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Ekonomický rozvoj mesta Trenčín 

 
Väčšina menších potravinových obchodov bola v Trenčíne 

v prvý pracovný deň roka 2004 zatvorená. Mali inventúry 

a preceňovali v súvislosti s úpravou dane s pridanej hodnoty. 
Základné potraviny zdraţili o 5 %. Všetky predajne avizovali, 

ţe prvá vlna zvyšovania cien tovaru ešte nie je definitívna. Tá 
ďalšia bude aţ tak po mesiaci, keď sa prejavia aj zmeny cien 

energií. Ľudia chodili z obchodu do obchodu a zisťovali, kde 

je aká cena jednotlivých výrobkov, aby tak ušetrili kaţdú 
korunu.  

Trenčianske noviny 05.01.2004 
Pomocná evidencia 01/1/04 

 
        Vzhľadom na rast nesúhlasu nájomcov bývalých 

Masarykových kasární na Legionárskej ulici v Trenčíne 

vydalo mesto Trenčín informačnú správu pre všetky média 
s nasledovným obsahom : Mesto Trenčín získalo tento objekt 

v 90-tych rokoch minulého storočia od Ministerstva obrany 
Československej federatívnej republiky. V zmluve sa zavia-

zalo, ţe objekt asanuje. Tento  záväzok sa premietol aj do 

územného plánu mesta Trenčín. V praxi to znamená, ţe rekon-
štrukcia Masarykových kasární, kde v súčasnosti na základe 

nájomných zmlúv ponúkajú sluţby súkromní podnikatelia, 
neprichádza do úvahy. Jedinou alternatívou je asanácia. Preto 

aj nájomné zmluvy boli z hľadiska nutnej asanácie podpiso-

vané na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou dobou. 
Mesto Trenčín v tomto prípade teda nemusí udávať ţiadny 

zmluvný dôvod k výpovedi. Všetky investície do prenajatých 
priestorov, ktoré prevádzkari zrealizovali, mali na základe 

zmluvných podmienok robiť len so súhlasom Mesta Trenčín. 

V januári roku 2003 sa týmto investičným zámerom začala 
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zaoberať Komisia územného plánovania a investícií Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne. Trvalo takmer rok, kým po 

rôznych dopracovaniach a vysvetleniach ďalších postupov bol 
predloţený do mestského zastupiteľstva. Predmetom rokova-

nia sa však stal predaj pozemku nie budovy, pretoţe tú je 

mesto Trenčín povinné na základe platného územného plánu 
asanovať. Svoje zámery  a projekty prezentoval len jeden 

záujemca – konzorcium troch firiem, ktoré majú skúsenosti 
s investičnou výstavbou i za hranicami mesta Trenčín. 

„Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje nakladanie 

s majetkom mesta Trenčín, rozlišuje dva druhy majetku – 
pozemok a budovu,“ povedal viceprimátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. „V prípade pozemku všeobecné záväzné 
nariadenie mesta uvádza, ţe o predaji daného pozemku môţe 

Mesto Trenčín rokovať s konkrétnym investorom bez výbero-
vého konania, ak predloţí na pozemok investičný zámer. 

Vzhľadom na veľkosť investície je pre Mesto Trenčín 

výhodné, ak táto bude v rukách súkromných investorov,“ 
doplnil informáciu o postupe mestského zastupiteľstva Ing. 

Branislav Celler. Okrem spomínaného konzorcia sa objavil 
ešte jeden záujemca, ale ten navrhoval rekonštrukciu 

pôvodného objektu, čo z hľadiska územného plánu, ale ani 

právneho hľadiska nebolo moţné zrealizovať. Cenu pozemku 
stanovilo mestské zastupiteľstvo na 8.248.000 Sk. Ďalších 

pribliţne 20 miliónov Sk zostane v mestskej pokladnici, 
pretoţe investor sa zaviazal zrealizovať asanáciu na vlastné 

náklady. Pri započítaní ceny búracích prác a odvozu preby-

točného odpadu, tak vychádza 1 m
2
 pozemku na pribliţne              

6.500,- Sk/m
2
. Konzorcium musí podľa uznesenia mestského 

zastupiteľstva s búracími prácami začať do 60 dní od 
právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby a ukončiť ich do 

troch mesiacov. Jeho povinnosťou je do roka po odstránení 

objektu kasární zahájiť realizáciu nového polyfunkčného 
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objektu v súlade s územným plánom mesta Trenčín a v súlade 
so záväzným stanoviskom mesta Trenčín. Výstavba musí byť 

ukončená do dvoch rokov, t.j. najneskôr za 41 mesiacov od 
vydania právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby. Na 

základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín o 

nakladaní s majetkom mesta musí konzorcium zaplatiť 80% 
kúpnej ceny pozemku, aţ potom s ním bude uzatvorená 

Zmluva o budúcej zmluve. Aţ potom, keď investor výstavbu 
polyfunkčného domu zrealizuje a skolauduje, objaví sa na liste 

vlastníctva ako vlastník. Polyfunkčný objekt je navrhovaný 

ako štyri aţ päť podlaţný, v ktorom bude skĺbených viacero 
miestotvorných funkcií ako sú obchody, sluţby, administra-

tíva, bývanie, garáţe a parkoviská s kapacitou 200 miest. 
„Vzhľadom na predpokladanú dobu výstavby môţu súčasní 

nájomcovia Masarykových kasární vstúpiť prednostne do 
rokovania o novej nájomnej zmluve priamo so zástupcom 

investora, avšak podmienky pre všetkých záujemcov budú 

rovnaké,“ tlmočil Dušan Veliký stanovisko predstaviteľov 
konzorcia k súčasnosti v Trenčíne veľmi diskutovanej otázke 

najbliţšej budúcnosti súčasných nájomcov. 
Trenčianske noviny 26.01.2004 

Info Trenčín 29.01.2004 

Pomocná evidencia 34/2/04, 35/2/04 
 

Dňa 20. februára 2004 sa začali rekonštrukčné práce 
v objekte pobočky Všeobecnej úverovej banky v Trenčíne na 

Mierovom námestí. Podľa vyjadrenia regionálneho riaditeľa 

tejto inštitúcie Ing. Adriána Ševčíka cieľom rekonštrukcie je 
vizuálna a kvalitatívna zmena a jednotiaci prvok pre všetky 

odbytové miesta. Vo všetkých interiéroch budú prevládať 
rovnaké prvky – drevo, kov a sklo v bielo-modrých farbách 

a klienti budú pohodlne komplexne obslúţení v štýlových 

priestoroch, pričom budú prehľadne identifikované sluţby 
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a ponuky pre rady klientov z radov občanov a podnikateľov. 
Prebiehajúca rekonštrukcia objektu predstavuje najväčší zásah 

v celej doterajšej histórii tohto peňaţného ústavu. 
Trenčianske noviny 23.02.2004 

Pomocná evidencia 80/1/04 

 
V dňoch 26. aţ 28. februára 2004 sa uskutočnil 

v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto 
módy 12. ročník  medzinárodného odborného 

veľtrhu kozmetiky „Beauty Slovakia“ a 9. 

ročník drogériového tovaru a čistiacej 
techniky „Expodrogéria Clean“. Na 12. roč-

níku medzinárodného odborného veľtrhu 
kozmetiky „Beauty Slovakia“ sa zúčastnilo 

91 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech, 
Rakúska, Nemecka a Maďarska. Záujem 

o tento veľtrh bol veľký tak medzi 

vystavovateľmi ako laickou a odbornou verejnosťou vďaka 
sprievodnému programu, medzi ktorými dominovali pracovné 

stretnutia odborníkov z oblasti dermatológie, koţného 
lekárstva a plastickej chirurgie, ale predovšetkým domáce 

šampionáty v make-upe, nail-arte a mail designe. Súčasne sa 

konal aj 9. ročník výstavy bytovej, čistiacej a spotrebnej 
chémie, drogériového tovaru a čistiacej techniky „Expodro-

géria Clean“, na ktorom sa predstavilo 21 vystavovateľov. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 97/1/04 

 
Dňa 9. marca 2004 počas oficiálnej návštevy Slovenskej 

republiky zavítala do Vojenského opravárskeho závodu 027 
Trenčín, štátny podnik delegácia Ministerstva obrany 

Bulharskej republiky vedenej jej ministrom obrany Nikolajom 

Svinarovom. Návštevy sa zúčastnil aj veľvyslanec Bulharskej 
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republiky v Slovenskej republike Jaroslav Golev. Predmetom 
rozhovorov s riaditeľom Vojenského opravárskeho závodu 

027 Trenčín Ing. Stanislavom Končekom a jeho manaţmentu 
bolo nadviazanie na historicky úspešnú spoluprácu z minulých 

období, čo obe strany potvrdili obojstranne. Pri prehliadke 

areálu podniku hostia venovali veľkú pozornosť výrobkom 
firmy. 

Trenčianske noviny 22.03.2004 
Pomocná evidencia 170/1/04 

 

V priebehu mesiaca apríla 2004 doručil Mestský úrad 
v Trenčíne obyvateľom mesta Trenčín anketové lístky 

s pätnástimi otázkami, v ktorých sa mali vyjadriť ako si 
predstavujú budúci vzhľad Mierového námestia v Trenčíne. 

Tento prieskum sa organizoval v súvislosti s jeho plánovanou 
rekonštrukciou a revitalizáciou, ktoré by malo dostať úplne 

nový vzhľad. Výsledky ankety by mali zohľadniť projektanti 

vo vyhlásenej architektonicko-urbanistickej súťaţi o budúcej 
podobe Mierového námestia, pre ktorú Mesto Trenčín 

schválilo 500.000 Sk. 
Trenčianske noviny 12.04.2004 

Pomocná evidencia 219/1/04 

 
Móda, štýl a elegancia sa uţ 37 rokov stretávajú v Trenčíne 

na medzinárodnom veľtrhu módy a odievania Trenčín mesto 
módy. V tomto roku otvorilo 

svoje brány v dňoch 10. aţ   

12. marca 2004 v areáli 
Výstaviska Trenčín mesto 

módy Pod Sokolicami. Na 
celkovej ploche 3.100 m

2 
sa 

predstavilo 89 vystavovateľov 

zo Slovenska, Českej repu-
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bliky a Maďarska.    Veľtrh Trenčín mesto módy uţ takmer 
štyri desaťročia vytváral príleţitosť na konfrontáciu tvorivého 

potencionálu a produkčných schopností výrobcov so záuj-
mami obchodníkov a konečných spotrebiteľov. Kým v minu-

losti prevaţnú väčšinu vystavovateľov tvorili veľkí výrob-

covia, v súčasnosti je to úplne inak. Prevláda ponuka menších 
výrobcov a neustále sa zvyšuje počet dovozcov, ktorí chcú 

reagovať na meniacu sa štruktúru spotrebiteľov a ich 
ekonomické moţnosti. Organizátori pozitívne hodnotili účasť 

nových vystavovate-

ľov, ktorí ponúkali 
pestrý sortiment dám-

skej, pánskej a detskej 
konfekcie, kusového 

a pleteného textilu, 
bielizne a módnych 

doplnkov. Svojho dru-

hu najvýznamnejší a 
najstarší veľtrh na 

Slovensku sprevádzal uţ tradične bohatý sprievodný 
program. Jarná časť veľtrhu sa stala významným podujatím 

súťaţ „Zlatá Fatima junior“ pre ţiakov stredných odborných 

škôl a učilíšť, pôsobiacich v oblasti módy a odievania. 
Výsledky tejto 

súťaţe, víťazné 
modely a kolekcie 

boli návštevníkom 

k dispozícii v sa-
mostatnej expo-

zícii. Vystavova-
telia  i odborná ve-

rejnosť mala opäť 

v Trenčíne jedi-
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nečnú moţnosť doplniť si najnovšie informácie týkajúce sa 
legislatívy a módnych trendov. Výstavisko Trenčín mesto 

módy v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Asociáciou 

textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky 

pripravilo odborný seminár pod názvom  „Slobodný pohyb 
tovaru z aspektu aproximácie colných predpisov Slovenskej 

republiky s právom ES". Pánskym odevným trendom na 
sezónu jeseň - zima 2004/2005 ako aj informáciám zo 

svetových veľtrhov sa vo svojej prednáške venovala odevná 

návrhárka Jindra Konečná. Slávnostné otvorenie veľtrhu bolo 
aj tento rok rozšírené o galaprogram, tvorený módnou 

prehliadkou českého módneho návrhára Luďka Hanáka, 
slovenského módneho návrhára Lukáša Kimličku, víťaza 

súťaţe „Styl Design 2004“ Brno a firemnými prezentáciami. 
Otvorenie veľtrhu obohatilo spevom aj slovom hudobné duo 

„Twens“. Denne prebiehali módne prehliadky pre širokú 

verejnosť. 
Vlastné poznámky 

 
Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti 

dopravy pre najbliţšie roky je vybudovanie rýchlostnej 

komunikácie Drietoma - Ţiar nad Hronom. Táto cesta 
označená číslom 1/50, pri značnej premávke svojim profilom 

uţ nevyhovuje poţiadavkám súčasnej automobilovej dopravy. 
Je v zlom stave a v niektorých jej častiach sa dokonca zosúva. 

Trenčiansky samosprávny kraj sa pri koncepcii výstavby 

rýchlostnej komunikácie opiera o stále platné uznesenie vlády 
Slovenskej republiky z roku 1998, ktoré zaradilo cestu medzi 

plánované investície. Riaditeľ správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Štefan Maslák uviedol, ţe uţ je 

pripravených osem variantov trasy tejto asi 100 kilometrov 

dlhej komunikácie. Niektoré počítajú aj s výstavbou tunelov a 
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viaduktov. Sú uţ pripravené návrhy na obchvaty miest a obcí, 
aby sa premávka, čo najviac urýchlila. Pre priemyselne 

vyspelý Trenčiansky samosprávny kraj je uvedená cesta 
ţivotne dôleţitou tepnou, ktorá na jednej strane je spojnicou s 

Českou republikou  a na strane druhej sa napája na uţ 

čiastočne vybudovaný cestný koridor stredom republiky aţ po 
ukrajinské hranice. 

Trenčianske noviny 05.04.2004 
 

V najbliţšom čase doručí mestský úrad obyvateľom 

Trenčína anketové lístky s pätnástimi otázkami o budúcom 
vzhľade najuţšieho centra mesta - Mierovom námestí. 

Prieskum súvisí s plánovanou rekonštrukciou a revitalizáciou 
tejto výkladnej skrine Trenčína, ktorá by mala v nasledujúcich 

rokoch dostať úplne nový vzhľad. „Zaujíma nás, aké 
architektonické prvky by Trenčania chceli na svojom námestí 

mať,“ vysvetlila zmysel ankety vedúca Útvaru hlavného 

architekta Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Mesto Trenčín má 
v tohtoročnom rozpočte nachystaných pol milióna korún na 

vyhlásenie architektonicko-urbanistickej súťaţe týkajúcej sa 
budúcej podoby Mierového námestia. Samotnej súťaţi bude 

ešte predchádzať podrobný prieskum dostupných historických 

materiálov o námestí. Z tohto pohľadu je podľa Adriany 
Mlynčekovej určite najzaujímavejší fakt, ţe v minulosti tu 

nebola ţiadna zelená plocha, námestie bolo vydláţdené 
kameňmi a vyspádované smerom do stredu, k zbernej stoke. 

Stromoradie a zeleň pribudli aţ zásluhou okrášľovacích 

spolkov na konci 19. storočia. Jedinou dominantou námestia v 
minulosti bol a podľa mestských architektov by aj mal zostať 

morový stĺp stojaci v jeho strede. Za novodobý výmysel 
architekti označujú lipku ústavy a podľa nich by sa na 

budúcom námestí nemali objaviť ani ţiadne sochy. „Mierové 

námestie je pôdorysne malého tvaru a svojou veľkosťou ani 
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nejaké veľké prvky neznesie,“ potvrdila Ing. arch. Mlyn-
čeková a zároveň dodala, ţe pribudnúť by tu naopak mohli 

prvky vody a drobnej architektúry. Všetko by mala preveriť 
samotná súťaţ, od ktorej sa očakáva, ţe pritiahne najlepších 

slovenských architektov. Meno víťaza súťaţe, ktorý si okrem 

odmeny odnesie aj autorské práva, bude známe 
pravdepodobne koncom tohto roku a pri príleţitosti 

slávnostného vyhlásenia výsledkov mesto plánuje otvoriť aj 
výstavu všetkých súťaţných návrhov. Samotné práce na 

prestavbe Mierového námestia v Trenčíne sa v prípade 

dodrţania harmonogramu začnú v roku 2006 a trvať by mali 
dva aţ tri roky. Pôjde o investíciu niekoľko desiatok miliónov 

korún, súčasťou ktorej bude tieţ podrobný archeologický 
prieskum, aký doteraz v tejto najstaršej mestskej časti nebol 

realizovaný. Je ťaţké dopredu odhadnúť, na čo všetko by sa 
mohlo vo vrstvách pod námestím naraziť, zainteresovaní sú 

však presvedčení, ţe nejaké prekvapenie ich tam dolu určite 

čakajú. 
Trenčianske noviny 12.09.2004 

Pomocná evidencia 219/1/04 
 

Regionálna pobočka Prvej stavebnej sporiteľne 

v Trenčíne, ktorá svojou pôsobnosťou mapuje Trenčiansky 
kraj, bola vyhodnotená ako najlepšia na Slovensku v internom 

hodnotení svojich pobočiek za uplynulý kalendárny rok 2003. 
K tomuto mimoriadnemu úspechu prispeli odborné kvality 

pracovníkov odbytovej siete, ich profesionálny prístup ku 

klientom a variabilita stavebného sporenia. O spokojnosť 
klientov sa staralo 33 oblastných vedúcich a 130 poradcov, 

ktorí mali otvorených 41 kancelárií. V uplynulom roku 2003 
uzatvorili pracovníci odbytovej siete vyše 37-tisíc zmlúv 

o stavebnom sporení s celkovým objemom takmer 11 miliárd 

Sk. Priemerná cieľová suma dosiahla hodnotu 293 tisíc Sk. 
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Najviac úverových prostriedkov vyuţili klienti na 
modernizáciu svojho bývania a na kúpu bytu, či domu. 

Trenčianske noviny 19.04.2004 
Pomocná evidencia 230/3/04 

 

 Dňa 11. mája 2004 vedenie pobočky Všeobecnej úverovej 
banky v Trenčíne slávnostne dalo do prevádzky vlastné 

priestory po vykonanej rekonštrukcii za účasti popredných 
hostí. Medzi hosťami bol aj primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. 

Vlastné poznámky 
 

Vedenie Všeobecnej úverovej banky začiatkom mája 2004 
vyhodnotilo akciu „VÚB partner program“, ktorá sa začala 

v októbri 2003 a pri 
tejto príleţitosti vy-

ţrebovala aj prvých 

výhercov. V pobočke 
Všeobecnej úverovej 

banky v Trenčíne 
mali dňa 24. mája 

2004 sviatok, keď jej 

vedenie na čele s re-
gionálnym riadite-

ľom Ing. Adriánom 
Ševčíkom odovzdalo majiteľovi účtu Všeobecnej úverovej 

banky Ľubošovi Juríčkovi z Chocholnej -Velčíc vecnú cenu – 

televízor SONY. 
Trenčianske noviny 31.05.2004 

Pomocná evidencia 361/1/04 
 

 
 

 

zľava -  Ing. Milan Galiovský, Ing. Adrián Ševčík, Ľuboš Juríček a  Ing. Milan Martišek. 
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Za účasti 134 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 
republiky, Rakúska, Nemecka a Maďarska otvorili na 

Výstavisku Trenčín mesto módy v Trenčíne  11. ročník  
výstavy „Aqua“, ktorá obsahovo sa dotýkala vodného 

hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany ţivotného prostredia, 

zameranej na komunálnu sféru a vyuţitie odpadu zameranej 
na technológie a sluţby. Na ploche 5850 štvorcových metrov 

vystavovali firmy, ktoré sa zaoberajú vodným hospodárstvom, 
hydroenergetikou, ochranou ţivotného prostredia, komu-

nálnou technikou a rozvojom miest a obcí. Súčasťou výstavy 

bola odborná konferencia „Aqua 2004“, ktorej cieľom bolo 
oboznámiť odbornú verejnosť s najnovšími poznatkami a 

skúsenosťami z oblasti vodného hospodárstva. Témou 
ďalšieho odborného podujatia „Hydroslovakia 2004“ boli 

malé vodné elektrárne, moţnosti ich výstavby, starostlivosť o 
ich technologické zariadenia, legislatíva a vplyv 

hydroenergetiky na ţivotné prostredie. V súvislosti so 

vstupom do Európskej únie a novými moţnosťami 
spolufinancovania rekonštrukcie, dobudovania alebo výstavby 

nových diel environmentálnej infraštruktúry pripravila 
odborný seminár Asociácia čistiarenských expertov 

Slovenskej republiky. Najlepšie vystavované výrobky a 

technológie získali ocenenie „Zlatá Aqua“. Po prvýkrát na 
výstave udelili Cenu Milana Topoliho za mimoriadny prínos 

vo vodnom hospodárstve Slovenska. 
Vlastné poznámky  

 

Mestská veţa v Trenčíne je jediným zachovaným 
artefaktom kedysi rozsiahleho mestského opevnenia 

kráľovského mesta Trenčín. Turecká brána, ako sa veţa pre 
svoj pôvodný účel tieţ nazýva, bola postavená v 16. storočí v 

gotickom štýle a okolo roku 1592 prestavaná do renesančného 

štýlu. Padací most, ktorým sa popod veţu prechádzalo, bol 
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strhnutý aţ v 19. storočí. Odvtedy sa mestská veţa 
niekoľkokrát rekonštruovala, naposledy v roku 1934. Dosiaľ 

sa však dá na jej stene rozlúštiť stredoveké latinské motto 
mesta: „Ak Boh nestráži mesto, darmo bdie ten, kto ho 

stráži“. V priebehu mesiaca júna 2004 sa finišovalo pre 

sprístupnenie veţe verejnosti. Pre tento účel bude vybudovaný 
výťah s presklenenou fasádou, do ktorého sa bude nastupovať 

zo Sládkovičovej ulice a z ktorého budú mať návštevníci cez 
sklenú kabínu výhľad na časť mesta Trenčín. Výťahom sa 

budú záujemcovia prepravovať pravdepodobne v desať 

členných skupinách so sprievodcom. Na terase najvyššieho 
poschodia priľahlého mestského úradu vystúpia a zvyšok               

32 metrov vysokej veţe uţ zdolajú po schodišti. Vybudovanie 
výťahu umoţní bezbariérový prístupu invalidom do budovy 

mestského úradu. Ten bol doteraz pre invalidov nedostupný.                      
S realizáciou samotnej stavby by sa malo začať koncom leta, 

ukončená by mala byť ešte v tomto roku.  

Trenčianske noviny 21.06.2004 
Pomocná evidencia 404/1/04 

 
Charakter hlavnej tepny Trenčína – Ulice M. R. Štefánika 

sa čoskoro začne meniť. Spoločnosť „Slovakia Max“ v jej 

strede vybuduje do konca budúceho roka, t.j. 2005 obrovské 
zábavno-obchodné centrum. Bude to prvý krok k tomu, aby sa 

najfrekventovanejšia trenčianska štvorprúdovka zmenila 
postupne na ţivotom pulzujúcim mestským bulvárom. Pilotný 

projekt má spoločnosť „Slovakia Max“ uţ za sebou. Mesto 

Trenčín je spolu s mestom Poprad a Nitra zaradený do druhej 
realizačnej etapy. Koncept spoločnosti charakterizoval člen jej 

predstavenstva Ing. arch. Pavol Adamec, ako vytváranie 
centier pre kategórie na Slovensku beţných miest o veľkosti 

50 aţ 100-tisíc obyvateľov. „Povaţujeme za nevhodné ísť do 

týchto sídiel s megaprojektom,“ uviedol Adamec. Podľa 
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ktorého je centrum v prijateľnej polohe pre dané územie 
Trenčína. Podobne ako v Trnave i tu vyuţívajú na stavbu 

bývalý priemyselný areál v širšom centre mesta. V Trenčíne 
ide o areál bývalého liehovinárskeho podniku Slovlik, 

Trenčanom známy ako „Borovičková“. Podľa zistenia areál 

nemá nejakú stavebno-technickú, ani pamiatkovú kvalitu, nie 
je pouţiteľný pre náš účel, takţe sa pristúpi k jeho asanácii. 

Celková, viac ako 10-tisíc štvorcových metrov veľká nájomná 

plocha centra bude rozdelená na štyri zóny: zábavnú, 

stravovaciu, nákupnú a hyperzónu. Zábavná časť bude 

pozostávať pravdepodobne z troch kinosál, bowlingu, fitness 
centra, herne a detského kútika. O nákupnej ploche investor 

uviedol, ţe okrem značkových obchodov bude aj časť určená 
pre regionálnych predajcov. Meno predajného reťazca, ktorý 

obsadí hyperzónu, zatiaľ definitívne známe nie je. Centrum 

bude disponovať necelou päťstovkou parkovacích miest, 
ktorých časť bude vo forme voľného státia vonku a druhá časť 

bude v trojpodlaţnom parkovacom dome. S vyriešením novej 
dopravnej situácie na Štefánikovej ulici súvisia aj vyvolané 

investície, ktoré bude musieť spoločnosť „Slovakia Max“ 

zrealizovať. Práve o nich rokujú so zástupcami mesta Trenčín. 

architektonický návrh objektu 
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Jednou z moţností je vybudovanie kruhového objazdu a 
nadchodu pre peších. Časové nadväznosti projektu sa budú 

odvíjať od stavebného konania. Asanačné práce by sa mali 
rozbehnúť uţ v jeseni 2004. 

Trenčianske noviny 19.07.2004 

Pomocná evidencia 467/1/04 
 

V stredu 11. augusta sa z iniciatívy Regionálnej komory 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne na 

pracovných raňajkách stretli prvýkrát predstavitelia 37 

trenčianskych firiem a Regionálnej komory Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory s primátorom Trenčína 

Branislavom Cellerom. Hlavnou témou spoločnej diskusie bol 
rozvoj Trenčína do roku 2010. Najviac sa hovorilo o 

hospodárskom rozvoji mesta Trenčín v súvislosti s budovaním 
priemyselného parku a riešení dopravnej situácie realizáciou 

Juhovýchodného cestného obchvatu a modernizácie 

ţelezničnej trate. Pri tejto príleţitosti primátor mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler uviedol, ţe asi polovica diskusných 

príspevkov sa týkala modernizácie ţelezničnej trate.  
Podnikatelia uvítali moţnosť bliţšie sa zoznámiť s touto 

problematikou. Predseda Regionálnej komory Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory  v Trenčíne Ing. Štefan 
Bratko povedal, ţe ak sa podarí zrealizovať variant 1) 

modernizácie ţelezničnej trate tak, ako je deklarovaný, najmä 
čo sa týka výšky vyvolaných investícií, tak potom vnímam 

toto riešenie ako spôsob, ktorý nemalou mierou prispeje 

k rozvoju mesta Trenčín. Na pracovných raňajkách sa hovorilo 
aj o perspektívach budúcej spolupráce, ktorá by mala získať 

rámec výnimočnosti podpisom zmluvy o vzájomnej spolupráci 
medzi Mestom Trenčín a Regionálnej komory Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne. Zmluva by 

okrem vzájomných vzťahov mohla vyriešiť aj umiestnenie 
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komory v reprezentatívnejších priestoroch. Pracovné stretnutia 
by sa mali stať tradíciou.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 26.08.2004 

 

Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler sa stretol 
s rozhodujúcimi predstaviteľmi zamestnávateľov v Trenčíne, 

aby im na pôde mesta predstavil projekt modernizácie 
ţelezničnej trate s výstavbou nového mosta. Stretnutia sa 

zúčastnilo 20 predstaviteľov významných trenčianskych 

podnikov. Uvedená prezentácia bola jednou z mnohých, 
ktorými chce primátor prispieť k dôkladnej znalosti 

problematiky modernizácie ţelezničnej trate na území mesta 
Trenčín. Prítomní zamestnávatelia sa zhodli, ţe variant 1) 

modernizácie ţelezničnej trate bude zásadným impulzom pre 
ďalší rozvoj mesta. Je dôleţité, aby rozvoj mesta Trenčín 

nestroskotal kvôli neinformovanosti, alebo na zámerne 

postavených dezinformáciách o tomto projekte, tlmočil 
stanovisko podnikateľom primátor Ing. Branislav Celler. Na 

stretnutí sa zúčastnili vrcholoví manaţéri z najvýznamnejších 
trenčianskych firiem, ako sú Konštrukta – Industry, a.s. 

Trenčín, Vojenský opravárenský podnik – VOP 027, š.p. 

Trenčín, Merina a.s. Trenčín, Výstavisko Trenčín mesto módy, 
a.s., Leoni Autokabel Slowakia, spol. s r.o. Trenčín, VOD-

EKO, a.s. Trenčín, Stavokov Trenčín, spol. s.r.o., ako aj 
zástupca Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

v Trenčíne.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 17. augusta 2004 primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler  a konateľ spoločnosti Aupark V, s. r.o. 

Zdenko Kučera podpísali zmluvu o budúcej zmluve a zmluvu 

o zriadení vecného bremena, ktoré zaväzujú obe zmluvné 
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strany ku konkrétnym krokom, vedúcim k výstavbe Auparku 
v Trenčíne na ploche 7389 m

2
 a v budúcnosti k majetko-

právnemu usporiadaniu  a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 
Aupark V, s.r.o. sa zaviazal, ţe začne s výstavbou 12 me-

siacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. Ak túto povinnosť nesplní, zanikne jeho nárok na 
uzavretie kúpnej zmluvy. V opačnom prípade Mesto Trenčín 

vyzve Aupark V s.r.o. uzatvoriť kúpnu zmluvu do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia 

o kolaudácii stavby. Dovtedy budú pozemky na liste 

vlastníctva Mesta Trenčín, ale zaťaţené vecným bremenom – 
právom výstavby v prospech spoločnosti Aupark V, s.r.o. 

Obchodno-zábavné centrum „Aupark“ by malo priniesť do 
Trenčína novú 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, fitnes 

centrum, biliard a rôzne kultúrne a športové podujatia), tieţ 
moţnosť rýchleho občerstvenia a príjemného posedenia v  

kaviarňach. Okrem toho umoţní návštevníkovi 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 V s.r.o. bude, aby obchodno-zábavné centrum v 
Trenčíne bolo situované do centrálnej mestskej časti, 

naviazané na pešie zóny starého mesta - Mierové námestie 

a Štúrovo námestie. Pozemok lemujú ulice Knieţaťa Pribinu, 
Palackého a zjazd z mosta, ktorý je hlavnou prístupovou 

komunikáciou z diaľničného privádzača do mesta Trenčín. 
Hlavný vchod by mal byť orientovaný do Štúrovho námestia. 

Na prízemí sú navrhnuté obchodné jednotky a supermarket, 

pri ktorom je vyhradený priestor pre zásobovanie. Na druhom 
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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. 

Počet parkovacích miest  - 420 na dvoch podzemných 

podlaţiach 
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     .............  2 300 m
2
 

Počet obchodných jednotiek - viac ako 60  

Plocha multiplexu - do 1 100 m
2
 

Počet sál multiplexu - 3 – 4 kinosály   

Pomocná evidencia 526/1/04 
 

Šestnásť významných trenčianskych architektov poskytlo 

oficiálne stanovisko primátorovi Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislavovi Cellerovi, v ktorom podporili modernizáciu 

ţelezničnej trate s výstavbou nového mosta. Podľa ich 
vyjadrenia sa týmto stanoviskom prikláňajú k moţnosti 

znamenajúcej novú epochu vo vývoji mesta. Na základe 

prezentácie, ktorú im pripravila Fakulta architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s mestom 

Trenčín architekti vidia jednoznačný prínos variantu 
s výstavbou nového mosta z pohľadu urbanistického a to vo 

všetkých aspektoch jeho významu. Za najdôleţitejšie prínosy 

povaţujú zlepšenie dopravnej situácie v Trenčíne, vytvorenie 
novej hmotovo-priestorovej štruktúry pozdĺţ celej ţelezničnej 

trate, moţnosť uvoľnenia centra mesta a vytvorenia nábreţia so 
spoločensko – zábavnými a administratívno – reprezentačnými 

funkciami mesta. Z pohľadu bezpečnosti podľa ich názoru 

strategicky významné vybudovanie mimoúrovňových 
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prechodov cez trať pre chodcov a dopravu. Stanovisko 
podpísali – Ing. arch. Blanka Balaščáková, Ing. arch. Pavol 

Balaščák, Ing. arch. Július Bruna, Ing. arch. Karol Ďurenec, 
Ing. arch. Pavol Guga, Ing. arch. Peter Guga, Ing. arch.Dalibor 

Hrivnák, Ing. arch. Juraj Krajčovič, Ing. arch. Radim Krecháč, 

Ing. arch. Cyril Kubica, Ing. arch. Vladimíra Leţatková, Ing. 
arch. Jozef Masaryk, Ing. arch. Adriana Mlynčeková, Ing. arch. 

Miroslav Mlynček, Ing. arch. Milan Roţník a Ing. arch. 
Miloslav Varga. 

Pomocná evidencia 524/1/04 

 
V čase, keď mnoho správcov historických pamiatok iba 

krčí plecami a vyhovára sa na 
nedostatok fi- nancií, piaristi 

svoj kostol sv. Františka Xaver-
ského, stojaceho na Mierovom ná-

mestí v Tren- číne, neúnavne 

krok po kroku pomaly opravo-
vali a dávali do pôvodného sta-

vu. Rekonštruk- čné práce sa na 
radosť všetkých milovníkov baro-

ka nezastavili ani v tomto roku. 

Reštaurovaním štukovej výzdo-
by a stropných malieb troch 

bočných kapl- niek pokračuje v 
tomto roku uţ viac ako desať-

ročie trvajúca rekonštrukcia 

vzácnej barokovej pamiatky. Kostol bol spolu s celým 
kláštorným a školským komplexom piaristom vrátený  v roku 

1990 a odvtedy pomaly, ale o to istejšie, krok za krokom 
pokračuje jeho obnova, tak ako im to umoţňujú ich skromné 

financie. „Moţno tomu niektorí neveria, ale všetko, čo sa na 

kostole urobilo je len z drobniakov, ktoré dávali farníci v 

piaristický kostol sv. Františka Xaverského 



 254 

nedeľu do zvončeka. Keď sa po troške šetrí, tak sa našetrí,“ 
tvrdí rektor kolégia piaristov Peter Franek. Okrem príspevkov 

ľudí chodiacich do kostola so záchranou pomohlo ešte mesto 
Trenčín, ktoré počas štrnástich rokov obnovy kostola poskytlo 

e pribliţne dva milióny Sk. Od začiatku rekonštrukčných prác 

sa toho stihlo urobiť uţ naozaj veľa. Keď piaristi prišli v roku 
1990 naspäť do Trenčína, strecha kostola bola v zlom stave. 

Časť krovu bola odhnitá, medená krytina bola deravá a do 
stavby zatekalo. Krov bolo potrebné opraviť, krytinu 

kompletne vymeniť. Trenčania si ešte určite pamätajú na 

lešenie okolo veţí kostola spred dvoch rokov. Potrebné bolo 
vymeniť okná a hotová je aj predtým najviac poškodená časť 

interiéru - loď. Zreštaurovaná bola jej prekrásna a v našom 
kraji úplne ojedinelá štuková výzdoba, ako aj pilastre a tieţ 

cenná maliarska výzdoba stropu lode, obrazy na pilastroch a 
lunetách. Po ukončení reštaurátorských prác na troch 

pravostranných bočných kaplnkách piaristom ostanú ešte 

kaplnky na ľavej strane, zádverie a chórus a v neposlednom 
rade cenný, ale veľmi poškodený barokový mobiliár – drevené 

kostolné lavice a spovedelnice. Nakoniec, ak uţ nebudeme 
vedieť, kde dať peniaze, vymeníme aj obetný stôl, ktorý je 

jediným rušivým nebarokovým prvkom v celom kostole, 

povedal s úsmevom správca kostola Peter Franek. 
Trenčianske noviny 23.08.2004 

Pomocná evidencia 512/1/04 
 

Sedem rokov zakonzervované a oplotené stavenisko, pri 

Daňovom úrade na Ulici Pri dolnej stanici v Trenčíne, by sa 
malo konečne dostavať. Poslanci Trenčianskeho samospráv-

neho kraja by na jeho základoch chceli vybudovať svoje nové 
sídlo. V časti budovy by mala pôsobiť aj krajská prokuratúra. 

Samosprávny kraj stavenisko odkúpil od Krajského úradu v 

Trenčíne za 50-tisíc Sk. Úradná hodnota stavby je pritom aţ  
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54 miliónov Sk. Podľa prednostu Krajského úradu v Trenčíne 
Mgr. Daniela Gajdoša bol dôvodom symbolickej ceny predaja 

okolnosť, ţe kategória verejnej správy spadá do oblasti 
verejného záujmu. Plných 54 miliónov by sme vyţadovali, ak 

by o kúpu prejavila záujem súkromná spoločnosť. V prípade 

predaja objektu samosprávnemu kraju by sa trvaním na takejto 
cene vlastne prelialo 54 miliónov Sk zo štátneho rozpočtu na 

vyšší územný celok a potom naspäť z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja do štátneho rozpočtu. A to nemá 

logiku,“ vysvetlil Gajdoš. Na mieste staveniska mala pôvodne 

vyrásť dominantná pätnásťposchodová budova štátnej správy, 
výstavbu 

ktorej na-
plánovala 

ešte vláda 
Vladimíra 

Mečiara. 

Základy 
stavby za-

čali kopať 
v roku 

1997, keď 

bol pred-
nostom 

Krajského 
úradu v Trenčíne Ing. Milan Topoli. Práve podľa neho 

Trenčania stavbu nazývajú aj „Topoliho jamou“. Po nástupe 

vlády Mikuláša Dzurindu sa však megalomanská stavba 
zastavila. Štát na nej stihol za necelé dva roky preinvestovať 

107 miliónov Sk, hoci sa podarilo vybudovať len základy. 
Odvtedy sa krajský úrad pokúšal stavbu s rozlohou viac ako 

3500 m
2
 predať. Topoliho jamu ponúkali Sociálnej poisťovni, 

Národnej banke i Mestu Trenčín. Záujem však prejavili len 

šípka označuje miesto „Topoliho jamy“ 

Topoliho jama 
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zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nesúhlasili, 
ale so stanovenou cenou 54 miliónov Sk. Prednosta krajského 

úradu Mgr. Daniel Gajdoš preto spolu so zástupcami samo-
správneho kraja iniciovali zmenu účelu stavby, aby sa mohla 

odpredať za symbolickú cenu. Suma 50-tisíc Sk, ktorú 

stanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyjadruje 
administratívne náklady, ktoré štát na predaj objektu vyna-

loţil. Ako bude sídlo samosprávneho kraja a prokuratúry 
vyzerať, však ešte noví vlastníci nevedia. Malo by ísť o 5 aţ 8-

poschodovú budovu za asi  200 – 250 miliónov Sk. Jeho úrad 

v súčasnosti pôsobí v prenajatých priestoroch, ktoré si ročne 
vyţiadajú takmer 3 milióny Sk na nájomnom.  

Trenčianske noviny 30.08.2004 
Pomocná evidencia 531/2/04 

 
S rekonštrukciou oporného múru na Hornom Šanci 

v Trenčíne sa malo začať uţ pred štyrmi rokmi. Po úplnom 

zhodnotení technického stavu a po získaní investičných pros-
triedkov z rozpočtu 

4,5 mil. Sk mesta 
Trenčín s touto rekon-

štrukciou začalo kon-

com júla 2004. Re-
konštrukcia odstráni 

havarijný stav a este-
ticky upraví daný 

priestor. Podľa slov 

odborníkov ide o Ga-
lionovú konštrukciu, 

ktorá bude ukončená zábradlím a vysadená  drevinami.  
Info Trenčín 09.09.2004 

Pomocná evidencia 540/1/04 

 

práce na opornom múre na Ulici Horný Šianec sa začali 
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Od 7. do 9. septembra 2004 viali nad trenčianskym 
výstaviskom zástavy najstaršieho 

veľtrţného podujatia na Slo-
vensku – jesennej časti 37. 

ročníka medzinárodného veľtrhu 

módy a odievania Trenčín mesto 
módy. Zúčastnilo sa ho a počas 

troch dní svoje kolekcie 
prezentovalo 66 slovenských 

vystavovateľov, 11 vystavovateľov z Čiech a tri firmy z 

Maďarska. I v tomto roku bol zachovaný odborný charakter 
veľtrhu, keď prvé dva dni boli venované iba odbornej 

verejnosti a aţ vo štvrtok si 
najnovšie trendy v móde a 

odievaní mohli prehliadnuť 
aj ostatní návštevníci. Ako 

počas slávnostného otvo-

renia priznal generálny 
riaditeľ trenčianskeho výs-

taviska Ing. Emil Dobiáš, 
dnes nie je jednoduché 

vystúpiť pred tými, ktorí si pamätajú aj väčšiu slávu veľtrhu, 

keď mali areál preplnený a čakalo sa len na to, kedy sa nejaký 
výstavný stánok uvoľní. Dnes je situácia iná, trh je rozdelený, 

väčšie firmy väčšinou exportujú, alebo robia prácu vo mzde, 
takţe ich nahradili firmy menšie a agilné, pre ktoré má účasť 

na tomto veľtrhu zmysel, uviedol Dobiáš. Zároveň však 

zdôraznil, ţe sa snaţia urobiť všetko preto, aby sa veľtrh 
odrazil od dna a rozvíjal. Súčasťou sprievodných podujatí boli 

popri odbornom seminári, venovanom moţnostiam zvýšenia 
konkurencie schopnosti textilných a odevných výrobkov po 

vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie, najmä 

veľtrţné súťaţe, ktorými boli – 29. ročník súťaţe producentov 
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módy „Zlatá Fatima“, súťaţ slovenských módnych návrhárov 
„Módny Tvorca roka 2004“ a súťaţ „Top Trend“. 

Hodnotiteľská komisia v zloţení Jana Častková z d - clubu 
Praha,  Dagmar Krchová, akademická maliarka a  Dagmar 

Hilbertová z Vysokej školy výtvarných umení Bratislava 

udelila jediné ocenenie „Zlatá Fatima 2004“ trenčianskej firme 
AST Dizajn – Andrea Martiny za výrobok Linda B., kde 

ocenila profesionálnu prácu so strihom, detailom a výberom 
materiálu. „Módnym tvorcom roka 2004“ sa na základe 

rozhodnutia Módnej akadémie spomedzi ôsmich módnych 

návrhárov stala Miroslava Kurpasová s kolekciou 
„Mademoiselle 

Richelieu a jej 
voliéra“. A na-

koniec, cenu „Top 
Trend 2004“ si zo 

Slovenska od-

niesla česká firma 
„Filip - dámska 

móda“ z Lipníka 
nad Bečvou. Na 

slávnostnom ga-

lavečeri „Móda 
Laugarício“ 

v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky boli vyhlásené výsledky súťaţí „Zlatá Fatima“, 

„Módny tvorca roka 2004“, „TOP Trend“. Ďalej sa 

prezentovali víťazi súťaţe „Zlatá Fatima 2003“, drţiteľ „Top 
Styl Designer“ a drţiteľ titulu „Módny tvorca roka 2004“. 

Módnu prehliadku spestrila hudobná skupina „Taktici“ s ich 
piesňou Trenčín mesto módy. 

Trenčianske noviny 13.09.2004 

Pomocná evidencia 553/2/04 

súčasťou otvorenia výstavy bola tradičná módna prehliadka  
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V dňoch 17. – aţ 19. 

septembra 2004 sa v pries-
tore Výstaviska Trenčín 

mesto módy uskutočnili 

dve premiérové výstavy. 
Bol ňou 1. ročník medzi-

národnej výstavy koní 
„Kôň 2004“, na ktorom 

bolo vystavených 51 koní. 

Výstava sledovala popu-
larizáciu chovu koní na Slovensku. Súčasťou výstavy boli 

odborné prednášky 
„Vyuţitie magne-

ticko-rezonančno-
stimulačnej terapie 

koní“, „Starostlivosť 

o kopyto – výţiva, 
korektúra a úprava 

kopyta“ a „Vplyv 
vitamínových, mine-

rálnych a stopových 

prvkov na kvalitu 
rohoviny kopyta“. Okrem toho v priestoroch kolbiska sa 

uskutočnil aukcia koní 
a parkúrové preteky pre deti 

a mladé kone. V posledný 

deň výstavy sa uskutočnila 
show „Ride and drive“, na 

ktorej sa zúčastnili význam-
né osobnosti z politického 

a spoločenského ţivota, 

z ktorých moţno spomenúť 

aukcia mladej kobyly z Roľníckeho druţstva Soblahov 

predstavenie jedného z najnovších modelov Mercedesu 

deti si prišli t ieţ na svoje jazdou na poníkoch 
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poslanca Slovenskej národnej rady Ing. Miroslava Maxona, 
hokejistu Róbert Švehla, herečku Kamilu Magálovú a ďalších. 

V rovnakom termíne sa uskutočnil 1. ročník výstavy auto-
mobilov a príslušenstva pod názvom „Auto-moto show“, ktorý 

umoţnil návštevníkom vidieť najnovšie modely svetových 

automobilových značiek Mercedes, Audi, Hyunday, Ford, 
mazda, Peugeot, Seat, Škoda, Volswagen, Toyta a Citroën. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 20.09.2004 

Pomocná evidencia 550/1/04, 551/1/04, 561/1/04 

 
Dňa 24. septembra 2004 usporiadala popredná americká 

firma „Johnson Controls“ tlačovú besedu, aby informovala 
regionálnych novinárov o svojich aktivitách v meste Trenčín od 

1. októbra 2004. Po 
privítaní hostí tlačovým 

tajomníkom mesta 

Trenčín Tiborom Hlo-
beňom ako prvý sa pri-

hovoril primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Vo svojom prí-

hovore vyjadril spokoj-
nosť nad tým, ţe sa 

podarilo do mesta 
Trenčín  pritiahnuť tak 

investora, akou je firma „Johnson Controls“, ktorá prinesie 800 

miliónovú investíciu pre 600 preváţne vysoko kvalifikovaných 
inţinierov. O stratégii firmy „Johnson Controls“ informoval vo 

svojom príhovore projektový manaţér firmy Dieter Vandrierke. 
O investíciu súperilo mesto Trenčín s Ostravou. Príchod firmy 

do Trenčína ovplyvnili predovšetkým dve skutočnosti. Prvou 

podmienkou, ktorú si stanovilo vedenie firmy bola existencia 

zľava – tlmočník, D. Vandrierke, Ing. B. Celler, Ing. Jamrich, T. Hlobeň 
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vysokej školy, ktorá svojou vzdelávaním vysokoškolských 
odborníkov z oblasti strojárenského a textilného priemyslu 

spĺňa predpoklady kvalitného zloţenia svojich pracovníkov na 
jeho teritórií. Túto poţiadavku v plnom rozsahu plní 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Druhým 

predpokladom boli teritoriálne zastúpenie dobre technicky 
a odborne vybavených ostatných pracovníkov. Zatiaľ si  firma 

prenajala výrobnú halu firmy „Trens“ Trenčín na ploche 4.500 
m

2
, v ktorej od 1. októbra 2004 sa začne budovať svoje 

technické centrum. Najprv bude vo firme pracovať okolo 60 

pracovníkov. Pre budúcnosť predpokladá, 
ţe do roku 2008 bude mať postavenú 

vlastné výrobnú halu v priemyselnom 
parku Zámostie, v ktorej nájde prácu okolo 

600 zamestnancov. V ďalšej časti svojho 
príhovore priblíţil činnosť svojej firmy. 

Firma „Johnson Controls“ je jednou 

z popredných dodávateľov interiérových 
systémov samohybných zariadení, elek-

troniky a batérií. Touto aktivitou reaguje firma na rastúcu prí-
tomnosť svojich zákazníkov vo východnej 

Európe. V Trenčíne sa bude pracovať na 

projektoch, ktorými bude realizácia CAD, 
technické výkresy a výroba testovacích 

vzoriek. Tým spôsobom odstráni firma 
nedostatok vlastných kapacít z tejto 

oblasti, ktoré musela vykonávať v iných 

firmách. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 27.09.2004 
Pomocná evidencia 566/1/04, 568/2/04 

 

Dieter Vandrierke 

Ing. Branislav Celler 



 262 

Dňa 30. septembra 2004 sa na tri dni otvorili brány areálu 
Výstaviska Trenčín mesto módy, v ktorom organizátori 

privítali návštevníkov troch špecializovaných podujatí – 
5. ročníka výstavy o kultúre bývania „Stavba – Dom –  

Nábytok“, 10. ročníka výstavy skla, svetelnej techniky, 

keramiky a biţutérie „Glass Salón“ a 2. ročníka výstavy 
záhradkárskych potrieb „Záhradkár na jeseň“. Na slávnostnom 

otvorení výstavy sa k prítomným hosťom výstavy postupne 
prihovorili riaditeľ odboru priemyselnej politiky Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Velebný, 

prezident Spolku archi- tektov Slovenska prof. Ing. 
arch. Štefan Šlachta, CSc.  a generálny riaditeľ Výsta-

viska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš. V siedmich 
pavilónoch sa na celkovej ploche 2 260 m

2
 sa pred-

stavilo  celkom 106 vystavovateľov, ktorí vo svojich 
expozíciách prezentovali pestrý sortiment stavebného 

materiálu, nábytku, bytových doplnkov, výrobkov zo 

skla, keramiky a potrieb pre 
záhradkárov. Odbornú úroveň 

výstavy „Stavba – Dom – Nábytok“ 
garantovalo Ministerstvo výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej re-

publiky, Spolok architektov 
Slovenska, 

Zväz 
stavebných 

podnikateľov 

Slovenska 
a Fakulta architektúry Slovenskej 

technickej univerzity, ktorá v prvý deň 
výstavy pripravila odborný seminár s 

názvom „Kvalita bývania – vec 

aktuálna“. V rámci seminára odzneli 

Ing. Velebný 

prof. Ing. arch. Š. Šlachta, CSc. 
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prednášky venované témam : „Šikmé steny - ţivot pod 
strechou“, „Flexibilita bývania“, „Svetlo - fenomén veľkosti 

bytu“ a „Kuchyňa z pohľadu architekta“. Denne si návštevníci 
mohli prezrieť výstavy „Rodinný dom – obraz našej kultúry“ a 

„Architektúra 1964 - 2004 - architekta Jána M. Bahna“, ukáţky 

ocenených prác študentov architektúry 
a fotodokumentáciu súťaţe „Najkrajšia 

vegetačná úprava v meste Trenčín“.      
V expozícii Spolku architektov Slo-

venska poskytovali návštevníkom cen-

né rady odborníci z oblasti architektúry. 
K dispozícii bola prezentácia Územ-

ného plánu sídelného útvaru Trenčín 
a územno – plánovacích dokumentácií 

a podkladov. Na slávnostnom otvorení 
výstavy boli vyhlásené výsledky súťaţe „Stavba roka“ o 

najlepšiu stavbu skolaudovanú v roku 2003 v meste Tren-

čín. Výsledky súťaţe vyhlásila vedúca odboru architektúry 
Mestského úradu v Trenčí-

ne Ing. arch. Adriana Mlyn-
čeková. Ceny investorom 

pre najlepšie tri vyhod-

notené objekty odovzdal 
vicepri-

mátor 
mesta 

Trenčín 

Ing. 
Anton 

Boc. Na prvom mieste sa umiestnil poly-
funkčný objekt na Vajanského ulici, 

ktorého investorom bol Ing. Igor Beck s manţelkou. Na 

druhom mieste sa umiestnil bytový dom na Karpatskej ulici, 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

Ing. Anton Beck 

Ing. Anton Beck preberá ocenenie 
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ktorej investorom bola firma „ADOZ“ Trenčín. Na treťom 
mieste sa umiestnila budova prístavby poisťovne „Koope-

ratíva“ na Piaristickej ulici, 
ktorej investorom bola pois-

ťovňa „Kooperatíva“.  Odbor-

nými garantmi výstavy „Glass 
Salón“ bola Slovenská sklárska 

spoločnosť, Slovenská silikátová 
spoločnosť a Zväz sklárskeho 

priemyslu Slovenskej republiky. 

V spoločnom stánku propagovali 
činnosť obnoveného spoločného 

vedecko - výskumného praco-
viska v Trenčíne, ktorým bolo 

Centrum kompetencie skla 
„Vitrum Laugarício“, ktoré 

zdruţuje Ústav anorganickej 

chémie Slovenskej akadémie 
vied, Trenčiansku univerzitu 

Alexandra Dubčeka a firmu 
RONA, akciová spoločnosť, 

Lednické Rovne. Návštevníkov 

zaujali ukáţky výroby fúka-
ných sklenených figúrok a zaujímavé výstavy vybraných 

exponátov zo Slovenského sklárskeho múzea Lednické Rovne 
a z medzinárodných sklárskych sympózií. Súbeţne s predchá-

dzajúcimi výstavami sa uskutočnila aj špecializovaná výstava 

potrieb pre záhradkárov „Záhradkár na jeseň“. V expozíciách 
vystavovateľov si záhradkári našli nielen hnojivá a komposty 

potrebné na súčasné sezónne práce v záhrade, ale aj okrasné 
dreviny, stromčeky - hlavne kôstkoviny. Na svoje si prišli aj 

milovníci kaktusov a sukulentov. 

Vlastné poznámky 

tretiu cenu prevzal zástupca poisťovne Kooperatíva 

zástupca firmy ADOZ preberá ocenenie 
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Trenčianske noviny 04.10.2004  
Pomocná evidencia 574/1/04, 575/1/04, 584/2/04 

 
Od polovice mesiaca augusta 2004 sa mestská časť Trenčín 

– Záblatie zmenila na nepoznanie, pretoţe tu začali výkopové 

práce na kanalizácii na úseku 6,5 km. Okrem prítomnosti 
ťaţkých mechanizmov, hluku a prachu sa často stávalo, ţe 

občania mali problém sa dostať do práce, alebo z práce domov. 
Podobne to bolo s vývozom domového odpadu, či so 

zásobovaním. Investorovi, ktorým bola Trenčianska 

vodárenská spoločnosť, často vstupovali pri realizácii viaceré 
neplánované problémy ako napríklad nestabilné podloţie, 

plávajúce piesky, vysoká hladina spodných vôd a podobne, čo 
často občania nevedeli, a preto vyvolávali v nich negatívne 

nálady. Investor však prisľúbil, ţe kanalizácia v stanovenom 
čase bude ukončená. 

Info Trenčín 07.10.2004 

Pomocná evidencia 589/1/04 
 

Trenčín opäť privítal odborníkov z oblasti elektrotechniky, 
elektroniky a energetiky, keď od 19. 

do 22. októbra 2004 sa v 

priestoroch Výstaviska 
Trenčín mesto módy v 

Trenčíne sa uskutočnil 
jubilejný 10. ročník medzinárod-

ného veľtrhu „Elo Sys 20041“, na 

ktorom  sa predstavilo 284 
slovenských a zahraničných 

vystavovateľov na celkovej ploche 
13 700 m

2
. Veľtrh „Elo Sys“ sa 

počas uplynulých rokov vyprofi-

loval na najväčšie a najvýznam-
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nejšie podujatie svojho druhu na Slovensku. Kaţdý rok 
prekonáva svoje vlastné rekordy. V priebehu desiatich rokov 

vzrástol počet vystavovateľov o 171,4% a obsadenej výstavnej 
plochy o 280,6 %. Tieto čísla potvrdili pozitívny vývoj 

a stúpajúcu úroveň tohto elektrotechnického festivalu. 

Organizátora, Výstavisko Trenčín mesto módy, teší, ţe záujem 
o prezentáciu 

dávno prekročil 
hranice našej kra-

jiny. Na jubilej-

nom 10. ročníku 
sa predstavilo 58 

zahraničných fi-
riem z Českej re-

publiky, Maďar-
ska, Nemecka, 

Poľska a Rakús-

ka. Aj vďaka to-
mu boli expozície 

vystavujúcich firiem uţ tradične výkladom tohto najnovšieho 
z tovarovej nomenklatúry veľtrhu, ktorá sa členila na 

elektroenergetiku a silnoprúdovú elektrotechniku, osvetľovaciu 

techniku, elektroniku, telekomunikačnú a rádiokomunikačnú 
techniku, výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku, 

elektrotechnické materiály, elektroinštaláciu, energetiku a 
vykurovanie, signalizačnú a zabezpečovaciu techniku a sluţby. 

Gestormi podujatia boli Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej 
republiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej 

technickej univerzity Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s. 
Bratislava, Slovenský elektrotechnický zväz a Cech 

elektrotechnikov Slovenska. Kontraktačno - prezentačnú časť 

veľtrhu dopĺňal bohatý sprievodný program. K veľtrhu „Elo 
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Sys 2004“ uţ neodmysliteľne patrili súťaţe ako 
„Elektrotechnický výrobok roka“, „Najúspešnejší exponát 

veľtrhu „Elo Sys 2004“ a „Konštruktér roka“. Hodnotiteľská 
komisia pod vedením prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. bez 

uvedenia poradia udelila cenu :  

1. Elektrotechnický výrobok roka 2004 

- Optimalizačný systém hodinovej regulácie odberu 

elektrickej energie OPTIM Hod , ktorý prihlásil do 
súťaţe VÚVT-Vývoj, s.r.o., Ţilina;  

- Komunikačný modul JM03, ktorý do súťaţe prihlásil 

  RMC s.r.o., Nová Dubnica a ANDIS, spol. s r.o. 
Bratislava; 

- Vonkajší jednopólový poistkový spodok s 

prepäťovou ochranou typ VPSPO 25 kV / 100 A, 

ktorý prihlásil Polyservis Nitra spol. s r.o., Nitra; 
2.Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys  2004 

- Rad poistkových odpínačov Varius FH1-3AIF  , ktoré 

prihlásil OEZ Slovakia, spol. s r.o., Bratislava; 
- Softštartér pre nn asynchrónne motory – 3RW4, 

ktoré prihlásil 
 Siemens s.r.o., Bratislava 

- Cestný merač rýchlosti AD9, ktoré prihlásil ZTS 

Elektronika SKS, s.r.o., Nová Dubnica; 
3.Konštruktér roka 2004 

Za konštruktéra roka 2004 bol vyhlásený   Ing. Ján 
Cziel, nar. 24.11.1954 za vytvorenie   „Vonkajšieho 

trakčného odpojovača typu UVE-Ţ“. Prihlásili ho SEZ 

Krompachy a.s., Krompachy; 
4.Unikát roka 2004  

Po prvý raz v histórii výstavy „Elo Sys“ bolo udelené 
ocenenie Zväzom elektrotechnického priemyslu Slo-

venskej republiky za technickú a konštrukčnú úroveň s 

finančným ocenením Ing. Dušanovi Kravecovi, a 
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kolektívu – oddelenie 0310, 0370 a 0380 
za vytvorenie  Zariadenia na skúšanie závitových 

hniezd ulity HCC, typové označenie : MEZA-100ET, 
ktorí prihlásil VUJE, a.s., Trnava; 

5.Vyhodnotenie súťaţe o najúspešnejšiu expozíciu veľtrhu 

„Elo Sys“ 
Súťaţ vyhodnotila komisia pod vedením  akademickej 

maliarky Evy Mišákovej – Ábelovej. Základným 
kritériom hodnotenia bolo estetické a účelové pôsobenie 

architektonického stvárnenia expozície, vloţená invencia 

a inovácia. Hodnotiaca komisia udelila : 
1. miesto: SEC, s.r.o. Nitra;  

2. miesto: LAPP KABEL, s.r.o. Holešov, Česká republi-
ka;          

3. miesto: DNA Slovakia, Nové Zámky; 
Otvorenie trhu s elektrickou energiou a aktuálne informácie z 

oblasti technickej normalizácie“ bol názov panelovej diskusie, 

ktorú pripravil Slovenský elektrotechnický zväz Bratislava. 
Svoje uţ nezastupiteľné miesto v 

sprievodnom programe mala konfe-
rencia pod názvom „Elektrotechnika 

a informatika“, ktorej iniciátorom a 

odborným garantom bola Fakulta 
elektrotechniky a informatiky Slo-

venskej technickej univerzity Bratis-
lava. Tá tento rok pripravila aj seminár 

znalcov z odboru slaboprúdová a 

silnoprúdová elektrotechnika. Novin-
kou veľtrhu bola prvá konferencia 

Cechu elektrotechnikov Slovenska. 
Pre vystavovateľov bol pripravený spoločenský večer, spojený 

s bohatým kultúrnym programom, v ktorom Městské divadlo 

Brno uviedlo predstavenie „Muzikály z Broadway.  

pavilón Schneider Electric 



 269 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  611/1/04, 612/1/04,  

613/1/04, 614/1/04  
 

Dlho očakávaná privatizácia najväčšej štátnej Slovenskej 

autobusovej dopravy na Slovensku, prevádzkujúcej autobusovú 
dopravu v šiestich okresoch Trenčianskeho kraj sa stala 

skutočnosťou v opakovanom tendri na predaj 49 % akcií 
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, v ktorej zvíťazila 

Slovenská investičná a realitná spoločnosť zo Ţiliny. Predaj 

schválila vláda Slovenskej republiky dňa 20. októbra 2004. 
Podmienky tendra splnili spomedzi mnohých záujemcov iba 

dve spoločnosti za balík akcií v nominálnej hodnote 91 
miliónov Sk, najviac však  ponúkla práve Slovenská investičná 

a realitná spoločnosť zo Ţiliny. Väčšina zo 150 miliónov Sk, 
ktoré do štátnej pokladne prídu, budú smerovať do zvýšenia 

imania spoločnosti a do nákupu nových autobusov. Perspektívu 

modernizácie vozového parku generálny riaditeľ Slovenskej 
autobusovej dopravy v Trenčíne Ing. Vladimír Kodaj privítal. 

Bol rád, ţe sa privatizácia ich podniku konečne pohla. Predseda 
predstavenstva Slovenská investičná a realitná spoločnosť 

Ţilina George Trabelssie po schválení privatizačného projektu 

povedal, ţe v Trenčíne pouţijú podobný model ako v Ţiline. 
Trenčiansky podnik bol kúpený preto, aby sa skvalitnili 

poskytované sluţby, obnovil sa vozový park a integrovala sa 
doprava. Myslí sa tým zharmonizovanie mestskej hromadnej 

dopravy s prímestskou dopravou a vlakmi. Náklady sa budú 

zniţovať nielen na úkor počtu zamestnancov, ale aj na úkor 
duplicitných spojov. Chceme, aby skvalitnenie prišlo veľmi 

rýchlo a aby sa trenčianska doprava stala výkladnou skriňou 
Slovenska. 150 miliónov Sk, s ktorými do podniku vstupuje, 

pôjde na nákup nových autobusov. Investície budú prichádzať 



 270 

postupne v zmysle splátkového kalendára, ktorý s Fondom 
národného majetku podpíšeme. 

Trenčianske noviny 25.10.2004, 02.11.2004 
Info Trenčín 04.11.2004 

Pomocná evidencia 637/1/04, 643/1/04 

 
S montáţou vianočnej výzdoby začalo Mestské hospo-

dárstvo, mestská rozpočtová organizácia, Trenčín uţ 20. októ-
bra 2004. Stalo sa tak preto, ţe kým v roku 2003 realizovalo 

vianočnú výzdobu 8 pracovníkov na 4 mechanizmoch, v roku 

2004 došlo k zníţeniu počtu o 6 pracovníkov a aj o dva 
pouţité mechanizmy pri montáţnych prácach. Táto skutočnosť 

ovplyvnila aj zníţenie výšky vynaloţených nákladov zo 700 
tisíc Sk na 650 tisíc Sk. Montáţ a inštalácia vianočnej 

svetelnej výzdoby 2004 bude zrealizovaná v rozsahu 
vianočnej výzdoby 2003 v týchto lokalitách – Mierové 

námestie, Štúrovo námestie, Hviezdoslavova ulica, Palackého 

ulica, Ulica Rozmarínova, Ulica Braneckého, Námestie svätej 
Anny, Ulica Soblahovská, Ulica Hasičská a cestný most, 

Bratislavská ulica, Námestie Slovenského národného 
povstania, Štefánikova ulica, ţelezničná a autobusová stanica, 

Rázusova ulica, Električná ulica, Saratovská ulica, Ulica 

generála Svobodu (trţnica),  Mestské kultúrne stredisko Juh 
a v mestských častiach Kubra, Kubrica, Zlatovce, Záblatie, 

Istebník, Biskupice, Opatová. V rámci vianočnej výzdoby 
budú namontované svetelné girlandy, svetelné vodiče, rôzne 

dekoratívne prvky ako napríklad – padajúce kométy, ohňostroj 

s príchodom roka 2005, stromčeky, balíčky, snehové vločky, 
sviece, zvončeky a padajúce hviezdy. V kaţdej mestskej časti 

bude svetelnými girlandami vyzdobený vianočný strom. 
Centrálny vianočný strom umiestnený na Mierovom námestí 

bude nasvietený svetelnými vodičmi a ţiarovkovými gir-

landami. Materiálové náklady určené na vianočnú výzdobu 
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2004 budú pouţité na doplnenie poškodených príp. 
nefunkčných prvkov (ţiarovky, svetelné vodiče a svetelné 

girlandy). Nákup nových dekoratívnych prvkov sa v roku 
2004 nebude realizovať. 

Info Trenčín 18.11.2004 

Pomocná evidencia 669/1/04 
 

Dňa 5. novembra 2004 uskutočnilo regionálne riaditeľstvo 
Slovenskej sporiteľne v Trenčíne tlačovú konferenciu, aby 

zoznámilo prítomných zástupcov médií z výsledkami svojej 

činnosti za uplynulé ročné 
obdobie. Po privítaní ho-

vorkyňou Slovenskej spo-
riteľne v Bratislave Evou 

Güttlerovou, základné in-
formácie poskytoval re-

gionálny riaditeľ Ing. Ga-

briel Szekeres. Podľa neho 
Slovenská sporiteľňa pos-

kytla v trenčianskom re-
gióne ponúkala komplexné sluţby prostredníctvom troch 

mestských pobočiek, 11 pobočiek a 12 filiálok. Silnú pozíciu 

mali najmä spotrebné a kontokorentné úvery. Od začiatku roka 
do 30. septembra 2004 

bolo poskytnutých 
4.569 spotrebných úve-

rov v objeme 514 milió-

nov Sk a 7.109 konto-
korentov v objeme 138 

miliónov Sk. Do podie-
lových fondov klienti 

investovali viac neţ 775 

miliónov Sk. Klienti 

hovorkyňa Slovenskej sporiteľne v Bratislave Eva Güttlerová 

Ing. Gabriel Szekeres 
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čoraz častejšie vyuţívali  aj produkty dcérskych spoločností. 
Objem investícií fondov „Asset Managament“ dosiahol viac 

neţ 775 miliónov Sk. V Obchodnom centre Slovenskej 
sporiteľne v Trenčíne sa zvýšil počet klientov o 30 % a objem 

pasív o viac ako 70 %. V tomto roku Slovenská sporiteľňa 

uviedla na trh niekoľko nových produktov v oblasti sporenia 
a úverov. Klienti, ktorí uprednostňujú prístup k svojmu 

sporoţírovému účtu prostredníctvom elektronického 
bankovníctva, bankomatov a bankových platobných kariet si 

mohli zriadiť účet „Sporoţíro Extra“ s výhodnými poplatkami. 

Poţiadavky na zaujímavú investíciu uspokojovali nové 
podielové fondy „Espa“ alebo štruktúrovaný termínový vklad 

„Sporobenefit“. K významným zmenám a zlepšeniu dostup-
nosti došlo pri financovaní úverov ponúkanými spotrebnými, 

hypotekárnymi úvermi na financovanie bytov. Mladým 
manţelom sa poskytovali výhodné pôţičky za účelom 

financovania bývania. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 655/1/04 

 
Po odsúhlasení ţiadostí na príslušných orgánoch verejnej 

správy začal prevádzko-

vateľ mobilnej ľadovej 
plochy, Mestské hospo-

dárstvo, mestská prís-
pevková organizácia, 

Trenčín 8. novembra 

2004 s jej montáţou. 
Montáţ sa predpokladá 

ukončiť do 24. novembra 
2004 a následne sa začne 

s postupným napúšťaním vody a vytváraním ľadu, ktorý musí 

mať hrúbku minimálne 7 cm, aby dosiahol poţadovanú kvali-
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tu. Sezónu by sa mala otvoriť 3. decembra 2004. Na 
vytváranie ľadu však bude priamo vplývať počasie, v prípade 

teplôt nad 10°C bude termín otvorenia klziska ohrozený, nakoľko 
mraziace zariadenie nebude schopné vytvárať poţadovanú hrúbku 

ľadu. Mobilná ľadová plocha bude verejnosti k dispozícii denne 

od 10,
00

 hod. do 21,
00

 hod. O ukončení sezóny opäť rozhodne 
počasie. 

Info Trenčín 18.11.2004 
Pomocná evidencia 669/1/04 

 

           Mesto Trenčín so súhlasom Okresného dopravného 
inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Trenčíne zrušilo spomaľovacie prahy – retardéry na 
Soblahovskej ulici. Retardéry boli v zlom technickom stave 

a navyše neplnili svoju 
úlohu v plnom rozsa-

hu, nakoľko motoristi 

smerujúci do centra, či 
z centra obchádzali So-

blahovskú ulicu a jaz-
dili cez Cintorínsku 

a Partizánsku ulicu. 

Táto skutočnosť vyvo-
lala sťaţnosti obyva-

teľov, ţijúcich v spo-
mínaných uliciach. To bolo jeden z hlavných dôvodov, pre 

ktorý so zrušením retardérov súhlasila aj Komisia ţivotného 

prostredia a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. 
Táto ulica bude od teraz pod drobnohľadom Mestskej polície 

v Trenčíne, ktorá s novým zakúpeným radarom bude sledovať 
jazdu vodičov. Tých, ktorí prekročia svojou rýchlou jazdou 

povolenú rýchlosť, budú pokutovať. 

Info Trenčín 18.11.2004 
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Trenčianske noviny 15.11.2004 
Pomocná evidencia 669/1/04, 678/3/04 

 
Dňa 15. novembra 2004 na základe rozhodnutia Zväzu 

autobusovej dopravy Slovenskej republiky bola obmedzená 

autobusová doprava ako v deň pracovného voľna, t.j. ako 
v sobotu v celej Slovenskej republike, teda i v Trenčíne.  

O tejto skutočnosti informoval v liste zo dňa 10.11.2004 
vedenie mesta Trenčín prevádzkovateľ mestskej hromadnej 

dopravy v Trenčíne, Slovenská autobusová doprava a.s. 

Trenčín. Na túto skutočnosť reagovalo mesto Trenčín slovami 
viceprimátora Ing. Antona Boca, ktorý povedal, ţe Zväz 

autobusovej dopravy Slovenskej republiky nie je štatutárnym 
orgánom Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín 

a svojím konaním Slovenská autobusová doprava a.s. Trenčín 
poruší týmto krokom zásadne Zmluvu o výkonoch vo 

verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave na území 

mesta Trenčín, ktorú má platnú na rok 2004. Mesto Trenčín sa 
bude vzniknutou situáciou zaoberať aj pri udeľovaní licencie 

na rok 2005. V stanovisku mesta Trenčín, zaslaného 
riaditeľovi Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín,  

bolo zvýraznené, ţe mesto Trenčín v roku 2004 vyšlo  

výrazným spôsobom v ústrety Slovenskej autobusovej 
doprave, a.s. Trenčín, keď splnilo viaceré ich poţiadavky, 

predovšetkým dotáciu vo výške 5 miliónov 600 tisíc Sk na 
vykrytie strát vo výkone dopravy v oblasti verejného záujmu a 

pridalo ďalšiu dotáciu priamo z rozpočtu mesta Trenčín vo 

výške 2 milióny 400 tisíc Sk. Týmito opatreniami mesto 
Trenčín zlepšilo podmienky na výkon dopravy vo verejnom 

záujme a na vykrytie strát. I napriek tomu táto organizácia 
vstúpila do obmedzeného poskytovania sluţieb v doprave. 

Info Trenčín 18.11.2004 

Pomocná evidencia 669/1/04, 675/1/04 
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Jediným slovenským spracovateľom mäsa, ktorý sprísnené 
pravidlá a normy súvisiace so vstupom našej krajiny do 

Európskej únie neriešil prispôsobením existujúcich prevádzok, 
ale výstavbou celkom novej bola trenčianska spoločnosť 

„Jakub Ilavský“. Spoločnosť dňa 15. novembra 2004 spustila 

výrobu vo výrobnom závode postavenom na „zelenej lúke“ 
v mestskej časti Trenčín – Záblatie. Realizácii projektu 

významne napomohla podpora z predvstupových, ako aj 
štrukturálnych európskych fondov. Jedným z kritérií na to, aby 

sa Európska únia mohla podieľať na spolufinancovaní výstav-

by závodu, bolo vlastníctvo certifikátu kvality manaţérstva 
ISO 9001:2000. Spoločnosti sa ho podarilo získať v mesiaci 

október 2004. Pre spoločnosť, zamestnávajúcu momentálne 65 
zamestnancov, priniesla výstavba nového závodu moţnosť 

pribratia ďalších zamestnancov. Napomôţe k tomu aj 
otvorenie európskych trhov, pričom najreálnejšou sa javí 

moţnosť poskytovania svojich spracovateľských kapacít 

zahraničným producentom.  
Trenčianske noviny 15.11.2004 

Pomocná evidencia 678/2/04  
 

Od 16. do 18. novembra bol areál Výstaviska Trenčín 

mesto módy v Trenčíne dejiskom 3. ročníka špecializovanej 
výstavy kameňopriemyslu, geológie a pohrebníctva 

„Kamenár“. Na celkovej 
ploche 1.507 m

2 
sa predstavilo 

47 vystavovateľov zo Slo-

venska, Českej republiky a 
Poľska. Vo svojich expozí-

ciách budú ponúkali pestrý sor-
timent výrobkov z kameňa, 

strojov a zariadení na spraco-

vanie kameňa a pietnych do-
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plnkov. V porovnaní s minulým ročníkom organizátori zaz-
namenali opätovný nárast počtu vystavovateľov o 7% a 

obsadenej výstavnej plochy o 9,1%. Predstavilo sa 37 
domácich a 10 zahraničných vystavovateľov. Na zabezpečenie 

vyššej účasti odbornej verejnosti organizátori tentoraz vybrali 

termín s dňom pracovného pokoja, aby majitelia firiem 
neprišli o pracovný deň a zároveň, aby výstava nekolidovala s 

podobnými podujatiami 
v okolitých krajinách. 

Záštitu nad výstavou 

prevzalo Ministerstvo 
ţivotného prostredia 

Slovenskej republiky, 
zastúpené sekciou geo-

lógie a prírodných zdro-
jov, Slovenská akadé-

mia vied a Cech kame-

nárov Slovenska. Spolu 
s garantmi na výstave sa prezentovali aj Štátny geologický 

ústav Dionýza Štúra Bratislava, Slovenské banské múzeum 
Banská Štiavnica a Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva Liptovský Mikuláš. V spolupráci s odbornými 

garantmi pripravilo Výstavisko Trenčín mesto módy druhý 
deň výstavy odborný seminár pozostávajúci z piatich 

prednášok. Účastníci seminára sa mali moţnosť oboznámiť s 
pilotnými projektmi „Prostone a Eurorestor, program 

Leonardo da Vinci“, zameraných na vzdelávanie kamenárov v 

oblasti ochrany pamiatok. Problematike čerpania príspevkov z 
európskych podporných fondov bola venovaná prednáška 

„Štrukturálne fondy Európskej únie“. Počas seminára odzneli 
ďalej prednášky „Dekoračné kamene Slovenska“, „Pieskovce 

pre dekoračné účely z lokality Králiky“ a „Lepenie, tmelenie, 

impregnácia, ošetrenie, leštenie kameňa Akemi“. Návštev-
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níkov určite zaujali aj ukáţky opracovávania kameňa, ktoré 
denne predvádzali študenti Stredného odborného učilišťa 

stavebného Levice. 
Vlastné poznámky 

 

V blízkom čase v Trenčíne príde k zásadným zmenám 
v doprave a vo výhľade piatich rokov dokonca k jej úplnej 

zmene. Riešenie dopravnej situácie je rozčlenené na dve na 
seba nadväzujúce etapy a to na vybudovanie nového cestného 

mosta a dokončenie juhovýchodného obchvatu. V tomto roku 

mesto Trenčín zabezpečilo vypracovanie štúdie celého 
juhovýchodného obchvatu mesta. Na budúci rok 2005 má byť 

hotová projektová dokumentácia, vydané stavebné povolenie a 
na jeseň by sa mohla spustiť samotná realizácia prvej etapy. 

Zatiaľ, čo druhú etapu – dokončenie juhovýchodného obchva-
tu bude financovať Mesto Trenčín, výstavbu mosta by mal 

finančne pokryť štát. Mesto Trenčín rokuje so Slovenskou 

správou ciest Bratislava o zaradení stavby do ich investičného 
plánu. Má od nej prísľub, ţe projektovú dokumentáciu zreali-

zuje na svoje vlastné náklady. Cestný most bude klasický  
11,5 m široký most s chodníkom pre peších a s ďalším 

pruhom pre cyklistov. Jeho výstavba by mala trvať poldruha 

aţ dva roky. Súčasťou bezmála trojmiliardovej investície bude 
napojenie na diaľničný privádzač, mimoúrovňové kriţovanie 

Električnej ulice pri čerpacej stanici Eso a taktieţ 
rekonštrukcia ďalších troch kriţovatiek na tejto ulici, ktorá by 

mala byť preklasifikovaná z cesty druhej triedy na prvú. 

Upravená bude kriţovatka Električnej a Legionárskej ulice, 
nová svetelná kriţovatka sa zriadi pri odbočke na ulici K 

dolnej stanici a v súvislosti s budovaním Auparku pribudne 
kruhový objazd pod cestným mostom. Ulica K dolnej stanici 

sa stane obojsmernou, aby autá odchádzajúce z administra-

tívnej zóny neupchávali Braneckého ulicu a následne centrum 
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mesta. Dokončenie juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín 
je naplánované po realizácii prvej etapy. Stavebné práce na 

obchádzke sídliska Juh, preklenutí horského hrebeňa Breziny 
a napojení na štátnu cestu v mestskej časti pod Sokolice, by sa 

mali začať pravdepodobne v roku 2009. Zásadná zmena 

dopravnej situácie v Trenčíne sa dotkne aj mestskej hromadnej 
dopravy. Súčasťou štúdie koľajovej dopravy, ktorú mesto 

Trenčín vypracúva, je aj myšlienka, ţe by spolu s cestným 
juhovýchodným obchvatom vyrástol aj ţelezničný obchvat. 

Úvaha vychádza z faktu, ţe 60 % trate je uţ poloţenej. 

Dobudovaním zvyšku by vznikol dopravný priestor, ktorý by 
nemal kolízne body s cestami a bol by preto bezpečný. Štúdia 

skúma, či by takáto okruţná ţelezničná trať bola investične a 
prevádzkovo zaujímavá. Trenčania by uţ na budúci rok mali 

platiť za všetky mestské parkovacie plochy v meste vrátane 
sídlisk. Zámer spoplatniť všetky parkovacie plochy v meste, 

vrátane sídlisk. V centre Trenčína dnes existuje niekoľko 

parkovísk, ktoré dosiaľ spoplatnené neboli.  V rámci krajských 
miest je to unikát. Spoplatniť by sa malo aj parkovanie na 

trenčianskych sídliskách. Parkovacie plochy sú na všetkých 
sídliskách totiţ nedostatočné a mesto musí neustále budovať 

nové parkovacie miesta.  

Trenčianske noviny 06.12. 2004 
Pomocná evidencia 709/1/04, 710/1/04 

 
Nový cestovný poriadok na slovenských ţelezniciach, 

ktorý začal platiť od polnoci 12. decembra 2004, priniesol 

viaceré zmeny. Pre obyvateľov Trenčína a okolia bolo 
najpodstatnejšou zmenou zastavovanie InterCity vlaku Tatran 

na trenčianskej ţelezničnej stanici. Úspešne tak bola ukončená 
štvorročná snaha o znovu obnovenie zastávky pre vlak IC 

v našom meste Trenčín, ktorý teraz navyše zabezpečuje 

priame spojenie aj s rakúskou metropolou – Viedňou. Krátko 
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si treba priblíţiť históriu ešte predtým nezmyselného 
rozhodnutia po jeho zamietnutia. Zastávka IC vlaku bola 

v Trenčíne zrušená v máji 2000. Uţ o tri mesiace bola 
Ţelezniciam Slovenskej republiky adresovaná petícia, ktorú 

inicioval Juraj Holúbek, vtedajší pracovník Trenčianskeho 

neformálneho zdruţenia. Hoci petíciu, poţadujúcu zastavo-
vanie IC vlaku v Trenčíne podpísalo viac ako 8000 oby-

vateľov mesta, Ţeleznice Slovenskej republiky svoje rozhod-
nutie nezmenili.  Od 1. januára 2002 sa Ţeleznice Slovenskej 

republiky podľa Projektu transformácie a reštrukturalizácie 

rozdelili na dva samostatné subjekty – Ţeleznice Slovenskej 
republiky a Ţelezničnú spoločnosť, a. s. Základným poslaním 

Ţelezničnej spoločnosti sa stalo vykonávanie dopravných a 
obchodných činností na dráhe. V tom istom čase znovu oţila 

myšlienka nastolenia otázky zastavovania vlaku IC 
v Trenčíne, ktorá vyvrcholila v letných mesiacoch tohto roku 

ďalšou petíciou, tentoraz adresovanou primátorovi Mesta 

Trenčín a poslancom mestského zastupiteľstva. Petičný výbor, 
v ktorom opäť nechýbal J. Holúbek, ţiadal  okrem iného aj 

zastavovania vlaku InterCity v Trenčíne. Petíciu počas piatich 
týţdňov podporilo podpisom 15 026 ľudí. Primátor Ing. Bra-

nislav Celler sľúbil členom petičného výboru, ţe zastavovanie 

vlakov InterCity v Trenčíne bude osobne riešiť s generálnym 
riaditeľom Ţelezničnej spoločnosti a.s. Ing. Pavlom Kuţmom. 

Výsledok ich spoločných rokovaní sa premietol aj do nového 
grafikonu ţelezničnej dopravy. Od 12. decembra 2004 IC 

Tatran z Košíc do Viedne a späť zastavuje aj v ţelezničnej 

stanici Trenčín. IC 404 Tatran bude z Košíc odchádzať o 13,
36

 
hod., v Trenčíne bude o 17,

11
 hod. Do stanice Wien-West-

bahnhof príde IC 404 o 20,08 hod. IC 405 Tatran bude z Wien 
Westbahnhof odchádzať o 08,

20
 hod., do Trenčína príde o 11,

18
 

hod. a do Košíc o 14,
55

 hod.  

Pomocná evidencia 725/1/04 
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V zmysle zmluvy medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou 
Siemens vyplynul záväzok, podľa ktorého mala táto 

spoločnosť zmodernizovať cestnú sveteľnú signalizáciu do 12 
mesiacov od jej právoplatnosti. Od podpisu zmluvy bolo 

zaznamenané, ţe : 

 v letných me-
siacoch roka 
2004 boli zre-

konštruované 

priechody pre 
peších na Bra-

tislavskej ulici 
a v Zlatovciach; 

 v tomto čase 
bola zmoder-

nizovaná cestná 

svetelná sig-
nalizácia v dynamickom systéme riadenia dvoch kriţovatiek 

ulíc Ulica Knieţaťa Pribinu a Rozmarínova ulica – 
Električná ulica; 

 v mesiaci október 2004 bola zrekonštruovaná cestná 
svetelná signalizácia v dynamickom reţime Električná ulica 

– Legionárska ulica; 

 v mesiaci december 2004 bola zrekonštruovaná cestná 

svetelná signalizácia v dynamickom reţime dvoch 
kriţovatiek v centre mesta Trenčín :                           -  

križovatka Štefánikova ulica – Hasičská ulica – Pri Tatre a 

križovatka Ulica Kragujevackých hrdinov – ţelezničná 
stanica; 

Pri týchto kriţovatkách bola vymenená celá technológia – 
kabeláţ, stoţiare, návestidlá, riadiaca technika a ďalej boli 

kriţovatky doplnené detektormi a tlačidlami pre chodcov. 

rekonštrukcia svetelnej signalizácie pred hotelom Tatra 
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Info Trenčín 16.12.2004 
Pomocná evidencia 735/1/04 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


