača do mesta Trenčín. 

Hlavný vchod by mal byť orientovaný do Štúrovho námestia. 
V prízemí objektu sú navrhnuté obchodné jednotky a super-

market, pri ktorom je vyhradený priestor pre zásobovanie. Na 

druhom nadzemnom podlaţí sú navrhnuté obchodné priestory 
a gastro – jednotky rýchleho občerstvenia a vstup do multikina. 

Na treťom nadzemnom podlaţí je miesto pre zábavu, športové 
vyţitie a oddych. A ešte niekoľko údajov : 

Počet parkovacích miest  420 vo dvoch podzemných   

podlaţiach 

Rezervovaná plocha pre výstavbu obchodno-zábavného centra Aupark 



 65 

Počet podlaží  2 podzemné a 3 nadzemné podlaţia 

Celková podlažná plocha 28 000 m
2
   

Plocha na prenájom :   
Obchody      8 350 m

2
 

Gastro               450 m
2
 

Zábava              do 2 300 m
2
 

Počet obchodných jednotiek  viac ako 60  

Plocha multiplexu do 1 100 m
2
 

Počet sál multiplexu (kinosály)  3 – 4 

Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler privítal 
prezentáciu podnikateľského zámeru spoločnosti Aupark a.s. 

Podľa jeho slov takéto objektívne informácie zabraňujú 

šíreniu rôznych dezinformácií a poloprávd. Zároveň uviedol, 
ţe ďalší proces počnúc vypracovaním štúdie a končiac 

prípadnými stavebnými prácami sa bude konať presne v duchu 
Štatútu Mesta Trenčín a platných všeobecne záväzných 

nariadení.  

Info Trenčín 26.02.2004 
Trenčianske noviny 01.03.2004 

Pomocná evidencia 91/1/04, 92/1/04, 93/1/04, 94/1/04, 
95/1/04, 115/1/04 

 

Dňa 26. februára 2004 sa uskutočnila v priestoroch 
Gastrocentra Trenčín tlačová beseda kandidáta na primátora 

mesta Ing. Milana Zigu. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 70/1/04 

 
Dňa 27. februára 2004 sa začali na prízemí Mestského 

úradu v Trenčíne rekonštrukčné práce pre zriadenie 
„Klientskeho centra“. Z pôvodne malých kancelárií vznikne 

otvorený priestor, v ktorom sa občania na jednom mieste 

dozvedia všetky potrebné informácie a vybavia podľa 
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moţnosti všetky náleţitosti potrebné k vyriešeniu svojej 

ţiadosti. Toto pracovisko bude pre občanov otvorené do                 

1. mája 2004, do dňa vstupu Slovenskej republiky do Európy. 
Otvorenie takéhoto pracoviska v spojení so vstupom našej kra-

jiny do Európskej únie je symbolickým počinom mesta 
smerom k otvorenej komunikácii s občanom, ktorá tvorí 

základ lokálnej demokracie vo všetkých vyspelých krajinách.   

Vstupné priestory a 
chodba, kde sa dopo-

siaľ  nachádzali kance-
lárie onedlho celkom 

zmenia svoj vzhľad. 

V súvislosti s architek-
tonickým riešením 

klientského centra je 
dôleţité i to, ţe celý 

priestor prízemia bude 

napriek bariéram v po-
dobe  dvoch  vstupných schodísk zo strany Mierového námes-

tia dostupný aj ľuďom pohybujúcim sa na invalidnom vozíku. 
Vstup pre nich bude moţný z opačnej strany, teda spod 

mestskej veţe. 

Mestská veţa 
bude do konca 

roka 2004 sprís-
tupnená pre ve-

rejnosť. Zo stra-

ny od Štúrovho 
námestia, v ste-

ne mestského 
úradu bude totiţ 

vchod do výťa-

hu, ktorý bude 
priestor budúceho klientskeho centra po asanácii existujúcich priečok 

priestor pred rekonštrukciou 



 67 

fungovať v rôznych reţimoch. V pracovných dňoch ako vstup 

pre handicapovaných občanov na všetky podlaţia (vrátane 

klientského centra), v turistickom reţime - napríklad počas 
soboty a nedele ako prístup na veţu. Hlavnými okruhmi 

činností zabezpečované klientskym centrom budú : matrika, 
evidencia obyvateľstva, prideľovanie súpisných čísiel, správa 

daní a poplatkov, prevádzkovanie obchodu a sluţieb v meste, 

zabezpečovanie sociálnej pomoci, stavebný poriadok, doprava 
a ţivotné prostredie, územno-technické informácie a 

stanoviská územného plánu, podateľňa, informátor 
a pokladňa. V rámci klientského centra bude pracovať cca 10 

pracovníkov. Zriadenie klientského centra však nebude 

znamenať vytvorenie novej organizačnej zloţky ani prijímanie 
nových úradní-

kov. Všetci pra-
covníci klient-

ského centra to-

tiţ zostanú aj na-
ďalej organizač-

ne začlenení pod 
svoje pôvodné 

oddelenia, odbo-

ry a útvary, zmení sa iba ich pracovisko a celkový spôsob 
spracovania jednotlivých agend. Pre zamestnancov mesta 

Trenčín to samozrejme znamená pomerne veľkú zmenu, na 
ktorú sa uţ teraz systematicky pripravujú. Jednou z nich bude 

napríklad aj zrušenie úradných hodín. Klientské centrum bude 

otvorené nepretrţite kaţdý pracovný deň. 
Info Trenčín 26.02.2004 

Pomocná evidencia 91/1/04 
 

Dňa 27. februára 2004 prijal viceprimátor mesta Trenčín                          

Ing. Branislav Celler riaditeľa Mestskej správy lesov 

plán rekonštrukcie prízemia Mestského úradu Trenčín 

Návrh riešenia Klientskeho centra 

plán rekonštrukcie 
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v Trenčíne Ing. Jaroslava Baláţa pri príleţitosti jeho odchodu 

do dôchodku za prítomnosti poslancov Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne Ing. Antona Boca a Ing. Štefana Sýkorčina 
a tajom-íčky Zboru  pre občianske záleţitosti pri Mestskom 

úrade v Trenčíne Bc. Eleny Gabajovej. Viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler povedal, ţe je mu veľkou cťou 

rozlúčiť sa s Ing. Jaroslavom Baláţom, pretoţe ho nemu viaţe 

dlhoročný, priam rodinný vzťah cez jeho rodičov. Jeho 
dlhoročná práca v prospech občanov mesta Trenčín najprv na 

Mestskom národnom výbore v Trenčíne a neskôr na Mestskom 
úrade v Trenčíne a od roku 1993 aţ do odchodu na dôchodok 

na Mestskej správe lesov v Trenčíne preverila jeho tvorivé 

schopnosti nielen 
ako radového pra-

covníka, ale neskôr 
i ako funkcionára. 

Na znak ocenenia 

jeho práce mu 
odovzdal zaujímavú 

publikáciu „Zem“, 
čo zvýrazňuje vzťah 

Ing. Jaroslava Balá-

ţa k prírode. Po 
tomto akte poďako-

vaní sa Ing. Jaroslav Baláţ  zapísal do pamätnej knihy mesta 
Trenčín. Záver stretnutia patril spomienkam Ing. Jaroslava 

Baláţa na svoje začiatky práce na samospráve. Konštatoval, ţe 

mal vţdy okolo seba správnych ľudí, ktorý  mu vštepovali 
správne pracovné návyky ako boli napríklad Ján Majerech, 

Jozef Bednár a ďalší. Poprial vedeniu Mestského úradu 
v Trenčíne, aby malo vţdy šťastnú ruku pri výbere dobrých 

a zodpovedných pracovníkov. 

Vlastné poznámky 

Zľava – Ing. Jaroslav Baláţ, Ing. Branislav Celler 
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Fotoalbum č. 8/2004 

 

Výmena skúseností a oboznámenie sa s podmienkami 
fungovania samosprávy 

mesta Trenčín bolo v piatok 
27. februára 2004 hlavnou 

náplňou pracovnej návštevy 

členov Okresného zastupi-
teľstva a zástupcov štátnej 

správy oblasti Cork z juţnej 
časti Írskej republiky. Jej 

sedemnásť člennú delegá-

ciu viedol predseda jej 
Okresného zastupiteľstva  Ted O  ́ Donovan, ktorého privítal 

zástupca primátora a štatutár mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler. Po oboznámení hostí s históriou mesta Trenčín 

zdôraznil, ţe patrí k najstarším mestám na Slovensku so 

špecifickým centrom, hradom a riekou Váh. Írski poslanci sa 
zaujímali o skĺbenie historickej a modernej architektúry, 

o rozvoj mesta Trenčín z hľadiska územného plánu. V tomto 
roku sa samospráva mesta sústreďuje na dôkladnú 

rekonštrukciu centra mesta Trenčín, ktorá sa začne vyhlásením 

architektonicko-urbanistickej súťaţe a mala by vyústiť do 
úspešnej realizácie. Mesto Trenčín kladie dôraz aj na riešenie 

dopravy, predovšetkým vybudovaním obchvatu mesta, aby sa 
odľahčila jeho centrálnu časť. Sú pripravené plochy pre 

priemyselné vyuţitie ako aj pre výstavbu bytov a rodinných 

domov informovala hostí povedala vedúca útvaru hlavného 
architekta na Mestskom úrade v Trenčíne Ing. arch. Adriana  

Mlynčeková.  Delegáciu z oblasti Cork ďalej zaujímala ochrana 
ţivotného prostredia, likvidácia tuhého komunálneho odpadu, 

štruktúra priemyslu, školstva, zdravotníctva, systém riadenia 

mesta, právomoci a financovanie samosprávnych orgánov v 

zľava – viceprimátor mesta Trenčín Ing. B. Celler, predseda      

Okresného zastupiteľstva oblasti Cork  Ted O´Donovan 
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 Trenčíne. Zástupca primátora Ing. Branislav Celler pri dialógu 

s hosťami zvýraznil, ţe Írsko so svojimi skúsenosťami môţe 

byť pre Slovensko inšpiráciou vo vyuţívaní zahraničných 
investícií. V rámci  vstupu Slovenska do Európskej únie sa aj 

mestu Trenčín otvárajú veľké moţnosti na prilákanie kapitálu 
zo zahraničia. Potešilo by nás, keby investície prišli aj priamo 

z oblasti Cork napríklad pre oblasť cestovného ruchu. Po 

zapísaní sa do pamätnej knihy mesta Trenčín si delegácia 
z oblasti Cork prezrela historické centrum mesta Trenčín 

a navštívila expozície Trenčianskeho múzea. O fungovaní sa-
mosprávy v Írskej republike bola podaná zo strany hostí 

informácia, ţe je rozdelená do 6 oblastí (county), ktoré sú 

rozlohou a právomocami pribliţne na úrovni našich 
samosprávnych krajov. V Írsku vo všeobecnosti platí, ţe volení 

poslanci majú menšiu právomoc ako štátni úradníci. Íri tvrdia, 
ţe je to pozostatok ešte z čias britskej nadvlády. Kaţdá oblasť 

má svoje okresné zastupiteľstvo (county council). Vedie ho 

predseda (chairman). Na rozdiel od radových členov, ktorých 
volia občania v komunálnych voľbách, predsedu si volí samo 

okresné zastupiteľstvo, a to len na jeden rok. Okresné 
zastupiteľstvo oblasti Cork má 48 poslancov, ktorí sa venujú 

najmä problematike nájomných bytov, stavebných povolení, 

ciest, vodných zdrojov, odpadu, ţivotného prostredia 
a priemyselného rozvoja. Poslanci okresného zastupiteľstva 

nezastávajú funkcie starostov, tí sú len vo väčších mestách. 
Starostov v oblasti Cork je len 9, ktorých volia  občania, 

pričom nemajú takmer ţiadne právomoci. Je to viac menej 

reprezentatívna funkcia. Najväčšie kompetencie v okrese má 
okresný manaţér (county manager). Vymenúva ho minister 

a schvaľujú poslanci okresného zastupiteľstva. 
Pomocná evidencia 100/1/04 
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          Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom mimo-

riadnom rokovaní dňa 16. januára 2004  vyjadrilo zásadný 

nesúhlas so záme-
rom Ministerstva 

spravodlivosti Slo-
venskej republiky 

a Vlády Slovenskej 

republiky zrušiť 
Krajský súd so sí-

dlom v Trenčíne. 
Zároveň vyzvalo 

poslancov Národnej 

rady Slovenskej re-
publiky, aby pri hla-

sovaní v parlamente nesúhlasili so zrušením Krajského súdu 
v v Trenčíne a svojím rozhodnutím tak nezakladali a neprehl-

bovali nerovnaké postavenie krajov Slovenskej republiky. Na 

základe odborných stanovísk, vyjadrených v liste adreso-
vanom podpredsedovi Vlády Slovenskej republiky a ministro-

vi spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Danielovi Lip-
šicovi, mestské zastupiteľstvo vníma moţné zrušenie Kraj-

ského súdu v Trenčíne ako ústup mesta Trenčín z pozície 

krajského mesta, čo by mohlo v budúcnosti umoţniť jeho 
demontáţ ako oficiálneho sídla regiónu. „Nemôţe to byť 

systémové riešenie, ak majú byť takto postihnuté dve, resp. 
jedno krajské mesto a ostatných sa reforma nedotkne,“ 

skonštatoval zástupca primátora a štatutár mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler.  Práve z jeho podnetu sa dňa 1. marca 2004 
na Mestskom úrade v Trenčíne konalo pracovné stretnutie, na 

ktoré štatutár mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pozval 
predsedu Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Jozefa Kutiša 

a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  Trenčian-

skeho kraja Ing. Milana Reháka, Ing. Miroslava Maxona a 

Zľava JUDr. Jozef Kutiš, Ing. Branislav Celler s poslancami NR SR 
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Bohumila Hanzela. Všetci traja poslanci jasne tlmočili svoje 

stanovisko, ţe nepodporia optimalizáciu súdnej sústavy v te-

rajšej podobe ako súčasť prebiehajúcej reformy súdnictva. 
Bohumil Hanzel označil odnímanie základných pilierov výko-

nu štátnej moci v Trenčianskom kraji za nelogické, ţe je to 
viac politická záleţitosť ako odborná. V opačnom prípade by 

sa diskutovalo a zvaţovalo, aké zmeny sa majú spraviť, či sú 

úmerné alebo neúmerné potrebám ľudí, ţijúcim  v danom 
regióne. JUDr. Jozef Kutiš označil za významnú udalosť, ţe sa 

na pracovnom rokovaní zúčastnili aj poslanci Národnej rady 
Slovenskej republiky. Poukázal však na skutočnosť, ţe prišli 

len z opozičného tábora. Nevieme, ako naše argumenty vní-

majú koaliční poslanci. Nevieme, ako budú postupovať. Bol 
by som rád, keby podľa reálneho stavu hlasovali v parlamente. 

Bohumil Hanzel odmietol tvrdenie, ţe by medzi koaličnými 
a opozičnými poslancami vládla nezdravá rivalita, pokiaľ 

presadzujú záujmy regiónov. Vyjadril presvedčenie, ţe sa 

nájde dosť rozumných poslancov aj v koalícii, ktorí pomôţu 
zastaviť tento proces. Pokiaľ nepôjde o politickú objednávku, 

myslím, ţe sa dohodneme. 
Trenčianske noviny 08.03.2004 

Pomocná evidencia 101/1/04, 141/1/04 

 
Od 2. marca 2004 sa začali zberať podpisy proti zrušeniu 

Krajského súdu v Tren-
číne. Petičný výbor vzni-

kol na podnet Ľudovej 

strany Hnutia za demo-
kratické Slovensko, kto-

rého predsedom sa stal 
Ing. Dušan Lobotka, kan-

didát na primátora mesta 

Trenčín. Členmi petičné-
zhromaţďovanie petičných podpisov 
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ho výboru boli poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 

Ing. Miroslav Maxon, Ing. Milan Rehák, Ing. Peter Baco 

a riaditeľ trenčianskej nemocnice  MUDr. Pavol Sedláček. Vo 
veci zrušenia Krajského súdu v Trenčíne rokoval v Národnej 

rade Slovenskej republiky aj viceprimátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler s predsedami poslaneckých klubov Aliancie 

nového občana Ľubomírom Litnerom a Slovenskej 

a kresťansko-demokratickej únie Ing. Milanom Hortom. 
Trenčianske noviny 08.03.2004 

Pomocná evidencia 138/1/04 
 

Po schválení účelovej dotácie Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne vo výške 2,4 mil. Sk pre Slovenskú autobusovú 
dopravu, a.s. Trenčín na vykrytie straty z prevádzky mestskej 

hromadnej dopravy na území mesta v roku 2004 sa dňa                   
2. marca 2004 na Mestského úradu Trenčín stretli štatutár 

mesta Trenčín a zástupca primátora Ing. Branislav Celler 

s generálnym riaditeľom Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. 
Trenčín Ing. Vladimírom Kodajom. Na pracovnom rokovaní 

sa zúčastnili aj ekonomický riaditeľ Slovenskej autobusovej 
dopravy, a.s. Trenčín Ing. Milan Saska a vedúci ekonomic-

kého odboru Mestského úradu v Trenčíne Ing. Ľubomír 

Štefánik. Spolu diskutovali nielen o pripravovanej privatizácii 
Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín, ale najmä 

dohodli postup, aby účelová dotácia mohla byť poskytnutá 
Slovenskej autobusovej doprave, a.s. Trenčín, čo najskôr: 

Mesto vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie a urobí 

príslušné opatrenia z hľadiska rozpočtových pravidiel mesta 
Trenčín, aby finančné prostriedky, čo najskôr prešli na účet 

Slovenskej autobusovej dopravy vysvetlil po skončení 
rokovania ďalší postup mesta Ing. Branislav Celler. Štatutár 

mesta Trenčín tlmočil svojmu partnerovi aj poţiadavku na 

zmenu prepravného grafikonu dvoch tzv. školských spojov 
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v čase dopravy ţiakov na vyučovanie a po jeho ukončení späť. 

Ing. Milan Saska prisľúbil zmenu v grafikone zrealizovať 

k dňu 1.apríl 2004. Podľa tejto dohody, z oboch strán autobus 
č. 21 vyjde ráno z mestskej časti Opatová, prejde pôvodnou 

trasou cez Sihoť a od kriţovatky pri hoteli Tatra bude pokra-
čovať smerom do Kubrej kopírovaním trate autobusu č. 1. 

Tento spoj vyrieši dochádzku detí z mestskej časti Opatová 

a sídliska Sihoť do Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica 
a odpadne tak strach rodičov z prechodu detí cez frek-

ventovanú komunikáciu, prípadne nebezpečnú „skratku“ cez 
ţelezničnú trať. Spoj č. 19 zabezpečí v popoludňajších hodi-

nách bezpečnú prepravu ţiakov zo Základnej školy Trenčín, 

Ulica Na Dolinách do mestských častí Orechové a Zamarovce 
takým spôsobom, ţe v čase prestoja odvezie detí od základnej 

školy na autobusovú zastávku pri Automobilovom 
opravárenskom závode Trenčín - Zlatovce, kde prestúpia na 

spoj, ktorý figuruje aj v súčasnom cestovnom poriadku. 

Slovenská autobusová doprava, a.s. Trenčín sa zaviazala, ţe 
ceny cestovného v mestskej hromadnej doprave Trenčín 

zostanú minimálne do 30. júna 2004 na súčasnej úrovni, t.j. za 
nezľavnený lístok cestujúci zaplatí 10 Sk. 

Trenčianske noviny 08.03.2004 

Pomocná evidencia 120/1/04 
 

Dňa 3. marca 2004 prijal 
viceprimátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler najlep-

ších športovcov, ktorí v roku 
2003 dosiahli najlepšie výs-

ledky. Vo svojom príhovore 
poďakoval všetkým športov-

com, ktorí svojimi športový-

mi výkonmi prispeli na 
Ing. Branislav Celler a Bc. Mária Opačitá 
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celkovom zviditeľnení mesta Trenčín vo svete. Je na chválu 

mesta Trenčín, ţe v rámci svojich moţností podporuje rozvoj 

športu, najmä u detí a mládeţe. Túto skutočnosť potvrdzuje 
neustále zvyšovanie kvantity vloţených finančných 

prostriedkov, ale aj  uzatvárané zmluvy  s inými subjektami 
umoţňujúce prístup detí na športoviská. Ako poslednú zmluvu 

moţno spomenúť, ktorá bola uzavretá s Hokejovým klubom 

Dukla Trenčín okrem iného aj ohľadom umoţnenia prístupu 
detí na ľadovú plochu zimného štadióna. Po príhovore 

viceprimátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera si potom 
pozvaní najlepší športovci prevzali diplom, vecné ocenenie 

a zapísali do pamätnej knihy mesta Trenčín. Na záver sa 

vedeniu mesta Trenčín za prejav ocenenia poďakoval za 
všetkých športovcov náčelník Armádneho športového klubu 

Dukla v Trenčíne Mgr. Ľubomír Vacek. 
Najlepšími športovcami mesta Trenčín za rok 2003 boli 

vyhlásení bez poradia : 

- kulturista Igor Kočiš – Armádny športový klub Dukla 
Trenčín, ktorý získal na majstrovstvách sveta v Bombaji – 

India prvé miesto v kategórii do 70 kg; 
- kulturistka Jana Purdjaková – Armádny športový klub 

Dukla Trenčín, ktorá získala na majstrovstvách sveta vo 

Valencii – Španielsko prvé miesto vo váhovej kategórii do 
57 kg; 

- kulturista Štefan Havlík – Armádny športový klub Dukla 
Trenčín, ktorý získal na majstrovstvách sveta v Bombaji – 

India prvé miesto v kategórii do 85 kg; 

- zápasník grécko-rímskym štýlom Attila 
Bátky – Armádny športový klub Dukla 

Trenčín, ktorý získal na majstrovstvách 
sveta v Créteil – Francúzsko tretie 

miesto; 

- dráhoví cyklisti Jozef Ţabka – Martin zápasník Attila Bátky pri preberaní 
vecného daru 
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Liška – Armádny športový klub Dukla Trenčín, ktorí 

získali v bodovacích pretekoch dvojíc na majstrovstvách 

sveta v Stuttgarte piate miesto; 
- dvojica rýchlostných kanoistov Mgr. Peter Páleš – Ján 

Kubica – Armádny  športový klub Dukla Trenčín, ktorí 
získali na majstrovstvách sveta v Gainesville – USA 

v disciplíne C2 na 1000 metrov 9. 

miesto; 
- vzpieračka Zuzana Kováčová – 

Armádny športový klub Dukla 
Trenčín, získala na majstrovstvách 

Európy v Turecku ôsme miesto vo 

váhovej kategórii do 75 kg; 
- tanečný pár Zuzana Pašková – Michal Soukup – Armádny  

športový klub Dukla Trenčín, získali na majstrovstvách  
sveta  profesionálov  na  jedenástom mieste v Dûsseldorfe – 

Nemecko; 

- letci Ing. Peter Ištván a Boris Vittek z Klubu navigačného 
lietania „Air Sympatia Trenčín“, ktorí získali na 12. roč-

níku medzinárodnej súťaţe leteckej rally „Fly – In  2003“ 
v Trenčíne druhé miesto; 

- letec Karol Benedikovič Vittek z Klubu navigačného 

lietania „Air Sympatia Trenčín“, ktorí získal na 45. ročníku 
medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky 

v bezmotorovom lietaní v Prievidzi v kategórii „klubová 
trieda“ tretie miesto. 

Trenčianske noviny 01.03.2004, 08.03.2004 

Pomocná evidencia 99/1/04, 102/1/04, 136/1/04 
Fotoalbum č. 10/2004 

 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom 

zasadnutí 26. februára 2004 schválili Zmluvu o výpoţičke 

a prevádzkovaní zimného štadióna v Trenčíne. Táto zmluva 

vzpieračka Zuzana Kováčová pri 

preberaní vecného daru 
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medzi mestom Trenčín a neziskovou organizáciou Hokejový 

klub Dukla Trenčín bola uzatvorená  podľa  § 659 a nasl. a § 

51 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Podľa tejto 
zmluvy mesto Trenčín ako vlastník zimného štadióna 

v Trenčíne bezodplatne poţičiava tento objekt do 31. decem-
bra 2013 do uţívania neziskovej organizácii Hokejový klub 

Dukla Trenčín za dohodnutým účelom, ktorým je 

prevádzkovanie zimného štadióna. Mesto bude uhrádzať 
prevádzkové náklady, aby bol chod zimného štadióna 

bezproblémový. 
Zmluva zároveň sta-

novila, ţe o údrţbu sa 

bude starať nezisková 
organizácia a zabez-

pečuje, ţe minimálne 
jedenkrát týţdenne 

musí byť ľad na dve 

hodiny k dispozícii na 
rekreačné korčuľova-

nie zdarma pre obča-
nov Trenčína. Podľa zmluvy nezisková organizácia Hokejový 

klub Dukla Trenčín môţe poţičané priestory prenajímať, ale 

celý výnos z prenáj-
mu musí preukáza-

teľne pouţiť na za-
bezpečenie činnosti 

a potrieb mládeţníc-

keho hokeja v Tren-
číne. Vybrané nájom-

né tvorí zároveň 
dotáciu mesta Tren-

čín na činnosť a po-

treby mládeţníckeho 
zľava - Ing. Pavol Gáborík, František Hossa Stanislav Medřík 

zľava - Ivan Piovarči, Ing. Branislav Celler 
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hokeja v Trenčíne. Zmluvu, na základe ktorej bude desať 

rokov zabezpečená príprava a súťaţné zápolenia mladých 

trenčianskych hokejistov, podpísali dňa 3. marca 2004 
v Trenčíne zástupca primátora a štatutár mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler a riaditeľ neziskovej organizácie Hokejový 
klub Dukla Trenčín Ivan Piovarči. Na podpise zmluvy sa 

okrem akcionárov Dukly Trenčín a.s. zúčastnil aj Ing. Pavol 

Gáborík, otec najjagavejšej hviezdy kanadského hokejového 
druţstva „Minnesota Wild“ Mariána Gáboríka, aby predstavil 

projekt, o ktorom snívajú mnohí rodičia, ale najmä mladí 
hokejisti, ktorých budík nemilosrdne zobúdza uţ pred piatou 

hodinou, aby stihli ranný tréning na trenčianskom zimnom 

štadióne na Sihoti. Podobné detstvo preţil aj Marián Gáborík. 
Moţno aj preto prišiel s nápadom postaviť pre svojich 

nasledovníkov malý zimný štadión, ktorý bude pozostávať z 
klasickej zastrešenej ľadovej plochy a okolo nej štyri 

stupienky pre divákov, na ktorom by bolo deň čo deň plno 

drobizgu, ţiakov hokejových tried zo Základnej školy Trenčín 
na Hodţovej ulici. Keďţe Marián väčšinu roka trávi 

v Amerike, povinnosti investora zveril svojmu otcovi. Ten 
o projekte malého zimného štadióne povedal viac. 

Predpokladaný finančný náklad predstavuje 40 miliónov Sk. 

Na umiestnenie malého zimného štadióna bolo vytipovaných 
viacero alternatív pre ľadovú plochu, ale základnou 

myšlienkou bolo a aj zostalo miesto v areáli Základnej školy 
Trenčín na Hodţovej ulici, teda v škole s hokejovými 

triedami. Ostatné ihriská, ktoré sú v areáli školy – atletická 

dráha, ďalšie plochy pre volejbal, basketbal a malý futbal 
budú v tomto a budúcom roku zrekonštruované konštatoval 

viceprimátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V mestskom 
rozpočte na rok 2004 je na skvalitnenie športového areálu 

patriaceho k Základnej škole v Trenčíne na Hodţovej ulici 

schválených 4,5 mil. Sk a mesto Trenčín sa bude na tento pro-
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jekt uchádzať aj o grant z prostriedkov Európskej únie.  Inves-

torom malého zimného štadióna je však súkromná osoba, čo 

však by nemal byť problém. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler verí, ţe aprílové mestské zastupiteľstvo 

schváli prevod pozemku pod budúci zimný štadión. Následne 
musí investor spracovať projekty, prejsť procesom stavebného 

povolenia a začať realizovať vlastnú stavbu. Ing. Pavol 

Gáborík akoby nepoznal slovenskú byrokraciu, je stále 
optimisticky naladený a verí, ţe výstavba štadióna potrvá 

pribliţne dvanásť mesiacov. Verí, ţe všetky administratívne 
a projekčné práce zvládne tak, aby stavenisko bolo pripravené 

ešte v tomto roku 2004. Zaujímavé sú aj perspektívy jeho 

vyuţitia, kde sa predpokladá, ţe pri dobrom manaţmente si 
štadión na prevádzku aj zarobí. Je predstava o uskutočňovaní 

letných  kempov mladých hokejistov, nevynímajúc jeho 
vyuţitia i zahraničnými klubmi v rámci prípravy na sezónu. 

Malý zimný štadión v areáli Základnej škole v Trenčíne na 

Hodţovej ul. pomôţe nielen talentovaným hokejistom, ale aj 
krasokorčuliarom a najmä korčuľovania chtivým Trenčanom.  

Trenčianske noviny 08.03.2004 
Pomocná evidencia 137/1/04, 144/3/04 

 

Dňa 4. marca 2004 sa uskutočnila v hoteli Tatra tlačová 
beseda, na programe ktorej bola podaná 

informácia o investíciách, ktoré mesto 
Trenčín v súčasnosti ako prioritne rieši. 

Po privítaní hostí tlačovým tajomníkom 

Tiborom Hlobeňom sa ujal slova 
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler, ktorý v hrubých rysoch 
zoznámil v súčasnosti s najväčšou in-

vestičnou akciou v meste Trenčín pod 

názvom „Juhovýchodný obchvat mesta 
Ing. Dušan Jasečko 
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Trenčín“, ktorej objemová štúdia boli v týchto dňoch 

spracovaná. Ďalej konštatoval, ţe finančné náklady na túto 

stavbu sa budú pohybovať na hranici 2 miliárd Sk. Časť 
stavby od diaľničného privádzača po čerpaciu stanicu pohon-

ných hmôt „Esso“ bude finančne náročnejšia, pretoţe zahŕňa 
aj cestný most. Mesto Trenčín má záujem, aby financovanie 

tejto etapy výstavby znášal štát. Predpokladá sa, ţe zo 

schválených finančných prostriedkov mesta Trenčín na rok 
2004 sa časť pouţije na výkup pozemkov. V najbliţšom 

období sa uskutoční rokovanie ministrom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavlom 

Prokopovičom, na ktorom bude snaha zo strany mesta 

Trenčín, aby najväčšia miera financovania akcie bola 
prenesená na štát, resp. Slovenskú správu ciest. O konkrétnom 

riešení juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín, riešené uţ 
spomenutou štúdiou hovoril riaditeľ Keraming a.s. Trenčín 

a člen Komisie ţivotného prostredia a dopravy Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Dušan Jasečko. Juhovýchodný 
obchvat je pokračovaním diaľničného privádzača na Zámostí 

premostením cez rieku Váh a jeho derivačný kanál ku kri-
ţovatke medzi Leteckými opravovňami a Biskupicami s po-

kračovaním ponad ţelezničnú trať Trenčín – Bánovce nad 

Bebravou a štátnu cestu 2/507 po kriţovatku k čerpacej stanici 
pohonných hmôt „Esso“. Komunikácia bude pokračovať popri 

Východnej ulici na sídlisku Juh a v tejto časti bude 
vybudovaná zeleň a protihluková bariéra. Prv však neţ 

obchvat prejde popri areáli formy „Trens“ do kriţovatky 

sídliska Pred polom s napojením na štátnu cestu 1/61 smerom 
na Ţilinu, musí obchvat prekonať terénne nerovnosti Breziny.  

Štúdia rieši tento problém tromi variantmi : 
- Prvý variant navrhuje pokračovanie obchvatu vybudovaním 

tunela, 
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- Druhý variant navrhuje vybudovať pokračovanie obchvatu  

bez tunelu okrajom muničného skladu v Zábraní; 

- Tretí variant navrhuje vybudovať pokračovanie obchvatu  
stredom muničného skladu v Zábraní a je z návrhov 

najdlhší. 
Po zodpovedaní otázok novinárom 

k juhovýchodnému obchvatu mesta Trenčín 

sa k slovu dostali zástupcovia firmy 
„Siemens“ Ing. Emanuel 

Petrík a Ing. Richard 
Procík, aby prezentovali 

svoju firmu v súvislosti 

s modernizáciou verej-
ného osvetlenia a rekon-

štrukcie cestnej svetelnej signalizácie na 
území mesta Trenčín. Obaja konštatovali, 

ţe technický stav verejného osvetlenia 

a svetelnej signalizácie v meste Trenčín je zastaralý a drţí sa 
len silou vôle. Rekonštrukcia svetelnej signalizácie sa začína 

dňom 1. apríla 2004. Je len samozrejmé, ţe si to vyţiada zásah 
do miestnych komunikácií a chodníkov ich rozkopaním, ale uţ 

potom to bude všetko v poriadku.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 103/1/04, 104/1/04 

 
Dňa 6. marca 2004 po jednomesačnom pracovnom úsilí 

bolo otvorené v Trenčíne na Pribinovej ulici sociálne 

zariadenie „Krištof“. Prekrásne slnečné, ale veľmi studené 
počasie akoby chcelo zvýrazniť prejav ľudských citov pre tých 

našich občanov, ktorí ich potrebujú v núdzi. Po privítaní 
pozvaných hostí poslancom Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Ing. Jánom Krátkym symbolickú zelenú stuţku 

nádeje prestrihla poslankyňa Národnej rady Slovenskej repu-

Ing. Emanuel Petrík 

Ing. Richard Procík 
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bliky MUDr. Anna Záborská. Ďalší program slávnostného 

otvorenia sociálneho zariadenia „Krištof“ pokračoval vo 

vnútri zariadenia. Po príhovoroch poslancov  Národnej  rady 
Slovenskej  republiky MUDr. Anny Záborskej a Pavla 

Minárika sa stavebný dozor a manaţér projektu Ing. Jozef 
Lipták poďakoval autorom projektu Ing. arch. Mariánovi 

Betákovi a Ing. Jozefovi Gajdošovi, všetkým sponzorom 

a dobrovoľníkom, 
ktorí sa podieľali na 

realizácii projektu 
tohto sociálneho za-

riadenia, ktorá si 

vyţiadala investíciu 
650 tisíc Sk. Osobit-

ne poďakoval pred-
sedníčke Centra pre 

rodinu v Trenčíne 

Oľge Löbbovej, ktorá 
svojím entuziazmom strhla pre splnenie svojej myšlienky na 

svoju stranu všetkých. O poslaní sociálneho zariadenia 
„Krištof“ hovorila predsedníčka Centra pre 

rodinu v Trenčíne Oľga Löbbová, ktoré : 

- poskytne bez rozdielu rasy, pohlavia, 
náboţenskej alebo politickej príslušnosti 

sociálnu pomoc tým občanom, ktorí sa 
z akéhokoľvek dôvodu nemôţu vrátiť do 

svojho trvalého domova pre týraných 

násilím v rodine, ekonomickým a sociál-
nym vydieraním a stratou sociálnych 

istôt; 
- umoţní 21 občanom prechodne sa ubytovať na jednu aţ tri 

noci, v ojedinelých prípadoch poskytnúť ubytovanie aţ na 

30 dní; 

Oľga Löbbová 
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- poskytne sýtu a teplú polievka na večer a jednoduché 

raňajky; 

- poskytne právnu a sociologickú poradňu; 
- ponúkne prácu vo verejný prospech, brigádnickú činnosť 

alebo zamestnanie; 
V závere svojho vystúpenia dodala, ţe sociálne zariadenia 

„Krištof“ v Trenčíne sa riadi svojím domovým poriadkom, 

ktorý musí byť jeho uţívateľmi rešpektovaní. Z týchto 
pravidiel moţno spomenúť : 

- na nocľah sa neprijímajú ľudia pod vplyvom alkoholu;  
- ubytovanie je do-

časné na jednu noc; 

- v prípade poţiadav-
ky na dlhšie ubyto-

vanie ako jeden deň 
je náväznosť na kon-

takt Úradu práce 

a sociálnych vecí; 
- prednosť ubytovania 

má zamestnaný ale-
bo evidovaný neza-

mestnaný; 

- kaţdý je povinný zaplatiť za stravu a nocľah. 
Potom dekan Trenčianskeho dekanátu Mons. Peter Paliatka 

posvätil toto zariadenie a zaţelal mu šťastlivú cestu pri 
uspokojovaní túţob tých, ktorí stratili prístrešie na ceste 

ţivotom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 15.03.2004 

Pomocná evidencia 117/1/04, 118/1/04, 150/1/04 
Fotoalbum č. 11/2004 

 

Mons. Peter Paliatka posvät il sociálne zariadenie 



 84 

Mesto Trenčín bude v októbri 2004 pripravené ponúknuť 

investorom 115 ha areál na Zámostí na vybudovanie priemy-

selného parku. O jeho vyuţití dňa 6. marca 2004 rokoval 
s predstaviteľmi mesta Trenčín aj minister hospodárstva 

Slovenskej republiky Pavol Rusko. Ako sám povedal, diskusia 
v Trenčíne 

mala veľmi 

konštruktívny 
charakter 

a bola pre ne-
ho veľmi prí-

jemná, preto-

ţe sa stretol 
na mestskom 

úrade s odho-
dlaním dobu-

dovať priemyselný park na základe dohôd so súkromnými 

spoločnosťami, ktoré vloţia investície do tohto parku. Za dva 
aţ tri roky začnú naplno pracovať automobilky v Trnave 

a Ţiline a Trenčín je práve v strede. Pokiaľ ide o logistické 
zázemie a výrobu komponentov pre finálnych výrobcov, 

nepoznám lukratívnejšiu lokalitu. Infraštruktúra, profesionálny 

prístup mesta Trenčín, kvalitné parcely, to všetko dáva veľmi 
dobrý predpoklad, aby Trenčín svoj priemyselný park veľmi 

rýchlo naplnil. V blízkej budúcnosti pocítia obyvatelia 
Trenčína a okolia pozitívny vplyv rozvoja slovenského 

priemyslu, keď sa dokončí diaľnica do Ţiliny. Vyslovil 

presvedčenie, ţe Povaţie bude Porúrím Slovenska. Je 
odsúdené na úspech. Povedal po skončení rokovania Pavol 

Rusko. Veľký význam spoločné stretnutie ocenil aj zástupca 
primátora a štatutár Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, keď 

povedal, ţe dnešné stretnutie pomohlo vyjasniť si ďalšie kroky 

vo vzťahu k lokalite, ktorá bude čoskoro pripravená na 

Zľava JUDr. Marián Gallo, PhDr. Pavol Rusko, Ing. Július Homola 
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vybudovanie priemyselného parku. Presvedčili sme sa, ţe 

ideme správnou cestou. Mesto Trenčín neţiada Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky o finančnú podporu. Chce, 
aby Trenčín bol na pomyselnej priemyselnej mape 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a agentúry 
 SARIO, aby nezabudli pripomenúť pri rokovaní so 

zahraničnými investormi, ţe v Trenčíne je pre nich pripravená 

lokalita. Územie budúceho priemyselného parku na Zámostí v 
Trenčíne má 115 ha, z toho pribliţne 40 ha vlastní Slovenský 

pozemkový fond a ostatnú pôdu má 342 súkromných vlast-
níkov. Všetci sú známi, pretoţe prebehla evidencia pozemkov. 

Predpokladá sa rozdelenie tohto územia na dve lokality. Tieto 

sa ponúknu dvom súkromným developerom, ktorí zabezpečia 
vykúpenie pozemkov za súkromné investície, vybudovanie 

infraštruktúry a priamy prísun investorov podľa dohodnutých 
podmienok. To znamená, ţe mesto Trenčín do toho nevloţí 

ţiadne finančné prostriedky. Uţ dnes sa rokuje so spoloč-

nosťou, ktorá priviedla investorov do Ilavy. Táto spoločnosť 
ponúka mestu Trenčín troch investorov, jedného z v oblasti 

spotrebnej elektroniky  a dvoch dodávateľov komponentov do 
automobilového priemyslu. Okrem toho treba brať na vedomie 

skutočnosť, ţe v októbri 2004 bude dokončená čistička 

odpadových vôd pre toto územie, čo znamená, ţe prvé 
prevádzky by mohli začať vyrastať na pravom brehu rieky 

Váh uţ v roku 2005. Minister Pavol Rusko privítal túto 
informáciu, pretoţe podľa jeho slov vzhľadom, na predpo-

kladaný nábeh výroby automobiliek v Trnave a Ţiline, bude 

rok 2005 pre mnohých investorov, ktorí chcú prísť na 
Slovensko, veľmi zaujímavý. 

Pomocná evidencia 121/1/04 
 

Mesto Trenčín dňa 6. marca 2004 ponúklo Úradu práce 

a sociálnych vecí v Trenčíne 200 pracovných miest v rámci 
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aktivačných prác pre uchádzačov o zamestnanie. Náplňou ich 

práce by malo byť čistenie chodníkov, ulíc a ďalšie, väčšinou 

manuálne práce na území krajského mesta Trenčín. Podľa 
zástupcu primátora a štatutára mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera prví nezamestnaní by sa v rámci aktivačných prác mali 
objaviť v uliciach Trenčína uţ v jedenástom kalendárnom  

týţdni. Mestská samospráva bude naďalej vyvíjať aktivity, 

aby našla ďalšie oblasti, v ktorých by sa mohli po dohode 
s Úradom práce a sociálnych vecí v Trenčíne realizovať 

uchádzači o zamestnanie. 
Trenčianske noviny 15.03.2004 

Pomocná evidencia 122/1/04, 151/3/04 

 
Prinajmenšom dvadsať rokov skrývali nánosy hliny na 

mieste starej trenčianskej tehelne kostru, ktorá bola objavená 
koncom februára 2004 pri príprave staveniska pod nový 

obchodný dom „Lídl“, jej vybagrovaním pri kopaní základov z 

hĺbky asi 2,5 metra. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne Lenky 

Bušovej sa nepodarilo určiť vek ani pohlavie zomrelej osoby. 
Kostra totiţ nebola kompletná. Boli tam kosti dolných 

končatín, kľúčne kosti, rebrá a jabĺčko z kolena. Okrem toho 

tam bol nájdený popritom všelijaký odpad, ako topánka, či 
hrniec, dodal vo svojej výpovedi stavebný technik Miroslav 

Šabík. Podľa majiteľa blízkeho kamenárstva Alexandera 
Chlapíka sa nedá vylúčiť ani to, ţe kosti sa v bývalej tehelni 

ocitli z neďalekého cintorína, keď sa sem vynášala hlina ako 

aj odpad z cintorína. Alebo sa tam mohla dostať neskôr, keď 
sa sem vyváţala stavebná suť zo sídliska Juh. Dodal, ţe 

smetisko sa asi pred dvadsiatimi rokmi zasypalo hlinou a 
stavbári tam teraz nachádzajú všeličo. Policajti majú však 

zatiaľ iný názor na spôsob, ako sa kostra pod zemou ocitla, 
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preto sa začali trestné stíhanie pre trestný čin ublíţenia na 

zdraví. 

Trenčianske noviny 01.03.2004 
Pomocná evidencia 113/1/04 

 
Dňa 11. marca 2004 sa uskutočnilo na Mestskom úrade 

v Trenčíne rokovanie viceprimátora mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera s mi-
nistrom dopravy a spo-

jov Slovenskej republi-
ky Ing. Pavlom Proko-

povičom, na programe 

ktorého bolo vstupné 
zoznámenia sa s vy-

pracovanou objemovou 
štúdiou pod názvom 

„Juhovýchodný obchvat 

mesta Trenčín“, ktorej 
realizácia by významným spôsobom odbremenila dopravu 

v meste Trenčín. Na rokovaní sa zúčastnili aj odborní 
pracovníci Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej 

republiky a Mestského úradu v Trenčíne, aby pomohli svojím 

čelným funkcionárom pri posudzovaní a následne vyjadrili 
svoje stanoviská pre médiá. Keď pred dvomi týţdňami vice-

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler tvrdil výšku 
predpokladaných nákladov okolo dvoch miliárd Sk, tieto po 

návšteve ministra dopravy  boli spresnené na tri miliárdy Sk. 

Minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Pavol Prokopovič 
nevylúčil moţnosť spoločného financovania štátom, mesto 

Trenčín a Trenčianskym samo-správnym krajov, okrem šance 
získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Euró-

pskej únie. Ak sa nevyskytnú problémy pri posudzovaní 

stavby so ţivotným prostredím, s reálnom výstavbou obchvatu 

zľava - minister dopravy SR Ing. Pavol Prokopovič a viuceprimátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler. 
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by sa mohlo začať koncom roka 2006. Viceprimátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler spresnil, ţe mesto Trenčín má 

známych vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú v trase 
juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín a okrem toho má 

zahrnuté v rozpočte na rok 2004 finančné prostriedky na 
výkup pozemkov, čiţe uţ v tomto roku sa započne s výkupom 

pozemkov. 

Trenčianske noviny 15.03.2004 
Pomocná evidencia 151/1/04 

 
Dlho očakávaná sobota 13. marca 2004 vo večerných 

hodinách sa konečne rozlúštila hádanku, kto zasadne do kresla 

primátora mesta Trenčín na necelé tri nasledujúce roky po 
odstúpení Ing. Juraja Lišku. Voľby mali trochu skomplikovaní 

voliči, ktorých okrsky boli v Základnej škole na Dlhých 
Honoch, keď polhodinu po oficiálnom začiatku ešte podup-

kávali pred školou, pretoţe riaditeľka ich dovnútra nevpustila. 

Vraj o ničom nevedela. Menšie vzrušenie spôsobila aj správa, 
ţe pri Keramoprojekte sa pohybujú mladíci s transparentom 

propagujúcim jedného z kandidátov. Nakoniec sa ukázalo, ţe 
nebola celkom pravdivá. Šestnásťročný mládenec, ktorého 

prichytila mestská polícia, mal  v rukách  len  letáky  s  číslom 

 jedného z kandidátov. Ukazoval ich okoloidúcim. Predpovede 
boli rôzne. Kaţdý volič mal svoj tip, 

svojho kandidáta. Napätie gradovalo 
s pribúdajúcimi hodinami. Hoci sa vo 

všeobecnosti očakávalo, ţe z volieb 

vyjde víťazne doterajší zástupca primá-
tora Ing. Branislav Celler, ale aţ do 23. 

hodiny nebolo nič jasné. Predbeţné od-
hady sa totiţ rôznili podľa jednotlivých 

volebných okrskov. Aţ necelú hodinu 

pred polnocou zverejnila mestská Ing. Branislav Celler 
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volebná komisia poradie kandidátov podľa počtu hlasov, ktoré 

im občania odovzdali v štyridsiatich štyroch volebných 

okrskoch. Právo rozhodnúť o hlave mesta vyuţilo len 15.692 
občanov, čo je 33,5 percenta z oprávnených voličov. 

Najväčšiu dôveru prejavili Ing. Branislavovi Cellerovi. 
S rozdielom necelých šesťsto hlasov patrí druhé miesto Ing. 

Jozefovi Ţiškovi. Volebný program Ing. Jána Krátkeho oslovil 

2.475 voličov a Ing. Jozefa Tuchyňu 2.068. Pomerne veľkým 
prekvapením bolo piate miesto doc. Ing. Petra Niţňanského, 

PhD., ktorý do volebnej kampane investoval takmer 
šesťstotisíc korún. Prepadol tieţ kandidát koalície Ľudová 

strana – Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenskej 

národnej strany, Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej 
demokratickej aliancie  Ing. Dušan Lobotka, ktorého šance na 

zvolenie označil JUDr. Vladimír Mečiar ako veľmi vysoké. 
Novému primátorovi stačilo na zvolenie 3.208 hlasov. Jeho 

predchodcovi Ing. Jurajovi Liškovi odovzdalo v predošlých 

voľbách svoj hlas 4.993 občanov Trenčína.  
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Životopis novozvoleného primátora mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera. 

Ing. Branislav Celler sa narodil 15. marca 1967 v Trenčíne. 
V roku 1986 zmaturoval na Strednej priemyselnej škole 

stavebnej.  V roku 1991 úspešne ukončil štúdium na Stavebnej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, 

odbor pozemné stavby. Svoju pracovnú kariéru začal ako 

pomocný projektant v štátnom podniku Texing Trenčín. 
V rokoch 1991- 1992 pôsobil ako športový manaţér 

Basketbalového klubu TTS Trenčín. Následne aţ do roku 
2000 pôsobil ako vedúci ekonomického úseku spoločnosti 

„Stival“ Trenčín, s.r.o. V ďalšom období pracoval ako riaditeľ 

spoločnosti „La Familia“, a.s. Ing. Branislav Celler zároveň 
zastával post predsedu predstavenstva Trenčianskych vodární 

a kanalizácií, a.s., a člena dozornej rady Trenčianskej 
vodohospodárskej spoločnosti, a.s. Ing. Branislav Celler bol 

od roku 1994 aktívny vo verejnom ţivote mesta Trenčín, kde 

pôsobil ako poslanec a člen mestskej rady. V dvoch volebných 
obdobiach (1994-1998 a od roku 2002) pôsobil a pôsobil ako 

predseda finančnej a majetkovej komisie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne. V rokoch 1998- 2002 bol 

predsedom komisie ţivotného prostredia, dopravy a investícií 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V októbri 2003 bol 
poslancami Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zvolený do 

funkcie dlhodobo uvoľneného poslanca pre výkon funkcie, 
čím posilnil výkonnú moc mesta Trenčín. Zároveň upustil od 

svojich doterajších podnikateľských aktivít. Dňa 16. januára 

2004 bol zvolený mestským zastupiteľstvom za zástupcu 
primátora a zároveň sa stal štatutárom mesta Trenčín. 

V politickom ţivote sa angaţoval od roku 1994 v 
Demokratickej strane. V súčasnosti je podpredsedom 

Miestneho zdruţenia Demokratickej strany v Trenčíne. Ing. 

Branislav Celler je ţenatý, otec dvoch detí. K jeho záľubám 
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patrí rodina, basketbal, hokej a futbal, amatérske 

fotografovanie, literatúra faktu. Najradšej počúva hudbu 

v podaní skupín „U2“ a „Bez ladu a skladu“. Od roku 2000 
pôsobí aktívne v Trenčianskej nadácii ako čestný člen 

správnej rady.  
Trenčianske noviny 15.03.2004 

Pomocná evidencia 147/1/04, 147/2/04, 149/1/04,  

 157/1/04, 157/2/04 
 

Dňa 24. marca 2004 sa uskutočnila tlačová beseda 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, na ktorej 

predstavil rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. jej nové 

vedenie, s ktorým vstúpilo do nového funkčného obdobia a to 
prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť doc. Ing. Ivana 

Baránka, CSc., prorektora pre rozvoj doc. Ing. Ignáca Prnu, 
CSc. a prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy 

prof. RNDr. Juraja Slabeyciusa, CSc. a prorektora. Predmetom 

tlačovej besedy boli názory nových akademických 
funkcionárov na novelu vysokoškolského zákona a aktuálne 

otázky s ňou súvisiace.  
Pomocná evidencia 195/1/04 

 

Na Výstavisku Trenčín mesto módy Pod Sokolicami v 
Trenčíne  dňa 24. marca 2004 v čase od 9. do 16. hodiny bolo 

rušno, ktoré sa stalo centrom burzy práce. Na burzu práce 
osemdesiat autobusov pozváţalo viac ako štyritisíc nezamest-

naných z celého Slovenska a ďalší prišli individuálne, a tak 

celkový počet návštevníkov však určite presiahol desaťtisíc. 
Najviac ich prišlo z východného Slovenska. Organizátori 

druhého ročníka podujatia oslovili niekoľko tisíc zamestná-
vateľov zo všetkých kútov Slovenska a z nich záujem preja-

vilo necelých osemdesiat. Počas trhu práce sa prezentovali aj 

zahraničné firmy - z Česka, Rakúska, Maďarska, dokonca 
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jedna aj z Cypru. Najviac boli zastúpené strojárske, stavebné a 

stolárske profesie, ponúkané boli aj pracovné príleţitosti v 

oblasti obchodu a marketingu. Podujatia sa zúčastnili nielen 
evidovaní nezamestnaní, ale aj zamestnaní, ktorí mali záujem 

zmeniť svoju profesiu. 
Trenčianske noviny 29.03.2004 

Pomocná evidencia 196/1/04 

 
Dňa 25. marca 2004 sa uskutočnila v dopoludňajších 

hodinách slávnostná inaugurácia rektora Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Juraja Wag-

nera, PhD. v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, ktorého do tejto významnej funkcie 
vymenoval na Bratislavskom hrade prezident Slovenskej 

republiky Rudolf Schuster dňa 20. februára 2004. Na slávnosti 
sa zúčastnili zástupcovia Kancelárie prezidenta Slovenskej 

republiky, Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 

najvyšší predstavitelia štátnej a verejnej správy regiónu, 
významní podnikatelia, rektori domácich a zahraničných 

univerzít a ďalší hostia. Rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka po prevzatí insígnií z rúk predsedu 

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka prof. Ing. Michala Boršča, CSc. predniesol 
slávnostný prejav pred naplneným auditóriom. V slávnostnom 

prejave vyjadril perspektívy ďalšieho vývoja univerzity 
v najbliţšom čase, keď vrcholia prípravy pre zriadenie Fakulty 

zdravotníctva a ošetrovateľstva. Pre jej potreby mesto Trenčín 

poskytlo časť priestorov po zrušenej Základnej škole Trenčín 
na Ulici 1. mája. Či bude fakulta definitívne zriadená 

rozhodne akreditačná komisia. Súčasne upozornil, ţe podľa 
správy Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 

o výsledku kontroly verejných vysokých škôl má Trenčiansky 

kraj najmenej študentov. Preto od budúceho akademického 
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roka sa bude Trenčianska univerzity Alexandra Dubčeka 

usilovať o rozšírenie humanitných a spoločenských študijných 

programov tak, aby z dnešných 3.500 študentov študovalo 
v roku 2008 okolo päť aţ šesťtisíc študentov. 

Trenčianske noviny 29.03.2004 
Pomocná evidencia 197/2/05 

 

Dňa 25. marca 2004 popoludní veľká zasadačka Mestského 
úradu v Trenčíne bola miestom mimoriadneho zastupiteľstva 

mesta Trenčín, na ktorom sa 
uskutočnila inaugurácia nového 

primátora mesta Trenčín. Tejto 

udalosti zodpovedala aj účasť 
popredných hostí, z ktorých 

moţno spomenúť poslanca 
Národnej rady Slovenskej 

republiky Bohuslava Hanzela, 

predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Štefana 

Štefanca, rektora Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Juraja 

Wagnera, PhD. a exprimátora mesta Trenčín Štefana Reháka. 

Po otvorení rokovania mestského zastupiteľstva a privítaní 
hostí viceprimátorom mesta Trenčín 

Ing. Branislavom Cellerom oboz-
námil predseda mestskej volebnej 

komisie Ján Klčo s výsledkami 

volieb v meste Trenčín na funkciu 
primátora mesta Trenčín, ktoré sa 

uskutočnili dňa 13. marca 2004. Ján 
Klčo oznámil, ţe občania zvolili do 

funkcie primátora mesta Trenčín 

Ing. Branislava Cellera a k zvoleniu  
Ing. Branislav Celler potvrdzuje sľub podpisom 

gratuláciu predsedu volebnej komisie J. Klču Ing. B. Cellerovi  
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mu  srdečne  blahoţelal.   Po  zverejnení výsledkov volieb na 

funkciu primátora mesta Trenčín Ing. Branislav Celler zloţil 

predpísaný sľub, prevzal z rúk Jána Klču primátorské insígnie 
a sľub potvrdil svojím podpisom. Po krátkej prestávke 

pokračovalo rokovanie mestského zastu-
piteľstva poslaneckým sľubom Janky 

Fabovej, ktorá ako náhradníčka s naj-

väčším počtom hlasov v územnom obvo-
de postúpila za Ing. Branislava Cellera 

ako poslankyňa. Potom nasledovala 
voľba zástupcu primátora mesta Trenčín, 

ktorým sa stal Ing. Anton Boc a voľba 

dlhodobo uvoľneného poslanca na výkon 
funkcie, ktorým sa stal Branislav Zu-

bričaňák. Záver rokovania mestského zastupiteľstva patril voľ-
be predsedov komisií, keď : 

 na uvoľnené miesto predsedu finančnej komisie po Ing. 

Branislavovi Cellerovi bol schválený Ing. Ján Krátky; 
 za predsedníčku novovytvorenej komisie zdravotníctva 

a sociálnych vecí bola schválená Gabriela Hubínska  
 a za predsedníčku komisie pre školstvo bola schválená 

Mgr. Anna Plánková. 

Novozvolení predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne sa stali automaticky členmi mestskej rady.  

Pomocná evidencia 165/1/04, 176/1/04, 180/1/04 
Fotoalbum č.13/2004 

 

Niekoľko stoviek oznámení o čase a mieste konania 
referenda, ktoré mali dostať do poštových schránok voliči v 

Trenčíne, sa na miesto určenia nedostalo. Ocitli sa v kontaj-
neri, ktoré objavili náhodní občania. Podľa predbeţného vy-

šetrovania ich tam zrejme hodil 19-ročný Ján F.  Konateľ 

firmy „Študentský servis“ Radomír Szabó nevedel vyšetro-

Janka Fabová 
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vateľom povedať, či brigádnik chcel takýmto spôsobom vyja-

driť svoj názor na referendum o predčasných parlamentných 

voľbách. Po vzniku tejto aféry sa firme nepodarilo s Jánom F. 
skontaktovať. Radomír Szabó oznámil, ţe sa pravdepodobne 

zatajuje. Zo zákona oznámenia o čase a mieste konania refe-
renda je samospráva povinná doručiť voličom. Mesto Trenčín 

túto sluţbu zabezpečovalo prostredníctvom „Študentského 

servisu“. Voliči v okrsku č. 2 mali dostať celkom 1346 ozná-
mení, skončili však v kontajneri na Beckovskej ulici. Z nich 

neporušených sa podarilo z odpadkov vytiahnuť 753 ozná-
mení. Ďalšie poškodené tam zostali. Voliči napokon oznáme-

nia o referende do schránok dostali. Ich tlač a distribúciu na 

svoje náklady zabezpečil Študentský servis“.  
Trenčianske noviny 22.03.2004 

Pomocná evidencia 170/3/04, 177/1/04 
 

Dňa 29. marca 2004 sa uskutočnila tlačová beseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorej jej predseda 
Ing. Štefan Štefanec, podpredseda Ing. Jozef Fabián a riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof 
informovali o : 

- dopravnej situácii na úseku Drietoma – Zvolen; 

- spolupráci so zahraničnými partnermi;  
- výsledkoch rokovania Rady samosprávnych krajov; 

- oslavách vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie 
v krajskom meste Trenčín. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 174/1/04 
 

Dňa 30. marca 2004 sa uskutočnila tlačová konferencia 
mesta Trenčín, ktorej sa okrem primátora mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera zúčastnili aj nový zástupca primátora mesta 

Trenčín Ing. Anton Boc, vedúca  oddelenia  sociálnych  vecí 



 96 

Mestského úradu v Trenčíne Ing. Daniela Mikolášová, povere-

ný vedením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 

Ing. Branislav Horník, poverená riadením odboru sluţieb 
zamestnanosti Úradu 

práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Trenčíne 

Ing. Zdenka Tvrdá 

a Bc. Anna Kedrová z 
Úradu práce, sociál-

nych vecí a rodiny 
v Trenčíne. Po otvo-

rení tlačovej konfe-

rencie Tiborom Hlo-
beňom sa predstavil 

novinárom nový zástupca primátora mesta Trenčín Ing. Anton 
Boc. Potom zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Trenčíne informovali o podpore udrţiavania pracovných 

návykov uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo 
nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov ako 

prostriedok ich zamestnateľnosti. Zaujímavé údaje predloţil 
poverený vedením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Trenčíne Ing. Branislav Horník o okrese Trenčín, ktorý sa 

dlhodobo zaraďuje 
medzi okresy s naj-

niţšou zamestnanos-
ťou v Slovenskej re-

publike. Potvrdzujú 

to aj údaje k dňu              
29. február 2004, keď 

Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny v 

Trenčíne evidoval 

3.800 nezamestna-
zľava – Ing. Branislav Horník, Ing. Zdenka Tvrdá a Bc. Anna Kedrová 
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ných a miera nezamestnanosti dosiahla 6,26 %.  V meste 

Trenčín k tomuto termínu bolo evidovaných 1 893 neza-

mestnaných.  Prevahu v evidencii nezamestnaných majú muţi, 
ktorých je v Trenčíne viac ako 57 % z celkového počtu 

nezamestnaných. Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 
prevahu majú vyučení a uchádzači o zamestnanie so 

stredoškolským vzdelaním. Občanov zdravotne postihnutých v 

Trenčíne eviduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Trenčíne 161, absolventov škôl, ktorí ukončili štúdium v 

minulom roku máme v Trenčíne 298. Úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny, vznikli 1.1.2004 ako orgán  štátnej správy 

v zmysle zákona č.453/2003 z.z. o orgánoch štátnej správy v 

oblasti sociálnych vecí, rodiny a sluţieb zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. V súčasnom období sa 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaoberajú aj proble-
matikou menších obecných sluţieb, ktoré sa konajú na pôde 

obcí a miest. Výnimkou nie je ani mesto Trenčín, kde 

s aktívnym prispením primátora mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cellera a vedúcej oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Daniely Mikolášovej Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Trenčíne vytvoril pracovné miesta v rámci 

takzvanej aktivačnej činnosti. V rámci tohto projektu posky-

tuje úrad práce, soc. vecí a rodiny aktivačný príspevok pre 
občanov v hmotnej núdzi a taktieţ pre organizátorov 

aktivačnej činnosti. Od 15. do 26. marca 2004 sa zapojilo do 
prác 113 dlhodobo nezamestnaných, pričom mesto Trenčín 

vytvorilo podmienky pre 517 dlhodobo nezamestnaných. 

Moţnosť nástupu vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé 
počasie a pracovné moţnosti väčšinou v teréne bola rozfá-

zovaná od 15. marca  do 1. apríla 2004. Uţ spomínaných 113 
uţ zapojených ľudí sa staralo o poriadok a čistotu na cinto-

rínoch na území mesta, čistotu chodníkov a mestských komu-

nikácií, podieľali sa na úprave verejnej zelene a niektorí 
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pracovali aj v záhrade Mestského hospodárstva Trenčín a na 

futbalovom štadióne na Sihoti. Na prvý pohľad nízke číslo 

v rámci zapojenia sa dlhodobo nezamestnaných do menších 
obecných sluţieb spočíva aj v tom, ţe mnohí nezamestnaní 

prichádzali po výzve s uţ novými uzatvorenými pracovnými 
zmluvami, alebo sa preukázali s potvrdením o dočasnej 

práceneschopnosti alebo na výzvu nereagovali. Tí, ktorí 

nereagovali, boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamest-
nanie na základe podnetu mesta Trenčín. 

     Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 182/1/04 

 

K 1. aprílu 2004 vymenoval primátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler JUDr. Ivetu Orgoníkovú za prednostku 

Mestského úradu v Trenčíne. Menovaná uvedenú funkciu 
vykonávala dočasne po odchode Ing. Miroslava Vlčku odo 

dňa 1. novembra 2004. 

Vlastné poznámky. 
 

Trenčiansky okresný vyšetrovateľ v piatok 2. apríla 2004 
obvinil 19-ročného Jána F. z marenia prípravy a priebehu 

referenda v Trenčíne. Trestné oznámenie v rovnakej veci 

podali na generálnej prokuratúre priamo generálnemu 
prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi aj dvaja členovia 

Ústrednej volebnej komisie pre referendum a opoziční 
poslanci Katarína Tóthová a Róbert Madej. Oznámenia o čase 

a mieste konania referenda mal Ján rozniesť v druhom 

volebnom okrsku mesta Trenčín. Na prácu si ho najal 
„Študentský servis“, u ktorého si mesto Trenčín objednalo 

distribúciu oznámení o čase  a mieste konania referenda. 
Všetkých 1.346 oznámení však skončilo v kontajneri na 

Beckovskej ulici. Mestskému úradu v Trenčíne to oznámil 

jeden z členov okrskovej volebnej komisie, ktorého na 
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podozrivé správanie sa mladého muţa upozornili tamojší 

dôchodcovia. Z doterajšieho šetrenia vyplynulo, ţe študent 

obvinenia odmieta, vraj ich zabudol v autobuse a niekto ich 
odtiaľ vzal a hodil do kontajnera. Tejto rozprávke neverí ani 

konateľ Študentského servisu Radomír Szabó. Jeho spoloč-
nosť musí mestu Trenčín zaplatiť pokutu. Firma oznámenia 

napokon vytlačila a distribuovala na vlastné náklady. Podľa 

hovorcu Mestského úradu v Trenčíne Tibora Hlobeňa však 
mesto Trenčín s touto firmou skončilo ďalšiu spoluprácu. 

Trenčianske noviny 29.03.2004 
Pomocná evidencia 198/2/04 

 

Na ukončenie úvodného stretnutia finálovej série medzi 
trenčianskou Duklou a zvolenským HKM musel dňa 2. apríla 

2004 čakať prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster 
spolu s veľvyslancom USA v Slovenskej republike Ronaldom 

Weiserom, ktorí prišli slávnostne rozsvietiť Trenčiansky hrad. 

Športová udalosť sa dala do protikladu so spoločenskou 
udalosťou preto, lebo hokejový zápas bol vysielaný mestom 

Trenčín v spolupráci s Hokejovým klubom Dukla Trenčín pre 
fanúšikov na veľkoplošnej obrazovke len kúsok od miesta, 

kde mal prebiehať slávnostný ceremoniál. A keďţe sa o 

výsledku zápasu rozhodovalo aţ v predĺţení, tak začiatok 
ceremoniálu sa nakoniec presunul o viac ako polhodiny. 

Trenčania svoj prvý zápas síce prehrali, no Trenčiansky hrad 
toho večera zaţiaril ako nikdy predtým. Postaral sa o to 

trojročný syn amerického veľvyslanca Danny, ktorý do 

pripraveného mobilného telefónu vydal pokyn na postupné 
zaţatie 46 nových reflektorov. Rekonštrukciu osvetlenia v 

hodnote 3,5 milióna Sk sponzorovalo Veľvyslanectvo USA 
v Bratislave. Iniciátorom všetkého bol prezident Slovenskej 

republiky Rudolf Schuster, ktorý chcel, aby rekonštrukcia bola 

ukončená ešte pred prvým kolom prezidentských volieb. 
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec k tomu na pondelňajšej tlačovej konferencii dňa 25. 

marca 2004 uviedol, ţe nové osvetlenie hradu je pre Trenčín aj 
veľkou udalosťou i za cenu toho, ţe prezidentská kampaň 

pominie, ale osvetlenie v niekoľkomiliónovej hodnote ostane. 
Osvetlenie sa prestalo pravidelne pouţívať po tom, ako sa v 

marci 2003 zrútila časť opevnenia. Uţ v tom čase rezonovala 

myšlienka nového osvetlenia hradu, uviedla na slávnosti 
riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ale 

samozrejme peniaze na takúto akciu sme nemali. A tak 
myšlienka putovala do zásuvky, kde čakala na lepšie časy. Na 

rozdiel od narušeného opevnenia, ktoré sa svojej opravy zatiaľ 

nedočkalo, lepšie časy pre osvetlenie hradu nastali pomerne 
zakrátko. Ako spomenul veľvyslanec USA Ronald Weiser, ţe 

keď prvý raz so svojou manţelkou navštívil Trenčiansky hrad 
ten sa mu zapáčil. Keďţe vedel, čo sa stalo 7. marca 2004 

zaumienil si, ţe musí niečo urobiť, aby tento hrad znovu 

nadobudol svoju krásu. A tak predsavzatie sa stalo 
skutočnosťou a dominanta Trenčína opäť pyšne ţiarila do 

nočnej oblohy. 
Trenčianske noviny 05.04.2004 

Pomocná evidencia 209/1/04 

 
Dňa 2. apríla 2004 Severoatlantická aliancia prijala 

slávnostne sedem nových členov, medzi nimi i Slovenskú 
republiku. Toto historicky najpočetnejšie rozšírenie aliancie 

potvrdilo vztýčenie štátnych vlajok Slovenskej republiky, 

Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estónska, Bulharska a Rumunska 
pred jej sídlom v Bruseli. Pri príleţitosti vstupu Slovenskej 

republiky do Severoatlantickej aliancie bol v Bratislave 
kultúrny a vzdelávací program, v ktorom hrali vojenské 

hudobné telesá krajín Severoatlantickej aliancie. Tieto krajiny 
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predstavili svoje tradičné nápoje a jedlá a deti sa zapojili do 

rôznych súťaţí, za účasť v ktorých dostávali rôzne darčeky. 

Trenčianske noviny 05.04.2004 
Pomocná evidencia 212/4/04 

 
      V troch storočiach ţila najstaršia Trenčanka Mária 

Holoubková-Urbasiówna, ktorá sa v sobotu 3. apríla 2004 

doţila 106 rokov. Holoubková patrila v minulosti medzi výz-
namné osobnosti - bola totiţ prvou profesionálnou fotografkou 

na Slovensku. Posledné roky preţila v Dome opatrovateľskej 
sluţby v Trenčíne. Dňa 1. apríla 2004  ju v zhoršenom 

zdravotnom stave previezli na doliečovacie oddelenie do 

nemocnice v Trenčianskych Tepliciach. Mária Holoubková – 
Urbasiowna sa narodila 3. apríla 1898 v meste Gudów v 

Poľsku. V roku 1919 si otvorila ateliér „Foto Tatra“ v 
Trenčianskych Tepliciach, ktorý neskôr presťahovala do 

Trenčína a premenovala na „Foto Holoubková“. Bola aj 

spolumajiteľkou spoločnosti „Tatrafilm“, v ktorej za necelých 
desať rokov nakrútili viac ako 40 dokumentárnych a hraných 

filmov. Z negatívov na sklených platniach so zábermi krajiny 
a folklóru vyrábala vo väčších nákladoch prvé pohľadnice 

fotografickou cestou. Trenčianske múzeum má vo svojej 

zbierke asi 300 negatívov, z ktorých sa aj po desaťročiach dajú 
zhotoviť reprodukcie na vynikajúcej úrovni. Pred objektívom 

Márie Holoubkovej sa ocitol Tomáš Garique Masaryk, Eduard 
Beneš, Anton Hlinka aj Jozef Tiso.  

 Trenčianske noviny 05.04.2004 

Pomocná evidencia 212/2/04 
 

      Dňa 3. apríla 2004 sa v celej Slovenskej republiky, teda 
i v meste Trenčín uskutočnili dve mimoriadne akcie a to voľba 

prezidenta Slovenskej republike a referendum, v ktorom sa 

mali občania mali vyjadriť o zmene vlády. Pri voľbe 
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prezidenta Slovenskej republiky sa očakávalo víťazstvo 

kandidáta Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie 

ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda 
Kukana. No výsledky prvého kola volieb boli prekvapujúce, 

keď tento horúci kandidát v rámci Slovenska skončil aţ na 
treťom mieste za Vladimírom Mečiarom a Ivanom 

Gašparovičom a nepostúpil do druhého kola. Jednotliví 

kandidáti prezidenta Slovenskej republiky získali v Trenčíne 
z celkovo odovzdaných hlasov pre seba : 

- Stanislav Bernát 51 hlasov, t.j. 0,21 % 
- Martin Bútora 1.865 hlasov, t.j. 7,74 % 

- Ivan Gašparovič 4.995 hlasov, t.j. 20,74 % 

- Jozef Kalman 68 hlasov, t.j. 0,28 % 
- Ján Králik 184 hlasov, t.j. 0,76 % 

- Július Kubík 69 hlasov, t.j. 0,28 % 
- Eduard Kukan 6.646 hlasov, t.j. 27,60 % 

- Vladimír Mečiar 7.878 hlasov, t.j. 32,71 %  

- František Mikloško 1.241 hlasov, t.j. 5,15 % 
- Rudolf  Schuster 1.017 hlasov, t.j. 4,22 % 

- Jozef Šesták 62 hlasov, t.j. 0,25 % 
V referende sa zúčastnilo 16.913 občanov, t.j. 36,33 % 

z 46.544 oprávnených občanov. Hlasujúci občania odovzdali 

pre „áno“ 14.977 hlasov, t.j. 88,55 % a pre „nie“ 1.767 hlasov, 
t.j. 10,44 %. 

Trenčianske noviny 05.04.2004 
Pomocná evidencia  184/1/04, 185/1/04, 200/1/04, 

201/1/04, 202/1/04, 211/1,2/04 

 
Počas uplynulých šiestich mesiacov školského roka 

2003/2004 sa na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne ozývala 
nemčina, a to nezvyčajným spôsobom. Vyučovanie cudzích 

jazykov obohatil lektor Bastien Mahler, mladý študent 

dejepisu z Mníchova, ktorý si na Gymnáziu Ľ. Štúra vyskúšal 
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prvé učiteľské kroky. Vyslaný Stuttgartskou federáciou 

Roberta Boscha sa v rámci programu „Dorozumievanie medzi 

národmi robí školu“ pokúsil študentom gymnázia priblíţiť 
ţivot, zvyky a kultúru svojej krajiny a umoţnil im naučiť sa 

jazyk od rodeného Nemca. Okrem regulárneho vyučovania 
viedol lektor projekt, ktorým chcel ukázať študentom 

Nemecko aj z inej stránky. V krátkych športových správach 

pre rozhlas predstavili ţiaci 3. A mestá nemeckých futba-
lových tímov a ich kultúrne pamiatky. Prínosy Bastianovej 

práce boli zverejnené aj na školskej webovej stránke. 
Pravdaţe, Bastien tu neprišiel len preto, aby učil, ale aby sa aj 

sám seba niečo naučil. Okrem slovenčiny sa pokúsil prísť na 

chuť slovenskej kuchyni a zoznámiť sa so slovenskou menta-
litou a kultúrou. Jeho pôsobenie v Trenčíne uţ skončilo, no 

vlastnú prácu na gymnáziu a pobyt na Slovensku si po-
chvaľoval natoľko, ţe by sa chcel čoskoro vrátiť späť.  

Trenčianske noviny 05.04.2004 

Pomocná evidencia 212/1/04 
 

Komunikácia medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka doteraz nefungovala tak, ako 

by bolo ţiadúce. 

Záujmom oboch 
subjektov po vzá-

jomných stretnu-
tiach bola snaha 

zmeniť dlhodobú 

komunikačnú 
stagnáciu a dať 

novým vzťahom 
váţnosť podpísa-

ním „Zmluvy 

o vzájomnej spo-
zľava Ing. Branislav Celler a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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lupráci“ medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou univerzitou 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Slávnostná chvíľa nastala vo 

štvrtok dňa 8. apríla 2004 na Mestskom úrade v Trenčíne, keď 
za účasti členov rady Mesta Trenčín a  akademických 

funkcionárov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne podpísali primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. „Zmluvu 
o vzájomnej spolupráci“. Po podpise „Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci“ obaja čelní predstavitelia Ing. Branislav Celler 
a doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. vyjadrili svoju spokojnosť a 

pocity, ale aj odhodlanie napĺňať obsah zmluvy v kaţdodennej 

činnosti nimi riadených inštitúcií. Teší ma, ţe po ôsmich 
rokoch od vzniku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

sa podarilo uskutočniť tento slávnostný akt, vyjadril svoje 
pocity jej rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Táto 

ustanovizeň poskytne mestu Trenčín servis v oblasti 

propagácie, marketingu a komunikácie. Napokon, pripravuje 
aj odborníkov pre verejnú správu a tak budúci manaţéri môţu 

mestu Trenčín nielen ako anketári, ale na jeho poţiadavky 
môţu reagovať ročníkovými a diplomovými prácami 

orientovanými na analýzu problémov v samospráve. Výhody 

zmluvy vidí aj primátor Trenčína Ing. Branislav Celler. Podľa 
jeho slov má mesto Trenčín databázu malých a stredných 

podnikateľov, ktorí môţu vyuţívať vedecký a technický 
potenciál univerzity, čím sa môţe stať koordinátorom a 

sprostredkovateľom medzi podnikateľskou sférou a 

nastupujúcou, vysokoškolsky kvalifikovanou generáciou. 
Všetky vzájomne výhodné podmienky spolupráce sú 

zakotvené v podpísanej zmluve. Okrem iného sa mesto 
Trenčín zaviazalo, ţe v rámci vlastných moţností pomôţe 

univerzite pri riešení priestorových problémov, a to najmä v 

súvislosti s rozširovaním študijných programov na novo-
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akreditovaných fakultách, ktorých absolventi by sa mali 

uplatniť v trenčianskom regióne.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 19.04.2004 

Pomocná evidencia 204/1/04, 232/1/04, 237/1/04  
Fotoalbum č. 16/2004 

 

Dňa 13. apríla 2004 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 
redakčného kolektívu časopisu mesta Trenčín „Info“ v súvis-

losti so zmenou jeho obsahu a rozsahu od 1. júla 2004. Po 
úvodnom slove tlačového hovorcu mesta Trenčín Tibora 

Hlobeňa, v ktorom predstavil všetkých prítomných sa ujala 

slova nová šéfredaktorka „Info“ Mgr. Zuzana Moravčíková. 
Táto podrobne  zoznámila s novou obsahovou a organizačnou 

formou nového časopisu. V diskusii vedúca odboru marke-
tingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta 

Kaščáková vysvetlila zámery na zlepšenie kvality a kvantity 

mestského časopisu, ktorý by mal omnoho viac ako doteraz 
priblíţiť občanovi mesta Trenčín činnosť mestských orgánov 

a rozvinúť vzájomnú tvorivú komunikáciu na odstránenie 
vzniknutých nedostatkov. Tlačový hovorca mesta Trenčín 

Tibor Hlobeň potom kaţdému z pozvaných naznačil, za ktorú 

časť nového časopisu budú zodpovedať. Všetci prítomní 
pozvaní prijali účasť na tvorbe nového časopisu.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. apríla 2004 po-

poludní si pripomenuli ob-
čania s predstaviteľmi mes-

ta Trenčín verejnej správy, 
politických strán a hnutí pri 

pamätníku umučených na 

trenčianskej Brezine z dru-

vojenská dychovka priviedla delegácie k pamätníku  
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hej svetovej vojny 59. výročie oslobodenia mesta Trenčín. 

Smútočný chorál Dychovej hudby Pozemného vojska 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky priviedol jednotlivé 
delegácie s vencami k pamätníku umučených, aby tak vzdali 

vďaku mŕtvym hrdinom za oslobodenie. V čele pietneho 
sprievodu kráčala delegácia mesta Trenčín, v ktorej boli 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, viceprimátor 

mesta Trenčín Ing. 
Anton Boc a dlhodobo 

uvoľnený funkcionár 
Branislav Zubričaňák. 

Za nimi kráčala dele-

gácia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, 

delegácia Zväzu pro-
tifašistických bojov-

níkov, delegácia vo-

jenských dôchodcov, delegácia Komunistickej strany 
Slovenska, Strana demokratickej ľavice 

a delegácia Hnutia za demokratické 
Slovensko – Ľudová strana. Po recitácii 

Kristíny Chlapíkovej v slávnostnom 

prejave priblíţil udalosti spred 59 rokov 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Konštatoval, ţe toto obdobie sa 
stalo začiatkom novej etapy rozvoja 

spoločnosti. Najmä posledné desaťročie 

znamenalo prevratné zmeny i v rozvoji 
mesta Trenčín, čo dokladoval spome-

nutím viacerých realizovaných investičných akcií. Záver patril 
uţ tradične poďakovaniu zo strany predsedu Mestskej 

organizácie Zväzu proti fašistických bojovníkov v Trenčíne 

podplukovníka v.v. Michala Krošláka všetkým tým, ktorí dnes 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler  
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dôstojne pripravili pietnu oslavu padlých hrdinov za 

oslobodenie Československa. 

Vlastné poznámky 
Fotolbum č. 14/2004 

 
Dňa 17. apríla 2004 sa uskutočnilo druhé kolo volieb na 

prezidenta Slovenskej republiky, do ktorého postúpili víťazi 

prvého kola, dvaja kandidáti Vladimír Mečiar a Ivan Gaš-
parovič. Z celkového počtu 1.801.960 platných odovzdaných 

hlasov pre kandidátov získal víťaz Ivan Gašparovič 1.079.592 
hlasov, t.j. 59,91 % a porazený Vladimír Mečiar 722.368 

hlasov, t.j. 40,08 %. O víťazstve Ivana Gašparoviča rozhodli 

voliči vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Vladimír 
Mečiar zvíťazil len v okresoch Topolčany, Ţiar nad Hronom, 

Povaţská Bystrica, Čadca, Námestovo, Svidník, Stropkov 
a Vranov nad Topľou. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                
 

 

 
Dňa 19. apríla 2004 víťazov slovenskej hokejovej „Extra 

ligy“ v sezóne 2003/2004 hokejistov Dukly Trenčín predpo-
ludním prijali najvyšší predstavitelia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. Miestom prijatia 
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hokejistov Dukly Trenčín s predstaviteľmi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja bola rytierska sála Barborinho paláca 

Trenčianskeho hradu. Po úvode, v ktorom riaditeľka 
Trenčianskeho múzea Katarína Babičová privítala hokejistov 

Dukly Trenčín v historických priestoroch Trenčianskeho hradu 
odovzdala slovo 

predsedovi Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja 

Ing. Štefanovi Šte-
fancovi. Tento vo 

svojom príhovore 

poďakoval za vý-
bornú reprezen-

táciu Trenčian-
skeho kraja a mes-

ta Trenčín víťaz-

stvom v najvyššej hokejovej súťaţi v uplynulej hokejovej 
sezóne. Úspech sa stal výsledkom práce 

celého realizačného teamu, trénerov 
a nesporne športového výkonu všetkých 

hokejistov Dukly Trenčín. Aby sa 

zvýraznil tento úspech, pre tento účel bol 
vybraný po prvýkrát historický objekt 

Trenčianskeho hradu. Po jeho príhovore 
odovzdal funkcionárom a hráčom Dukly 

Trenčín pamätné medaily a pamätné listy 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za 
prijatie poďakoval predseda predsta-

venstva a prezident a.s. Hokejový klub Dukla Trenčín Ing. 
Jozef Mitocha a odovzdal predsedovi Trenčianskeho 

samosprávneho kraja ako dar Ing. Štefanovi Štefancovi 

Ing. Štefan Štefanec 
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hokejový dres brankára Petra Přikryla s podpismi hráčov, 

šiltovku a hokejku Dukly Trenčín.  

Po dejstve privítania na Trenčianskom hrade sa kolektív 
funkcionárom a hráčov Dukly Trenčín premiestnil do obradnej 

miestnosti Mestského úradu v Trenčíne, kde pre nich dnešný 
deň pokračoval druhým dejstvom a to 

prijatím primátorom Mesta Trenčín 

Ing. Branislavom Cellerom a funkcio-
nármi Mesta Trenčín viceprimátorom 

Ing. Antonom Bocom a dlhodobo 
uvoľneným funkcionárom Branislavom 

Zubričaňákom. Za obradným stolom 

zasadli vedľa primátora mesta Trenčín 
Ing. Branislava Cellera riaditeľ Pro-

hokej a.s. Ing. Vladimír Paštinský 
a predseda predstavenstva a prezident 

a.s. Hokejový klub Dukla Trenčín Ing. 

Jozef Mitocha. Po otvorení slávnostného prijatia tlačovým 
hovorcom Mesta Trenčín Tiborom Hlobeňom sa ujal slova 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a poďakoval 
celému realizačnému tímu, funkcionárom a hráčom za 

perfektnú reprezentáciu mesta Trenčín v „Extra lige“ sezóny 

2003/2004. Okrem iného povedal, ţe s týmto víťazstvom bolo 
spojeného veľa úsilia, 

odriekania, ale aj trocha 
športového šťastia, no 

ale stálo to za to 

nakoniec si vychutnať s 
plným dúškom titul 

majstra. Vďaka vám 
teda za to, ţe ste opäť 

ukázali celému Sloven-

sku, ţe v Trenčíne sa 

Ing. Branislav Celler  

príhovor Ing. Vladimíra Paštinského  
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hrá dobrý a kvalitný hokej. Svoju prítomnosť na slávnostnom 

prijatí vyuţil riaditeľ Pro-hokej a.s. Ing. Vladimír Paštinský, 

aby vynikajúce výkony trenčianskeho hokejistu Gaboríka 
ocenil zlatou medailou majstra slovenskej Extra ligy za sezónu 

2003/2004, o ktorej zisk pre Duklu Trenčín sa nemalou mierou 
zaslúţil na začiatku sezóny odohraním 13 zápasov. Po svojom 

príhovore potom primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler 
všetkým funkcionárom a hráčom 

Dukly Trenčín osobne blahoţelal 
a odovzdal pamätné listy a tí sa 

zapísali do pamätnej knihy mesta 

Trenčín. Poďakovanie za oce-
nenie kolektívu Dukly Trenčín 

predniesol predseda predstaven-
stva a prezident a.s. Hokejový 

klub Dukla Trenčín Ing. Jozef 

Mitocha. Vo svojom príhovore okrem iného spomenul 
mimoriadne gesto Mesta Trenčín, keď prevzalo od štátu zimný 

štadión do svojho 
vlastníctva a poskytlo 

ho Hokejovému klubu 

Dukla Trenčín bezplat-
ným nájmom. Túto 

skutočnosť potvrdila aj 
pred mesiacom podpí-

saná vzájomná zmluva. 

Na znak úcty Mestu 
Trenčín potom odov-

zdal primátorovi Mesta 
Trenčín Ing. Branisla-

vovi Cellerovi hokejo-

vý dres Františka Bombica s podpismi hráčov, šiltovku 

Ing. Jozef Mitocha odovzdáva dar trenčianskych hokejistov 

dres F. Bombica. 

Ing. Branislav Celler zapózoval v drese Františka Bombica. 
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a hokejku Dukly Trenčín. Ten spontánne si hokejový dres 

obliekol a pred fotografmi v ňom zapózoval. Na záver sláv-

nostného prijatia predniesol primátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler slávnostný prípitok. Na záver slávnostného 

prijatia pozval primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
funkcionárov a hráčov Dukly Trenčín na slávnostný obed 

do reštaurácie „Formula“. 

Vlastné poznámky 
Fotoalbum č. 17/2004 

 
Dňa 27. apríla 2004 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 

Trenčín, na ktorej sa zúčastnili primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, vedúci ekonomického odboru Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Ľubomír Štefánik, vedúca odboru 

marketingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Renáta Kaščáková, vedúci odboru školstva a sociálnych vecí 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Jozef Baláţ a poverený vedením 
Základnej školy v Trenčíne, 

Študentská ulica Mgr. Miroslav 
Kocián. Po privítaní prítomných 

hovorcom mesta Trenčín Tiborom 

Hlobeňom ku koncepcii zá-
kladného školstva v meste Trenčín 

sa vyjadril primátor mesta Trenčín  
Ing. Branislav Celler. Od 1. júla 

2002 prešli kompetencie základ-

ného školstva v meste Trenčín na 
Mesto Trenčín a od toho momentu 

sa stalo zriaďovateľom základných a materských škôl. 
Vzhľadom na zmeny financovania školstva pristúpilo Mesto 

Trenčín k spracovaniu koncepcie školstva, ktorá bola 

spracovaná a predloţená mestskému zastupiteľstvu v decembri 

Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
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roka 2003. Jeho súčasťou boli zapracované racionalizačné 

opatrenia. Ukázalo sa, ţe koncepciu nie je úplná, ţe treba 

dopracovať o kritéria, ktoré budú rozhodujúcimi činiteľmi pri 
zrušovaní alebo integrovaní škôl. Tejto úlohy sa zhostil odbor 

školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne. 
Výsledkom tejto koncepcie je to, ţe sa bude na mestskom 

zastupiteľstve bude rokovať v podstate o existencii dvoch škôl 

a to Základnej školy Trenčín, Študentská ulica a Základnej 
školy Trenčín, Saratovská ulica. Dôvodom, prečo sa bude 

venovať pozornosť existencii týchto dvoch základných škôl je 
nemoţnosť ich existencie podľa nového financovania školstva 

od 1. januára 2004, kde je rozhodujúcim fenoménom sa stali 

finančné prostriedky určené na ţiaka. A práve preto prichádza 
aj racionalizácia. Počet detí sa zniţuje, čo potvrdzuje 

demografický vývoj a zväčšovanie rozdielu medzi deťmi 
odchádzajúcimi zo základných škôl a prvákmi, ktoré sa dnes 

pohybuje okolo 400 detí. Nie je preto moţno nasilu zachovať 

existujúce mnoţstvo stoličiek v základných školách, ale 
prispôsobovať skutočnosti aj rozsah škôl, ktoré sú na území 

mesta Trenčín. Práve z tohto titulu je koncepcia a kritéria 
hovoriace o postupnej racionalizácii škôl. Základným bodom 

zostáva v koncepcii zostáva, ţe mesto Trenčín bude aj naďalej 

jedným školským obvodom a rodič sa môţe slobodne 
rozhodnúť, na ktorú školu umiestni svoje dieťa. Okrem toho 

mesto Trenčín nebude siahať na normatívy, ktorými plynú 
finančné prostriedky na činnosť škôl. V prípade, ţe bude treba 

dofinancovať školu, tak tie budú zabezpečované z rozpočtu 

mesta Trenčín a nie z normatívu. Koncepcia školstva ďalej 
hovorí, ţe mesto Trenčín dofinancuje investície z vlastného 

rozpočtu, ktoré je nutné na školách vykonať z hľadiska 
zachovania podmienok pre ich bezpečnú prevádzku. Mesto 

Trenčín mimoriadne zo svojho rozpočtu na rok 2004 uvoľnilo 

pre potreby školstva viac ako 10 miliónov Sk. Okrem toho sa 
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pripravujú projekty pre čerpanie fondov z Európskej únie, kde 

grantová práve schéma umoţňuje získať finančné prostriedky 

na rekonštrukcie základných škôl. Z rozpočtu mesta Trenčín sa 
plánujú v tomto roku a ďalších rokoch vkladať finančné 

prostriedky do športových areálov škôl, aby ich deti mohli 
v poobedňajšom čase vyuţívať. Na vyjadrenie primátora mesta 

Trenčín Ing. Branislava Cellera nadviazal vedúci Útvaru 

školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčín Mgr. 
Jozef Baláţ. Ten zoznámil s kritériami, s ktorými pracoval 

odbor pri vypracovávaní koncepcie školstva. Išlo o : 
- počet ţiakov a naplnenosť tried; 

- rozvoj školy, t.j. rozdelenie finančných prostriedkov na 

prevádzkové a mzdové náklady; 
- demografický vývoj obyvateľstva na najbliţšie obdobie; 

Na to, aby škola mohla mať aký 
taký rozvoj pri predpokladaných 

normách finančných prostriedkov 

mala by spĺňať „hranicu efektív-
nosti“, čo predpokladá na prvom 

stupni minimálne 19 ţiakov a na 
druhom stupni 21 ţiakov. Všetky 

údaje boli obodované a jednotlivé 

školy zaradené do troch skupín a to, 
ktoré sú bezproblémové, rizikové 

a tie na, ktoré sa vzťahujú raciona-
lizačné opatrenia. Racionalizačné 

opatrenia sledujú tieto konkrétne kroky : 

- integrovať Školskú druţinu „Sedmička“ do Základnej školy 
Trenčín, Hodţova ulica; 

- integrovať Školskú druţinu Trenčín, Novomeského ulica do 
Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica; 

- integrovať Základnú školu Trenčín, Saratovská ulica do 

Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica; 

Mgr. Jozef Baláţ 



 114 

- vyradiť zo siete Základnú školu Trenčín, Študentská ulica. 

Koncepcia školstva a racionalizačného opatrenia by sa mali 

začať plniť po schválení v Mestskom zastupiteľstve 29. apríla 
2004. 

Nakoniec dostal slovo k navrhovanej koncepcii zastupujúci 
riaditeľ Základnej školy Trenčín, Študentská ulica Mgr. 

Miroslav Kocián. Pripomenul, ţe škola vo tomto roku slávi 

svoje päťdesiate narodeniny a navštevuje ju 380 ţiakov. 
Pripomenul, ţe škole uţ desaťročia čelí tlakom na svoje 

zrušenie a vţdy sa ubránila. Škola za uplynulé obdobie dosiahla 
mimoriadnych výsledkov v matematických súťaţiach a vo 

futbale. Vedenie školy, ktorému boli poskytnuté informácie zo 

strany mesta Trenčín o jej zrušení, na mimoriadnom zasadnutí 
rodičovského zdruţenia proklamo-

vala transformáciu základnej školy 
na súkromnú základnú školu. Ide 

však o to, za akých podmienok mesto 

Trenčín poskytne školský objekt 
v prípade, ţe Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky pripravený 
projekt schváli. Transformácia by sa 

mohla najskôr uskutočniť v školskom 

roku 2005/2006. Primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler sa 

vyjadril na vystúpenie zastupujúceho riaditeľa školy Mgr. 
Miroslava Kociána v tom smere, ţe na športových triedach si 

netreba veľa zakladať, lebo pred nedávnom prebehlo rokovanie 

s Futbalovým klubom TTS Trenčín, ktorý má záštitu nad 
futbalovými športovými triedami, ktorý má záujem o ich 

premiestnenie do Základnej školy Trenčín, Na dolinách, kde je 
k dispozícii celý športový objekt Detského mestečka Zlatovce, 

včítane telocvične a plaveckého bazénu. Matematické triedy by 

sa premiestnili do Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica, 

Mgr. Miroslav Kocián 
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kde uţ je vybudovaná základňa matematických tried. Ďalej 

konštatoval, ţe model financovania školstva je určujúcim 

faktorom, aby finančné prostriedky boli efektívnejšie vyuţí-
vané, teda zostalo viac pre deti. Dotkol sa konkrétne Základnej 

školy Trenčín, Študentská ulica, kde 
zo strany riaditeľstva je garanto-

vaných 18 detí na triedu, ale to 

znamená pribliţne 200 detí na 
školu, čo je na efektívnosť vyuţitia 

školy málo, pretoţe škola by 
nemohla zabezpečiť jej ďalší 

rozvoj, t.j. mať prostriedky na krytie 

platov učiteľov, na opravu a údrţbu 
budovy. Bolo by to len ţivorenie. 

Na to, aby sa škola rozvíjala mala 
by mať okolo 500 ţiakov. Na záver k tomuto bodu programu 

tlačovej besedy informoval Mgr. Jozef Baláţ novinárov, ţe pri 

riešení nadbytočnosti učiteľov boli dohodnuté, ţe dislokácia 
učiteľov prebehne za účasti všetkých riaditeľov škôl a aţ potom 

si budú riešiť samostatne svoje personálne otázky. 
O výsledkoch záverečného účtu mesta Trenčín za rok 2003 

informoval vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu 

v Trenčín Ing. Ľubomír Štefánik. Konštatoval, ţe hospodársky 
výsledok hospodárenia mesta Trenčín bol priaznivý, pretoţe sa 

skončil s prebytkom vo výške 52.318.000,- Sk. Nenaplnené  
rozpočtované daňové príjmy o 11,3 mil. Sk bolo spôsobené 

najmä nesprávnym rozpočtovaním príjmov štátu z dane 

z príjmov právnických osôb, keď Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky nesprávne nadhodnotilo plánovaný príjem 

z DPH a dane z príjmov právnických osôb. V roku 2003 bola 
realizovaná reštrukturalizácia úverového portfólia mesta 

Trenčín, keď boli prefinancované všetky existujúce korunové 

úvery od Dexia banky Slovensko. V zmysle zákona Národnej 

Ing. Ľubomír Štefánik 
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rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách z prebytku hospodárenia za rok 2003 pridelilo do re-

zervného fondu mesta Trenčín finančné prostriedky vo výške 
5.105.000,- Sk a do rezervného fondu Spoločného obecného 

úradu 127.000,- Sk. 
O poslaní zriadeného Klientskeho centra na Mestskom úrade 

v Trenčíne informovala vedúca od-

boru marketingu a komunikácie Mest-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta 

Kaščáková. Konštatovala, ţe pôjde 
o podstatnú zmenu pri vybavovaní 

stránok, keď v novom prijímacom 

centre budú stránky vybavované po-
kiaľ moţno na počkanie. Sústredenie 

kontaktných pracovníkov do centra 
umoţní poskytovanie informácií 

občanom na jednom mieste. Sláv-

nostné otvorenie Klientskeho centra sa uskutoční 3. mája 2004. 
Vlastné poznámky  

 
Dňa 28. apríla sa uskutočnilo zasadnutie zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého rokovanie otvoril 

podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef 
Fabián. Po úvode, 

v ktorom privítal všet-
kých poslancov Tren-

čianskeho samospráv-

neho kraja a poslanca 
Národnej rady Sloven-

skej republiky Ing. Mi-
roslava Maxona osprave-

dlnil neúčasť na rokovaní 

predsedu Ing. Štefana 
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Štefanca pre ochorenie. Po procedurálnych otázkach, v ktorých 

schválili poslanci program rokovania a návrhovú komisiu, 

hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Richard Horváth 

zhodnotil plnenie 
uznesení prijatých 

na 17. zasadnutí 

zastupiteľstva 
Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. 
Jeden z najdôleţi-

tejších bodov roko-

vania, záverečný 
účet Trenčianskeho 

samosprávneho kra-
ja za rok 2003 predniesol vedúci odboru financií Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Rýpal. V rozprave k prednesenej 

správe vystúpil len poslanec Pavol Halabrín, ktorý ţiadal 
vykryť z prebytku hospodárenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja pôţičku štyroch miliónov Sk, ktorú poskytol Trenčiansky 
samosprávny kraj mestu Myjava na rekonštrukciu miestneho 

gymnázia. Poslanci však ţiadosť zamietli a záverečný účet za 

rok 2003 schválili v pôvodnom znení. 
Pomocná evidencia 240/1/04 

 
Polícii sa podarilo zadrţať troch mladých páchateľov, ktorí 

4. apríla 2004 ukradli z trenčianskeho vojenského muničného 

skladu šesť protipancierových striel, elektronické štartovacie 
motory k strelám, dve trieštivo-trhavé ďalekonosné míny a 

ďalšiu muníciu. Zaistila aj celý ukradnutý kontraband. 
Obzvlášť nebezpečná situácia sa rysovala v tom, ţe sa blíţilo 

Parlamentné zhromaţdenie NATO v Bratislave, tak sme sa 

tomuto prípadu veľmi intenzívne venovali, čo prinieslo aj 

zľava - Ing. Pavol Krištof, Ing. Jozef Fabián a  Ing. Richard Horváth. 
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ovocie, uviedol pred novinármi prvý viceprezident Policaj-

ného zboru Slovenskej republiky Jaroslav Spišiak. Polícia na 

etapy zadrţala všetkých troch nezamestnaných Trenčanov, 
ktorí sa pokúšali ukradnutú muníciu predať na čiernom trhu. 

Podľa Spišiakových slov boli známi aj záujemcovia, no 
odmietol ich bliţšie špecifikovať. Konšpiratívnymi metódami 

sa podarilo celú transakciu zadokumentovať do tej miery, ţe 

moţno poskytnúť trestno-procesné dôkazy orgánom činným v 
trestnom konaní,“ spresnil. Pri demontáţi rakiet by páchatelia 

mohli získať pomerne značné mnoţstvo aktívnej plastickej 
trhaviny. Nákupná cena ukradnutého arzenálu bola 64-tisíc 

korún, no na čiernom trhu má oveľa vyššiu hodnotu. Na 

prípade sa podieľali aj tajné sluţby, no podľa Spišiaka ich 
úsilie bolo bezpredmetné, pretoţe všetko zistila polícia. 

Trenčianske noviny 26.04.2004 
Pomocná evidencia  

 

Posledný aprílový deň 2004, ktorý bol posledným dňom 
pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie 

pripravilo mesto Trenčín mimoriadne zau-
jímavý program. Predovšetkým to bola kon-

ferencia s medzinárodnou účasťou pod 

názvom „Fórum Európa“, ktorá sa usku-
točnila v Kongresovej sále hotela Tatra. 

Krátko po 9,00 hodine 
konferenciu otvorila 

moderátorka konfe-

rencie Zuzana Zábor-
ská. Po nej primátor 

mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler priví-

tal vzácnych hostí, me-

novite ministra 
Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

otvára medzinárodnú konferenciu 
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zahraničných vecí Slovenskej republiky 

Eduarda Kukana, splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre decentralizáciu ve-
rejnej správy Ing. Viktora Niţňanského, 

primátora francúzskeho partnerského mesta 
Cran Gevrier Jeana Boutryho, primátora 

talianskeho partnerského mesta Casalecchio 

di Reno Liguiho Castangna, primátorka talianskeho mesta 
Piossasco Lauru Olivierovú, poslanca County   of York z Írska 

Alana Colemana, doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. a pre-
zidentku Euroregión Bíle-Biele Karpaty Dagmar Liškovú. Vo 

svojom krátkom príhovore uviedol, ţe konferencia „Fórum 

Európa“ je príspevkom mesta Trenčín k oslavám vstupu našej 
krajiny do Európskej únie, ktorej význam 

vyjadruje zvolené motto „Otvorená 
Európa – Otvorené mesto“. Cieľom 

konferencie bola snaha skonfrontovať náš 

pohľad na otázky lokálnej demokracie so 
skúsenosťami v zahraničí a odovzdať jej 

účastníkom a občanom mesta Trenčín 
jednoduché posolstvo, ţe samospráva je tu pre občana. 

Záverom vyjadril názor, ţe dátum 1. máj 2004 dostane aj 

v Trenčíne nový historický rozmer. V tento 
deň, kedy sa Európa otvorí ďalším 

krajinám, otvorí sa aj mesto Trenčín k 
svojím občanom s odhodlaním zlepšiť 

svoju komunikáciu  a prístup k ním. Ešte 

pred pracovnou časťou pozdravil rokova-
nie medzinárodnej konferencie minister 

zahraničných vecí Eduard Kukan. Pracovnú 
časť rokovania otvoril splnomocnenec pre 

decentralizáciu verejnej správy v Slovenskej republike Ing. 

Viktor Niţňanský svojou prednáškou, v ktorej priblíţil priebeh 

Ing. Viktor Niţňanský 

Jean Bountry 

Eduard Kukan 
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týchto zmien v priebehu rokov aţ po dnešok. Snaţil sa 

jednoduchou formou vysvetliť poslucháčom základné pojmy 

aký je rozdiel medzi verejnou správou, 
štátnou správou a samosprávou, vysvetlil 

princípy lokálnej demokracie a dôleţi-
tosti občianskej partipácie pri správe vecí 

verejných. O skúsenostiach z fungovania 

vzájomného vzťahu medzi štátnou 
správou a samosprávou vo Francúzsku 

informoval primátor partnerského mesta 
Cran Gevrier Jean Bountry a jeho 

zástupca André Cioni. V ďalšom bloku konferencie vystúpila 

z Centra rozvoja samospráv Bratislava 
Ľuba Vávrová, ktorá vo svojom vystú-

pení hovorila rozvoji samospráv na Slo-
vensku. Jej vystúpenie doplnili primátor 

talianskeho partnerského mesta Casalec-

chio di Reno Ligui Castangna a pri-
mátorka talianskeho mesta Piossasco 

Laura Olivierová. V poslednom bloku 
konferencie vystúpila Jela Tvrdoňová 

z „Team Európe“, ktorá vo svojom 

vystúpení priblíţila občiansku participáciu  a rozvoj regiónov 
v kontexte  členstva v Európskej únii. Jej vystúpenie doplnil 

poslanec County of York z Írska Alan Coleman o skúsenosti 
pri odstraňovaní problémov, ktoré riešila jeho krajina po 

vstupe do Európskej únie. V diskusii vystúpil rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD., ktorý privítal moţnosť reprezentovať 

univerzitu na tomto fóre, ktorá nesie meno veľkého humanistu 
Alexandra Dubčeka, ktorý hlásil potrebu zjednotenej Európy. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka patrí medzi 

najmladšie univerzity na Slovensku a v Európe, ktorá má 

Ľuba Vávrová 

Luigi Castagna 
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v súčasnosti niečo vyše 3,5 tisíca študentov, ktorý študujú na 

štyroch fakultách – Fakulte mechatroniky, Fakulte špeciálnej 

techniky, Fakulte priemyselných technológií a Fakulte 
sociálno-ekonomických vzťahov. V sú-

časnosti sa intenzívne pracuje na zriadení 
piatej Fakulty zdravotníctva a ošetrova-

teľstva a pripravuje sa rozšírenie ponuky 

humanitných a spoločenských študijných 
a vedeckých programov, čím by sa mala 

univerzita stať v najbliţšej budúcnosti 
univerzálnou vedeckou vzdelávacou 

inštitúciou na pros-

pech regiónu a mesta 
Trenčín. Konštatoval, ţe univerzita si plne 

uvedomuje, ţe okolitý svet je pozname-
naný prudkým rozvojom ekonomiky, 

vedy, techniky, výskumu, a preto tejto 

skutočnosti sa snaţí prispôsobovať celú 
svoju činnosť.  Treba však, aby aj štát bol 

štedrejším a podporoval rozvoj vysokého 
školstva na Slovensku. Podľa prieskumu 

je v Trenčianskom kraji najmenej vysoko-školsky vzdelaných 

občanov, ale verí, ţe spoluprácou so samosprávnymi orgánmi  
Trenčianskeho kraja a mesta Trenčín sa 

tento nedostatok odstráni. Jedným z pr- 
vých krokov k naplneniu tejto úlohy 

bola prednedávnom podpísaná zmluva 

o spolupráci medzi Trenčianskou uni-
verzitou Alexandra Dubčeka s mestom 

Trenčín, ktorou sa začala riešiť kon-
krétna pomoc univerzite. Ako príklad 

treba spomenúť napríklad zabezpečova-

nie priestorov pre univerzitu pre 

Jela Tvrdoňová 

Alan Coleman 

Laura Olivierová 
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nastávajúci školský rok 2004/2005, v ktorom sa predpokladá 

rozšírenie univerzitného štúdia. Na strane druhej univerzita 

pre ďalší rast a vzdelanostnej úrovne mesta Trenčíne a celého 
regiónu ponúka občanom a širokému spektru podnikateľov 

regiónu kapacity vedecko-výskumnej základne univerzity. Sila 
Európy je v regiónoch a ich napredovanie je závislé od 

vzdelanostného potenciálu. Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka si je vedomá spolu zodpovednosti 
za to, aby trenčiansky región drţal krok 

s ostatnými regiónmi 
Slovenska. K tomu pris-

pôsobila aj svoje aktivity 

a svoju činnosť tým, ţe 
nadviazala spoluprácu 

s významnými univerzi-
tami Európy, aby stáţami 

študentov a pedagógov i mimo svojej „alma 

mater“ sa zvyšovala kvalita štúdia a v konečnom dôsledku 
dosiahli sme vzdelaných špičkových odborníkov. Okrem toho 

skvalitnila činnosť niektorých svojich pracovísk, z ktorých 
osobitne treba spomenúť udelenie Certifikátu kvality ISO 

9001 : 2000 Laboratóriu spektrálnej analýzy Fakulty 

špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka. Ako poslednou sa do diskusie zapojila prezidentka 

občianskeho zdruţenia „Bíle – Biele Karpaty“ Dagmar 
Lišková, ktorá analyzovala aktivity zdruţenia.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 30. apríla 2004 v podvečer sa na Mestskom úrade 

v Trenčíne uskutočnilo slávnostné otvorenie Klientského 
centra za účasti vedúcich delegácií partnerských miest mesta 

Trenčín, menovite primátora francúzskeho partnerského mesta 

Cran Gevrier Jeana Boutryho, primátora talianskeho 

doc. Ing.Juraj ´Wagner, PhD. 

Dagmar Lišková 
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partnerského mesta Casalecchio di Reno Liguiho Castangna, 

primátorky talianskeho mesta Piossasco Laury Olivierovej, 

poslanca County of York z Írska Alana Colemana a občanov 
mesta Trenčín.  Slávnostná ceremónia prebehla pred budovou 

Mestského úradu v Trenčíne, kde slávnostný prejav patril 
primátorovi mesta Trenčín 

Ing. Branislavovi Cellerovi. 

Ten v krátkosti priblíţil pos-
lanie „Klientského centra“, 

ktorého činnosť je pozname-
naná zmenou poskytovaných 

sluţieb samosprávy občanovi 

na jednom mieste a zrušením 
úradných hodín. Klientské 

centrum bude zabezpečovať 
činnosť podateľne, matriky, 

evidencie obyvateľstva, daní 

a poplatkov, obchodov a slu-
ţieb, ţivotného prostredia, 

stavebného poriadku, dopra-
vy a sociálnej pomoci. Jeho 

vystúpenie tlmočili do ta-

liančiny Mgr. Renára Kaščá-
ková a do francúzštiny Jean 

Bountry. Vyvrcholením slávnostného otvorenia „Klientského 
centra“ bolo prestrihnutie sym-

bolickej stuhy primátorom mesta 

Trenčín Ing. Branislavom Celle-
rom s vedúcimi delegácií part-

nerských mieste mesta Trenčín 
a prehliadka priestorov „Klient-

ského centra“, kde ich pri vstupe 

do budovy vítala cimbálová 
S úsmevom na tvári by mal byť vţdy privítaný kaţdý občan 

pri vstupe do „Klientského centra“ tak ako sa o to snaţí 

Antónia Bečárová 

príhovor primátora mesta Trenčín Ing. B. Cellera 

spoločné strihanie symbolickej pásky otvorenia 
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muzika Detského folklórneho súboru „Radosť“.  Po pre-

hliadke sa účastníci slávnostného otvorenia „Klientského 

centra“ zúčastnili na stavaní mája na Mierovom námestí. 
Najväčšiu spokojnosť z vykonaného diela prejavila vedúca 

útvaru marketingu a komunikácie Mestského úradu v Tren-
číne Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá bola hlavným orga-

nizátorom projektu „Otvorená Európa – Otvorené mesto“, 

lebo ju o tom presvedčili kladné 
reakcie obyvateľov a návštevníkov 

mesta Trenčín počas týchto dní 
a priaznivé ohlasy zahraničných 

hostí.  Ukázali sme všetkým, čo 

dokáţeme vytvoriť svojimi ruka-
mi, čo vieme vymyslieť a zor-

ganizovať a na to musíme byť 
hrdí. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 10.05.2004 
Pomocná evidencia 294/1/04 

Fotoalbum č. 18/2004 
 

Dňa 1. mája 2004 po krajskej konferencii krajského zväzu 

Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie v Trenčíne sa 
uskutočnila tlačo-

vá beseda, v kto-
rej o jej výsled-

koch a prijatých 

uzneseniach in-
formoval predse-

da krajského zvä-
zu Slovenskej 

demokratickej 

a kresťanskej únie 
Zľava podpredseda SDKÚ Ing. Ivan Mikloš, predseda krajského zväzu SDKU                 

Ing. Juraj Liška a Stanislav Bejda 

zdobenie mája deťmi DFS „Radosť“ 
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v Trenčíne Ing. Juraj Liška. Ako povedal hlavná volebná 

úloha Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie bolo 

zavŕšiť integračné úsilie vstúpiť do NATO a Európskej únie. 
Tým, ţe sa tieto úlohy splnili neznamená to, ţe by nebolo 

ďalších ciest pre napredovanie. Práve i dnešná krajská 
konferencia sa zaoberala  novými úlohami pre ďalšie obdobie 

smerujúcich tak k členskej základni, ako aj k politike 

smerovania Slovenska aktivitami v štruktúrach NATO 
a Európskej únie a zvolila delegátov na mimoriadny kongres 

Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie, ktorý sa 
uskutoční dňa 22. mája 2004. V prijatom uznesení : 

1. vyjadrila krajská konferencia Mikulášovi Dzurindovi, 

Eduardovi Kukanovi a ďalším svojím členom Slovenskej 
demokratickej a kresťanskej únie poďakovanie za dovŕšenie 

integračného procesu Slovenska do štruktúr NATO 
a Európskej únie; 

2. navrhla mimoriadnemu kongresu Slovenskej demokratickej 

a kresťanskej únie kooptovať do funkcie podpredsedu Ing. 
Juraja Lišku; 

Prijaté opatrenia potvrdil aj prítomný podpredseda 
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie Ing. Ivan Mikloš. 

Vlastné poznámky 

 
Slniečkom zaliaty prvomájový Trenčín uţ od ranných 

hodín bol presýtený tisíckami občanov nášho mesta, aby si 
vychutnali plným dúš-

kom atmosféru prvého 

dňa vstupu Slovenskej 
republiky do Európskej 

únie. Na tento deň pri-
pravil Mestský úrad 

v Trenčín bohatý kultúr-

ny program v centre mes-

na námestí dominovali remeselníci 
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ta, ktorý trval nepretrţite od 10,30 hod. do večera 21,00 hod. 

Najnabitejší program bol na Mierovom námestí, kde na pódiu 

amfiteátra maratón podujatí otvoril Mestský dychový 
orchester Trenčín s pokračovaním vystúpenia ďalších súborov 

ako napríklad Detského folklórneho súboru Radosť, skupinou 
historického šermu „Wagus“, tanečnými skupinami „Mary-

land“ a „Goonies Girls“, skupina moderného tanca „Korzo“ 

a ďalších skupín, ktoré napokon uzavrelo vystúpenie 
Folklórneho súboru „Trenčan“. Okrem toho na Mierovom 

námestí si dali stretnutie všakoví remeselníci ako napríklad 
hrnčiari, rezbári, drotá-

ri, varečkári a iní, ktorí 

poskytovali na obdiv 
svoj pracovný rytmus, 

cit pre umenie a záro-
veň aj predaj svojich 

výrobkov. Štúrove ná-

mestie so svojim vodní-
kom Valentínom sa sta-

lo miestom stretnutia 
milovníkov dychovej hudby. Na počúvanie a niektorým aj to 

tanca hrali v našom regióne známe dychové telesá „Ku-

branka“, „Opatovanka“, „Textilanka“, „Drietomanka“, „Bo-
dovanka“  „Trenčianska dvanástka“. Pred Kultúrnym a meto-

dickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyhrá-
vali folkové a country skupiny a rockové skupiny „Dostavník“ 

z Bánoviec nad Bebravou, „Čochciari“ z Tuţinej, „“Úsvit“ 

z Handlovej, „Tieň“ z Trenčína, „Arion“ z Pezinka, „Nezná-
mi“ zo Šterus, „Kubra Sound System“ z Kubrej. Na tomto 

mieste sa predstavili po prvýkrát vo svojom programe 
členovia Prvého trenčianskeho spolku bubeníkov so svojím 

programom. Aby bol výpočet poriadaných podujatí úplný, 

treba ešte spomenúť veľmi milé vystúpenia divadla „Maska“ 
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zo Zvolena pre najmenších divákov v átriu pod mestskou 

veţou, súboru starej hudby „Musica poetica“ na farských 

schodoch a vystúpenie Trenčianskeho hradného divadla 
s divadelnou hrou „Výlet do minulosti“ v átriu pod mestskou 

veţou. Večer, keď malo prísť vyvrcholenie slávnostného dňa 
koncertom súborov „Musica aeterna“ a „Musica vokalis“ na 

otvorenej scéne Mierového námestia, počasie trocha narušilo 

jeho uskutočnenie. Keďţe, ale organizátori boli pripravený aj 
na túto mokrú variantu tak sa len premiestnili koncert do 

piaristického kostola. Moţno, ţe to bol zásah vyššej moci, aby 
práve v tomto prostredí omnoho lepšie vynikli interpretované 

diela „Gloria“ od Antonia Vivaldiho a „Te Deum“ od Marca 

Antoina Charpentiera. Koncertom však oslavy neskončili, 
pretoţe úplný záver slávnostného dňa dal prekrásny ohňostroj 

v širokej plejáde farieb na Trenčianskom hrade nad vztýčenou 
vlajkou Európskej únie. 

Vlastné poznámky 

 
O skúsenostiach svojich krajín so vstupom do Európskej 

únie hovorili dňa 4. apríla 2004 na seminári zameranom na 
pripravenosť regiónu na vstup Slovenskej republiky do 

Európskej únie veľvyslanci Španielska a Veľkej Británie. 

„Keď sme vstupovali v roku 1986 do zväzku krajín Európskej 
únie, dosahoval náš priemerný ročný hrubý domáci produkt v 

prepočte na jedného obyvateľa iba 70 % priemeru Európskej 
únie. Dnes je to uţ 87 %“, povedal vo svojom vystúpení 

veľvyslanec Španielska J. E. Alfonso Diez Torres.  Podľa 

neho jeho krajina stále rastie rýchlejšie ako celok Európskej 
únie. „Keď môţem sumarizovať skúsenosť Veľkej Británie, 

bola a je to pre nás ohromná príleţitosť a výzva. Nepochybne 
bude aj pre Slovensko znamenať modernizáciu a ďalší 

rozvoj“. Také bolo vyjadrenie šarmantnej J. E. Carolyn Jayne 

Davidson, ktorá v úvode svojho prejavu nezabudla 
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zagratulovať Trenčínu k majstrovskému titulu v hokeji, 

prinieslo členstvo. Európska únia priniesla aj pre Veľkú 

Britániu mnoho pozitívneho napriek tomu, ţe práve táto 
krajina je vnímaná ako najsilnejší kritik v mnohých oblastiach 

ţivota spoločenstva. „Slovensko nebude zelenšie za týţdeň, 
ani Británia nebola, ale naše pláţe sú teraz oveľa čistejšie, ako 

keď sme v roku 1973 vstupovali do Európskej únie.“ Podľa 

britskej veľvyslankyne nadchádzajúce členstvo v únii prináša 
Slovensku výhody uţ dlhšiu dobu. Napríklad automobilka 

Hyundai by u vás nepochybne nebola, keby Slovensko nemalo 
vyhliadku členstva v Európskej únie.“ Pred auditóriom 

kongresovej sály hotela Tatra, ktoré organizátori z 

Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory zaplnili manaţérmi najúspešnejších 

podnikov regiónu a predstaviteľmi akademickej obce, vystúpil 
aj riaditeľ kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku 

Azelio Fulmini. Prítomných v skratke oboznámil s štruktúrou 

a činnosťou Európskeho parlamentu, Európskej komisie a rady 
ministrov. Dotkol sa aj nadchádzajúcich volieb europoslancov, 

keď povedal, ţe ide o to, aby vám vaši zástupcovia v 
európskom parlamente uľahčili čeliť výzvam Európskej únie. 

Trenčianske noviny 03.05.2004 

Pomocná evidencia 276/2/04 
 

Kongregačná sála Tren-
čianskeho múzea dňa               

5. mája 2004 v dopolud-

ňajších hodinách patrila 
slávnostnému zhromaţde-

niu hasičom Trenčianske-
ho kraja pri príleţitosti 

sviatku patróna sv. Flo-

riána.  Po privítaní hostí 

slávnostné zhromaţdenie sa začína 

Ing. Michal Jurdík 
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osobitne prezidenta Hasičského a záchranného zboru 

Slovenskej republiky plukovníka Ing. Jozefa Paluša, 

viceprimátora mesta Trenčín Ing. Antona Boca a prednostky 
Obvodného úradu v Bánovciach nad Bebravou Ing. Moniky 

Geletovej riaditeľom Krajského riaditeľstva hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne Ing. Michalom Jurdíkom sa 

k zhromaţdeným príslušníkom, v jednej 

osobe hasičom aj záchranárom, prihovoril 
prezident Hasičského a záchranného zboru 

Slovenskej republiky plukovník  Ing. Jozef 
Paluš. Vo svojom príhovore konštatoval, 

ţe predkladané argumenty na zvýšenie 

finančného krytia pre činnosť Hasičského 
a záchranného zboru vo vláde Slovenskej 

republiky boli konečne po prvýkrát od roku 1989 vyslyšané, 
keď boli v roku 2004 navýšené finančné 

prostriedky v celkovom objeme 100 

miliónov Sk na hasičskú techniku. Vyjadril 
presvedčenie, ţe rok 2004 bol prelomovým 

a ţe štát na 4.030 hasičov a záchranárov 
v rámci Slovenskej republiky nezabudne aj 

na výšku ich osobného hodnotenia. Týmto 

zvýraznil skutočnosť, ţe hasiči pri plnení 
pracovných povinností nasadzujú svoj 

vlastný ţivot, ale ich práca nie je stále finančne docenená. Na 
záver svojho vystúpenia zaţelal prítomným príslušníkom 

Hasičského a záchranného zboru veľa zdravia, pracovných 

a osobných úspechov. Vyvrcholením slávnostného zhromaţ-
denia bolo udeľovanie vyznamenaní hasičom za dlhoročné 

úspešné aktivity. Medzi vyznamenanými, ktorým odovzdal 
prezident Hasičského a záchranného zboru Slovenskej 

republiky plukovník Ing. Jozef Paluš vyznamenanie boli aj 

príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

Ing. Michal Jurdík 

Ing. Jozef Paluš 
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zboru v Trenčíne. Vyznamenanie 

za sluţbu v Hasičskom a zá-

chrannom zbore 2. stupňa prevzali 
major Bc. Miroslav Štefula a pod-

plukovník Jozef Minárik. Vyzna-
menanie za sluţbu v Hasičskom 

a záchrannom zbore  3. stupňa 

prevzali nadpráporčík Pavol Ben-
ko, nadpráporčík Jozef Ivanka 

a nadporučík Marián Miko. 
Vlastné poznámky  

Trenčianske noviny 10.05.2004 

Pomocná evidencia 293/1/04 
 

Rozpaky aj úsmevy vzbudil na tvárach väčšiny poslancov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja svojim návrhom ďalší 

poslanec Ing. Jozef Rea, keď na zasadnutí zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 5. mája 2004 vyzval 
svojich kolegov, aby sa uzniesli na gratulácii Ivanovi Gašpa-

rovičovi k zvoleniu do funkcie prezidenta Slovenskej repu-
bliky. Len pre oţivenie pamäti, poslanecký zbor Trenčian-

skeho samosprávneho kraja pri svojom ustanovení tvorili 

poslanci jedinej strany – Hnutia za demokratické Slovensko. 
Pred časom sa však pätica poslancov odtrhla a vznikol klub 

nezávislých poslancov, ku ktorým sa patrí aj poslanec Ing. 
Jozef Rea. Okrem toho do parlamentu sa dostala aj náhrad-

níčka za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. Po krát-

kom váhaní napokon preváţili argumenty slušnosti a poslanci 
popriali budúcemu prezidentovi veľa úspechov v najvyššej 

funkcii. Krátko nato poslanec Hnutia za demokratické Slo-
vensko Róbert Rafaj obvinil Ing. Jozefa Reu z neustálych 

provokácii a vyzval ho, aby sa vzdal mandátu. Za búrlivého 

potlesku časti poslaneckého zboru na jeho adresu povedal 

prezident HaZZ pluk. Ing. Jozef Paluš odovzdáva 
vyznamenanie 2. stupňa mjr. Bc. Miroslavovi Štefulovi 

z trenčianskeho HaZZ 
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Jozef Rafaj – ţe sa správa sa ako človek, ktorý ţil celý čas na 

lazoch. 

Vlastné poznámky 
 

V priestoroch trenčianskeho Výstaviska Trenčín mesto 
módy sa uskutočnil v dňoch 5. aţ 8. mája 2004 uţ 6. ročník 

medzinárodnej výstavy obrannej techniky „IDEE 2004“. Na 

celkovej 
ploche 

13.050 m
2
 

sa predsta-

vilo 147 

vystavova-
teľov z toho 

66 zo Slo-
venska a 81 

vystavova-

teľov  z 13 
krajín sveta. 

Vo svojich expozíciách prezentovali najmodernejšie obranné 
systémy, ručné zbrane, muníciu, leteckú 

techniku, elektroniku a systémy a zaria-

denia na simuláciu výcviku. Výstava 
IDEE, ktorá sa v priebehu vyprofilovala 

na ojedinelé a medzinárodne uznávané 
podujatie, bola dôkazom úsilia Sloven-

skej republiky o posilnenie vlastnej 

obranyschopnosti a o rozvoj medziná-
rodnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a 

obranného priemyslu. Stúpajúcu úroveň 
výstavy dokumentoval aj nárast obsadenej výstavnej plochy o 

5,9%. V rámci Európy sa výstava  IDEE radí na popredné 

miesta a je porovnateľná s výstavami DEFENDORY Atény, 

prehliadka nestúpenej čestnej jednotky s bojovou zástavou prezidentom SR Rudolfom Schusterom za 

doprovodu ministra obrany SR Juraja Lišku 

minister obrany SR Ing. Juraj Liška 
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MSPO Kielce a IDEF Ankara.   Ku kvalite výstavy význam-

nou mierou prispeli aj odborní garanti, ktorými boli Mini-

sterstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo hospo-
dárstva Slovenskej republiky. Nemenej 

dôleţitá bola aj pomoc spoluorgani-
zátorov, ktorými boli Ministerstvo za-

hraničných vecí Slovenskej republiky, 

Zdruţenie obranného priemyslu Sloven-
skej republiky a akciová spoločnosť 

DMD Holding Trenčín.   Výstava „IDEE 
2004“ začala prehliadkou nastúpenej jed-

notky Ozbrojených síl Slovenskej repu-

bliky prezidentom Slovenskej republiky 
Rudolfom Schustrom s ministrom obrany Slovenskej republi-

ky Jurajom Liškom. Po privítaní hostí generálnym riaditeľom 
akciovej spoločnosti, osobitne prezidenta Slovenskej republi-

ky Rudolfa Schustera, ministra obrany Slovenskej republiky 

Juraja Lišku, Ing. Emilom Dobiašom slávnostný prejav pred-
niesol minister obrany Juraj Liška. V úvode svojho prejavu 

vyjadril presvedčenie, ţe tohoročná výstava „IDEE 2004“ 
naviaţe na úspechy jej predchádzajúcich ročníkov a sprie-

vodné aktivity budú pri-

pravené na vysokej úrov-
ni k spokojnosti všetkých 

hostí, vystavovateľov 
a návštevníkov. Sloven-

sko ako čerstvý člen 

NATO venuje mimoriad-
nu pozornosť realizáciu 

úloh vo všetkých oblas-
tiach spojených, s jeho 

čo najrýchlejšou integráciou do NATO. Je našou snahou, aby 

naše členstvo v NATO bolo prínosom. V tejto súvislosti 

Ing. Emil Dobiaš 

Medzi vystavenými exponátmi boli vystavené dva vozy aligátora 
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predpokladáme rozvoj vzájomnej spolupráce nielen v oblasti 

politickej a bezpečnostnej, ale aj v oblasti ekonomickej. Naše 

členstvo prinesie nové príleţitosti a otvorí ďalšie moţnosti 
práce v oblasti obranného priemyslu. Vyzbrojovanie patrí 

k jednej z oblastí z hľadiska štandardizácie a interoperability 
v rámci NATO. Veľtrh „IDEE 2004“ povaţuje za jedinečnú 

príleţitosť na prezentáciu a propagáciu produkcie a moţností 

slovenského priemyslu v tejto oblasti. Je príleţitosťou na 
prezentáciu najnovších poznatkov, výrobkov a technológií. Je 

tu priestor na oboznámenie sa s trendami vývoja a pokročilými 
projektami v danej problematike. Je tu moţnosť nadviazania 

medzinárodnej spolupráce v oblasti bezpečnosti a obranného 

priemyslu. Som presvedčení, ţe organizátori výstavy „IDEE 
2004“ vykonali všetko pre vašu spokojnosť tohto medzi-

národného podujatia. Záver vernisáţe výstavy patril 
slávnostnému pochodu čestnej jednotke a vojenskej hudbe 

Ozbrojených Slovenskej republiky pred svojimi najvyššími 

vojenskými predstaviteľmi. No a potom uţ čestní hostia 
výstavy si prezreli jednotlivé expozície výstavy. Treba ešte 

dopovedať, ţe v súlade  s prezentáciou jednotlivých firiem 
organizátori pripravili sprievodný program, ktorého súčasťou 

boli ukáţky špeciálnej techniky na výcvikovom polygóne ako 

aj odborný seminár pod názvom „Nové technológie a ma-
teriály pouţívané pri výrobe a opravách špeciálnej techniky“, 

ktorý pre návštevníkov pripravil ZTS -Matec, a.s. spolu 
s Ministerstvom obrany SR a DMD Holdingom, a.s.  Pre 

samotných vystavovateľov bola pripravená súťaţ o najlepší 

exponát „IDEE 2004“, do ktorej bolo prihlásených celkom 14 
exponátov.  Komisia pod vedením plk. Ing. Ivana Koblena, 

CSc., vyhodnotila jednotlivé oblasti nasledovne : 
1) V oblasti „Výzbroj, technika a munícia pozemných síl“ : 

- Ako prvý ocenený exponát komisia vyhodnotila samo-

hybnú húfnicu 155 mm ShKH Zuzana XA1, prezen-
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tovanú spoločnosťou Konštrukta – Defence a.s. Trenčín. 

Výrobok v porovnaní s jej predchodcom Zuzana je pro-

duktom novej generácie so zlepšenými takticko-tech-
nickými parametrami, hlavne pokiaľ ide o dostrel. Výro-

bok plne zodpovedá poţiadavkám vyplývajúcim zo štan-
dardov NATO. Cenu prevzal predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ Konštrukta – Defence a.s. Ing. Marián 

Zahradník.  
- Druhým oceneným exponátom bol cvičný delostrelecký 

náboj kalibru 155 mm s redukovaným dostrelom 
Munza CvRd prezentovaný spoločnosťou Konštrukta – 

Defence a.s. Náboj rozširuje rad nábojov určených pre 

samohybné kanónové húfnice kalibru 155 mm, je určený 
na výcvik obslúh a na vykonávanie cvičných strelieb v 

limitovaných výcvikových priestoroch a s minimálnym 
negatívnym vplyvom na ţivotné prostredie, čo bude 

veľkým prínosom pre výcvik ozbrojených síl. Cenu 

prevzal podpredseda predstavenstva a technický riaditeľ 
Konštrukta – Defence a.s. Ing. Vladimír Samák.   

2) V oblasti „Výzbroj a technika vzdušných síl“  bolo udelené 
jedno ocenenie a to pracovnej stanici navedenia Letvis 

CMN prezentovanej spoločnosťou Ales, a.s. Trenčín. Vý-

robok je určený na riadenie a navedenie lietadiel 
vojenského letectva s moţnou spoluprácou medzi veli-

teľskými stanovišťami protivzdušnej ochrany a leteckými 
základňami. Ide o nové zariadenie, ktoré významne rozšíri 

funkcie systému „Letvis“ z hľadiska zabezpečenia efek-

tívnejšieho vedenia bojovej činnosti prostriedkov proti-
vzdušnej ochrany a podpory rozhodovacích procesov. Cenu 

prevzal obchodný riaditeľ Ales, a.s. Trenčín Ing. Marek 
Náhlík.  

3) V oblasti „Komunikačné a informačné systémy, pries-

kumné a bezpečnostné systémy – prostriedky“, keďţe táto 
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oblasť patrí medzi najprioritnejšie v rámci NATO a z 

hľadiska rozvoja obranných spôsobilostí sa komisia 

rozhodla oceniť tri exponáty. 
- Ako prvý ocenený exponát komisia vyhodnotila Dvoj-

osový stabilizovaný manipulátor MSO-2 prezentovaný 
spoločnosťou EVPÚ a.s. Nová Dubnica. Tento inteli-

gentný manipulátor novej generácie svojím výnimočným 

konštrukčným riešením umoţňuje vysoko presné ur-
čovanie polohy a nastavenia aplikovaných prieskumných 

a monitorovacích systémov, ľahkú modifikovateľnosť. 
Jeho veľkou výhodou sú aj široké moţnosti inter-

faceového pripojenia. Cenu prevzal generálny riaditeľ 

EVPÚ a.s. Nová Dubnica Ing. Jozef Buday, CSc. 
- Ako druhý výrobok komisia ocenila Mobilné meracie 

pracovisko MMP prezentované spoločnosťou LOBB 

š.p. Banská Bystrica. Výrobok je určený pre technickú 

podporu vojenského frekvenčného manaţmentu pri vyu-

ţívaní a ochrane jednotlivých fragmentov frekvenčného 
spektra pridelených telekomunikačným úradom ozbroje-

ným silám, pre riešenie vzájomnej elektromagnetickej 
koexistencie vojenských rádioelektronických prostried-

kov a medzi vojenskými a civilnými REP na území SR s 

cieľom dosiahnuť súlad s národnými a medzinárodnými 
odporúčaniami a normami. Cenu prevzal poverený 

výkonom funkcie riaditeľa LOBB, š.p. Banská Bystrica  
Ing. Ján Sasák.  

- Ako tretí výrobok komisia ocenila Súbor zariadení 

„REGA“ pre systém velenia a riadenia protivzdušnej 
ochrany vystavovaných spoločnosťou RADWAR 

(Poľská republika). Komplex zariadení „REGA“ je 
moderným automatizovaným prostriedkom velenia a 

riadenia v systéme protivzdušnej ochrany blízkeho a 

stredného dosahu a umoţňuje optimalizovať činnosti 
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spojené so zachytením a vyhodnotením vzdušných cieľov 

a vydaním rozhodnutia palebným prostriedkom na ich 

ničenie. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 10.05.2004 
Pomocná evidencia 292/2/04 

Fotoalbum č. 25/2004 

 
Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 

od 10. mája 2004 sa konečne po piatich mesiacoch 
skompletizoval od svojho ustanovenia v novom objekte na 

Štefánikovej ulici č. 20 v Trenčíne. Stalo sa tak po jeho 

uvoľnení Obvodným úradom v Trenčíne, ktorý sa presťahoval 
do objektu na Bratislavskú cestu. 

Trenčianske noviny 10.05.2004 
Pomocná evidencia 191/1/04 

 

Dňa 12. mája 2004 sa uskutočnilo v Trenčíne druhé zasad-
nutie pracovnej skupiny spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky v rámci eurointegračného  projektu roka 2004, ktorý 
sa niesol pod heslom „Národný konvent o Európskej únii“. 

Úvodnú prednášku pod názvom „Politika Európskej únie voči 

západnému Balkánu“ predniesol bývalý veľvyslanec v Juho-
slávii Miroslav Mojţita. 

Vlastné poznámky 
 

V čase od 10. do 14. mája 2004 uskutočnilo Prezídium 

Policajného zboru Slovenskej republiky v spolupráci s deťmi 
základných škôl celoslovenskú dopravno-preventívnu akciu 

„Jablko – citrón“. Jej cieľom bolo nielen vodičov a deti, ale aj 
širokú verejnosť upozorniť na rešpektovanie dopravných 

predpisov. Počas akcie sa dopravní policajti zamerali najmä na 

prekročenie povolenej a obmedzenej rýchlosti. Jedným z 
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úsekov, kde bolo vytvorené kontrolné stanovisko, bola 

Električná ulica v Trenčíne oproti stanici pohonných hmôt 

ÖMV. Dary v podobe jabĺčok a citrónov rozdávali piataci zo 
Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. 

Disciplinovaní vodiči dostali za odmenu jablko a „hriešnici“ 
citrón. Aj keď policajti boli počas akcie oveľa zhovievavejší, 

predsa len niektoré priestupky sa museli riešiť blokovou 

pokutou. Viac išli na odbyt citróny. Dostala ho aj vodička z 
Komárna. „Uvedomujete si, ţe ste porušili predpis? Teraz sa 

nič nestalo, ale ohrozili ste ţivoty iných ľudí,” hovorí piatačka 
nedisciplinovanej vodičke. „Ani neviem, ako sa to stalo. 

Strašne sa hanbím. Ešte šťastie, ţe som zďaleka,” ospra-

vedlňovala sa vinníčka. Od detí si vzala kyslý citrón a dostála 
aj obrázok s nakresleným mračiacim sa citrónom. Bolo zaují-

mavé sledovať, ako sa správajú vodiči. Nestačila som spočí-
tať, koľko jabĺčok a citrónov sme rozdali, ale teší ma, ţe ja-

bĺčok bolo viac, povedala ţiačka Andrea Sedláčková. V kon-

trolovanom čase po Električnej ulici prešlo 291 áut, z nich 31 
zastavili policajti. Trinásť vodičov odchádzalo moţno s kyslej-

ším úsmevom, ale spokojne, pretoţe namiesto pokuty dostali 
citrón. V trenčianskom regióne počas celoslovenskej do-

pravno-preventívnej akcie dopravná polícia okrem spomínanej 

cesty v Trenčíne kontrolovala aj úseky v Bánovciach nad 
Bebravou, Novom Meste nad Váhom a v Myjave. V tom čase 

kontrolovanými úsekmi prešlo 695 áut, z nich 101 policajti 
zastavili a skontrolovali. Vzorným vodičom deti rozdali 59 

jabĺk a 42 si po napomenutí ako výstrahu odnášalo poriadne 

kyslé ovocie. 
Trenčianske noviny 17.05.2004 

Pomocná evidencia 315/1/04 
 

Po veľkých rekonštrukčných prácach bola pobočka 

Všeobecnej úverovej banky v Trenčíne dňa 11. mája 2004 
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otvorená pre verejnosť za účasti významných osobností. 

Slávnostnú stuhu otvo-

renia prestrihli regio-
nálny riaditeľ Všeo-

becnej úverovej banky 
Ing. Adrián Ševčík, 

predseda Trenčian-

skeho Ing. Štefan Šte-
fanec, primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav 
Celler a vrchný riaditeľ 

a člen predstavenstva 

Všeobecnej úverovej banky Ing. Mário Drosc Mphil. K tejto 
udalosti treba dodať, ţe 

v redizajnovej pobočke 
Všeobecnej úverovej 

banke Trenčín prevládajú 

rovnaké prvky i farby, 
t.j. drevo, kov a sklo 

v bielomodrých farbách. 
Nový priestor od vstupu 

klienta do objektu sa 

snaţí poskytovať kvalit-
nejšie sluţby, nové produkty a päť zásad – priateľskosť, 

profesionalita, partnerstvo, poznanie a pokora. 
Trenčianske noviny 17.05.2004 

Pomocná evidencia 312/2/04 

 
Dňa 14. mája 2004 predstavilo 

v Trenčíne na Štúrovom námestí 
Kresťansko-demokratické hnutie svo-

jich kandidátov na europoslancov. Za 

prítomnosti predsedu Národnej rady 

MUDr. Anna Záborská 

zľava – Ing. A. Ševčík, Ing. Š. Štefanec, Ing. B. Celler, Ing. M. D. Mphil 

nové priestory sa vyznačovali farebnosťou a vzdušnosťou 
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Slovenskej republiky Pavla Hrušovského sa predstavili leadri 

MUDr. Anna Záborská, MUDr. Miroslav Mikolášik, Ing. Ján 

Hudacký a ďalší kandidáti.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 336/1/04 
 

Dňa 19. mája 2004 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler riaditeľa Národného športového centra 
v Bratislave Ing. Haviera. Predmetom rokovania boli 

vyhodnotenie moţností, či by sa nemohli v Trenčíne 
usporiadať majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike. 

Info Trenčín 03.06.2004 

Pomocná evidencia 365/1/04 
 

Dňa 20. mája 2004 sa uskutočnila v Trenčíne regionálna 
konferencia Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorej 

hlavnou témou bola „Úloha regiónov Slovenska vo vzťahu 

k štrukturálnym fondom a kohézneho fondu Európskej únie, 
ich prínos k zmierňovaniu regionálnych disparít“. Zúčastnili 

sa na nej primátori miest a starostovia obcí Trenčianskeho 
kraja, poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, pracov-

níci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ostatných 

dotknutých organizácií pôsobiacich v Trenčianskom kraji. Po 
otvorení predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Štefanom Štefancom, ktorý sa potom zaoberal vo svojom 
príhovore aj úlohe Trenčianskeho samosprávneho kraja pri 

riešení regionálnych disparít v kontexte rozvojových stratégií 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom poslucháči potom 
sústredili svoju pozornosť vystúpeniu ministra výstavby 

a regionálneho rozvoja Ing. Lázsló Gyurovzského, ktorý sa 
venoval štrukturálnym fondom a ich implementáciu na úrovni 

regiónov. Ešte dopoludnia vystúpili George Chabrzyk, ktorý 

hovoril o úspešnosti stratégie zameranej na odstraňovanie 
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regionálnych disparít vo Veľkej Británii a prof. Ing. Milan 

Buček, DrSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý 

hovoril o budúcnosti európskej regionálnej podpory a príprave 
stratégie v odstraňovaní disparít v Slovenskej republike. Po 

nich vystúpili aj ďalší pozvaní hostia, ktorí vo svojich 
vystúpeniach analyzovali moţnosti vyuţitia aj ďalších fondov 

Európskej únie. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 20. mája 2004 udelil prezident Slovenskej republiky 
Rudolf Schuster v Bratislave trenčianskemu hudobníkovi 

Karolovi Pádivému in memoriam „Kríţ prezidenta Slovenskej 

republiky 2. stupňa“ za významné zásluhy a rozvoj kultúry 
a umenia. Ocenenie prevzal jeho syn Mgr. Jaroslav Pádivý. Na 

slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnila Júlia Pierer-Kliment 
z viedenského vydavateľstva „Johann Kliment“, ktoré vydalo 

viac ako päťdesiat skladieb Karola Pádivého. Ďalej bol 

prítomný dirigent vojenskej hudby podplukovník Ludvík 
Soukup, ktorý s orchestrom naštudoval a uviedol celé dielo 

Karola Pádivého. Počas ţivota Karol Pádivý nedostal ţiadne 
oficiálne ocenenie. Toto bolo prvé a moţné posledné. Pre 

úplnosť treba dodať, ţe po jeho smrti sa pod jeho menom 

spája festival veľkých dychových orchestrov – „Karola 
Pádivého“. 

Trenčianske noviny 31.05.2004 
Pomocná evidencia 356/1/04 

 

Dňa 21. mája 2004 usporiadal Jaroslav Pádivý v penzióne 
„Artur“ (bývalý Kominár) na Palackého ulici v Trenčíne 

tlačovú besedu pri príleţitosti udelenia Kríţa prezidenta 
Slovenskej republiky – in memoriam jeho otcovi, hudobného 

skladateľovi Karolovi Pádivému. Na nej ukázal prítomným 

novinárom otcove vyznamenanie. 
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 24. mája 2004 nás navţdy opustila známa trenčianska 
osobnosť, významná slovenská fotografka poľského pôvodu 

Mária Holoubková, Urbasiowna. Na smútočnej rozlúčke dňa 
28. mája 2004 sa s ňou rozlúčil v obradnej miestnosti na 

mestskom cintoríne dôstojný pán Pavol Benko a primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Pri tejto smutnej udalosti 
je treba si priblíţiť jej ţivotnú cestu. Pani Holoubková sa 

narodila dňa 3. apríla 1989 v mestečku Gudow pri poľskom 
Tešíne. V ro- ku 1919 si 

otvorila ate- liér „Foto 

Tatra“, neskôr „Foto Ho-
loubková“. Vo veľkom 

náklade vyrá- bala po-
hľadnice s folklórny-

mi námetmi, neskôr s kra-

jinárskymi zábermi 
miest z celého Slovenska. 

Distribuovala ich preváţne do kúpeľných miest. Svoj kapitál 
vloţila do filmovacieho štúdia „Tatrafilm“ v Trenčíne a stala 

sa jeho spolumajiteľkou. Za necelých desať rokov nakrútila 

s Cyrilom Kašparom vyše 40 dokumentárnych a hraných fil-
mov, medzi nimi aj filmový portrét o posledných dňoch bás-

nika P. O. Hviezdoslava. Väčšina filmov sa však nezachovala. 
Svoj posledný filmový dokument s názvom „Ţivot“ dokončila 

unavená a zoslabnutá natoľko, ţe často krát nechcela doţiť 

rána. Na prvú dámu slovenskej fotografie zostanú Trenčanom 
iba príjemné spomienky. Spomenúť treba jednu z mnohých. 

Keď Trenčianske múzeum pripravovalo v roku 1989 výstavu 
fotografií na Trenčianskom hrade, pani Holoubková odmietla 

odvoz a na vernisáţ v to pekné popoludnie prišla pešo aţ do 

Ľudovítovho paláca. Usadila sa do pripraveného dobového 

Mária Holoubková – Urbasiowna preţila posledné roky na lôţku 

v penzióne pre dôchodcov na Piaristickej ulici 
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kresla ako skutočná dáma v elegantnom kostýme, vo vysokých 

bielych topánkach a pekne učesaná. Stihla všetko. Obdivovala 

svoje aparáty, fotografie, porozprávala so všetkými. Dokonca 
odmietla rada ľudového liečiteľa dať si vyšetriť zhoršujúci 

zrak. Povedala, ţe je drzý, ţe ona nič nepotrebuje. Mala vtedy 
91 rokov a bola sebestačná aţ do svojich sto rokov. Takto si ju 

budú pamätať, obdivovať a ctiť všetci v Trenčianskom múzeu, 

kde opatrujúc stovky jej sklených platní negatívov, foto-
aparáty, dobové šaty a originály pohľadníc. Pani Holoubkovej 

uţ niet, ale s jej jedinečnými zábermi Trenčína, ďalších miest 
Slovenska, Vysokých Tatier sa Poliaci nevedia rozlúčiť. Od 

roku 2001 putuje výstava z jej tvorby po Poľsku. Obdivovali 

ju v Krakowe, Waršave, Rzeszowe a dnes sa nachádza 
v poľskom Tešíne. 

Trenčianske noviny 31.05.2004 
Info Trenčín 03.06.2004 

Pomocná evidencia 358/1/04, 365/04 

 
V kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne sa 25. mája 

2004 stretlo pribliţne tridsať zástupcov najvýznamnejších 
taiwanských spoločností so zástupcami mesta Trenčín a 

potenciálnymi partnermi z podnikateľských kruhov z 

Trenčína. Súčasne s rozhovormi podnikateľov prebehlo 
oficiálne prijatie lídrov taiwanskej obchodnej misie na pôde 

mesta Trenčín. Vedúceho misie a štátneho tajomníka pre 
zahraničný obchod Ministerstva ekonomických vzťahov 

Taiwanu pána Jwo, veľvyslanca Taiwanu v Slovenskej 

republike pána Chena a pána Liu prijal viceprimátor Ing. 
Anton Boc a pracovníkmi Útvaru strategického rozvoja mesta 

Trenčín. Lídri misie ocenili prístup Trenčína k zahraničným 
investorom a prejavili záujem o ďalší rozvoj vzájomnej 

spolupráce. Trenčín je podľa ich vyjadrení nesmierne 

zaujímavá lokalita s potenciálom pre ďalší rozvoj, najmä v 
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oblasti hi-ttec investícií a lepšieho vyuţitia cestovného ruchu. 

Mesto Trenčín bolo jediné mesto okrem Budapešti, Bratislavy 

a Prahy, kde uskutočnili oficiálne rokovania.   
Info Trenčín 03.06.2004 

Pomocná evidencia 365/1/04 
 

Dňa 27. mája 2004 usporiadala parlamentná strana 

„Slobodné fórum“ tlačovú besedu v súvislosti s prezentovaním 
svojich kandidátov na poslancov 

do Európskeho parlamentu na 
Mierovom námestí v Trenčíne. 

Na tlačovej besede s novinármi 

predstavili novinárom svoj pro-
gram predsedníčka strany Zuza-

na Martináková a kandidát na 
europoslanca JUDr. Ivan Šimko. 

Ako povedala Zuzana Martiná-

ková, ţe strana  od svojho vzniku 
bola za vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Strana 

navrhla do Európskeho parlamentu 14 poslancov, z ktorých je 
8 muţov a 6 ţien a ďalej 7 osôb z Bratislavy a 7 osôb z re-

giónov Slovenska. JUDr. Ivan Šimko pokračoval obozná-

mením so svojím programom, s ktorým vstupuje do nastá-
vajúcich volieb do Európskeho parlamentu. Bude sa v ňom 

snaţiť presadzovať, aby sociálne otázky, odstránenie colných 
bariér. Rodinná politika a dane zostali v rukách jednotlivých 

štátov. Bude sa snaţiť o to, aby obhajoval záujmy slovenského 

ľudu na rozdiel od euroúradníkov, ktorí zastávajú záujmy 
Európskej únie.  

Vlastné poznámky 
 

Súčasťou jarného zasadnutia Parlamentného zhromaţdenia 

NATO, ktorá sa konala v Bratislave, bola aj návšteva jej 

Zuzana Martináková a JUDr. Ivan Šimko 
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účastníkov Trenčianskeho 

hradu dňa 31. mája 2004. 

Do mesta Trenčín zavítalo 
v tento deň asi 600 účast-

níkov, ktorí prišli autobus-
mi za asistencie policajtov 

na Mierove námestie. 

V tento deň bolo mesto 
Trenčín najstráţenejším 

miestom na Slovensku, 
keď odstrelovači zaujali svoje miesta na mestskej veţi, na 

budove Slovenskej sporiteľne a všade sa motali uniformovaní 

a neuniformovaní prísluš-
níci Policajného zboru 

Slovenskej republiky. 
Okrem boli prijaté obme-

dzujúce bezpečnostné opa-

trenia vo vzťahu zákazu 
vstupu motorových vozi-

diel na Mierove námestie, 
nevynímajúc zásobovacie. 

Okrem toho majitelia 

kaviarní na Mierovom 
námestí museli na tento 

deň dočasne asanovať 
svoje mobilné predsunuté 

kaviarne. Účastníci po 

príchode do Trenčína sa 
pobrali farskými schodmi 

na Trenčiansky hrad. Zo 
slovenských predstavite-

ľov sa podujatia zúčastnil 

predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Pavol 

odstrelovači zaujali svoje miesto na budove Slovenskej sporiteľne 

Predseda PZ NATO Doug Bereuter aprimátora mesta Trenčín Ing. B. Cellera 

Ing. B. Celler víta predsedu NR SR Ing. P. Hrušovského 
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Hrušovský, ktorého pred budovou Mestského úradu 

v Trenčíne privítal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Cieľom tohto podu-
jatia nebol len výlet, ale 

umoţniť zahraničným dele-
gátom moţnosť spoznania 

slovenskej histórie a kultúry. 

Preto aj koncipovaný pro-
gram, pri ktorom bol ideovo 

vyuţitý projekt aktívneho 
cestovného ruchu „Matúšovo 

kráľovstvo“, konaný v priestoroch Trenčianskeho hradu pos-

kytol ukáţky stredovekých bojových umení, tancov, ľudových 
remesiel a jedál. V duchu projektu predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, sťa by úradujúci 
ţupan Dolno – povaţskej dŕţavy Matúšovho kráľovstva udelil 

čestné občianstvo čelným predstaviteľom pozvaných hostí. 

Symbolický modrý pas Matúšovho kráľovstva z jeho rúk 
prevzali predseda Parlamentného výboru NATO Doug 

Bereuter, podpredseda Par-
lamentného výboru NATO 

Longin Pastušiak a predseda. 

Národnej rady Slovenskej 
republiky Pavol Hrušovský. 

Viacerí z hostí sa chopili 
ťaţkého kladiva, aby si mo-

hli vyraziť dukát Matúšovho 

kráľovstva. Podľa vyjadrenia 
všetkých prítomných hostí, organizovanie programu na 

Trenčianskom hrade a výborne pripravené národné jedlá  
nemali chybu. 

Trenčianske noviny 24.05.2004, 07.06.2004, 

Pomocná evidencia 328/1/04, 374/1/04 

pohľad na ponorámu mesta Trenčín z Matúšovej veţe 

primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler pri pokuse raţby matúšovho dukáta 
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Dňa 17. júna 2003 bolo na Štúrovom námestí v Trenčíne 

vládla predvolebná nálada k voľbám poslancov do Európ-

skeho parlamentu. Postarala 
sa o ňu kapela Paľa Hamela 

a vystúpenia popredných 
funkcionárov Slovenskej 

kresťanskej a demokratickej 

únie Mikuláša Dzurindu, 
Juraja Lišku, Petra Šťast-

ného a ďalších. Najmä deti 
a mládeţ sa zdrţovali pri 

Petrovi Štastnom, ktorí im 

ponúkal autogramy na svoje fotografie. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 370/1/04 
 

„Všetko pre rodinu, tak znel názov 2. ročníka celo-

slovenskej konfe-
rencie, ktorá sa us-

kutočnila vo štvr-
tok 17. júna 2003 

v Trenčíne za prí-

tomnosti členov 
centier pre rodinu z 

celého Slovenska a 
inštitúcií, zaobera-

júcich sa problema-

tikou rodín. Cie-
ľom konferencie, 

bolo poukázať na rodinu ako na základ dobrej spoločnosti, ako 
riešiť sociálne slabé rodiny a spoluţitie troch generácií 

v rodine. Program konferencie, ktorej sa zúčastnilo okolo 60 

osôb z celého Slovenska, sa začal svätou omšou v pia-

Peter Šťastný bol najţiadanejší  

predsednícky stôl 
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ristickom kostole. Slávnostné otvorenie konferencie sa us-

kutočnilo na Krajskom úrade v Trenčíne. Podujatie otvorila 

predsedníčka Centra pre rodinu v Trenčíne Oľga Löbbová 
a s pozdravným príhovorom vstúpil viceprimátor mesta 

Trenčín Ing. Anton Boc. Postupne nasledovali vystúpenia 
pozvaných hostí, ktorí predniesli úvodné prednášky k 

problematike rodín a ich postavenia v Európe, o postavení 

cirkví v rodinách, o násilí v rodinách, o súţití viacerých 
generácií v rodinách a podobne. V náväznosti na prednášky sa 

potom diskutovalo o výchove ku zdravej rodine, o cirkvi 
a duchovnej podpore rodiny, o sociálnom 

postavení rodiny v štáte, v ktorých domino-

vali poznatky z vlastnej praktickej činnosti. 
Súčasne s konferenciou sa konal na Mie-

rovom námestí v Trenčíne aj bohatý pro-
gram pre deti, ktorí sa ho zúčastnili spolu s 

rodičmi. Z bohatej ponuky si mohli pozrieť 

bábkové divadlo, vystúpenia folklór-
nych súborov a tanečných skupín, zas-

kákať na nafukovacom hrade. Okrem 
toho sa hrali rôzne súťaţe o ceny. Na 

záver dňa sa v Refektári Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého uskutočnil 
benefičný koncert, na ktorom vystúpila 

vokálna skupina „Kruhy“, klavírista 
František Pergler a súrodenci Jendruchovci. Dobrovoľné 

vstupné vybrané na benefičnom koncerte, bolo príspevkom 

pre sociálny dom „Krištof“ v Trenčíne, kde bývajú ľudia, ktorí 
stratili domov. Prednesené pripomienky a návrhy na konfe-

rencii smerovali na legislatívne spracovanie, či verejnú disku-
siu, aby problémy, súvisiace s rodinou, no najmä týranými 

starými ľuďmi, konečne vyšli na povrch a postupne sa aj 

riešili.  

Oľga Löbbová 

viceprimátor mesta Ing. Anton Boc 
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Vlastné poznámky 

 

Dňa 22. júna 2004 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 
Trenčín za prítomnosti primátora mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera, prednostky Mestského úradu v Trenčíne 
JUDr. Ivety Orgoníkovej a vedúceho finančného odboru Ing. 

Ľubomíra Šte-

fánika, na kto-
rej boli poskyt-

nuté informá-
cie o zmene 

rozpočtu mesta 

Trenčín na rok 
2004 a návrh 

na riešenie 
priemyselného 

parku v oblasti 

Zámostia, kto-
ré pôjdu ako samostatné body na rokovanie mestského 

zastupiteľstva dňa 23. júna 2004. Pri privítaní účastníkovej 
tlačovej besedy tlačovým tajomníkom mesta Trenčín  Tiborom 

Hlobeňom sa k zmenám rozpočtu mesta Trenčín vyjadril 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Ako 
konštatoval, zmena rozpočtu mesta Trenčín vyplynulo jednak 

z poţadovaných zmien v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu mesta Trenčín na rok 2004 a zmien v rámci 

finančných operácií – prevodov z mimo rozpočtových zdrojov 

a splácania domácej istiny. Ich schválenie je podmienené 3/5 
väčšinou. Beţné príjmy sa zvyšujú o čiastku 17.999 tis. Sk. 

K zmene dochádza hlavne pri podielových daniach, ktoré sa 
rozpočtujú v zmysle schváleného štátneho rozpočtu na rok 

2004 (zníţenie o 3.440 tis. Sk), ďalej pri dani z nehnuteľnosti 

a poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho 

zľava – Tibor Hlobeň, JUDr. Iveta Orgoníková, Ing. Branislav Celler,  Ing. Ľubomír Štefánik 
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odpadu, kde je navýšenie príjmu vo výške 2.900 tis. Sk, pri 

dani z nehnuteľnosti a vo výške 1.500 tis. Sk, pri poplatku za 

komunálny odpad vychádza zo skutočne vyrúbených 
platobných výmerov, pri iných nedaňových príjmoch a to 

zvýšenie prevodov z peňaţných fondov (z fondu na splátku 
komunálnych obligácií) v čiastke 2.855 tis. Sk. Ďalšia zmena 

vyplýva z navýšenia grantov a transferov vo výške 2.021 tis. 

Sk, ktoré boli upravené o skutočne prijaté dotácie a zo 
zvýšenia sumy pohľadávok mesta 

vo výške  5.675 tis. Sk, ktoré 
mesto Trenčín predpokladá v tom-

to roku vymôcť.  

Kapitálové príjmy sa zniţujú 
o čiastku 38.108 tis. Sk v poloţke 

granty a transfery, ktoré budú 
rozpočtované aţ po prijatí grantu.  

Výdavky sa zniţujú o čiastku 

1 679 tis. Sk. V rámci výdavkov 
mesto Trenčín do svojho rozpočtu 

zaradilo kapitálové výdavky : 
- na rekonštrukciu mestského úradu za účelom 

vybudovania klientského centra, ktoré začalo svoju 

činnosť dňom 1. mája 2004 
- nákup radaru a majáku pre Mestskú políciu v Trenčíne 

- realizácia novej kotolne na Koţušníckej ulici  
- v rámci oddielu cestná doprava chce mesto preinvestovať 

čiastku vo výške 63.320 tis. Sk a to hlavne pri príprave 

akcie „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“, 
rekonštrukcie niektorých mestských komunikácií, ďalej 

riešenie parkovacích miest v meste Trenčín a na 
vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

prístupovej cesty na Trenčiansky hrad, 

primátor Ing. Branislav Celler 
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- projektová dokumentácia a štúdie týkajúce sa 

sprístupnenia Trenčianskeho hradu,  

- transfer pre Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. na 
strojné zariadenia,  

- v rámci nakladania s odpadovými vodami chce mesto 
vypracovať projekty pre územné rozhodnutia – pravá 

a ľavá strana Váhu, kanalizácia v časti Kubra a Vlárska 

ulica, Hrabovská ulica, odvodnenie sídliska Juh, 
- výstavba verejného WC na Štúrovom námestie 

v Trenčíne, 
- realizácia oporného múru Ulica Horný Šianec  

- v rámci oddielu rekreačné a športové sluţby je zaradené 

vybudovanie športovo – rekreačného zariadenia na 
Ostrove, Oddychová zóna Halalovka 2. a 3. etapa, 

transfer pre Mestské hospodárstvo Trenčín m.p.o. na 
zabezpečenie úpravy okien proti nadmernému slnečnému 

ţiareniu, 

- dotácia za účelom zriadenia Hospicu a ďalšie,  
- na vypracovanie projektových dokumentácií pre deväť 

základných škôl, Dom opatrovateľskej starostlivosti 
a Domov penzión pre dôchodcov, ktoré sú potrebné na 

získavanie finančných prostriedkov z fondov Európskej 

únie na rekonštrukcie a modernizácie budov, 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na Základnej škole 

Trenčín, Veľkomoravská  
ulica. 

V rámci finančných operácií 

bol do rozpočtu zapracovaný 
hospodársky výsledok (bez 

čiastky 10% t.j. 5.105 tis. Sk, 
ktorá bola v zmysle platných 

predpisov prevedená do 

rezervného fondu mesta Trenčín 

Ing. Ľubomír Štefánik 

Ing. Ľubomír Štefánik 
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za rok 2003 vo výške 45.946 tis. Sk, ďalej v príjmových aj 

výdavkových finančných operáciách je zahrnuté prijatie 

druhej a tretej splátky úveru v EUR a následné predčasné 
splatenie komunálnych obligácií mesta. Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne schválilo v roku 2003 reštruk-
turalizáciu úverového portfólia mesta, v rámci ktorej bol 

prijatý úver v eurách. Prijatým úverom s variabilnou úrokovou 

sadzbou 3 mesačný EURIBOR (cca 2,1%) + 0,45% p.a.. boli 
v roku 2003 prefinancované všetky existujúce korunové úvery 

mesta od Dexia banky Slovensko, a.s. dlhodobým úverom 
v eurách. V roku 2004 na financovanie investičných akcií 

mesto Trenčín predpokladá prijatie nového úveru v celkovej 

výške 66 320 tis. Sk. 

Stručný prehľad rozpočtu mesta Trenčín uvádza 

nasledujúca tabuľka  (v tis. Sk) : 

 Rozpočet 

2004 

Návrh na 

zmenu 

rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 

2004 

Bežné príjmy 545 750 17 999 563 749 

Kapitálové príjmy 146 300 -38 107 108 193 

Finančné operácie - 
príjmy 

94 405 93 429 187 834 

Bežné výdavky 544 834 18 915 563 749 

Kapitálové výdavky 241 121 -20 594 220 527 

Finančné operácie - 
výdavky 

500 75 000 75 500 

Hospodársky 

výsledok 
0 0 0 

Ďalej potom primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

pokračoval informáciou o svojom návrhu na riešenie prie-
myselného parku na Zámostí a tento predloţiť poslancom 

mestského zastupiteľstva  na najbliţšom jeho zasadnutí. Mesto 

Trenčín by malo najneskôr do dvanásť mesiacov byť pripra-
vené ponúknuť investorom areál na Zámostí, patriaci medzi  

17 vybraných lokalít prioritného záujmu na Slovensku, na 
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vybudovanie priemyselného parku. Infraštruktúra, profesio-

nálny prístup mesta, kvalitné parcely, to všetko dáva veľmi 

dobrý predpoklad, aby Trenčín svoj priemyselný park veľmi 
rýchlo naplnil. Územie budúceho priemyselného parku na 

Zámostí v Trenčíne má 115 ha, z toho 33 ha vlastní Slovenský 
pozemkový fond a ostatnú výmeru pôdy 342 súkromných 

vlastníkov. Všetci sú známi, lebo tam prebehla evidencia 

pozemkov. Plochu vo vlastníctve Slovenského pôdného fondu 
získa mesto Trenčín buď do vlastníctva 

alebo do dlhodobého prenájmu a nás-
ledne bude vyuţívaná tieţ v prospech 

priemyselného parku. Aby však mohol 

vzniknúť, v prvej fáze je dôleţitý vý-
kup pozemkov od súkromných vlastní-

kov a získanie príslušných povolení od 
orgánov štátnej správy. Ak poslanci ná-

vrh schvália, mesto Trenčín zaloţí spo-

ločnosť Trenčín Invest s.r.o. s tromi 
konateľmi. Dvaja z nich budú zastupovať mesto Trenčín, a to 

zástupca primátora Ing. Anton Boc, a predseda finančnej 
a majetkovej komisie pri mestskom zastupiteľstve Ing. Ján 

Krátky, tretí navrhovaný bude konateľ Tomáš Krčula, ktorý je 

zástupcom spoločnosti „J&T Global“. „Trenčín Invest s.r.o.“ 
bude vykupovať pozemky, následne poţiada o dotáciu a po-

tom mesto Trenčín odpredá podiel v nej spoločnosti „J&T 
Global“, ktorá ďalej bude pokračovať v budovaní priemy-

selného parku. Časť investorov má záujem o prenájom výrob-

ných priestorov v priemyselnom parku, ktoré by si upravili 
podľa svojich podmienky. Ďalší perspektívni investori chcú 

stavať vlastné priestory. Polovica parku bude teda určená na 
prenájom a druhá vyčlenená na odpredaj pôdy s infraštruk-

túrou, kde následne investor vybuduje vlastný závod. Uţ dnes 

sa o toto územie zaujímajú investori z Japonska, Juţnej Kórey, 

prednostka JUDr. Iveta Orgoníková 
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Indie, Tchajwanu, Nemecka, USA. Je predpoklad, ţe do roku 

2006 by sa spustila výroba v nových závodoch. Väčšina súvisí 

s automobilovým priemyslom, ale do Trenčína neprichádzajú 
záujemcovia len kvôli automobilkám, ale aj pre výhodné 

daňové a legislatívne prostredie na Slovensku. Ich cieľom je 
vybudovať závody na výrobu spotrebnej elektroniky, 

televíznych prijímačov a pod. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 385/1/04 

 
Dňa 21. júna 

2004 sa uskutoč-

nila v Kongresovej 
sále hotela Tatra 

v Trenčíne tlačová 
beseda Slovenskej 

demokratickej 

a kresťanskej únie 
uskutočnenej na 

záver jej výjazd-
ného dňa v Tren-

čianskom kraji. Na 

tlačovej besede sa zúčastnili podpredseda vlády Slovenskej 
republiky Ivan Mikloš, minister zahraničných vecí Slovenskej 

republiky Eduard Kukan, poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky Milan Hort, minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky Ľudovít Kaník. Rokovanie tlačovej 

besedy otvoril podpredseda vlády Slovenskej republiky Ivan 
Mikloš, ktorý informoval, ţe snahou strany bolo bliţšie sa 

zoznámiť s názormi ľudí v kraji. 
 

Dňa 29. júna 2004 usporiadal veliteľ Veliteľstva síl 

výcviku a podpory Ozbrojených Slovenskej republiky 

zľava Ivan Mikloš, Eduard Kukan, Milan Hort, Ľudovít Kaník 
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v Trenčíne brigádny gene-

rál Ing. Milan Maxim tla-

čovú besedu, aby informo-
val zástupcov médií o pri-

pravovaných zmenách 
v dislokácií vojenských 

posádok v slovenských 

mestách – Ruţomberok, 
Martin, Nové Mesto nad 

Váhom, Nitra, Sereď 
a Vajnory, ako aj o výsledkoch rokovaní, ktoré boli prero-

kované so zástupcami týchto miest.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 414/1/04, 419/1/04 

 
Mestská veţa v Trenčíne, v minulosti známa tieţ ako dolná 

brána, bola po dlhých ro-

koch sprístupnená verej-
nosti dňa 3. júla 2004. 

Záznamy o opevnení 
Trenčína a teda i o tejto 

mestskej veţi siahajú aţ 

do 15. storočia, kedy pa-
trila k významným obran-

ným štítom mesta. V 16. storo-
čí získala renesančný šat. 

Zohrala významnú úlohu pri 
tureckých ťaţeniach na územie 

horného Uhorska. V uplynulom 

období nebola sprístupnená ve-

pre divákov bol pripravený súboj 

brigádny generál Ing. Milan Maxim 

Matúš Čák prichádza so svojou druţinou 
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rejnosti a výstup sa povoľoval iba výnimočne, keď sa na 

Mestskom úrade v Trenčíne konal deň otvorených dverí.  

Zámer sprístupniť veţu pre občanov i návštevníkov mesta bol 
súčasťou širšej rekonštrukcie budovy mestského úradu uţ 

počas rokov 2000 – 2003, kedy sa uskutočnili obnovovacie 
práce strechy a suterénu budovy mestského úradu. V priebehu 

mesiacov od septembra 2002 aţ do mája 2003 sa 

rekonštruovala fasáda budo-
vy mestského úradu a mest-

skej veţe. Okrem toho boli 
zrekonštruované i pôvodné 

drevené pavlačové schody 

vo veţi a umiestnené nové 
veţové hodiny s kruhovým 

ciferníkom. Architektonické 
riešenie súčasného vzhľadu 

veţe bolo dielom autorskej dvojice trenčianskych architektov 

Balaščák-Ondrejka. Podľa 
ich projektu sa v najbliţšej 

dobe zrealizuje i posledná 
etapa sprístupnenia mest-

skej veţe. Je ňou realizácia 

výťahu s priamym vstupom 
zo strany Hviezdoslavovej 

ulice. Výťah zabezpečí pre-
pravu návštevníkov veţe 

priamo z ulice, bez kontak-

tu s jestvujúcou administra-
tívnou prevádzkou mest-

ského úradu  a súčasne umoţní tieţ bezbariérový prístup na 
jednotlivé podlaţia mestského úradu pre imobilným občanom. 

Architektúra výťahu sprostredkuje navyše i vizuálny záţitok 

počas jazdy, pretoţe sa bude pohybovať za zasklenou fasádou, 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prevzal symbolický kľúč 

mestskej veţe od Matúša Čáka 

príhovor primátora Mesta Trenčín 
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čo vytvorí pre návštevníkov určitú formu atrakcie. Otvoreniu 

veţe predchádzal slávnostný program, počas ktorého odovzdal 

Štefan Zápoľský kľúč od veţe trenčianskemu primátorovi Ing. 
Branislavovi Cellerovi. Štefana Zápoľského a jeho sprievod 

v dobových kostýmoch predstavovali členovia skupiny 
historického šermu „Wagus“ z Trenčína. Medzi prvými 

návštevníkmi mestskej veţe nechýbal ani bývalý primátor 

mesta Trenčín a súčasný minister 
obrany Ing. Juraj Liška, náčelník 

Generálneho štábu Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky generál 

Milan Cerovský. Za prehliadku 

tejto dominanty zaplatie návštev-
níci – dospelí 30,- Sk, deti, se-

niori 15,- Sk. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 05.07.2004 

Info Trenčín 01.07.2004 
Pardon 10.07.2004 

Pomocná evidencia 415/1/04, 418/1/04, 431/1/04,  
                                439/1/04, 445/1/04 

 

Dňa 3. júla 2004 v Kultúrnom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v Trenčíne sa uskutočnilo finále súťaţe o 

„Miss Trenčín 2004“ v réţii Agentúry „Sophia“. Do finále 
postúpilo 12 dievčat. Moderátorom večera bol Michal Bujna, 

ktorý na poslednú chvíľu nahradil herca a zabávača Štefana 

Skrúcaného (zrejme pod vplyvom ním spôsobenej tragickej 
nehody v Povaţskej Bystrici). O víťazke rozhodla porota, 

ktorej predsedal známy hokejový reprezentant Richard Litner. 
Tucet dievčat prešiel najprv skúškou spoločenskej 

konverzácie, neskôr sa finalistky predstavili v atraktívnych 

a odváţnych modeloch mladého návrhára Lukáša Kimličku 

zľava - M. Cerovský, Ing. B. Celler, Ing. J. Liška na mestskej veţi 
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a záver patril promenáde v plavkách. Porota, v ktorej bola len 

jedna ţena mala neľahkú úlohu. No nakoniec predsa dohodli 

na tajnom hodnotiacom kľúči, z ktorého ako „Miss sympatia“ 
bola vyhlásená Romana Smolková. Titul a korunku kráľovnej 

krásy získala Zuzana Lazová z Trenčianskej Turnej pred Evou 
Hantákovou a Katarínou Ďurišovou, obe z Trenčína. Víťazka 

súťaţe študuje v súčasnej dobe na Obchodnej akadémii Dr. M. 

Hodţu v Trenčíne.   
Trenčianske noviny 05.07.2004 

Pardon 10.07.2004 
Pomocná evidencia 439/2/04, 444/1/04 

 

Remízou ukončila svoju prácu dňa 6. júla 2004 mestom  
Trenčín zriadená špeciálna komisia pre posúdenie postupov 

modernizácie ţeleznice v Trenčíne. Šiesti je členovia hlasovali 
za variant č. 1, t.j. za modernizáciu ţelezničnej trate a šiesti 

členovia podporili variant č. 2, ktorý navrhuje ţelezničnú trať 

mimo mesto Trenčín. Komisia teda poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne nepomohla, ty sa budú musieť 

rozhodnúť sami na augustovom rokovaní zastupiteľstva. 
Predseda tejto komisie Ing. Richard Kerekeš konštatoval, ţe 

komisia pracovala na odbornej úrovni a jej členovia hlasovali 

tak ako hlasovali. On sám hlasoval za variantu č. 1, pretoţe 
variant č. 2 je vo hviezdach a nemá svojho investora. Keď 

zastupiteľstvo neschváli variant č. 1, zostane variant č. 0, teda 
jestvujúci stav. Ţeleznice nebudú nič modernizovať, lebo majú 

málo finančných prostriedkov. Maximálne spravia údrţbu 

a zakonzervujú ţelezničnú trať. 
Trenčianske noviny 12.07.2004 

Pomocná evidencia 456/2/04 
 

Dňa 7. 7. 2004 v priestoroch Galérie M.A. Bazovského sa 

uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov úradov samo-
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správnych krajov Slovenskej republiky. Predmetom 

spoločného stretnutia bolo hľadanie alternatív spoločného 

postupu pri riešení závaţných otázok a problémov súvisiacich 
s napĺňaním vecného, kompetenčného rámca v oblastiach 

školstva, zdravotníctva a dopravy. O výsledkoch spoločného 
rokovania na tlačovej besede informovali riaditeľ Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof, 

riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja Ing. 
Alexander Ernst,  riaditeľka Úradu Košického samosprávneho 

kraja Ing. Rozália Múdra, riaditeľ Úradu Ţilinského 
samosprávneho kraja Ing. Ján Dreisig, riaditeľ Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Viliam Nagy. Všetci 

predstavitelia úradov samospráv vyšších územných celkov 
priblíţili najväčšie problémy, s ktorými sa musia pasovať a 

okrem toho unisono konštatovali, ţe sa dohodli na obsahu 
záverov, ktorých naplnenie bude  vzájomne koordinované na 

jednotlivých úrovniach organizačnej vertikály riadenia 

verejnej správy, s cieľom zabezpečiť priebeţné odstraňovanie 
najpálčivejších problémov vyšších územných  

celkov. Spoločné závery boli prijaté pre : 

oblasť dopravy : 

1. Samosprávne kraje deklarujú skutočnosť nedostatku 

finančných prostriedkov na údrţbu a opravy ciest 2. a 3. 
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triedy z titulu zimnej údrţby a zlého stavu ciest zisteného 

po vykonaní jarných prehliadok ciest a mostov. Z toho 

dôvodu samosprávne kraje poţadujú navŕšiť rozpočet 
beţných výdavkov pre rok 2004 dodatkom k delimitač-

nému protokolu. 
2. Samosprávne kraje ţiadajú Ministerstvo financií Sloven-

skej republiky, aby v súvislosti so 7%-ným nárastom miezd 

zamestnancov vo verejnej sluţbe  od 1. augusta 2004 
súčasne v dodatku k delimitačnému protokolu zabezpečil aj 

presun potrebného objemu finančných prostriedkov z kapi-
toly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Sloven-

skej republiky na jednotlivé samosprávne kraje, na zabez-

pečenie čerpania vyšších miezd a odvodov pre zamest-
nancov bývalej Slovenskej správy ciest, ktorí delimitáciou 

prešli od 1. januára 2004 na samosprávne kraje. Z uve-
dených miezd je zároveň zabezpečovaná aj údrţba na 

cestách 1. tried vo vlastníctve štátu. 

3. Samosprávne kraje ţiadajú Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky, aby systémovo do-

riešilo majetkovoprávne vyrovnanie nevysporiadaných po-
zemkov pod cestami 2. a 3. tried. 

4. Samosprávne kraje sa dohodli na postupe pri delimitácii 

hmotného investičného majetku (projektové dokumentácie 
k cestám 2. a 3. tried a mostom) tak, aby boli delimitované 

len tie projekty, ktoré budú finančne kryté zo štátneho 
rozpočtu. 

5. Po transformácii Slovenskej správy ciest a predpokla-

daného vzniku Diaľničnej spoločnosti, samosprávne kraje 
na základe doterajších skúseností zo zabezpečovania 

údrţby ciest 1. triedy, ţiadajú Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky o doriešenie 

prechodu ciest 1. tried na samosprávne kraje. 
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6. Samosprávne kraje poţadujú navŕšenie finančných 

prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov, nakoľko 

súčasná výška nezabezpečuje jednoduchú reprodukciu 
vozidlového parku ani realizáciu rekonštrukcie a výstavby 

ciest. 

oblasť školstva : 

1. Ţiadame Vládu Slovenskej republiky o urýchlené riešenie 

financovania v oblasti kapitálových výdavkov škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti samospráv-

nych krajov za rok 2004. 
2. Vzhľadom k tomu, ţe do 30. júna 2004 zriaďovatelia  ob-

drţali len normatívne kapitálové výdavky vo výške 750,– 

Sk na študenta, čo hodnotíme ako nedostatočné v oblasti 
dokončenia rozostavaných stavieb, havarijných situácií 

a nákupu strojov, zariadení a učebných pomôcok. 
3. Finančné prostriedky aj v oblasti kapitálových výdavkov by 

mali byť poskytované priebeţne, aby sa predchádzalo 

vzniknutým škodám najmä na rozostavaných stavbách 
a haváriám školských budov. 

oblasť zdravotníctva : 
Aktuálne problémy zdravotníctva samosprávnych krajov sú : 

- neriešené záväzky k 31. decembru 2002, 2003, 2004,  

- problémy so zabezpečením lekárskej sluţby prvej 
pomoci, 

- záloţné práva na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 
samosprávnych krajov. 

Záverom samosprávne kraje ţiadajú vládu Slovenskej 

republiky, aby zabezpečila úhradu záväzkov, ktoré vznikli 
v zdravotníckych zariadeniach po prechode kompetencií 

v roku 2003 a spolupodieľala sa na úhrade záväzkov, ktoré 
vznikli v roku 2004 vzhľadom k tomu, ţe samosprávnym 

krajom boli delimitované zdravotnícke zariadenia v nepriaz-

nivej ekonomickej situácii a nie je v moţnostiach regionálnej 
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samosprávy túto riešiť. V prípade, ţe vláda sa k tomuto 

problému nepostaví zodpovedne v roku 2005 hrozí ohrozenie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych 
zariadeniach, ktoré sú  v pôsobnosti samosprávnych krajov. 

Samosprávne kraje ţiadajú Ministerstvo zdravotníctva Slo-
venskej republiky o urýchlené riešenie záväzkov zdravot-

níckych zariadení, ktoré vznikli do 31. decembru 2002, spla-

tením týchto záväzkov a následne budú záloţné práva zrušené 
a samosprávne kraje môţu s týmto majetkom ďalej nakladať. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny  

 

Dňa 7. júla 
2004 usporiadali 

primátori kraj-
ských  miest 

zdruţení v K-8 

tlačovú besedu 
zo svojho dvoj-

dňového stret-
nutia uskutočne-

ného v dňoch           

6. aţ 7. júla 
2004. Na tlačo-

vej besede sa zúčastnili primátori krajských miest Slovenskej 
republiky Ing. Milan Benč z 

Prešova, Ing. Štefan Bošnák z 

Trnavy, Ing. Branislav Celler 

z Trenčína, Ing. Ján Slota zo 

Ţiliny, JUDr. Zdenko Trebuľa 

z Košíc a Mgr. Ferdinand Vítek 

z Nitry. Primátori  Ing. Andrej 

Ďurkovský z Bratislavy a Ing. 
primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler 
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Ján Králik, CSc. z Banskej Bystrice sa ospravedlnili pre 

pracovnú zaneprázdnenosť. Primátori krajských miest 

Slovenskej republiky sa venovali konečnými návrhmi zákonov 
fiskálnej decentralizácie a uplatňovaniu zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v orgánoch samosprávy. Zo svojho rokovania vydali 

spoločné stanovisko, ktoré predniesol pred novinármi primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Oblasť fiskálnej decentralizácie – konečné návrhy zákonov 

1. Klub primátorov krajských miest (K8) zastáva pôvodné 
stanovisko a podporuje fiškálnu decentralizáciu ako 

solidárny systém, ktorým sa financujú obce a mestá bez 

ohľadu na tvorbu zdrojov v jednotlivých regiónoch. 
2. Vítame, ţe uţ po prvom čítaní sa v návrhu zákonov zohľad-

nili niektoré pripomienky K8, na-
priek tomu navrhované koeficienty 

nezohľadňujú celú škálu povinností, 

ktoré krajské mestá zabezpečujú 
a osobitne mestá Košice a Bratis-

lava, ktoré naviac plnia funkciu 
celoštátneho významu. 

Preto navrhujeme nasledovné zmeny 

veľkostného koeficientu : 
a) Mestá nad 50 000 obyvateľov 1,27 ( napr. Prievidza, 

Martin, Poprad, pôvodne stanovený na 
1,37); 

b) Krajské mestá, menovite Trenčín, 

Trnava, Nitra, Ţilina, Banská Bystrica, 
Prešov 1,47;  

c) Košice, ako krajské mesto 
niekoľkonásobne (235 000) väčšie ako 

ostatné krajské mestá  1,94; 

JUDr. Zdenko Trebula 

Ing. Jozef Slota 
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d) Financovanie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej 

republiky navrhujeme riešiť osobitne, tak aby bolo 

zabezpečené financovanie funkcií vyplývajúcich z jej 
postavenia; 

e) Upozorňuje sa, ţe východisková základňa, z ktorej sa 
zadefinovala finančná potreba iba na rok 2005 vychádzala 

z finančných objemov roku 2004, bez 

zohľadnenia medziročného nárastu 
nákladovosti na financovanie funkcií 

miest; 
f) Navrhované riešenie Ministerstva 

financií Slovenskej republiky – 

výpadok financií jednotlivých miest 
riešiť jednorazovým zvýšením sadzieb 

dane z nehnuteľnosti - je v rozpore s celkovým trendom 
nezvyšovania priameho daňového zaťaţenia obyvateľstva 

a podnikateľských subjektov; 

g) Ţiadame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, 
aby zohľadnili pripomienky primátorov krajských miest 

v ďalšom schvaľovacom procese a zároveň podporili návrh 
fiškálnej decentralizácie k  1. januáru 2005 ako ďalší 

nevyhnutný systematický krok v reforme verejnej správy; 

Oblasť uplatňovania zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v orgánoch samosprávy 

V súvislosti s poslednou novelou Zákona 
o DPH ţiadame Ministerstvo financií Slo-

venskej republiky, aby vo vykonávacích 

predpisoch jednoznačne definovalo pod-
mienky uplatňovania predmetného zákona 

vo vzťahu k hospodáreniu obcí a miest 
s majetkom (predaj a prenájom) a taktieţ 

k zabezpečeniu verejno-prospešných čin-

ností prostredníctvom organizácií zriadených obcou alebo 

primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošniak 

Mgr. Ferdinand Vítek 
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mestom. V prípade uplatňovania DPH za vyššie uvedené 

činnosti sa tento stav premietne do zúţenia pouţiteľných 

finančných prostriedkov, s ktorými samospráva hospodári. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 15.07.2004 
Pardon 10.07.2004 

Pomocná evidencia 441/1/04, 442/1/04, 445/1/04, 491/1/04 

 
Dňa 10.júla 2004 vznikol v Trenčíne petičný výbor 

v zloţení Juraj Holúbek, Ľubomír Dobiaš a Peter Sedivý, 
ktorý sa dal svoje logo „Lepší ţivot pod hradom“. Jeho úlohou 

bude iniciovať a zbierať podpisy občanov za zvýšenie 

bezpečnosti v doprave a zlepšenie kvality ţivota v meste. 
Predseda petičného výboru Juraj Holúbek chce prostred-

níctvom nazbieraných hlasov občanov pôsobiť na mestských 
poslancov a primátora mesta Trenčín, aby sa napríklad vy-

tvorili podmienky na zastavovanie vlakov InterCity v Tren-

číne. Medzi ďalšie poţiadavky patrí vybudovanie mimo-
úrovňových ţelezničných prechodov a prejazdov, ktoré by 

zvýšili bezpečnosť chodcov, cyklistov a ostatných účastníkov 
cestnej premávky. Súčasťou petície je aj poţiadavka výstavby 

novej oddychovej a športovej zóny, ktorej by mal byť aj 

komplex kúpalísk a bazénov hodný významu krajského mesta. 
Oficiálne začal petičný výbor zbierať podpisy v pondelok dňa 

12.júla 2004 na viacerých miestach v Trenčíne.  
Info Trenčín 15.07.2004 

Pomocná evidencia 464/1/04, 491/1/04 

 
Na stránkach Trenčianskych novín od 12. júla 2004 sa 

rozvinula dosť široká diskusia ohľadom modernizácie 
ţelezničnej trate v Trenčíne vzhľadom na to, ţe mestom 

Trenčín zriadená odborná komisia ani po viacmesačnom úsilí 

neponúkla Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne jednoznačný 
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názor na jej riešenie. Táto komisia preukázala, ţe ţeleznica je 

nadmieru citlivá a zloţitá vec s dlhodobými dopadmi na ţivot 

mesta Trenčín. Napriek tomu sa zdalo, ţe sa presadzoval na 
odsúhlasenie „Variantu 1“. Komisii neboli dodané niektoré 

podklady. Na strane druhej na rozhodovanie mimoriadne 
pomohla štúdia Fakulty architektúry Univerzity Komenského 

v Bratislave, ktorá podrobne spracovala „Variantu č. 1“, kde 

sa našlo 29 kolíznych bodov, ktoré nebolo doteraz známe. Na 
škodu veci však, ţe predmetná štúdia bola predloţená na 

poslednú chvíľu, čo neumoţnilo hlbšie zoznámenie sa 
všetkým členom. Nehovoriac o ďalších mediálnych prestrel-

kách poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Jána 

Babiča a Ing. Róberta Lifku na adresu bývalého primátora 
mesta Ing. Juraja Lišku ako aj terajšieho Ing. Branislava Cel-

lera. Na obranu „Variantu č. 1“ sa postavil so svojimi argu-
mentami poslanec Ľubomír Dobiáš a z pohľadu ţelezničiar-

skej rodiny poslankyňa Oľga Löbbová. Na ochranu svojich 

vlastníckych práv vystúpilo zaloţené občianske zdruţenie 
občanov z Orechového, pretoţe v súvislosti s „Variantom č. 1“ 

by sa mali asanovať niektoré domy v tejto lokalite.  
Trenčianske noviny 05.07.2004, 12.07.2004, 19.07.2004,  

26.07.2004, 02.08.2004, 

Pomocná evidencia  435/1/04, 436/1,2/04, 454/2/04, 
455/1,2/04, 456/2/04, 457/1/04, 

468/1/04, 469/1,2/04,  482/1,2/04, 
483/1,2,3/04, 485/1,2/04, 488/1/04, 

 489/1/04, 497/2/04, 498/1/04, 

499/1/04, 
 

Ešte pred odchodom pod starobylú Akropolu na 28. letné 
olympijské hry prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler dňa 28. júla 2004 trenčianskych olympionikov, aby ich 

osobne uistil v mene všetkých Trenčanov, ţe budú s napätím 
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sledovať ich výkony na olympijských športoviskách, tešiť sa 

z víťazstiev, ale oceňovať aj prehru v čestnom boji so 

vzpieračskou činkou, na ţinenke, cyklistickom velodrome, či 
na tratiach, určených pre rýchlostných kanoistov. Medzi 64 

športovcami v slovenskom drese bude jedenásť s klubovou 
príslušnosťou Armádneho športového klubu Dukla Trenčín. 

Horský cyklista L. Kondis nemá klubovú príslušnosť, ale 

s trvalým bydlis-
kom v Trenčíne. 

Na olympijské 
hry pocestujú aj 

dvaja reprezentač-

ní tréneri z Tren-
čína, Zdeno Chára 

st. a Slavomír 
Kňazovický, kto-

rý počas aktívnej 

činnosti získal 
v roku 1996 

v Atlante striebornú medailu v singlkanoe na 500 metrov. Päť 
športovcov z Trenčína bude štartovať na olympijských hrách 

uţ druhýkrát, z toho 

vzpierač Martin Tešovič 
a cyklista P. Bazálik 

s odstupom osem rokov. 
Premiéru pod olympij-

skými kruhmi zaţije 

zápasník A. Bátky, ka-
noisti M. Chorváth a D. 

Biksadský i cyklisti M. 
Liška, J. Ţabka a L. Kon-

dis. Vôbec najstarším olympionikom v slovenskom drese je 

37-ročný rýchlostný kanoista Peter Páleš, ktorý pocestuje na 

spoločná fotografia 

rozhovor primátora Ing. B. Cellera s olympionikom S. Kňazovickým 
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svoju štvrtú olympiádu s úmyslom vylepšiť svoje doteraz 

najlepšie 7. miesto. Na septembrovej paraolympiáde bude 

Slovensko reprezentovať R. Tureček z Telovýchovnej jednoty 
Dukla Trenčín v disciplíne Hand Bike v časovke i v maratóne. 

Na stretnutí s primátorom Trenčína a ďalšími predstaviteľmi 
mesta sa zúčastnili z 13 pozvaných športovcov ôsmi - M. 

Chorváth, M. Ostrčil,  D. Biksadský, P. Páleš, M. Liška, J. 

Ţabka, L. Kondis a R. Tureček z dvoch pozvaných trénerov 
prišiel Stanislav Kňazovický. Ostatní športovci sa kvôli 

dlhodobým sústredeniam na stretnutí nemohli zúčastniť.  
Pomocná evidencia 493/1/04  

 

V dňoch 26. aţ 30. júna 2004 navštívila delegácia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja vedená jeho predsedom 

Ing. Štefanom Štefancom región Trondelag v Nórsku. 
Oficiálny program pozostával z návštev na Konfederácii 

nórskeho obchodu a priemyslu, Obchodnej a priemyselnej 

komore a následných diskusií o moţnostiach spolupráce medzi 
Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Trondelag 

v rôznych oblastiach verejného záujmu. Počas návštevy bol 
podpísaný významný dokument pod názvom „Dekrét 

o spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja a regiónu 

Trondelag“, pod ktorý sa podpísali predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a predseda 

krajského zastupiteľstva regiónu Trondelag Tore O. Sandvik.  
Trenčianske noviny 26.07.2004 

Pomocná evidencia 486/2/04 

 
V súvislosti s v posledných dňoch medializovaným vyhlá-

sením o zvýšení cestovného mestskej hromadnej dopravy 
v Trenčíne bol Útvar marketingu a komunikácie Mestského 

úradu v Trenčíne splnomocnený vydať vyhlásenie, ktoré bolo 
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dňa 27. júla 2004 poskytnuté médiam e-mailovou poštou tohto 

znenia :  

Mesto Trenčín nesúhlasí s návrhom na zvýšenie 
cestovného v mestskej hromadnej doprave v Trenčíne, ku 

ktorému chce spoločnosť Slovenskej autobusovej dopravy 
Trenčín na základe ţiadosti zaslanej na Trenčiansky samo-

správny kraj pristúpiť od 1. septembra 2004. Svoj nesúhlas 

mesto Trenčín zdôvodňuje tým, ţe v roku 2004 poskytlo 
spoločnosť Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 2,4 mil. 

Sk ako priamu dotáciu na vykrytie straty v mestskej hromad-
nej doprave, výkon ktorej táto štátna akciová spoločnosť za-

bezpečuje vo verejnom záujme. Preto mesto poţaduje dôklad-

né prehodnotenie uvedeného návrhu zvýšenia cestovného, 
poskytnutie podrobného ekonomického rozboru jednotlivých 

autobusových spojov a liniek za prvý polrok t.r. s vykonaným 
rozborom, z ktorých bude zreteľné aký vplyv na jednotlivé 

linky mali štátne dotácie a priama dotácia mesta Trenčín. 

Mesto Trenčín je po analýze spomínaných rozborov ochotné 
diskutovať o alternatívnych riešeniach situácie, ktoré by mohli 

spočívať napr. v zmene grafikonu dopravy. Návrhy však oča-
káva od predstaviteľov spoločnosti Slovenskej autobusovej 

dopravy Trenčín. So zvýšením cestovného o 2.- Sk na lístok 

mestskej hromadnej dopravy a rušením zliav pre dôchodcov 
však Mesto Trenčín nebude súhlasiť. Primátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler k predmetnej úprave ceny cestovného 
v mestskej hromadnej doprave dodal, ţe mesto Trenčín pripra-

vuje systémové riešenie financovania mestskej hromadnej 

dopravy v Trenčíne v rámci navrhovanej fiškálnej decentra-
lizácie od roku 2005. S týmto stanoviskom pôjde zástupca 

mesta Trenčín na druhé kolo rokovania špeciálne ustanovenej 
komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja pre posúdenie 

maximálnej ceny cestovného, ktoré by sa malo konať v                 

31. týţdni roku 2004. Treba však zdôrazniť, ţe stanovisko 
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mesta Trenčín má len odporúčací charakter, lebo o  o zvýšení 

cien rozhoduje Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý prevzal 

túto kompetenciu v rámci prechodu kompetencií zo štátnej 
správy na regionálnu samosprávu.  

Info Trenčín 29.07.2004 
Pomocná evidencia 476/1/04, 492/1/04 

 

Dňa 5. augusta 2004 popoludní sa uskutočnilo mimoriadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré malo 

vo svo-
jom pro-

grame je-

diný bod  
a to roz-

hodnúť 
o moder-

nizácii 

ţeleznič-
nej trate 

Nové Mesto nad Váhom - Púchov na úseku 100,5 km aţ 159,1 
km pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. Úvodné slovo 

predniesol k predmetnému bodu programu predniesol primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, 
ktorý sa zameral na celý vývoj ţelez-

ničnej trate od roku 1883 aţ po 
dnešnú dobu, kedy je treba rozhodnúť 

o jej ďalšej modernizácii. Poslanci 

mestského zastupiteľstva boli oboz-
námení z výsledkami rokovania so 

zástupcami „Občianskeho zdruţenia 
Orechové“, ktoré sa uskutočnilo dňa 

2. augusta 2004. Z jeho obsahu je najdôleţitejšie to, ţe po 

prípadnom odsúhlasení „Variantu 1“ je úlohou mesta Trenčín 

zľava Ing. M. Bičan, JUDr. Iveta Orgoníková,  Ing. Branislav Celler, Ing. Anton Boc 

primátor Ing. Branislav Celler  



 170 

pomôcť všetkým občanom, ktorých sa výstavba novej časti 

ţelezničnej trate dotkne. Keďţe dôjde k asanácii niekoľkých 

domov, získajú nárok na odškodnenie, či uţ formou financií 
alebo výstavbou nových domov. Tie, v ktorých teraz bývajú, 

budú ohodnotené podľa reálnej ceny. Pri hľadaní nových 
pozemkov podľa ich poţiadaviek im mesto Trenčín tak isto 

pomôţe. Prítomní si zároveň vypočuli ubezpečenie, ţe pri 

variante 1 nedôjde k asanácii 141 garáţi, umiestnených mimo 
územia určeného k výstavbe nového mosta. Zároveň infor-

moval prítomných poslancov o rokovaniach s obcou Zama-
rovce, ktorého predmetom je vzájomná spolupráca a ústre-

tovosť pri krokoch smerujúcich k výstavbe nového športovo – 

rekreačného komplexu na území Ostrova. Podľa oficiálnych 
informácií zverejnených spoločnosťou Reming Consult a.s., 

ktorá je hlavným projektantom pre tento úsek, môţe byť 
ţelezničná trať v Trenčíne aj s výstavbou nového mosta 

zmodernizovaná v priebehu troch rokov (odhad november 

2006 aţ október 2009). Ak sa majitelia nehnuteľností 
určených na asanáciu rozhodnú pre stavbu nového domu 

namiesto finančnej náhrady, ich dom musí stáť ešte pred 
začatím samotnej modernizácie. Ešte pred hlasovaním sa do 

rozpravy prihlásili poslanci Janka Fabová, MUDr. Ľubomír 

Sámel a Ján Babič, ktorí predniesli svoje výhrady voči pred-
loţenému „Variantu č. 1“. Tým sa rozprava ukončila. Pri 

hlasovaní poslanci rozhodli pomerom hlasov 18 : 5 
o modernizácii ţelezničnej trate v Trenčíne podľa variantu 1, 

čím sa zavŕšila dva roky trvajúca odborná diskusia. Za variant 

1) hlasovali  M. Barčák (koalícia DS, SDKÚ, ANO), J. Bezák 
(KDH), A. Boc (koalícia), M. Čertek (koalícia), Ľ. Dobiaš 

(koalíciaň, P. Hlavaj (koalícia), J. Homola (koalícia), G. 
Hubinská (KDH), J. Krátky (KDH), M. Kvasnička (KDH), E. 

Laborecká (koalícia), O. Löbbová (KDH), J. Mertan 

(koalícia), A. Plánková (koalícia), J. Sýkorčin (KDH), E. Szép 
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(koalícia), V. Závodská (koalícia) a B. Zubričaňák (koalícia). 

Proti hlasovali J. Babič (nezávislý), J. Fabová (HZDS), R. 

Lifka (nezávislý), V. Poruban (HZDS) a Ľ. Sámel (DÚ – 
poslanecký klub HZDS). Svoju neprítomnosť ospravedlnili M. 

Česal (koalícia) a P. Sedláček (HZDS). „Variant 1“ spĺňa 
parametre európskej ţeleznice, počíta s vyrovnaním 

smerového oblúka a výstavbou nového mosta cez rieku Váh. 

Súčasťou modernizácie bude aj mimoúrovňové kriţovanie 
trate a modernizácia ţelezničných staníc Zlatovce, Trenčín 

a zastávky Opatová. Modernizácia sa nezaobíde bez 
obetovania dvoch bazénov letnej plavárne a 14-18 rodinných 

domov v mestskej časti Orechové, ktoré budú asanované. Prv 

neţ sa bude realizovať modernizácia ţelezničnej trate mesto 
Trenčín garantuje majiteľom rodinných domov, ţe dovtedy 

musia bývať. Modernizácia je súčasťou realizácie projektu 5. 
ţelezničného koridoru, ktorý prechádza Európou cez 

Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko na Ukrajinu. 

Územím Slovenska prechádza po trase Bratislave – Ţilina – 
Košice – Čierna nad Tisou – štátna hranica. Dĺţka koridoru je 

2831 km, pričom jeho slovenská vetva je dlhá 536 km a tvorí 
19% celkovej dĺţky koridoru. Poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne uloţili prednostke Mestského úradu 

v Trenčíne JUDr. Ivete Orgoníkovej vypracovať návrh Zásad 
poskytovania pomoci občanom, ktorí z titulu modernizácie 

ţelezničnej trate budú potrebovať náhradné bývanie. Okrem 
toho bola poverená zaradiť investičnú akciu „Letné kúpalisko 

Ostrov“ do rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. Rozpoč-

tované náklady musia dosiahnuť minimálne výšku poskytnutej 
náhrady za terajšie bazény letného kúpaliska.  

Pomocná evidencia 502/1/04, 503/1/04 
 

Dňa 5. augusta 2003 prijal viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Anton Boc veľvyslanca Indickej republiky v Slovenskej 
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republike Jeho Exelenciu M. K. Lokesha s manţelkou 

a sprievodom, v ktorom bol i známy učiteľ prof. Paramhaus 

swámi Mahéšvaránanda. Vo 
svojom príhovore ich zoznámil 

s históriou a súčasnosťou mesta 
Trenčín. Jeho Exelencia veľ-

vyslanec M. K. Lokesha poďa-

koval za milé prijatie. Konšta-
toval, ţe v Trenčíne uţ bol a 

mesto sa mu veľmi páči. Je pre 
neho výnimočným mestom, le-

bo v ňom sídli Indicko-sloven-

ská spoločnosť pod vedením PhDr. Anny Galovičovej, s kto-
rou predstavitelia mesta Trenčín 

veľmi dobre spolupracujú. Na 
záver stretnutia sa hostia zapísali 

do pamätnej knihy mesta Trenčín. 

Vzácna návšteva i hostitelia sa 
potom vstúpili na Trenčiansky 

hrad, aby sa 
zúčastnili 

festivalu „India plná farieb“. Začiatok po-

dujatia patril vernisáţi výstavy indických 
obrazov a umeleckých výrobkov v Bar-

borinom paláci. Pri vstupe vzácnych hostí 
do Barborinho paláca 

privítali slovanským 

zvykom chlebom a so-
ľou. Kultúrny program pokračoval podľa 

indickej tradície slávnostným klasickým 
tradičným juhoindickým chrámovým 

tancom v amfiteátri Trenčianskeho hradu 

v umeleckom podaní profesionálnej 

Jeho Exelencia M.K. Lokesha pri prehliadke výstavy 

J. E. M. K. Lokesha sa zapisuje do pamätnej knihy  

tanečnica Bhaki Devi 

Paramhaus swámi Mahéšvaránandu 
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tanečnice Bhakti Devi z Viedne. Jej tanec bol vyjadrením 

duchovného a vnútorného precítenia. Na záver programu sa 

uskutočnila prednáška duchovná prednáška indického učiteľa 
profesora Paramhaus swámi Mahéšvaránandu, nazývaný 

„swamídţi Slovensko a šíri učenie indického národa.“, ktorý 
uţ tridsaťdva rokov navštevuje.  

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 26.08.2004 
Pomocná evidencia 528/1/04 

 
Zbieranie podpisov pod petíciu za „Lepší ţivot pod 

hradom“, ktorá poţadovala od primátora mesta Trenčín 

a členov mestského zastupiteľstva zastavovanie vlakov 
InterCity, vybudovanie bezpečných ţelezničných podchodov 

a podjazdov a vybudovanie oddychovej a športovej zóny 
v Trenčíne trvala od 12. júla do 16. augusta 2004. Petíciu 

počas piatich týţdňov podporilo 15.026 ľudí a nechýbali 

medzi nimi ani známe osobnosti verejného ţivota, ktoré 
naviac svoju podporu deklarovali verejne. Člen petičného 

výboru Juraj Holúbek konštatoval, ţe mnoţstvom získaných 
podpisov sa petícia stala doteraz najúspešnejšou medzi tými, 

ktoré boli organizované na území Trenčína. Dňa 17. augusta 

2004 členovia petičného výboru Juraj Holúbek, Peter Šedivý 
a Ľubomír Dobiaš odovzdali petičné hárky primátorovi Mesta 

Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, ktorý ich uistil, ţe Mesto 
Trenčín bude i naďalej postupovať v zmysle zákona a v stano-

venom termíne na petíciu odpovie. Na otázku, či petícia 

nestráca zmysel, keďţe väčšina poţiadaviek bude splnená 
tým, ţe Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne odsúhlasilo moder-

nizáciu ţelezničnej trate s výstavbou nového mosta. Člen 
petičného výboru Juraj Holúbek povedal, ţe „dostupné 

materiály hovoria, ţe vlaky InterCity budú stáť v Trenčíne aţ 

po ukončení modernizácie trate. Petíciu sme nerobili preto, 
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aby tu tieto vlaky stáli v roku 2009. My chceme, aby tu stáli 

uţ tento rok, najneskôr v roku 2005. Modernizácia ţelezničnej 

trate ďalej napríklad nerieši podchod kriţujúci ţelezničnú trať 
v smere z Električnej ulice do Trenčianskych Biskupíc. Je to 

jeden z najkolíznejších úsekov a my by sme boli radi, keby bol 
podjazd aj tam.“ Primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler sľúbil 

členom petičného výboru, ţe zastavovanie vlakov InterCity 

v Trenčíne bude osobne riešiť s generálnym riaditeľom Ţelez-
ničnej spoločnosti a.s. Pavlom Kuţmom. V súlade so schvá-

lenou štúdiou „Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“ sa bude 
riešiť úprava všetkých kriţovatiek na Električnej ul., teda aj 

podchod v mieste prechodu do Biskupíc, uviedol ďalej 

primátor.  
Pomocná evidencia 528/1/04 

 
         Mesto Trenčín, zastúpené primátorom Ing. Branislavom 

Cellerom a obec Zamarovce zastúpená starostom Jánom 

Plškom dňa 17. augusta 2004 podpísali zmluvu o spolupráci. 
Týmto aktom deklarovali, ţe spoločne vybudujú a vyuţijú 

športovo-rekreačný areál na Ostrove, nachádzajúci sa medzi 
riekou Váh a derivačným kanálom Váhu, na rozhraní katastrov 

Trenčína a Zamaroviec. Obe strany budú podľa zmluvy 

spolupracovať uţ pri riešení dopravy a infraštruktúry v danej 
lokalite i otázok, týkajúcich sa ochrany ţivotného prostredia 

alebo stavebného či iného správneho konania. Budovanie 
športovo-rekreačného areálu bude napĺňať obchodná spo-

ločnosť, prípadne nezisková organizácia, ktorá okrem platného 

legislatívneho postupu bude k zaloţeniu potrebovať aj súhlas 
zastupiteľstiev mesta Trenčín a obce Zamarovce. Na Ostrove 

chceme spoločne vybudovať športovo-rekreačný areál spĺňa-
júci beţné európske parametre. Veľa športovísk, veľa rekre-

ačných plôch v kvalitnom prostredí, povedal  po podpise 

zmluvy trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler. Starosta 
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obce Zamarovce Ján Plško načrtol aj priority svojej obce, 

ktoré nie sú v rozpore 

so spoločnými záuj-
mami a dotvoria kolo-

rit Ostrova. Predo-
všetkým pôjde o pre-

pojenie obce s Ostro-

vom a Trenčínom láv-
kou, kde je na Ostrove 

objekt Športhotelu. 
Rozšíri sa tak aj cy-

klodráha a okruh pre 

peších turistov. Takýmto spôsobom chceme lepšie sprístupniť 
aj Skalku, najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Na 

základe zmluvy o spolupráci by onedlho plochy na Ostrove, 
v súčasnosti zarastené trávou, mali začať slúţiť na oddych 

a rekreáciu občanov Zamaroviec i Trenčína. Vyšší štandard by 

mali dostať aj objekty a ich okolie, ktoré uţ tomuto účelu 
slúţia. 

Pomocná evidencia 527/1/04 
 

Dňa 19. augusta 2004 sa uskutočnila tlačová beseda 

Mestskej polície v Trenčíne za účasti jej náčelníka Mgr. 
Františka Orságha a viceprimátora mesta Trenčín Ing. Antona 

Boca. Z vystúpenia zaujali najmä dve nové skutočnosti. 
Predovšetkým, ţe : 

- Mestská polícia v Trenčíne bude vybavená od septembra 

2004 moderným zariadením na meranie rýchlosti, aby tak 
urobilo nápravu s nedisciplinovanými a agresívnymi vodič-

mi. Zariadenie bude namontované na osobnom aute Fabia; 
- mesto Trenčín sa vrátilo k systému okrskov, ktorých je 

celkom 26 a za kaţdý má mestský policajt osobnú zod-

povednosť; 

zľava Ján Plško a  Ing. Branislav Celler pri podpise zmluvy o spolupráci 
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Trenčianske noviny 23.08.2004 

Pomocná evidencia 510/2/04, 514/1/04 

 
Dňa 25. augusta 2004 sa uskutočnilo Mestské zastu-

piteľstvo v Trenčíne, ktoré po prerokovaní vzalo  na vedomie 
informáciu predsedu finančnej a majetkovej komisie Ing. Jána 

Krátkeho o vyhodnotení plnenia rozpočtu mesta Trenčín za 

prvý polrok 2004. Podľa predloţenej správy sa dosiahol 
prebytok v hospodárení sumu vyše 62 miliónov Sk, pričom 

plánovaný rozpočet na rok 2004 je vyrovnaný.  Rozpočet 
v prvom polroku bol prebytkový vo výške takmer 63 miliónov 

Sk, na strane príjmov bolo plnenie 52 %, na strane výdavkov 

sme prekročili 40 %, uviedol Ing. J. Krátky. Pre dodrţanie 
plánovaného vyrovnaného rozpočtu mesta Trenčín, bude 

podstatné najmä v druhom polroku 2004 očakávané zvýšené 
plnenie kapitálových výdavkov. Investície naplnia výdavkovú 

časť rozpočtu a výsledkom bude vyrovnaný rozpočet na konci 

roka. Hlavný kontrolór mesta Ing. Martin Bičan predloţil 
informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne a tieţ o výsledkoch činnosti hlavného kon-
trolóra Mesta Trenčín za prvý polrok 2004. Kontrole boli 

podrobené viaceré mestské rozpočtové organizácie, okrem 

iného Správa mestských lesov Trenčín, Mestské hospodárstvo 
Trenčín, Centrum voľného času Trenčín a niekoľko základ-

ných škôl. Správa konštatovala, ţe ţiadne závaţné nedostatky 
zistené neboli. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne určilo plato-

vé podmienky hlavného kontrolóra mesta Trenčín podľa nove-

lizovanej právnej úpravy. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo novelizáciu prílohy č. 1 Všeobecne záväzného naria-

denia č. 6/1997, ktorými sú Zásady prenajímania majetku 
Mesta Trenčín v školách a školských zariadeniach. Decen-

tralizáciou prešiel majetok škôl na mesto Trenčín a dosiaľ 

neboli legislatívne upravené zásady prenajímania tohto 
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majetku. Poslanci schválili niekoľkých prenájmov a predaja 

majetku mesta Trenčín na základe ţiadosti občanov. Za 

osobitnú pozornosť stojí predaj areálu Základnej školy na 
Študentskej ulici v Trenčíne Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka za symbolickú 1.- Sk, čím vytvorili 
priestorové podmienky školy. Poslanci prijali návrh na vyra-

denie Materskej školy a školskej jedálne na Hanzlíkovskej 

ulici v Trenčíne zo siete škôl a školských zariadení. Poslanci 
odsúhlasili zrušenie Strediska sluţieb škole Trenčín zo siete 

škôl a školských zariadení, pretoţe školy majú právnu 
subjektivitu a ich riaditelia sú oprávnení sami vyberať 

dodávateľov pre rôzne poţadované činnosti a práce. Správa 

o dotáciách v oblasti kultúry pre rok 2003 poslanci bola 
stiahnutá z rokovania programu.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 26. augusta 2004 si občania mesta Trenčín pripo-

menuli slávne dni novodobej histórie slovenského národa – 
Slovenského národného povstania Začiatok patril prijatiu 

priamych účastníkov 
Slovenského národné-

ho povstania na Mest-

skom úrade v Tren-
číne. Predseda Oblast-

ného výboru Sloven-
ského zväzu protifa-

šistických bojovníkov 

v Trenčíne predstavil 
viceprimátorovi mesta 

Trenčín Ing. Antonovi 
Bocovi tridsiatich pria-

mych účastníkov Slovenského národného povstania, ktorým 

im na znak úcty a vďaky odovzdal pamätnú medailu k 60. vý-

delegácia mesta Trenčín vedená viceprimátorom Ing. Antonom Bocom 
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ročiu Slovenského národného povstania. Na záver prijatia 

viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc poďakoval 

ţijúcim a neţijúcim účastníkom Slovenského národného 
povstania, ţe svojím presvedčením neváhali poloţiť mladé 

ţivoty za spravodlivú vec slovenského národa v hrdinskom 
boji, čím  pripravili pôdu pre náš šťastný ţivot. Oslavy 60. 

výročia Slovenského národného povstania 

v Trenčíne vyvrcholili pietnym 
aktom na trenčianskej Brezine pri 

pamätníku 69 nevinne umučených 
obetí zlovole nemeckého fašizmu. 

Za smútočného chorálu Vojenskej 

hudby Pozemného vojska Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky boli 

poloţené vence vďaky jednotlivými 

delegáciami. Vence 

poloţili aj vedúci delegácií štátov, 

ktoré a aktívne zúčastnili Slovenského národného 
povstania, menovite prvý tajomník Veľvy-

slanectva Ruskej federácie Oleg Semenov, le-

tecký pridelenec Veľvyslanectva USA Jeff Wen-
berg a ekonomický radca Veľvyslanectva USA David Nobles, 

vojenský pridelenec Veľvyslanectva Francúzskej republiky 
podplukovník Gilles Maroteaux, vojenský pridelenec 

Veľvyslanectva Českej republiky plukovník Jaroslav Císař, 

kultúrny atašé Veľvyslanectva Maďarskej republiky Adám 
Szesztay. V programe po recitácii básne  Bc. Vierou 

Štefulovou sa k prítomným prihovoril viceprimátor mesta 
Trenčín Ing. Anton Boc a svojich spolubojovníkov zo 

Davis Nobles a Jeff Wenberg 

Gilles Marateaux Jaroslav Císař 

Adám Szesztay 

Ing. Anton Boc 

Jozef Adamec 

Oleg Semenov 
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Slovenského národného povstania pozdravil Jozef Adamec. 

Štátnou hymnou Slovenskej republiky sa pietny akt ukončil. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 27. augusta 2004 pokračovali oslavy 60. výročia 
Slovenského národného povstania prijatím 

jeho priamych účastníkov predsedom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefanom Štefancom v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne za účasti 
podpredsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Jozefa Fabiana. Predseda 

Oblastného výboru Zväzu protifa-
šistických bojov-

níkov v Trenčíne 
Tomáš Švec predstavil 30 priamych 

účastníkov Slovenského národného 

povstania Trenčianskeho kraja, medzi 
ktorými bolo aj deväť občanov mesta 

Trenčín, predsedovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefanovi 

Štefancovi. Ten odovzdal účastníkom 

Slovenského národného povstania 
pamätnú medailu. Na záver 

poďakoval predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec všetkým ţijúcim a neţijú-

cim hrdinom za ich občiansky postoj 
v zloţitom období a neváhali so zbraňou v ruke postaviť sa 

proti nepriateľovi, aby pripravili pre budúce generácie ţivot 
v demokratickej spoločnosti. 

Vlastné poznámky 

 

vyznamenaný pplk. Michal Krošlák 

pplk. Pavol Liška prijíma pamätnú medailu 

Ing. Štefan Štefanec 
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Dňa 27. augusta 2004 sa uskutočnilo 

zhromaţdenie príslušníkov Veliteľstva Pozem-

ného vojska Oz-
brojených síl 

Slovenskej re-
publiky v Tren-

číne za účasti priamych účast-

níkov Slovenského národného 
povstania, viceprimátora mesta 

Trenčín 
Ing. 

Antona 

Boca a ďalších pozvaných hostí. 
V úvode 

zhro-
maţ-

denia sa 

usku-
točnilo slávnostného odhalenie 

pamätnej tabule význam-ného 
vojenského aktivistu Slovenského 

národného povstania generála 

Štefana Jurecha umiestnenej po pravej 
strane pri vstupe do budovy veliteľstva 

veliteľom Veliteľstva Pozemného vojska 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

generálom Ing. Otom Nečasom a jeho 

synom Marcelom Jurechom Yorkom 
a vzdanie úcty účastníkom protifa-

šistického odboja pri tabuli umiestnenej 
pri ľavej strane vstupu do budovy veliteľ-

stva. Program slávnostného zhromaţdenia pokračoval 

predstavením 35 príslušníkov povstaleckej armády, ktorí boli 

generál Ing. Oto Nečas 

generál v.v. Ján Strcula preberá vyznamenanie 

podplukovník v.v. Pavol Liška preberá vyznamenanie 

prvý zľava Marcel Jurech York 
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zapojení do Slovenského národného  povstania, predsedom 

Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov 

v Trenčíne Tomášom Švecom, veliteľovi Veliteľstva 
Pozemného vojska Ozbrojených síl Slovenskej republiky  Ing. 

Otovi Nečasovi, ktorým im následne odovzdal pamätné 
medaily. Medzi vyznamenanými nechýbali generál vo výs-

luţbe Ján Strcula, podplukovník Pavol Liška a ďalší. Po 

vyznamenaní príslušníkov povstaleckej armády s prejavmi 
vystúpili veliteľ Veliteľstva  Pozemného  

vojska Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky Ing. Oto Nečas, historik PhDr. Peter 

Švanda, ktorí priblíţili ţivot generála 

Štefana Jurecha s osobitým zreteľom na 
jeho aktivity po zapojení sa Slovenskej 

armády do druhej svetovej vojny po boku 
Nemeckej armády, kedy pripravoval 

prechod rýchlej divízie na stranu Červenej 

armády v rokoch 1943 a ako aj jeho postoje v roku 1944. Tieto 
skutočnosti sa neobišli bez povšimnutia nemeckej 

bezpečnostnej polície, ktoré mali za 
následok jeho zatknutie, väznenie a na jar 

1945 popravu. Povojnová história význam  

osobnosti generála Štefana Jurecha 
úmyselne zamlčovala. Náprava čiastočne 

nastala aţ v roku 1968, keď bol čiastočne 
rehabilitovaný. Aţ pri príleţitosti 100. 

výročia jeho narodenia v roku 1998 rodná 

obec Bošáca odhalila svojmu rodákovi pamätnú tabuľu 
a trenčianskemu letisku bol priznaný čestný názov 

„Trenčianske letisko generála Štefana Jurecha“. Na záver 
vystúpil generálov syn Marcel Jurech York, ktorý ţije 

v Kanade. Vyjadril poľutovanie nad tým, ţe meno jeho otca, 

PhDr. Peter Švanda 

Marcel Jurech York 
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ktorého si kaţdoročne uctievajú Slováci ţijúci v Kanade, sa 

nenašiel v Trenčíne nikto, kto by inicioval pomenovanie ulice. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 30.08.2004 

Pomocná evidencia 521/1/04, 522/1/04, 525/1/04, 530/1/04 
 

Najmä o otázkach fiskálnej decentralizácie a zavedení 

systému štátnej pokladnice rokovali predsedovia samospráv-
nych krajov dňa 13. septembra 2004 popoludní v priestoroch 

rytierskej sály Barborinho paláca Trenčianskeho hradu. 
Hostiteľom bol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja               

Ing. Štefan Štefanec, ktorý v tomto polroku zastáva rotujúcu 

funkciu prezidenta konferencie predsedov samosprávnych 
krajov. Keďţe stretnutie na Trenčianskom hrade bolo prvé 

počas tohto obdobia, Štefanec chcel, aby bolo dôstojné. 
„Ţupani si ho pochvaľovali, lebo bolo dobré a malo svoju 

úroveň,“ zhodnotil podujatie predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, podľa ktorého 
voľba na hrad padla preto, ţe je v jeho priestoroch ešte stále 

teplo. Ako dodal, ďalšie stretnutie v Trenčíne bude v druhej 
polovici októbra a pravdepodobne ho uskutočnia v priestoroch 

Galérie Alexandra Bazovského. Pracovné stretnutie 

pokračovalo nasledujúci deň v Trnave spoločne s klubom 
primátorov krajských miest K-8. V schválenom komuniké 

prítomní odporučili parlamentu prijať predloţené návrhy 
zákonov o fiskálnej decentralizácii, vďaka ktorým by sa mala 

otvoriť moţnosť stabilizácie príjmov územných samospráv. 

Zároveň poţiadali Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
o vydanie usmernenia z hľadiska jednotnosti výkladu zákona o 

dani z pridanej hodnoty, kde K-8 a Konferencia predsedov 
zastáva názor, ţe mestá a samosprávne kraje nakladajú so 

svojím majetkom na verejné účely a výkon samosprávy, čo 

nepovaţujú za narušenie hospodárskej súťaţe. Ak by malo 
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ministerstvo iný názor, mestá by nelogicky prišli o 19 % 

z príjmov za predaje tohto majetku, čo by mohlo ohroziť 

výkon ich samosprávnych funkcií. 
Trenčianske noviny 20.09.2004, 27.09.2004 

Pomocná evidencia 562/2/04, 571/1/04 
 

Na medzivládnej konferencii o československom doprav-

nom prepojení dňa 20. septembra 2004 v Zlíne vystúpil so 
svojou prednáškou aj predseda Euroregiónu Bíle – Biele 

Karpaty a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
Info Trenčín 07.10.2004 

Pomocná evidencia 589/1/04  

 
O ďalšom vyuţití trenčianskej synagógy a o vytvorení 

takzvanej „zlatej uličky“ rokoval primátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler so zástupcami Ţidovskej náboţenskej obce na 

Slovensku a Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. 

Info Trenčín 07.10.2004 
Pomocná evidencia 589/1/04 

 
Dňa 22. septembra 2004 sa uskutočnilo mimoriadne 

zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčí-
ne. Po jeho otvorení 

primátorom mesta 
Trenčín Ing. Branisla-

vom Cellerom a schvá-

lení programu jeho 
prvý bod – návrh na 

vyhlásenie náhradníka 
na uvoľnený mandát 

poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Tren-
primátor  Ing. Branislav Celler blahoţelá poslancovi Milošovi Kohoutovi 
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číne predniesol viceprimátor mesta Ing. Anton Boc. 

Predloţená správa konštatovala, ţe poslanec Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne JUDr. Michal Čiertek, ktorý 
kandidoval za Aliancie nového občana, listom zo dňa 8. 

septembra 2004 abdikoval na funkciu poslanca. Náhradníkom 
vo volebnom obvode č. 2 – Juh podľa počtu získaných hlasov 

ako druhý v poradí v komunálnych voľbách sa stal Miloš 

Kohout zo strany Aliancie nového občana. JUDr. Michal 
Čiertek svoju abdikáciu zdôvodnil tým, ţe nestíhal zladiť 

svoje pracovné povinnosti s funkciou poslanca. V rámci 
programu mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne zriadilo ďalšiu svoju komisiu „o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“. Členmi 
komisie sa stali zástupcovia všetkých politických strán, 

zastúpených v mestskom parlamente – za Kresťansko-
demokratické hnutie Gabriela Hubinská, za Demokratickú 

stranu Mgr. Anna Plánková, za Slovenskú demokratickú 

a kresťanskú úniu (Ing. Anton Boc, za Alianciu nového 
občana Branislav Zubričaňák, za  demokratickú úniu MUDr. 

Ľubomír Sámel a Ľudovú stranu Hnutie za demokratické 
Slovensko Janka Fabová. Predsedníčkou komisie sa stala 

Gabriela Hubinská. Táto komisia podľa zákona č. 357/2004  

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov bude dohliadať nad tým, aby sa osobný záujem 

primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
nedostal do rozporu s verejným záujmom pri výkone ich 

funkcií. Podľa zákona je poslanec povinný do 30 dní odo dňa, 

keď sa ujal výkonu funkcie a počas jej výkonu vţdy do                 
31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci 

kalendárny rok, v ktorom uvedie či spĺňa podmienky 
nezlučiteľnosti výkonu verejného funkcionára s výkonom 

iných funkcií, zamestnaní alebo činností. Uvedie aj príjmy 
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a majetkové pomery svoje, manţelského partnera 

a neplnoletých detí. 

Trenčianske noviny 27.09.2004 
Pomocná evidencia 555/1/04, 568/1/04 

 
Dňa 23. septembra 2004 absolvoval primátor mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler s odbornými pracovníkmi Útvaru 

hlavného architekta Mestského úradu v Trenčíne návštevu 
maďarského mesta Györu. Táto návšteva sa uskutočnila 

cielene, predovšetkým v súvislosti s budovaním aquaparku na 
Ostrove. Je zaujímavé a pritom symbolické, ţe v tridsiatich 

rokoch minulého storočia, keď sa mala budovať trenčianska 

letná plaváreň, vtedajší predstavitelia mesta Trenčín tieţ išli 
hľadať inšpiráciu do Györu. Dnes je tam pôvodný bazén 

z roku 1934 aj z prevádzkovými priestormi pripomínajúci 
pôvodný trenčiansky bazén i vstup na kúpalisko, konštatovala 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Ďalej poznamenala, ţe plocha 

na Ostrove, pribliţne 3 ha je pribliţne veľká ako v Györi. 
Predpokladá sa, ţe projektové práce budú hotové koncom roka 

2005. 
Info Trenčín 07.10.2004 

Pomocná evidencia 589/1/04 

 
Dňa 24. septembra 2004 sa uskutočnilo na Mestskom úrade 

v Trenčíne prerokovanie technickej štúdie 1. etapy akcie 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“ za účasti primátora 

mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, odborných pracov-

níkov Mestského úradu v Trenčíne, členov komisií Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, predstavitelia Slovenskej správy 

ciest, Obvodného a Krajského úradu ţivotného prostredia. 
Technickú štúdiu predkladala česká firma „Valbek“ z Liberca.  

Info Trenčín 07.10.2004 

Pomocná evidencia 589/1/04 
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Dňa 27. septembra 2004 sa uskutočnila 

tlačová beseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, na ktorej občianske zdruţenie 
„Brečtan“ z Nového Mesta nad Váhom, ako 

enviromentálna nezisková mimovládna orga-
nizácia, informovala, ţe dňa 12. júla 2004 

nadobudla účinnosť 

zmluva o implemen-
tácii grantu z pros-

triedkov „Phare“, na 

základe ktorej začala 
spolu so svojím part-

nerom Trenčianskym 
samosprávnym krajom 

realizovať projekt 

„Regionálna surovi-
nová politika Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. O tejto skutočnosti infor-
moval zástupca občianskeho zdruţenia „Brečtan“ RNDr. 

Daniel Darida. Ďalej uviedol, ţe cieľom projektu je vytvoriť 

dokument „Surovinová základňa kraja“ ako nástroja aktívneho 
regionálneho rozvoja pre vypracovanie záväzného podkladu 

územného plánovania a plánovania regionálneho rozvoja. 
Tento dokument by mal byť tieţ podkladom pre aktualizáciu 

nedávno schválenej surovinovej politiky Slovenskej republiky 
a zdrojom inšpirácie pre podávanie projektov do fondov 

Európskej komisie. Tlačový hovorca Trenčianskeho samo-

správneho kraja PaedDr. Jozef Boţik vo svojej informácii 
zvýraznil, ţe občianske zdruţenie „Brečtan“ týmto projektom 

nadviazal na svoju úspešnú predchádzajúcu činnosť. Tren-
čiansky samosprávny kraj uvítal iniciatívu občianskych 

zdruţení, ktoré umoţňujú získanie mimorozpočtových zdrojov 

pre koncepčné a ucelené riešenia súčasných problémov. 

zľava RNDr. Daniel Darina, PaedDr. Jozef Boţik 

RNDr. Daniel Darina 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 567/1/04 

 
Dňa 29. septembra 2004 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler v obradnej miestnosti mesta Trenčín 
jubilujúceho spisovateľa Rudolfa Dobiáša. Po privítaní 

obradníčkou Bc. Elenou Gabajovou 

sa k jubilantovi prihovoril primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Osobitne vyzdvihol jeho snahu 
priniesť do literatúry nepoznané sku-

točnosti z vlastne preţitého obdobia 

päťdesiatich rokov minulého storočia, 
kedy bol bezdôvodne na základe 

anonymného udania zatknutý a dlhší 
čas väznený, ktoré našlo vyjadrenie 

v knihe „Temná zeleň“. Vyz-

dvihol aktivitu majstra pera 
Rudolfa Dobiáša, keď popri 

svojej pracovnej vyťaţenosti 
nezabúda na generáciu mla-

dých čitateľov a začínajúcich 

literátov. Práve jej umoţnil 

poodhaliť biele stránky našej 
histórie, ktorá bola v minulosti 

zahalená. Na záver zaţelal 
jubilantovi veľa úspešných 

nápadov so ţelaním, na ktoré sa 

jeho čitatelia určite tešia. Potom 

jubilant Rudolf Dobiáš 

prijatie blahoţelania od primátora Ing. B. Cellera 

zápis do pamätnej knihy Mesta Trenčín 
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sa jubilant zapísal do pamätnej knihy mesta Trenčín a na jeho 

zdravie si všetci prítomní slávnostného prijatia pripili 

zlatistým mokom sektu. Spisovateľ Rudolf Dobiáš, citovo 
veľmi dojatý, poďakoval sa za milé prijatie na pôde mesta 

Trenčín a odovzdal primátorovi mesta Trenčín Ing. 
Branislavovi Cellerovi s osobným venovaním dve svoje 

posledné vydané knihy.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 04.10.2004 

Pomocná evidencia 584/3/04 
 

Dňa 5. októbra 2004 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 

bola slávnostne podpísaná Deklarácia o partnerstve 
a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a 

regiónom Trondelag - 
Nórsko . Zmluvu sig-

novali za nórsku stranu 

krajský kancelár kraj-
skej rady Sor-Tron-

delag Olav Huseby 
a za Trenčiansky samo-

správny kraj jeho 

predseda Ing. Štefan 
Štefanec. V úvode de-

klarácie je konštatované, ţe Nórske kráľovstvo z hľadiska pro-
cesu európskej integrácie a vytvárania dobrých vzťahov je 

presvedčené o vynakladaní sústavného úsilia podporujúceho 

rozvoj medzinárodných, hospodárskych, kultúrnych a politic-
kých kontaktov na regionálnej úrovni preto sa obe strany 

rozhodli podpísať deklaráciu. Deklarácia o spolupráci medzi 
Trenčianskym samosprávnym krajom a regiónom Trondelag je 

vyjadrením a definovaním vecných rámcov spolupráce 

v jednotlivých sférach spoločenského ţivota oboch regiónov. 

Olav Huseby a Ing. Štefan Štefanec si odovzdávajú potvrdenú zmluvu 
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Účastníci spoločného stretnutia medzi Trenčianskym samo-

správnym krajom a regiónom Trondelag : 

- s uspokojením konštatujú, ţe spolupráca regiónov sa 
intenzívne rozvíja v duchu partnerstva a obojstrannej 

výhodnosti; 
- sú si vedomí významu vzájomných obchodných kontaktov 

a potreby posilnenia ďalšieho rozvoja hospodárske j spolu-

práce medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a regió-
nom Trondelang; 

- deklarujú, ţe medzi 
hlavné oblasti budú-

cej spolupráce patrí 

obnova a ochrana kul-
túrneho dedičstva, 

hospodársky rozvoj, 
ochrana ţivotného 

prostredia, kultúra, 

šport, vzdelávanie 
a cestovný ruch; 

- predikujú budúcu in-
štitucionalizáciu obojstranne výhodnej a programovo roz-

vojovej spolupráce; 

- vyjadrujú poďakovanie 
zástupcom oboch re-

giónov za aktívnu účasť na 
stretnutí a predstaviteľom 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja za zorga-
nizovanie tohto spoločného 

podujatia. 
Na rokovaní sa zúčastnili za 

Trenčiansky samosprávny 

kraj jeho predseda Ing. pohár sektu na dobrú spoluprácu zľava Olav Huseby 

a Ing. Štefan Štefanec 

zľava Olav Huseby a Ing. Štefan Štefanec si vymieňajú podpísanú dohodu 
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Štefan Štefanec, podpredseda Ing. Jozef Fabian, radca PaedDr. 

Jozef Boţik, riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Pavol Krištof, predsedovia komisií Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a riaditeľ Regionálnej pobočky Slo-

venskej obchodnej 
a priemyselnej komo-

ry v Trenčíne Ing. 

Anton Foltýn. Za 
nórskeho Trodelagu 

sa zúčastnila dele-
gácia v zloţení - 

Jens-Ivar Tronshart, 

mestská správa ma-
gistratu mesta Trond-

heim, Olav Huseby, 
krajský kancelár 

krajskej rady Sor-Trondelag, Geirmund Lykke, krajský 

kancelár krajskej rady Sor-Trondelag, Birger Elvestad, 
prezident, magistratu mesta Trondheim, Terje Thuseth, Odbor 

regionálneho rozvoja kraja Sor-Trondelag, Jon Uthus, riaditeľ 
Konfederácie nórskeho obchodu a priemyslu v Trondelagu, 

Lisbeth Vassaas, samostatný poradca, EIC, Obchodná 

a priemyselná komora a Obnova Nórska v Sor-Trondelag, 
Anders Stolan, riaditeľ medzinárodných prevádzkových 

činností SINTEF Technológie a spoločnosť a Honorárny 
konzul Slovenskej republiky v Trondheime Erik Frederiksen. 

Z tlačovej besedy vyplynulo, ţe počas svojej trojdňovej 

návštevy delegácia regiónu Trondelag rokovala : 
- s predstaviteľmi Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

Trenčianskom hrade o moţnostiach financovania projektu 
obnovy a rekonštrukcie Trenčianskeho hradu; 

Olav Huseby a Ing. Štefan Štefanec o svojich zámeroch informovali novinárov 
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- s predstaviteľmi Regionálnej kancelárie Slovenskej 

priemyselnej a obchodnej komory v Trenčíne o moţnostiach 

spolupráce s podnikateľskými subjektami; 
- a predstaviteľmi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

o nadviazaní kontaktov s Univerzitou v Trondheime. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 11.10.2004, 25.10.2004 

Pomocná evidencia  629/1/04 
 

Počas celého týţdňa od 27. septembra do 2. októbra 2004 
vodiči viac ako inokedy zbystrili pozornosť, pretoţe 

prebiehala bezpečnostno – dopravná akcia Policajného zboru 

Slovenskej republiky pod názvom „Jastrab“. Ostrým očiam 
„Jastraba“ len máločo uniklo. Hliadky dopravnej a 

poriadkovej polície, posilnené o mestských, obecných a 
vojenských policajtov ich kontrolovali  v mestách, obciach i 

mimo nich, teda i na diaľniciach. V Trenčianskom kraji do 

akcie, ktorá trvala 75 hodín, bolo nasadených 875 policajtov. 
Zistených bolo celkovo 4607 dopravných priestupkov. V blo-

kovom konaní policajti vyriešili 4042 prípadov a dohovárali 
471 vodičom. Za nedodrţanie rýchlosti pokutovali 1427 

vodičov. Za nepouţitie bezpečnostných pásov 734. Pre zlý 

technický  stavu 860 a jazdy bez osvetlenia 66 vodičov. V 359 
prípadoch zadrţali osvedčenie o evidencii vozidla a v 48 

prípadoch vodičské preukazy. Zároveň policajti u 22 vodičov 
zistili jazdu pod vplyvom alkoholu. Celková suma, vybraná v 

rámci akcie „Jastrab“ v Trenčianskom kraji, predstavovala 

čiastku takmer 3 milióny korún. Policajné hliadky počas akcie 
„Jastrab“ v rámci mesta Trenčín najviac nedisciplinovaných 

vodičov nachytali na Námestí svätej Anny a na rýchlostnej 
komunikácii 2/507 – Električná ulica.  

Trenčianske noviny 04.10.2004 

Pomocná evidencia 565/1/04 
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Na konferencii o komunálnom manaţmente, ktorá sa niesla 

pod heslom „Ako zvládnuť decentralizáciu a vyuţiť rozvojový 

potenciál miest a obcí“ usporiadanej v Bratislave týţdenníkom 
„Trend“ vystúpil primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

s prednáškou na tému „Ako financovať rozvoj mesta“. 
Info Trenčín 07.10.2004 

Pomocná evidencia 5891/04 

 

Mesto Trenčín dňa 1. októbra 2004 uţ po druhýkrát v tom-
to roku poctila návštevou skupina 21 zástupcov krajských 

a okresných miest grófstva Cork z Veľkej Británie. Cieľom 
návštevy, ktoré organizovalo Veľvyslanectvo Írska v Sloven-

skej republike bolo lepšie spoznať Slovenskú republiku a nad-

viazať uţitočné kontakty. Návštevu prijal primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a prednostka Mestského úradu 

v Trenčíne JUDr. Iveta 
Orgoníková. Počas de-

baty sa ţivo zaujímali 

o problematiku fungo-
vania verejnej správy a 

na jej prebiehajúcu 
reformu. Ocenili turis-

tické moţnosti mesta 

Trenčín a vôbec poten-
ciál celého regiónu. 

Írski hostia navštívili 
okrem Trenčína aj ďalšie mestá – Trenčianske Teplice, Bra-

tislavu a Trnavu. 

Info Trenčín 07.10.2004 
Pomocná evidencia 589/1/04 

 

prijatie sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne 
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Dňom 1. októbra 2004 nastúpil do funkcie riaditeľa 

Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru 

v Trenčíne Ján Pleva. 
Trenčianske noviny 18.10.2004 

Pomocná evidencia 603/2/04 
 

V zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne sa v pondelok 11. októbra 
2004 uskutočnil Národný konvent o Európskej únii. Ide 

o jeden z najvýznamnejších eurointegračných projektov roka 
2004, ktorý zastrešuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú 

politiku. V Trenčíne sa stretla 4. pracovná skupina pre regio-

nálnu politiku a regionálny rozvoj. V úvodnej časti privítal 
prítomných podpredseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabian. 
Kladne hodnotil zámer Európskej únie 

riešiť aktuálne problémy na regionálnej 

úrovni. Zhodnotil tieţ súčasnú situáciu 
Trenčianskeho kraja, ktorý patrí medzi 

relatívne najvyspelejšie regióny Sloven-
ska. Isté obmedzenie vidí v nedobudova-

nej infraštruktúre, ktorá by mohla odradiť 

ďalších investorov. V ďalšej časti zodpo-
vedali na vznesené otázky spolupredseda 4. skupiny a gene-

rálny riaditeľ sekcie európskych záleţitostí Úradu vlády Slo-
venskej republiky Ing. Ladislav Setnický, vedúca sekcie ria-

denia pomoci z Európskej únie Ministerstva výstavby a re-

gionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Darina Obo-
rilová , zástupcovia Vidieckeho parlamentu, zástupcovia 

Zdruţenia podnikateľov Slovenska a iní. O aktuálnej proble-
matike v rámci trenčianskeho regiónu informoval Mgr. Róbert 

Galko. Všetci prítomní sa zhodli na tom, ţe vzhľadom na 

problémy s tvorbou a realizáciou regionálnej politiky a re-

Ing. Ladislav Setnický 
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gionálneho rozvoja na Slovensku, by sa malo zodpovednejšie 

pristupovať k riešeniu problémov jednotlivých regiónov 

vytvorením adekvátnejších nástrojov a decentralizovaním 
kompetencií, zodpovednosti a finančných zdrojov. Cieľom by 

sa mala stať i podpora informačnej spoločnosti v regiónoch.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 578/1/04, 579/1/04, 589/1/04 

 
Dňa 12. októbra 2004 

rokov snem Krajskej 
organizácie Slovenské-

ho syndikátu novinárov 

v Trenčíne. Po otvorení 
rokovania a privítaní 

účastníkov snemu, oso-
bitne delegáta za Slo-

venský syndikát novinárov šéfredaktora časopisu „Obrana – 

armáda“ Pavla Viteka, jeho  podpredsedníčkou Ľubomírou 
Sedlákovou, činnosť organizácie za 

uplynulé volebné obdobie zhodnotila 
predsedníčka PhDr. Oľga Kajabová. 

Z hodnotenia činnosti zaujali výsledky 

rokovania s Trenčianskym samosprávnym 
krajom vo veci vzájomnej  spolupráce, 

účasť na podujatí „ZOO domácich zvierat“ 
pri deti a mládeţ v Soblahove a stretnutia novinárov pred 

vianočnými sviatkami. Zaujala aj skutočnosť, ţe organizácia 

má 92 registrovaných členov, z ktorých však bolo prítomných 
len 26 členov. Správu o hospodárení predniesol predseda 

revíznej komisie PhDr. Leo Kuţela. S pozdravným 
príhovorom sa prihovoril Pavol Vitek. Jeho vystúpenie však 

upozornilo na negatíva, ktoré v organizácii panujú, pretoţe 

organizácia veľmi málo pomáha novinárom, osobitne tým, 

predsednícky stôl zľava – L. Kuţela, O. Kajabová, P. Vitek, Ľ. Sedláková 

Pavol Vitek 
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ktorí sú v núdzi. Vo voľbách si novinári schválili nový krajský 

výbor v čele s Ľubomírou Sedlákovou, revíznu komisiu 

a delegátov na celoslovenský snem Slovenského syndikátu 
novinárov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 586/1/04 

 

Dňa 19. októbra 2004 uskutočnila Krajská organizácia 
Slovenského syndikátu novinárov tlačovú besedu v Centre 

sociálnych sluţieb na Liptovskej v Trenčíne pri 
príleţitosti „Mesiaca úcty k starším“, aby 

svojim členom – novinárom priblíţila činnosť 

zamestnancov a kaţdodenný ţivot obyvateľov 
- klientov tohto zariadenia. Tlačovej besedy sa 

okrem vedenia Centra sociálnych sluţieb 
v Trenčíne zúčastnili aj jeho obyvatelia - 

klienti. Riaditeľ Centra sociálnych sluţieb 

v Trenčíne  Ing. Igor Šumaj vo svojom vystúpení priblíţil 
históriu vzniku zariadenia so zvýraznením jednotlivých 

dôleţitých časových úsekov, ktorými sa kapacita zariadenia 

riaditeľ Ing. Igor Šumaj 

novinári a vedenie penziónu 
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a tým aj rozsah a náročnosť poskytovaných sluţieb sa 

zvyšovala. Z nich osobitne treba spomenúť, ţe : 

- slávnostné otvorenie zariadenie sa uskutočnilo dňa               
18. septembra 2000 za prítomnosti vtedajšieho ministra 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing. 
Petra Magvašiho, primátora mesta Trenčín Ing. Jozefa Ţišku 

a ďalších hostí; 

- v čase otvorenia ako prvé bolo sprevádzkované oddelenie 
pre chodiacich a sebestačných klientov o kapacite 62 miest 

(18 muţov, 44 ţien), ktorí boli umiestnení na prvom aţ 
treťom poschodí ubytovacieho pavilónu;  

- v decembri 2001 bolo sprevádz-

kované oddelenie so zvýšeným psy-
chiatrickým dohľadom o kapacite 62 

miest (31 muţov, 31 ţien), ktorí boli 
umiestnení na štvrtom a piatom pos-

chodí ubytovacieho pavilónu; 

- v júli 2003 bolo sprevádzkované 
chránené bývanie o kapacite 6 miest 

(3 muţi, 3 ţeny), teda klienti, ktorí sú 
schopní viesť samostatný ţivot pomocou  inej osoby;  

- v októbri 2003 bolo ako posledné sprevádzkované posledné 

lôţkové oddelenie o kapacite 52 miest (22 muţov, 30 ţien); 
- k dnešnému dňu má zariadenie kapacitu 182 miest; 

- o klientov sa stará 82 zamestnancov; 
O poskytovaných sluţbách pre klientov 

informovala hlavná sestra Jana Pastierová 

a sociálne sestry Ivana Jurišová a Ing. 
Lucia Gaţíková. V súlade so zákonom                

č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci pos-
kytuje toto zariadenie klientom základné 

sluţby ako sú stravovanie, bývanie 

a zaopatrenie a okrem toho sú poskytované 

hlavná sestra Jana Pastierová 

sociálna sestra Ing. L. Gaţíková 



 197 

ďalšie nevyhnutné sluţby : 

- poradenstvo, záujmovú a kultúrnu činnosť, rekreačnú 

činnosť a pracovnú terapiu; 
- praktického lekára dospelých, psychiatra a psychológa 

jedenkrát do týţdňa; 
- umoţňujúce vypoţičiavanie beletrie v kniţnici, veriacim 

náboţenské a duchovné vyţitie v kaplnke, návštevu 

telocvične, hobby miestnosti a relaxačnej miestnosti;  
I napriek tomu, ţe v zariadení je ubytované široké spektrum 

klientov so svojimi predchádzajúcimi návykmi bolo veľkým 
umením zladiť ich poţiadavky na stravu a na poskytovanie 

rôznych sluţieb, čo sa doposiaľ podarilo zladiť  k spokojnosti 

všetkých. Túto spokojnosť potvrdili aj zúčastnení klienti pri 
rozhovoroch s novinármi. 

Z mnoţstva vznesených 
pripomienok a ţiadostí 

zostala nezodpovedanou 

a otvorenou tá, ktorá sa 
dotýkala priblíţenia niek-

torých spojov mestskej 
hromadnej dopravy k za-

riadeniu. Novinárov mi-

moriadne zaujala výstava 
prác, ktoré zhotovili klienti vo svojom voľnom čase. Išlo 

o prekrásne výšivky, dekoratívne úpravy umelých kvetov, ale 
najmä kresby Jána Robicha, ktorý prednedávnom oslávil svoje 

deväťdesiate narodeniny. Milé stretnutie novinárov s oby-

vateľmi Centra sociálnych sluţieb v Trenčíne bolo ukončené 
prehliadkou izieb na jednotlivých oddeleniach. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 598/1/04 

 

novinárov zaujali práce dôchodcov 
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec za účasti ostatných funkcionárov úradu prijal dňa 19. 

októbra 2004 delegáciu z Brestskej oblasti Bieloruskej 
republiky vedenej zástupcom predsedu Brestskej oblasti 

Konstantinom Piachkom. Po oficiálnom rokovaní sa zúčastnili 
otvorenia 10. ročníka medzinárodného veľtrhu elektroniky 

a energetiky EloSys 2004. V prie-

behu dňa hostia absolvovali pre-
hliadku Trenčianskeho hradu. Dňa 

20. októbra 2004 členovia delegácie 
v sprievode podpredsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. 

Jozefa Fabiana navštívili firmy 
„Gabor“ a „Milsy“ v Bánovciach 

nad Bebravou. Ďalej zavítali do 
Prievidze a Bojníc, kde si prezreli 

kúpele a Bojnícky zámok. Záver 

pobytu patril spoločnej večeri 
s podnikateľmi z okresu Myjava v meste Myjava. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 25.10.2004 

Pomocná evidencia 629/2/04 

 

Dňa 22. októbra sa uskutočnila tlačová beseda mesta 
Trenčín za účasti primátora mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera, splnomocnenca Vlády Slovenskej republiky pre 

decentralizáciu verejnej správy Ing.  Viktora Niţňanského, 
riaditeľa Nadácie F. A. Hayeka Ing. Ivana Švejnu, vedúceho 

útvaru strategického rozvoja mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cvachu, analytika Nadácie F. A. Hayeka Ing. Matúša 

Pošvanca a poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie Branislava 
Zubričaňáka. Hlavným obsahom tlačovej besedy bolo 

zľava – Ing. Š. Stefanec a K. Piachko 
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zoznámenie s návrhom významného strategického dokumentu 

pod názvom „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Trenčín do 2016“, ktorý na základe súťaţe vypracovala 
Nadácia F.A. Hayeka. Bolo by pekné, keby tak Trenčín 

vyzeral, uviedol primátor Branislav Celler. Z jeho pohľadu ide 
o najdôleţitejší strategický dokument, aký mesto Trenčín za 

posledné roky prijímalo, rovnako dôleţitý ako územný plán 

rozvoja mesta. Cie-
ľom dokumentu po-

dľa neho nie je to, 
aká kanalizácia sa 

má kedy a kde 

vybudovať, ale defi-
nícia toho, na akých 

princípoch sa bude 
Trenčín rozvíjať. 

Ako ďalej vysvetlil, 

plán je potrebné 
prijať aj kvôli tomu, 

aby sa Trenčín mohol uchádzať o prostriedky z Európskej 
únie. Nadácia F. A. Hayeka je známa presadzovaním hodnôt 

pravicového liberalizmu. Ako pripomenul analytik nadácie 

Matúš Pošvanc, tieto hodnoty zdôrazňujú osobnú slobodu 
jednotlivca, jeho zodpovednosť, súkromnú iniciatívu, vlast-

nícke práva ako aj dôleţitosť trhovej ekonomiky a mini-
malizácie štátnych zásahov. Riaditeľ nadácie Ivan Švejna 

vysvetlil, ţe vypracovanie plánu je ich prvým pokusom o 

aplikáciu liberálnych princípov na komunálnu úroveň. Verejná 
diskusia o dokumente bude prebiehať do decembra 2004, kedy 

bude plán predloţený na schválenie poslancom mestského 
zastupiteľstva. Druhým bodom bolo zoznámenie s návrhom na 

zrušenie Školského klubu „Sedmička“ a jeho zlúčenie do 

Základnej školy Trenčín, Hodţova ulica v Trenčíne.  

t lačovú besedu viedol primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler (v strede) 
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Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 02.11.2004 

Pomocná evidencia 642/1/04 
 

Dňa 28. októbra 2004 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vedené primátorom mesta Ing. 

Branislavom Cellerom za účasti 24 poslancov. V jeho 

programe rokovania bolo celkom 18 bodov, ktoré stačilo 
poslanci prerokovať v priebehu 2,5 hodiny. Najváţnejšími 

bodmi rokovania boli : 
- návrh na vyrade-

nie Školského klu-

bu detí, Trenčín, 
Gagarinova ulica 

zo siete škôl 
a školských zaria-

dení a jeho zarade-

nie do Základnej 
školy Trenčín, Ho-

dţova ulica; 
- a návrh na odvo-

lanie riaditeľa 

mestskej rozpočtovej organizácie Školské zariadenia Tren-
čín Ing. Rudolfa Ciernika a poverenie jej vedením organi-

zácie Mgr. Danielou Lorencovou, ktoré poslanci schválili.  
Vlastné poznámky 

 

V dňoch 28. aţ 29. októbra 2004 sa viac ako 40 zástupcov 
z krajín strednej a východnej Európy, pre-

dovšetkým re- prezentantov minister-
stiev poľnohos- podárstva a mimovlád-

nych organizácií, stretlo v hoteli Tatra 

v Trenčíne na 1. ročníku európskeho stretnutia siete „Avalon“, 

zľava – Ing. M. Bičan, JUDr. I. Orgoníková, Ing. B. Celler, Ing. A. Boc 
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aby spoločne diskutovali o otázkach ekologického 

poľnohospodárstva v tomto regiónu. Na tlačovej besede dňa 

28. októbra 2004 bliţšie o nadácii informoval člen Nadácie 
„Avalon“ Martien Lancaster. Nadácia „Avalon“ bola zaloţená 

v Holandsku pred desiatimi rokmi. Podporuje aktivity na 
rozvoj ekologického 

poľnohospodárstva, 

ochranu prírody a roz-
voj vidieka v krajinách 

strednej a východnej 
Európy. Konštatoval, ţe 

v nových členských 

štátoch Európskej únie 
je ekologické  poľno-

ospodárstvo rozvinuté 

nedostatočne a to v priemere 1,35 %, čo 

nedosahuje ani polovicu rozsahu v pôvod-
ných členských štátoch 

Európskej únie, kde je 

hodnota 3,5 %. Slovensko 
má napriek veľkému 

potenciálu ekologické poľ-
ohospodárstvo zastúpené 

na ploche  menšej ako 2,5 % celkovej 

poľnohospodárskej pôdy. Pritom cesta 
rozvoja kvality potravín je jedine moţná pre 

poľnohospodárstve v rozšírenej Európe. 
O niečo lepšie sú na tom v Rakúsku, kde je 

ekologické poľnohospodárstvo rozvinuté na 

ploche väčšej ako 5,5 % a v Rakúsku 
dokonca viac ako 10 %. O záujme občanov 

kupovať ekologické potravinové výrobky sa 
vyjadrila vedúca najväčšieho bioobchode 

Martien Lancaster 

Daniel Lešinský 

Klaudia Medálová 
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Slovenska „ U malého princa“ v Trenčíne Klaudia Medálová. 

Bio-potraviny zaznamenali za posledné roky obrovský boom, 

čo potvrdzuje medziročný  20 % rast. Spotrebitelia im dávajú 
prednosť pred konvenčnými potravinami prednosť preto, lebo 

sú veľmi chutné a zdraviu prospešné. Obsahujú veľa 
vitamínov a bioaktívnych látok, ktoré sú menej rizikové 

z hľadiska obsahu pesticídov, nitrátov, syntetických 

prídavných látok pouţívaných pri výrobe potravín. Dnes sú 
biopotraviny dostupné aj na Slovensku, dokonca aj 

hypermarketoch. Trvanlivé biopotraviny si spotrebitelia môţu 
objednávať aj cez internet od 

januára 2004. O činnosti mimo-

vládnej organizácii „Agro-Eko 
fórum“ informoval novinárov 

jeho predstaviteľ Daniel Le-
šinský. Organizácia podporuje 

rozvoj a presadzovanie ekolo-

gického poľnohospodárstva 
a všeobecnú ekologizáciu poľnohospodárstva na Slovensku, 

ako jednu z priorít. Na záver tlačovej besedy boli ponúknuté 
novinárom upravené biopotraviny. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 623/1/04 
 

Dňa 29. októbra  2004 sa uskutočnilo 
v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne pri-

jatie významných hostí „Dubčekových dní“ 

v Uhrovci predsedom Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Štefanom Štefancom, 

primátorom mesta Trenčín Ing. Branisla-
vom Cellerom, rektorom Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 

Jurajom Wagnerom, PhD. a synmi Ale-
Ing. Zuzana Mačeková 

účastníci stretnutia skúsili biopotraviny 
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xandra Dubčeka MUDr. Pavla Dubčeka a Ing. Petra Dubčeka. 

Slávnostné prijatie otvorila a všetkých privítala starostka obce 

Uhrovec Ing. Zuzana Mačeková. Osobitne privítala Jeho Ex-
celenciu veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej 

republike Zenona Kosiniaka – Kamysza, primátora mest-skej 
časti talianskeho 

mesta Bologna, 

Casalechio di 
Reno Simone 

Gamberiniho, 
primátora maďar-

ského mesta Kis-

kunfelegyháza 
Józsefa Ficsóra 

a starostu obce 
Slavičín Pavla Studeníka. Po privítaní prítomných starostka 

obce Uhrovec Ing. Zuzana Mačeková informovala o podujatí, 

nad ktorým prevzal patronát prezident Slovenskej republiky 
Ivan Gašparovič. Toto podujatie „Pamätné dni Alexandra 

Dubčeka“ vstúpilo do svojho 10. ročníka 
organizované prostredníctvom Spoločnosti 

Alexandra Dubčeka, finančne podporené 

Medzinárodným Višegradským fondom. 
Nosným program bude dňa 30. októbra 

2004 medzinárodné sympózium so sériou 
prednášok, na ktorom jednotlivé významné 

osobnosti zhodnotia osobnosť Alexandra 

Dubčeka. Vyvrcholením podujatia bude 
v ten istý deň slávnostné otvorenie výstavy 

pod názvom „Alexander Dubček a Európa“ prezidentom 
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom, udelenie oce-

nenia obcou Uhrovec významným osobnostiam politického, 

spoločenského a kultúrneho ţivota. Synom Alexandra 

Ing. Štefan Štefanec 
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Dubčeka MUDr. Pavlovi Dubčekovi a Ing. 

Petrovi Dubčekovi bude udelené čestné 

občianstvo obce Uhrovec. Vyslovila 
presvedčenie, ţe podujatie splní svoj cieľ 

a prispeje k zviditeľneniu obce Uhrovec 
i celého Trenčianskeho kraja. Na jej 

vystúpenie nadviazal predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec. Vyslovil radosť nad tým, ţe sa 

starostke obce Uhrovec podarilo uskutočniť tento veľkolepý 
projekt, ktorým si celá spoločnosť pripomenie významnú 

postavu novodobých dejín Slovenska Alexandra Dubčeka. 

Ďalší slávnostný rečník primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler zvýraznil osobnosť Alexandra Dubčeka, ktorá priniesla 

do ţivota spoločnosti politickú kultúru zaloţenej na spolupráci 
a konsenzu. Dubčekov odkaz pre nás najlepšie vystihuje jeho 

citát „Nezahynie národ, v ktorom sa kaţdý dokáţe riadiť tak 

svojím rozumom ako aj svojím 
svedomím.“ Ţivot Alexandra Dubčeka je 

nerozlučne spojená nielen s trenčianskym 
regiónom, ale i jeho sídlom mestom 

Trenčín. Prišiel do Trenčína po oslobodení 

a jeho ţivot bol spojený s organizovaním 
politického ţivota Trenčianskeho okresu. 

Vír vtedajšej doby ho zavial do iných 
miest Slovenska, do Prahy a zahraničia. 

Demokratizačný proces v rámci komunistickej strany, ktorý 

stelesňoval, vyvrcholil v roku 1968. Počas neho zrušila sa 
cenzúra, obnovilo sa drobné súkromné podnikanie, v centrálne 

riadenej ekonomike mal hrať svoju úlohu trh. Prv, však sa neţ 
sa stačili vyprofilovať obrysy socializmu s ľudskou tvárou, 

vstúpili na územie Československa v auguste 1968 vojská 

Varšavskej zmluvy a následná okupácia trvala viac ako 

Ing. Branislav Celler 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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dvadsať rokov. I napriek tomu sa Alexander Dubček do 

Trenčína veľmi rád vracal i napriek tomu, ţe ho politickí 

predstavitelia ignorovali. Je zaráţajúce, ţe naša spoločnosť 
venuje malú pozornosť muţovi, ktorý pre jej budúcnosť 

venoval toľko úsilia. Na druhej strane je potešiteľné, ţe si stále 
viac pripomíname v Trenčíne pozitívum Alexandra Dubčeka. 

Dôkazom je prijatie jeho mena Trenčianskou univerzitou. 

Vyslovil presvedčenie, ţe mesto Trenčín, v duchu odkazu 
tohto slávneho muţa, sa úspešne zhostí 

mimoriadne zloţitých úloh súvisiacich 
s transformáciou verejnej správy ako aj pri 

realizácií projektov v oblasti dopravnej 

infraštruktúry, dobudovania priemyselných 
zón a ţivotného prostredia. Mesto Trenčín 

má k tomu vytvorené všetky ekonomické 
a personálne predpoklady, aby sa stalo 

prosperujúcim mestom, aby sa tak naplnil 

odkaz Alexandra Dubčeka. Posledným 
slávnostným rečníkom bol rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, CSc. Vo svojom 
príhovore zvýraznil skutočnosť, ţe i 

keď mesto Trenčín si píše svoju 

históriu viac ako dvetisíc rokov, je 
mestom, s ktorým sa spája jeho 

harmonický rozvoj. Dnes je aj 
mestom univerzitným, pretoţe 

v ňom sídli Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka. Vo svojej ďal-
šej časti príhovoru zoznámil s his-

tóriou a súčasnosťou Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. Konštatoval, ţe univerzita má 

konštituované štyri fakulty a dva ústavy, z ktorých jeden je 

orientovaný na humanitné vedy a druhý, ktorý má len pár 

Pavel Studeník 

Zenon Kosiniak-Kamysz 
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mesiacov a druhý je orientovaný na zdravotníctvo a ošetrova-

teľstvo a začína fungovať v tomto školskom roku. Za obdobie  

šesť rokov univerzitu opustilo viac ako jedentisíc absolventov 
inţinierov a viac ako dvetisíc absolventov bakalárov. 

Alexander Dubček vo svojich vystúpeniach označil univerzity 
za dielne ľudskosti. To, ţe má univerzita v Trenčíne meno 

významného muţa na jednej strane teší, ale na strane druhej aj 

zaväzuje. Univerzita je tu na to, aby okrem iného povznášala 
a rozširovala odkaz v oblasti sociálnej, humanistickej a poli-

tickej, ktorý po sebe zanechal Alexander Dubček. I keď má 
univerzita len krátke svoje trvanie, má 

vytvorené mimoriadne bohaté kontakty 

s univerzitami po celom svete. Osobitne 
spomenul Univerzitu v talianskej Bologni, 

ktorá prvá univerzita na svete ocenila 
Alexandra Dubčeka čestným doktorátom 

Dr.h.c. za jeho prínos na celkové dianie 

v Európe. Práve vďaka tejto univerzite 
v tomto roku Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka podpísala „Magnu 
chartu“ ako jedna z troch slovenských univerzít. V závere 

svojho vystúpenia vyjadril radosť zo stretnutí, ktoré pripravili 

organizátori pri tejto príleţitosti, predo-
všetkým, ţe budú príjemné a pouč-

né, umoţniac ďalšie priateľské a vedecké 
kontakty so zástupcami zúčastne-

ných krajín. Predsa to nebol záver 

oficiálnych prejavov, ale ten patril synom 
Alexandra Dubčeka MUDr. Pavlovi 

Dubčekovi a Ing. Petrovi Dubčekovi, 
ktorí poďakovali organizátorom za 

vynaloţené úsilie pre úspešný priebeh podujatia. 

S pozdravnými príhovormi vystúpili hostia : 

József Ficsóra 

Simone Gamberini 
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- Jeho Exelencia veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej 

republike Zenon Kosiniak – Kamysz sa vyznal z rešpektu 

k osobnosti Alexandra Dubčeka, o ktorom počul, keď mal 
desať rokov. 

- primátor mestskej časti talianskeho mesta Bologna, 
Casalechio di Reno Simone Gamberini,  

- primátor maďarského mesta Kiskunfelegyháza József 

Ficsóra 
-  a starosta moravskej obce Slavičín Pavel Studeník 

Vlastné poznámky 
 

Na poslednom rokovaní dňa 27. októbra 2004 Krajského 

zastupiteľstva v Trenčíne jeho poslanci totiţ nepodporili návrh 
rozpočtu, podľa ktorého si mal Trenčiansky samosprávny kraj 

na začatie výstavby budovy, takzv. Topoliho jamy, zobrať 
úver vo výške 120 miliónov korún. Zámer vystavať novú 

budovu, ktorú by spoločne zdieľal Trenčiansky samosprávny 

kraj, Krajská i Okresná prokuratúra v Trenčíne sa stal tým 
váţne ohrozený. Krajské zastupiteľstvo pritom ešte v auguste 

2004 schválilo kúpu rozostavaného objektu Domu štátnej 
správy v centre Trenčína. Megalomansky projektovaná stavba 

sa začala stavať ešte za vlády Vladimíra Mečiara, keď bol 

prednostom krajského úradu práve Milan Topoli. Po 
vybudovaní základov a po zmene vládnej garnitúry sa práce 

zastavili. Stavenisko teraz získal Trenčiansky samosprávny 
kraj za 50.000 Sk, ale zo strany Ministerstva financií Slo-

venskej republiky nebol zatiaľ prevod potvrdený. Slovenská 

republika na ňom od roku 1997 preinvestovala aţ 107 
miliónov Sk. Úradná hodnota objektu bola v súčasnosti určená 

na 54 miliónov Sk. Dve poschodia pravdepodobne osem pos-
chodovej budovy mali patriť práve prokuratúram. „Som 

sklamaný rozhodnutím poslancov, budem sa snaţiť, aby svoj 

názor ešte prehodnotili,“ konštatoval predseda Trenčianskeho 

Zenon Kosiniak-Kamysz 

Reno Simone Gamberini 
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samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Podľa neho 

poslanci nechcú ísť do takejto investície vo volebnom roku, 

lebo by to mohlo iritovať občanov. Rozhodnutie krajských 
poslancov s nevôľou prijali aj na trenčianskej krajskej i 

okresnej prokuratúre. Od 1. januára 2005 sa totiţ, v rámci 
optimalizácie súdnictva, rušia súdy v Novom Meste nad 

Váhom i Bánovciach nad Bebravou. Sudcovia i prokurátori zo 

zrušených súdov by sa mali presťahovať práve do Trenčína, 
nemajú však kam. V budove okresného súdu totiţ momentálne 

pôsobí aj krajská prokuratúra, ktorá sa mala presťahovať práve 
do novej budovy samosprávneho kraja a uvoľniť tak 

kancelárie pre sudcov zo zrušených súdov. Krajská 

prokurátorka JUDr. Viera Kováčiková sa vyjadrila, ţe o kúpu 
staveniska sa preto budú musieť pokúsiť samostatne, aj keď 

bez účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podobné 
problémy má aj trenčianska okresná prokuratúra. Podľa 

okresného prokurátora JUDr. Milana Marka je nepredsta-

viteľné, aby sa presunutí okresní prokurátori zmestili do 
jednoposchodovej vily, kde prokuratúra v súčasnosti sídli. 

Trenčianski sudcovia i prokurátori sa zhodujú, ţe situácia s 
priestormi v najväčšom slovenskom súdnom obvode je 

neudrţateľná. Okresnému súdu v Trenčíne patrí takmer 300-

tisíc obyvateľov a prokuratúry nevedia, ako si bez novej 
budovy s podstatne rozšírenou agendou dokáţu poradiť.  

Trenčianske noviny 02.11.04 
Pomocná evidencia 638/1/04 

 

Mesto Trenčín potre-buje nový centrálny cin-torín. S jeho 
prípravou by sa, podľa primátora Ing. Branislava Cellera, 

malo začať na budúci rok 2005. Cintoríny v meste Trenčín sú 
totiţ takmer plné a hrozí, ţe o niekoľko rokov nebude kde 

pochovávať. „Je to otázka maximálne piatich rokov, dokedy 

musíme mať vyriešený problém nového cintorína,“ myslí si 
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primátor. V územnom pláne je pre cintorín vyčlenená lokalita 

v Trenčíne - Zlatovciach pri diaľnici. Mesto Trenčín dalo v 

tomto roku urobiť na území hydrogeologický prieskum, 
pretoţe sa objavili informácie, ţe z hľadiska podloţia nie je 

úplne vhodné na vybudovanie cintorína. Výstavba by v 
takomto prípade mohla byť nákladná a aj hrobové miesta by 

boli veľmi drahé. Do konca roka 2005 by sa malo rozhodnúť, 

či postaví cintorín v Zlatovciach, alebo bude hľadať novú 
lokalitu. Do úvahy by podľa Cellera prichádzalo napríklad 

okolie Dušovej doliny v lesoparku Brezina, kde sú vojenské 
hroby. Súčasťou cintorína by malo byť aj krematórium, ktoré 

v Trenčíne v súčasnosti nie je. Predpokladá sa, ţe to nebude to 

mestská investícia, ţe sa nájde investor, ktorý krematórium 
vybuduje a bude 

ho aj prevádz-
kovať na komer-

čnej báze. Pro-

blémy s kapaci-
tou cintorínov 

rieši mesto uţ 
niekoľko rokov 

ich rozširovaním 

na susedné po-
zemky. Hlavný 

mestský cintorín 
pod sídliskom 

Juh sa zväčšuje aj v súčasnom období. V najbliţších rokoch sa 

rozšíri na najvyššiu moţnú kapacitu. Od roku 2000 
investovalo mesto do rozširovania tohto cintorína vyše sedem 

miliónov Sk. mali by sa na pochovávanie vyuţiť aj staré 
hrobové miesta, za ktoré uţ nikto neplatí. V Trenčíne zatiaľ sa 

situácia s neplatičmi nerieši radikálne. Podľa riaditeľa 

organizácie Mestské hospodárstvo Trenčín Ing. Františka 
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Klemana je na hlavnom mestskom cintoríne 13 525 hrobových 

miest. Neplatičov je asi  20 %. Na cintoríne je vybudovaných 

112 prázdnych hrobiek.  
Trenčianske noviny 02.11.2004 

Pomocná evidencia 635/1/04 
 

Dňa 28.októbra 2004 sa uskutočnila v Trenčíne Rotarianska 

storočnica na území československého dištriktu, ktorej 
začiatok patril vysadením lipky v Parku Milana Rastislava 

Štefánika. Do jej koreňov vloţili odkaz pripomínajúci tento 
významný deň „Rotary nás napĺňa hrdosťou a vďakou, ţe 

patríme do celosvetovej rodiny priateľov v nezištnej sluţbe“. 

Okrem lipy do parku pribudli aj oblé ţulové balvany, 
privezené do Trenčína spod Tatier, rozmiestnené sú okolo 

rotariánskej lipy. Na jednom z kameňov je vyrytý nápis „100 
rokov Rotary International 1905 – 2005“. V ten istý deň sa 

podrobili 19 členovia „Rotary klubu Trenčín“ skúške štyroch 

otázok, ktorou bo-
la podrobená mo-

rálna elita mesta 
na jeho zaklada-

júcej schôdzi. Na 

otázky, či je to 
pravda, či je to 

čestné voči všet-
kým, ktorých sa 

to týka, či to 

podporí priateľ-
stvo a vzájomnú 

dôveru a či to prinesie prospech všetkým zúčastneným 
odpovedalo v kongresovej sále Hotela Tatra v Trenčíne 

všetkých 19 prítomných členov „áno“. Hneď po inauguračnom 

sľube im Past District Guverner Československého dištriktu 

odhalenie pamätníka v parku M. R. Štefánika v Trenčíne 
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2240 Ivan Belan slávnostne im pripol na hruď pozlátený 

rotariánsky odznak. Rotary klub Trenčín sa stal päťdesiatym 

piatym na území dištriktu 2240. Ten zahŕňa celkovo 33 
českých a 12 slovenských klubov. Noví trenčianski rotariáni 

získali právo poţiadať o členstvo v celosvetovom spolo-
čenstve Rotary International. Vstúpiť do neho by mali v 

najbliţšom čase. Myšlienka na zaloţenie Rotary klubu v 

Trenčíne vznikla pred poldruha rokom, keď skupina priateľov, 
ktorí neboli ľahostajní voči dianiu okolo nich, sa v marci 2003 

začala organizovane stretávať, prijala rotariánsku ústavu a 
podujala sa napĺňať podmienky členstva. Nebolo to jed-

noduché, lebo medzinárodná organizácia sledovala dochádz-

ku, náplň stretnutí a najmä to, či klub v zakladaní spĺňa 
poslanie sluţby a pomoci. Svoj vzťah k dobrej veci skupina 

preukázala šiestimi projektmi pomoci občianskym zdru-
ţeniam. Benefíciou a zbierkami podporili občianske zdruţenie 

„Skleróza Multiplex“, Dom opatrovateľskej sluţby DEMI,  

občianske zdruţenie „Betlehem“, občianske zdruţenie 
„Maruška“, spolupracovali na podujatí „Skautská bašta 2004“ 

s 39. Skautským zborom v Trenčíne a umoţnili tieţ pri 
organizovaní výstavy obrazov amatérskej tvorby – „Výtvarné 

spektrum“. Po zaloţení Rotary Klubu v Trenčíne môţe tento 

spolupracovať na projektoch aj s ostatnými dištriktnými a 
medzinárodnými klubmi. V tomto roku zastáva post 

prezidenta trenčianskeho klubu Ján Babič. Zvolený je aj uţ 
jeho nástupca Marián Pečeň,  ktorý prevezme funkciu 

predsedu dňom 1. júla 2005, teda vtedy, keď sa začína rota-

riánsky rok. 
Trenčianske noviny 02.11.2004 

Pomocná evidencia 639/1/04 
 

Nepríjemné prekvapenie zaţili predstavitelia Mesta 

Trenčín, keď sa oboznámili v celoslovenskom denníku Sme zo 
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dňa 20. októbra 2004 a v regionálnom periodiku Trenčianske 

noviny zo dňa 2. novembra 2004 s hodnotením mesta Trenčín 

ratingovou agentúrou CRA Rating Agency. Agentúra priznala 
Mestu Trenčín najbonitnejší rating z pohľadu všetkých 

slovenských miest a zároveň jeho výhľad z dlhodobého 
hľadiska označila za negatívny. „Odhliadnuc od skutočnosti, 

ţe sme sa so záverečnou analýzou za posledné obdobie 

oboznámili z masmédií, čo je jasné porušenie zmluvných 
podmienok, dôvody negatív, prezentované analytikom Ing. 

Miroslavom Kňaţkom, povaţujem za absolútne nepro-
fesionálne,“ vyjadril sa k záverom agentúry primátor Ing. 

Branislav Celler. „V roku 2003 prijalo Mesto Trenčín všeo-

becne záväzné nariadenie č. 5/2003 „Zásady nakladania 
s finančnými prostriedkami mesta Trenčín“, podľa ktorého 

mesto Trenčín ako jedno z prvých miest na Slovensku 
pritvrdili celý rozpočtový proces, keď bolo schválené, ţe 

rozpočet sa môţe meniť iba dvakrát za rok. V roku 2002 sa 

napríklad menil šesťkrát. Striktne sme stanovili aj pouţitie 
rezervného fondu iba na ţivelné pohromy a udalosti charak-

teru všeobecného ohrozenia. V roku 2003 sa vrátili pros-
triedky do rezervného fondu, keď na konci roku 2002 predošlé 

mestské zastupiteľstvo celý fond minulo na akcie, ktoré v tom 

čase súviseli s dianím vo futbale v Trenčíne. V súčasnosti je 
na rezervnom konte mesta 18 miliónov 500 tisíc Sk.“  Primá-

tor ďalej pripomenul, ţe v roku 2003 mestské zastupiteľstvo 
prijalo veľmi výrazné opatrenia smerom k stabilizácii rozpoč-

tu a k jednoznačnej finančnej disciplíne mesta. Napríklad 

reštrukturalizovali sa existujúce úvery v objeme pribliţne              
100 miliónov Sk, pričom sa súťaţou s bankami dosiahla 

úrokovú sadzba pribliţne 2,5 % ročne, čo je  najniţšia úroková 
miera, akú v tom čase akékoľvek mesto na Slovensku 

dosiahlo. To svedčí o veľmi silnej bonite a dobrom hospodá-

rení mesta. A uţ vôbec sme ţiadne dlhy mesta nesplácali 
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z predaja majetku, pretoţe aj v zákone je stanovené, ţe kaţdá 

koruna získaná z predaja majetku sa musí pouţiť do nových 

investícií, do nového majetku. Za rok 2003 dosiahlo Mesto 
Trenčín prebytok hospodárenia vo výške 52 miliónov 318 tisíc 

Sk,  pričom beţný rozpočet mesta predstavoval za uvedené 
obdobie prebytok vo výške 19 miliónov 206 tisíc Sk. Takýto 

hospodársky výsledok predstavuje druhý najvyšší prebytok od 

roku 1999, čo jednoznačne vyvracia konštatovanie, ţe 
hospodárenie mesta v predošlých rokoch bolo na lepšej úrovni 

ako mesto zaknihovalo v roku 2003. K 31. decembru 2003 
Mesto Trenčín zníţilo celkový dlh vyplývajúci z nesplatenej 

istiny úverov na medziročnej báze o 8 miliónov 981 tisíc Sk, 

ktorý k tomuto dňu predstavoval sumu 119 miliónov 712 tisíc 
Sk. Priaznivý dopad na výšku beţných výdavkov a kvalitu 

poskytovaných sluţieb v nasledujúcich rokoch budú mať aj 
zmeny, uskutočnené samosprávou v roku 2003. Okrem  

reštrukturalizácie dlhovej sluţby mesta boli dôleţité opatrenia, 

vykonané napríklad v rámci prevádzky a údrţby verejného 
osvetlenia, otvorením klientského centra, zrušením mestskej 

príspevkovej organizácie Trenčianska programová a kultúrna 
agentúra a zabezpečovanie jej činnosti pracovníkmi mestského 

úradu, zrušením dvoch základných škôl, či zvýšenie 

bezpečnosti obyvateľov mesta  nárastom zamestnancov 
mestskej polície. V trende úspor výdavkov v rámci rozpočtu 

mesta Trenčín a zabezpečenia lepšej kvality poskytovaných 
sluţieb obyvateľom mesta Trenčín sa pokračovalo aj v roku 

2004, keď mesto uvaţuje so zabezpečovaním opráv a údrţby 

mestských komunikácií, verejnej zelene, cintorínskymi 
sluţbami, prevádzkou a údrţbou tepelného hospodárstva 

mesta Trenčín dodávateľským spôsobom. Mestské zastu-
piteľstvo rozhodlo o zrušení mestských príspevkových 

organizácií Mestské hospodárstvo Trenčín a Správa mestských 

lesov a ich pretransformovaní k 1. januáru 2005 na jednu 
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rozpočtovú organizáciu Mestské hospodárstvo a správa lesov. 

Takéto zmeny predpokladajú, ţe v budúcich rokoch budú mať 

výrazný  dopad na úsporu finančných prostriedkov a kvalitu 
zabezpečovaných sluţieb. Po trojročnej spolupráci s CRA 

Rating Agency sa Mesto Trenčín rozhodlo začať spoluprácu 
s inou agentúrou na Slovensku, ktorá robí rating pre šesť 

z ôsmich krajských miest. Primátor mesta Ing. Branislav 

Celler zdôraznil, ţe výpoveď začala plynúť ešte predtým, ako 
agentúra predstavila svoje tohtoročné hodnotenie. Chceme, 

aby náš rating robila agentúra, ktorá má skúsenosti aj z iných 
krajských miest a vie merať a porovnávať ich úroveň. 

Info Trenčín 04.11.2004 

Trenčianske noviny 08.11.2004 
Pomocná evidencia 643/1/04, 662/1/04 

 
Dňa 2. novembra 2004 navštívil justičné orgány v Trenčíne 

minister spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Daniel 

Lipšic, aby na mieste si prezrel priestorové podmienky 
činnosti Okresného súdu v Trenčíne, Okresnej prokuratúry 

v Trenčíne, Krajského súdu v Trenčíne a Krajskej prokuratúry 
v Trenčíne. Na spoločnom rokovaní so sudcami a proku-

rátormi minister spravodlivosti uviedol, ţe problém by sa 

mohol riešiť vysťahovaním orgánov vojenskej justície 
z budovy krajského súdu do iného objektu, ktorý je v správe 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Definitívne riešenie 
bude známe do konca roka 2004,najneskôr začiatkom roka 

2005. 

Trenčianske noviny 08.11.2004 
Pomocná evidencia 663/1/04 

 
Dňa 10. novembra 2004 sa uskutočnila v hoteli Tatra 

v Trenčíne tlačová beseda mesta Trenčín, na ktorú prijali 

pozvanie vedúca útvaru marketingu a komunikácie Mestského 
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úradu v Trenčíne 

Mgr. Renáta Kaš-

čáková a vedúci 
útvaru školstva 

a sociálneho zabez-
pečenia Mestského 

úradu v Trenčíne 

Mgr. Peter Kocnár. 
Predmetom tlačo-

vej besede bolo 
poskytnúť infor-

mácie o „Festivale francúzskych filmov“ v Trenčíne, zhod-

notenie činnosti útvaru marketingu a komunikácie Mestského 
úradu v Trenčíne po roku svojej existencie a podujatie k „Dňu 

boja proti totalite“, v ktorom si mesto Trenčíne pripomenie  
15. výročie „neţnej revolúcie“. O „Festivale francúzskych 

filmov“ informoval Mgr. Peter Kocnár. Zvýraznil pre-

dovšetkým nosné akcie : 
- slávnostné otvorenie filmového festivalu 

v Kultúrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky;  

- výstava fotografií z výstavby kultúrneho 

domu v Cran - Gevrier v Klientskom 
centre Mestského úradu v Trenčíne; 

- výstava fotografií k 100. výročiu 
francúzske kinematografie v kine Metro; 

- vernisáţ autorskej výstavy Jána Zoričáka v Galérii M. A. 

Bazovského; 
Činnosť útvaru marketingu a komunikácie Mestského 

úradu v Trenčíne priblíţila vo svojom vystúpení jeho vedúca 
Mgr. Renáta Kaščáková. Keďţe jeho vznik sa datoval 

v období. keď uţ bol schválený rozpočet mesta Trenčín na rok 

2004 schválený, tak jeho činnosť nespĺňala to, čo sa od neho 

Mgr. Peter Kocnár 
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pri jeho zrode očakávalo. I napriek tomuto handicapu útvar 

ukázal sa byť ţivotaschopným, ktorého činnosť sa neraz 

odrazila pri plnení viacerých zloţitých 
úloh mestom Trenčín. Očakáva sa, ţe 

v novom kalendárnom roku 2005 sa plne 
prejaví jeho aktivita pri napĺňaní 

stanovených úloh. Mgr. Renáta Kaščáková 

sa potom v krátkosti ešte vyjadrila aj o 15. 
výročí „neţnej revolúcie“, ktoré si mesto 

Trenčín pripomenie dňa 16. novembra 
2004 na Mierovom námestí, keď za 

moderovania Štefana Skrúcaného vystúpia protagonosti tohto 

obdobia JUDr. Ján Čarnogurský, Mgr. Richard Rybníček. 
Vlastné poznámky  

Trenčianske noviny 15.11.2004 
Pomocná evidencia 648/1/04, 652/1/04, 653/1/04, 677/2/04 

 

Dňom 15. novembra 2004 Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru Slovenskej republiky v Trenčíne vyriešilo k spokojnosti 

občanov okresu Trenčíne vybavovanie občianskych preuka-
zov, vodičských preukazov a pasov na jednom mieste, v ob-

jekte na Inoveckej ulici, ktorý získala po zrušenej Okresnej 

vojenskej správe v Trenčíne. Doposiaľ uvedené doklady sa 
vybavovali na troch miestach v Trenčíne, ktoré neboli 

dostatočne vybavené pre pracovníkov ako i klientov. Súčasne 
na tomto mieste bude vybavovaná agenda evidencie 

motorových vozidiel a vydávania zbrojných pasov. 

Trenčianske noviny 08.11.2004 
Pomocná evidencia 666/4/04 

 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec s riaditeľom Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Pavlom Krištofom dňa 16. novembra 2004 prijali 

Mgr. Renáta Kaščáková 
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expertku pre Európsky sociálny fond Mireille Ferre 

z Francúzska. Počas dvoch dní pobytu v Trenčíne sa stretla 

s pracovníkmi zodpovednými za manaţment Európskeho 
sociálneho fondu na regionálnej úrovni a s osobami 

vybranými za poradcov Európskeho sociálneho fondu 
v poradensko-asistenčnom centre. Jej misia na Slovensku bola 

vyvrcholením projektu Phare, ktorý bol predvstupovou 

pomocou za účelom otvorenia vo všetkých regiónoch 
Poradensko-asistenčné centrum Európskeho sociálneho fondu, 

v tomto prípade v Trenčíne. Okrem zlepšenia komunikácie, 
zjednodušenia pracovného prostredia a nápomoci profilovaniu 

regiónu je prvotnou úlohou tohto centra podávať 

potencionálnym záujemcom všetky konkrétne informácie 
o tom, aké sú moţnosti spolufinancovania ich aktivít 

z Eurofondu. Ďalšou fázou aktivít bude pomoc pri samotnom 
zhotovovaní projektov a ich dokumentácie. Vyšším poslaním 

bude zúročovať pouţité praktiky, čo znamená informovať celé 

Slovensko o úspechoch, ktoré sa podarilo zrealizovať vo 
jednotlivých regiónoch. Tou najzákladnejšou úlohou však 

bude podnietiť na území daného regiónu realizáciu, čo 
najväčšieho mnoţstva projektov. Realizácia tohto projektu si 

vyţaduje vhodné priestory s  odborným personálom, ktorý 

bude poskytovať informácie a pomáhať pri vzniku týchto 
projektov  všetkým tým, ktorí splnia poţadované podmienky. 

Podľa francúzskej expertky Trenčiansky samosprávny kraj 
veľmi dobre porozumel tlmočenej myšlienke. Pracovný tím 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja vedený Mgr. 

Róbertom Galkom a Ing. Lýdiou Petríkovou uţ počas prípravy 
spolupracoval s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Rozvojovou agentúrou Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a inými inštitúciami. Mireille Ferré sa na Slovensko opäť vráti 

v decembri 2004, kedy prerokuje konkrétne podmienky 

otvorenia centra k 1. januáru 2005.   
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Vlastné poznámky 

 

Mesto Trenčín si predvečer „Dňa boja proti totalite“ dňa 
16. novembra 2004 pripomenulo pätnásť rokov od novembra 

1989 na Mierovom námestí. V tento deň však nepanovalo 
mrazivé počasie spojené so sneţením, ale skôr sychravé 

jesenné počasie. Na spomienkové udalosti sa prišlo pozrieť 

zhruba štyristo občanov, z ktorých niektorých zlákal teplý čaj, 
ale mladých určite vystúpenie známych hudobných skupín 

„Karpatské Chrbáty“ a „Hex“. Spomienkový program sa však 
vyvíjal tak trošku v inom garde ako sa naprogramovalo, lebo 

hlavní protagonosti meškali pre dopravnú zápchu. Preto 

spomínané hudobné skupiny zohrievali svojím výkonom 
prítomných občanov aţ do príchodu hostí. Na tradičnej vlečke, 

na ktorej sa odvíjali novembrové mítingy sa najprv prihovorili 
tie osobnosti, ktoré na nej stáli pred pätnástimi rokmi Ing. 

arch. Július Brúna, Ladislav Sedláčko, Peter Slovák a Jaroslav  

Oláh. No a potom vystúpili známy herec a trenčiansky rodák 
Štefan Skrúcaný, člen študentského vysokoškolského 

štrajkového výboru v Bratislave v novembri 1989, dnes 
generálny riaditeľ Slovenskej televízie, trenčiansky rodák 

Mgr. Richard Rybníček a nakoniec jeden z najznámejších 

slovenských dizidentov a po neţnej revolúcii významný 
politik JUDr. Ján Čarnogurský. Jeho prejav mal výrazný 

sociálny podtón. Prítomných upozornil, aby si nezakrývali oči 
pred tým, ţe ţijú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú pomoc 

spoločnosti, štátu a nás všetkých.  Vyzval všetkých, ţe keď sa 

rozídu z námestia domov, aby si viac všímali ľudí, ktorým sa 
nevodí dobre, a preto rozmýšľali ako im pomôcť.  

Trenčianske noviny 22.11.2004 
Pomocná evidencia 654/1/04, 681/1/04 
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Dňa 18. novembra 2004 sa uskutočnil na Mierovom 

námestí v Trenčíne protestné zhromaţdenie trenčianskych 

komunistov, aby vyjadrili svoje negatívne stanovisko k po 
novembrovým zmenám na Slovensku. Poslanec Národnej rady 

Slovenskej republiky za Komunistickú stranu Slovenska PhDr. 
Jozef Hrdlička z tribúny kritizoval súčasné reformy, neutešené 

ţivotné podmienky sociálne najslabších vrstiev obyvateľstva 

a vyzval všetkých na spoluzodpovednosť za ďalší spoločný 
osud spoločnosti. Kľúčom k ďalšiemu úspešnému rozvoju je 

ľavicovo orientovaná vláda a socializmus. Po ňom vystúpil 
Milan Mišech, ktorý sa vrátil v retrospektíve do rokov 

socializmu. Zúčastnených členov Komunistickej strany 

pozdravil Karol Deli, baník z Handlovej. 
Trenčianske noviny 22.11.2004 

Pomocná evidencia 684/1/04 
 

Aţ 42 % obyvateľov krajského mesta Trenčín najviac 

trápia lokálne politické kauzy. Vyplynulo to z výskumu, ktorý 
na svojej internetovej stránke zverejnil Mestský úrad v 

Trenčíne. Anketu vypracovala na jar „Nadácia F. A. Hayeka“ 
ako podklad pre „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Trenčín“. Nadácia oslovila 201 Trenčanov vo veku od 

18 do 65 rokov s otázkou, aké sú podľa nich najpálčivejšie 
problémy mesta Trenčín. Z výsledkov ankety vyplýva, ţe 

Trenčanov najviac trápia politické kauzy radných. Väčšina 
respondentov sa nesúhlasne vyjadrila k zámeru mesta Trenčín 

preloţiť ţelezničnú trať na miesto, kde sa dnes nachádza letná 

plaváreň. Obyvateľov mesta Trenčín iritovala aj kúpa 
luxusného automobilu Audi bývalým primátorom Ing. Jurajom 

Liškom, riešenie situácie po zrútení hradného múru 
Trenčianskeho hradu, klientelizmus v samospráve alebo obsah 

vysielania Trenčianskej televízie dotovanej mestom Trenčín. 

Necelých 30 % respondentov povaţovalo za druhý najväčší 
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problém mesta Trenčín dopravu. Výhrady Trenčanov v tejto 

oblasti smerovali najmä k nedostatočnej úrovni mestskej 

hromadnej dopravy. Zhruba 15 % obyvateľov povaţuje za 
váţny problém riešenie bytovej otázky, nezamestnanosti, či 

mestského osvetlenia. V ankete Trenčania však nielen 
kritizovali, ale predkladali aj navrhovali, ako by malo mesto 

Trenčín v budúcnosti vyzerať. Najčastejšie spomínali 

výstavbu druhého mostu cez Váh, zavedenie nočných spojov 
mestskej hromadnej dopravy. V ankete sa ukázalo, ţe 

Trenčanom chýba aj rýchle občerstvovacie zariadenie „Mc 
Donald“. Na centrálnych námestiach by obyvatelia mesta 

privítali viac zelene, fontány, či lepšie sluţby. Naopak, kritiku 

si vyslúţili autá parkujúce v centre. V rámci šetrenia by 
Trenčania škrtli náklady na kúpu ľadovej plochy umiestnenej 

na Štúrovom námestí. Na otázku, ako je Trenčín vnímaný 
zahraničnými turistami a okolitými mestami, aţ 68 % 

odpovedalo pozitívne. Opak si mysleli len dve % opýtaných. 

Svoju budúcnosť však s mestom Trenčín spája len 62 % 
opýtaných, 38 % uvaţuje nad odchodom.  

Trenčianske noviny 15.11.2004 
Pomocná evidencia 677/1/04 

 

Na rokovaní Valného zhromaţdenia Zdruţenia európskych 
regiónov vo Viedni  dňa 25. novembra 2004 za člena jeho 

Byra, ako spoločný kandidát slovenských členských regiónov 
(Trenčianskeho, Banskobystrického a Trnavského samo-

správneho kraja) bol zvolený riaditeľ Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Pavol Krištof.  
Trenčianske noviny 29.11.2004 

Pomocná evidencia 693/2/04 
 

Na základe nového zákona o miestnych daniach prechádza 

na správcov dane väčšia právomoc pri určovaní konkrétnych 
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sadzieb dane z nehnuteľnosti podľa miestnych podmienok. 

Sadzby dane z nehnuteľností  sa v  Trenčíne  pre fyzické  

osoby nemenili od roku 1998 a pre právnické osoby od roku 
1999, pričom od roku 1998 do konca minulého roku inflácia 

vzrástla o 48 %. Mesto Trenčín preto uvaţuje pri príprave 
Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

so zvýšením sadzieb u priemyselných stavieb z 30 na 45 

Sk/m
2
 a u stavieb na podnikateľskú a zárobkovú činnosť zo 70 

na 90 Sk/m
2
. Treba zdôrazniť, ţe sadzbu dane z bytov mesto 

Trenčín v rámci svojich právomocí nebude zvyšovať, aj 
v návrhu pripravovaného Všeobecne záväzného nariadenia 

ostáva vo výške 4 Sk/m
2
. Tieto zmeny by sa v prípade 

schválenia Všeobecne záväzného nariadenia mali premietnuť 
aj v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005, pričom 

predpokladaný výnos z dane na rok 2005 by bol                 
76,3 milióna Sk, čo je v porovnaní s týmto rokom zvýšenie 

o 23,7 milióna korún. S týmto návrhom na zvýšenie sadzieb 

dane z nehnuteľnosti oboznámil primátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler na pracovnom rokovaní predstaviteľov 

podnikateľských kruhov na území mesta Trenčín dňa                      
23. novembra 2004. Podnikatelia na čele s predsedom 

predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory Ing. Štefanom Bratkom 
podporili návrh, prezentovaný štatutárom mesta Trenčín. 

Z následnej diskusie vyplynulo, ţe predpokladaný výnos dane 
z nehnuteľnosti od právnických osôb bude celý pouţitý na 

opravy a údrţbu cestných komunikácií, prípadne splátok 

takýchto prác a na mestskú hromadnú dopravu. O pouţití 
výnosu dane z nehnuteľností od fyzických osôb rozhodnú na 

základe poţiadaviek občanov Výbory mestských častí. Tieto 
financie by mali byť pouţité na údrţbu, rekonštrukciu 

detských ihrísk, výsadbu verejnej zelene a pod. Na stretnutí sa 

zúčastnili zástupcovia rozhodujúcich podnikateľských 
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subjektov pôsobiacich na území mesta Trenčín – Konštrukta 

Industry, a.s., Tebys, a.s. 

Trenčianske noviny 29.11.2004 
Pomocná evidencia 689/1/04, 692/1/04 

 
Dňa 14. de-

cembra 2004 sa 

uskutočnila 
posledná tlačo-

vá beseda pri-
mátora mesta 

Trenčín Ing. 

Branislava Cel-
lera v tomto ro-

ku za účasti 
viceprimátora 

mesta Trenčín 

Ing. Antona 
Boca, dlhodobo uvoľneného funkcionára Branislava Zubriča-

ňáka a vedúceho ekonomického útvaru Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Ľubomíra Štefánika. Obsahom rokovania bolo 

zoznámenie novinárov s najdôleţitejšími prerokovanými 

správami v mestskom zastupiteľstve dňa 16. decembra 2004 : 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín                

č. 9/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/2004 

Rozpočet Mesta Trenčín na roky 2005-2007 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2004 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín 
2004 – 2006 a 2007 – 2015 

zľava – T. Hlobeň, Ing. A. Boc., Ing. B. Celler, Ing. Ľ. Štefánik, B. Zubričaňák 
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Po predloţených informáciach a zodpovedaných otázkach 

novinárov pozval primátor mesta Trenčín novinárov na 

vianočnú kapustnicu. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 15. decembra 2004 sa uskutočnilo rokovanie zastu-

piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za účasti 40 

prítomných poslancov. Na programe rokovania bolo pri-
hlásených celkom 21 bodov, z ktorých najdôleţitejší bolo 

schválenie rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
rok 2005. Rokovanie 

otvoril a viedol pred-

seda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 

Ing. Štefan Štefanec. 
Beţný rozpočet bol 

vytvorený ako vyrov-

naný, beţné príjmy aj 
výdavky predstavujú 2 

miliardy 336 miliónov 
22 tisíc Sk. Doterajšie 

financovanie dotáciami štátneho rozpočtu bolo nahradené 

prijatím zákona o fiškálnej decentralizácii financovaním 
prostredníctvom daňových príjmov. 

Predmetom fiškálnej decentralizácie 
boli iba originálne kompetencie samo-

správ. Vyšším územným celkom budú 

plynúť príjmy z dane z príjmu z fy-
zických osôb vo výške 23,5 %. Zá-

kladom príjmu podielu dane fyzických 
osôb bol správne rozpočtovaný a aj 

naplnený objem tejto dane, pre rok 2005 bol garantovaný 

objem 33,4 mld. Sk. Sk pre všetky vyššie územné celky. 

Ing. Štefan Štefanec 
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V rámci predkladaného návrhu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na rok 2005 bol rozpočtovaný objem pre beţný rozpočet 

vo výške 831 miliónov 939 tisíc korún. Druhým zdrojom 
príjmov sa stala daň z motorových vozidiel vybraná v rámci 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pre beţný rozpočet na 
rok 2005 by mala byť aj s 10 % navýšením vo výške 219 

miliónov 879 tisíc Sk. Príjmy z uvedených daní boli zákonom 

schválené ako vlastné príjmy vyššieho územného celku. 
Neoddeliteľnou súčasťou rozpočtu príjmov boli aj rozpočtové 

príjmy z činnosti rozpočtových organizácií oddielu 
vzdelávania s sociálnej pomoci, ktoré Trenčiansky 

samosprávny kraj rozpočtoval vo výške 132 miliónov Sk. 

Ďalším zdrojom príjmov beţného rozpočtu sa stali výnosy 
z finančných prostriedkov uloţených 

na bankových účtoch úradu a orga-
nizácií v rámci zriaďovateľskej pôsob-

nosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Kapitálový rozpočet bol vytvo-
rený ako schodkový. Kapitálové príjmy 

predstavujú 75 miliónov 111 tisíc Sk, 
kapitálové výdavky 328 miliónov 698 

tisíc Sk. Finančné operácie prinesú 

príjmy 253 miliónov Sk. Celkové príjmy budú v roku 2005 
spolu predstavovať 2 miliardy 664 miliónov 720 tisíc Sk 

a celkové výdavky spolu takisto 2 miliardy 664 miliónov 720 
tisíc Sk. Poslanci ďalej prijali Všeobecné záväzné nariadenie 

č. 8, ktorým sa určila sadzba dane z motorových vozidiel, 

pouţívaných na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním, 
zaoberali sa správou o napĺňaní rámcových zmlúv o part-

nerstve a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 
krajom a zahraničnými partnerskými regiónmi, správou 

o aktuálnom stave prípravy a realizácie priemyselných parkov 

v Trenčianskom kraji,  a ďalšími bodmi programu. 

Ing. Richard Horváth 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 723/1/04 

 
Petíciu obyvateľov proti zriadeniu Domova pre deti 

utečencov v Trenčíne, mestská časť Horné Orechové 
podpísanú asi 600 obyvateľmi mestskej časti Orechové a 

blízkych obcí, Mestský úrad v Trenčíne zamietol ako 

neopodstatnenú. Mestský úrad svoje rozhodnutie dôvodil 
ratifikáciou medzinárodných zmlúv o ľudských právach a 

základných slobodách. „Dohovorom o právach dieťaťa, 
maloletým bez sprievodu vyplývajú univerzálne práva tak ako 

iným ľuďom. Okrem toho majú práva ako deti a osobitné 

práva ako ţiadatelia o azyl. Preto je nevyhnutné v Slovenskej 
republike zriadiť špecializované zariadenie pre maloletých bez 

sprievodu, ktorí budú zaistení pri ilegálnom prekročení hraníc 
Slovenskej republiky,“ píše sa v odôvodnení. Nevyhnutná 

starostlivosť maloletým bez sprievodu by sa mala poskytnúť 

na čas potrebný na rozhodnutie o návrate do krajiny pôvodu, 
zlúčení s vlastnou rodinou alebo o ţiadosti o udelenie azylu. 

Obyvateľov Orechového však takáto odpoveď neuspokojila. 
„Nikto nám nevysvetlil, prečo musia byť utečenci tu,“ 

povedala organizátorka petície Ľubica Samáková. Podľa nej 

medzi obyvateľmi stále pretrvávajú obavy zo zvýšenej 
kriminality zo strany utečencov. Majú tu byť deti do 18 rokov 

a podľa konvencie im musí byť zaručený voľný pohyb. My 
bývame od domova necelé dva kilometre, takţe sme prví na 

muške,“ hovorí. Obavy Orechovčanov však povaţuje za 

neopodstatnené aj riaditeľ Úradu práce a sociálnych vecí a 
rodiny v Trenčíne Branislav Horník, keď povedal, ţe ak sa 

niektoré dieťa rozhodne utiecť, nemôţe sa mu  v tom zabrániť. 
Objekt bude ale oplotený a stráţený bezpečnostnou sluţbou. 

Podľa neho neexistujú ţiadne relevantné skúsenosti, či v 

oblastiach stúpla kriminalita, kde sa azylové centrá nachá-
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dzajú. Prvých 16 detí by malo do Trenčína prísť vo februári 

2005. V súčasnom období prebieha rekonštrukcia horárne, kde 

budú deti umiestnené. Do konca roka 2004 by sa k budove 
mal pristavať aj ďalší objekt pre 38 detí. Ministerstvo 

sociálnych vecí, práce a rodiny Slovenskej republiky vyčlenilo 
vo svojom rozpočte na celý projekt 13 miliónov Sk. V prvej 

etape by v domove malo pracovať sedem zamestnancov, 

postupne by sa ich počet mal rozšíriť aţ na dvadsať.  
Trenčianske noviny 06.12.2004 

Pomocná evidencia 711/1/04 
 

Dňa 16. decembra 2004 sa uskutočnilo zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré bolo dôleţité 
najmä tým, ţe bol prerokovaný a schválený rozpočet mesta 

Trenčín na rok 2005, ako všeobecne záväzné nariadenie. 

Z hľadiska finančného objemu je rozpočet mesta Trenčín na 

rok 2005 rekordný, pretoţe dosahuje príjmy a výdavky vo 

zľava – Ing. Bičan , JUDr. I. Orgoníková, Ing. B. Celler, Ing. A. Boc 
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výške 1.178.620.000,- Sk. Na rok 2005 

sú plánované rekordné investície vo 

výške 534.000.000,- Sk. V rámci týchto 
investícií mesto 

Trenčín naplá-
novalo nákup 

pozemkov pre 

priemyselný 
park, ktorého 

vybudovanie bolo schválené tento rok. 
Rozpočet počíta aj sa so začatím 

výstavby nového letného kúpaliska, 

ktorého finančnú náhradu by mesto Trenčín malo dostať 
v roku 2005 od investora modernizácie ţelezničnej trate Nové 

Mesto nad Váhom – Púchov, Ţelezníc Slovenskej republiky 
a.s. V rozpočte boli vyčlenené finančné prostriedky na 

pokračovanie prípravných prác akcie „Juhovýchodný obchvat 

mesta Trenčín“ tak, aby sa v roku 2006 začalo s jeho 
realizáciou. Významná časť finančných prostriedkov bola 

vyčlenená na odkanalizovanie jednotlivých mestských častí. 
V rozpočte je zabezpečená aj rekonštrukcia mestských 

komunikácií. Obe tieto investičné akcie, odkanalizovanie 

a rekonštrukcie ciest, budú zrealizované súbeţne. V rámci 
rozpočtu na rok 2005 sa veľká časť finančných prostriedkov 

investuje do prvej etapy budovania športovo-rekreačnej zóny 
na Ostrove. Kvalitné športové areály, 

financované z rozpočtu na rok 2005, 

pribudnú alebo sa rozšíria pri Základnej 
škole Trenčín, Hodţova ulica a pri 

Základnej škole Trenčín, Veľkomorav-
ská ulica. Rozpočet na rok 2005 počíta 

aj so zvýšením počtu o 10 mestských 

policajtov, čím ich počet stúpne na 60 

viceprimátor Ing. Anton Boc 

poslanec MsZ Ing. Ján Krátky 
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osôb, čo je počet, vďaka ktorému budú policajti pravidelne 

videní aj v tých častiach mesta Trenčín, v ktorých majú 

pridelené rajóny. Je to optimálny počet, aký má mať mesto 
Trenčín v rámci dlhodobej koncepcie budovania mestskej po-

lície (jeden policajt na 1000 obyvateľov). Mestskú hromadnú 
dopravu v Trenčíne podporí mesto Trenčín podľa rozpočtu 

sumou 8 miliónmi Sk, na opravu a údrţbu ciest sumou 25 

miliónov Sk, na údrţbu zelene a detských ihrísk je v rozpočte 
na rok 2005 vyčlenených 24 miliónov 

Sk, na vybudovania nových detských 
ihrísk je vyčlenených z rozpočtu 8,4 

milióna Sk. V rámci mestských daní 

najväčšou poloţkou v prijme sú príjmy 
z daní z nehnuteľností. Tu poslanci 

mestského zastupiteľstva schválili 
viaceré úpravy. Nezvýšilo sa daňové zaťaţenie pre majiteľov 

bytov, ostáva ako doteraz na úrovni 4,- Sk/m
2
. Mierne sa 

zvýšila daň pri rodinných domoch z 5,60 na 6,50 Sk/m
2
. 

Poslanci schválili úpravu sadzieb daní pri pozemkoch, ga-

ráţach a najväčšiu mieru nárastu dane zaznamenajú majitelia 
priemyselných stavieb a stavieb na podnikanie. Táto úprava 

bola prerokovaná aj s predstaviteľmi najväčších platiteľov 

týchto daní v Trenčíne, formou 
rokovania v Trenčianskej regionálnej 

komore Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory. Zvýšenie 

odsúhlasili s návrhom, aby vybrané 

finančné prostriedky mesto Trenčín 
účelovo vydalo na konkrétne 

výdavky. Od podnikateľov vybraté 
finančné prostriedky preto pôjdu do 

mestskej hromadnej dopravy a do údrţby ciest. Daň, vybraná 

od obyvateľov, bude celá investovaná do údrţby zelene, 

Mgr. František Orzság 

primátor mesta Trenčín Ing,. Branislav Celler 
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verejných priestranstiev a detských ihrísk. Novinkou 

v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005 sú projekty, na základe 

ktorých sa bude mesto uchádzať o moţnosti financovať 
rekonštrukcie školských zariadení zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie. Projekty sú vypracované pre päť najväčších 
základných škôl na území mesta preto, lebo jedným z kritérií 

je aj to, aby škola dosahovala dobré ekonomické parametre 

a to môţe v súčasnosti len škola s dostatočným počtom 
ţiakov. Celkové stavebné náklady by podľa projektov mali 

dosiahnuť výšku 244.876.000,- Sk. Mesto Trenčín sa 
zaviazalo prefinancovať 5% z celkových oprávnených 

nákladov, t.j. 12.243.800,- Sk. Okrem toho sa plánujú 

realizovať aj investície do ďalších škôl, ale tie budú 
komplexne zabezpečené z finančných zdrojov mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Reštaurácia a kavia-

reň hotela Tatra 
v Trenčíne boli dňa  

17. decembra 2004 
miestom slávnostnej 

recepcie pod názvom 

„Vítajte Trenčania“, 
poriadanej primátorom 

mesta Trenčín Ing. 
Branislavom Cellerom. 

Na podujatie bolo 

pozvaných veľa známych osobností Trenčanov, ţijúcich 
nielen v Trenčíne, ale i mimo neho. Pri vstupe do hotela Tatra 

vítali prichádzajúcich hostí dievčatá, ktoré mali na sebe 
oblečené tmavé peleríny a na hlavách červené vianočné 

čiapky. Podujatie začalo privítaním hostí moderátorom An-

tonom Šeptákom, ktorý zaţelal všetkým príjemný večer. 

Prichádzajúcich hostí vítali hostesky 

Hostí pozdravil primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler 



 230 

Pozvaných hostí pozdravil primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, ktorý okrem iného vo svojom príhovore 

konštatoval, ţe podujatie podobného charakteru sa usku-
točňuje po druhý-

krát. Oproti minu-
lému roku však 

bola účasť bohat-

šia. To potvrdilo 
skutočnosť, ţe 

všetci tu prítomní 
sa zaujímajú o dia-

nie v Trenčíne a je 

povzbudením do 
ďalšej činnosti. 

Poďakoval všet-
kým, ţe si našli čas 

a prijali pozvanie v tomto predvianočnom čase. Zaţelal 

všetkým príjemné preţitie vianočných sviatkov v rukách rodín 
a do nového roka 2005 veľa zdravia, pracovných a osobných 

úspechov. Vyvrcholením podujatia večera  bolo odovzdanie 
finančného daru 500.000,- Sk riaditeľom štátneho podniku 

Letecké opravovne Trenčín Ing. Milošom 

Husárom mestu Trenčín, ktorý prevzal 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Finančné prostriedky boli určené na 
financovanie škôl a predškolských zaria-

dení. Poďakovaním za dar primátorom 

Mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 
sa ukončila oficiálna časť podujatia, ktorá 

pokračovala neformálnym stretnutím poz-
vaných hostí. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 735/1/04 

Ing. Branislav Celler 

Ing. B. Celler preberá finančný dar od Ing. M. Husára 
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Dňa 21. decembra 2004 sa uskutočnilo posledné tohoročné 

pracovné stretnutie predsedov vyšších územných celkov 
Slovenskej republiky v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne. 

Rokovania sa zúčastnili : 
 predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Art. 

Ľubo Roman, 

 predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Peter 
Tomeček, 

 predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. 
Milan Belica, PhD., 

 predseda Ţilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozef 

Tarčák, 
 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja prof. 

RNDr. Milan Marčok, DrSc., 
 predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter 

Chudík, 

 podpredseda Košického samosprávneho kraja  predseda 
Vidieckeho parlamentu Ing. Arch. Peter Rusnák. 

Tlačovú 
besedu 

o výsledkoch 

rokovania 
otvoril radca 

zastupiteľ-
stva Tren-

čianskeho 

samospráv-
neho kraja 

PaedDr. Jo-
zef Boţik. K predmetným bodom rokovania sa postupne 

vyjadrili a na otázky novinárov odpovedali všetci prítomní 

funkcionári vyšších územných celkov. Predseda Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý otvoril 

vystúpenia funkcionárov. Konštatoval, ţe 

funkcionári sa vzájomne informovali 
o vzniknutých problémoch, ktoré vznikli 

od spoločného stretnutia a tak spoločne 
vytvárali určitý tlak na poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky a na 

Vládu Slovenskej republiky pri 
presadzovaní spoločných poţiadaviek. Nosným obsahom 

prerokovaných tém bola prírodná katastrofa vo Vysokých 
Tatrách a Nízkych Tatrách, spoluprácu sa s Vidieckym 

parlamentom a rozpočet Slovenskej republiky na rok 2005 

a jeho dopad na samosprávne kraje. Veľmi milo prekvapil list 
Asociácie českých krajov, v ktorom veľmi 

konkrétne ponúkajú svoju pomoc na 
odstránenie škôd. Dnešné pracovné 

rokovanie predsedov vyšších územných 

celkov im poďakovalo uţ doposiaľ vykonané 
aktivity a dalo i odpoveď v konkretizácii 

pomoci. Konštatoval, ţe doposiaľ sa hovorí 
len o tom, ţe prírodný ţivel zasiahol len Vysoké Tatry, teda 

Prešovský kraj. No zasiahnuté boli aj ďalšie dva kraje a to 

Banskobystrický a Ţilinský kraj. Bolo dohodnuté, ţe 
konkrétne formy pomoci prerokuje predseda 

Ţilinského samosprávneho kraja PaedDr. 
Jozef Tarčák s predsedom Asociácie 

českých krajov pánom Pošelovským. Pri 

hodnotení spolupráce samo-správnych 
krajov s Vidieckým parlamentom 

konštatoval, ţe sa našlo veľa spoločných 
plôch, ktoré ich spájajú. Ţiaľ, regionálna 

samospráva má nedostatočné kompetencie, aby účinnejšie 

ovplyvňovala rozvoj vidieka, najmä v oblasti ţivotného 

Ing. Štefan Štefanec 

Mgr. Art. Ľubo Roman 

PaedDr. Jozef Tarčák 
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prostredia, pri transformácii lesov a podobne. Pri rozpočte 

Slovenskej republiky na rok 2005 konštatoval, ţe viaceré 

samosprávne kraje uţ stačili v mesiaci december 2005 
schváliť svoje rozpočty. Patrí medzi ne aj Trenčiansky 

samosprávny kraj. Rozpočty v krajoch sú vyrovnané, avšak 
v niektorých poloţkách napäté. Za príklad uviedol kapitolu 

dopravy. Predpokladá však, ţe v prvom 

roku, kedy vstúpila do platnosti fiškálna 
decentralizácia by rozpočet nemusel byť 

problémovým. Všetko bude závisieť od 
príjmovej časti rozpočtu, 

v ktorej by sa mali prejaviť 

výsledky nastavenia 
príjmov daní a tieţ i od toho ako sa budú 

financovať ďalšie prenesené kompetencie zo 
štátu na samosprávu. Po tomto úvode boli 

vznesené otázky na funkcionárov 

samosprávnych krajov zo strany novinárov. 
Ako prvá sa dotýkala financovania školstva, 

či sú finančné prostriedky dostačujúce. 
Odpoveď zo strany zainteresovaných znela 

zväčša, ţe rozpočet v školstve by mohol byť 

dobrým, ale na úspešnosť budú moţno 
vplývať aj iné faktory, ktoré sa dnes ešte 

nedajú definovať. Druhou otázkou bolo 
financovanie moţno najviac skloňovaného úseku a to 

podnikov autobusovej dopravy. I keď viaceré 

kraje vo svojich rozpočtoch oproti 
predchádzajúcemu roku zvýšili nákladovú 

poloţku  od 5 aţ 10 %, predsa sa nevie ako 
to dopadne. Najväčšou chybou je, ţe 

samosprávne kraje nevidia do ekonomiky 

podnikov autobusovej dopravy. Za príklad 

RNDr. Milan Marčok, DrSc. 

Ing. arch. Peter Rusnák 

RNDr. Milan Marčok, DrSc. RNDr. Milan Marčok, DrSc. 

Doc. Ing. Milan Belica, PhD. 

prof. RNDr.Milan Marčok. DrSc. 

Ing. Michal Iľko 
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bol uvádzaný uţ dva roky sprivatizovaný podnik autobusovej 

dopravy v Prievidzi, ktorý vykazuje o 1/5 menšie náklady na 1 

km a investovali aj do nových autobusov ako podnik 
v Trenčíne, ktorý bol sprivatizovaný len v závere 

kalendárneho roka 2004. Záver tlačovej besede patril 
individuálnym rozhovorom novinárom s funkcionármi 

samosprávnych krajov. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 15. decembra 2004 sa v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky uskutočnilo za 

účasti príslušníkov podriadených útvarov, hostí rezortu 

Ministerstva 
obrany Sloven-

skej republiky, 
štátnej správy 

a samosprávy, 

vojenského diplo-
matického zboru 

a veliteľov po-
zemných vojsk 

okolitých štátov 

slávnostné odov-
zdávanie velenia 

pozemným silám Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
a silám výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky. Nového veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Milana 
Maxima a nového veliteľa síl výcviku a podpory Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Jána Kač-
mara do veliteľských funkcií uviedol náčelník Generálneho 

štátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Ing. Milan 

Cerovský. Noví velitelia poďakovali za prejavenú dôveru 

sprava – brig. gen. Ing. Ján Kačmar, brig. gen. Ing. Milan Maxim, gen. Milan Cerovský, gen. 

Ing. Ľubomír Bulík, brig. gen. Ing. Oto Nečas. 

Ing. Peter Tomeček 
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a vyjadrili presvedčenie, ţe vzájomná spolupráce ich privedie 

bliţšie k dobudovaniu flexibilných a efektívnych ozbrojených 

síl. 
Trenčianske noviny 20.12.2004 

Pomocná evidencia 744/1/04 
 

Len necelé tri mesiace pouţívania radaru Mestskou 

políciou v Trenčíne stačili na to, aby na pokutách vybral od 
1.530 nedisciplinovaných vodičov 750.000,- Sk. Prvoradým 

cieľom nebol finančný zisk z pokút, ale snaha o zlepšenie 
dopravnej situácie v meste Trenčín, na ktorú bolo veľa 

sťaţností od obyvateľov mesta. Tým však, ţe sa postupne 

zníţil počet priestupkov rýchlej jazdy, potvrdzuje fakt, ţe 
existencia radaru má pre domácich preventívny prvok na 

dodrţiavanie disciplíny. Získané peniaze sú príjmom mesta 
Trenčín, ktoré tieto peniaze z pokút pouţije v roku 2005 na 

prevádzku a údrţbu parkovísk, parkovacích automatov 

a dopravného značenia v meste Trenčín. 
Trenčianske noviny 10.01.2005 

Pomocná evidencia 752/1/04 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 


