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Starostlivosť o životné prostredie 

 
Počas štyroch jarných dní v čase od 31. marca do 3. apríla 

2004 bol areál Výstaviska Trenčín mesto módy miestom troch 
špecializovaných výstav „Záhradkár“, „Včelár“ a „Zdravý 

ţivotný štýl“, ktoré kaţdému ich návštevníkovi mala priniesť 

nové poznania, na čo by nemal zabudnúť pri svojich pesto-
vateľských aktivitách v záhradke i to 

ako má zdravo ţiť. Ťaţiskom výstav-
ných dní bol veľtrh záhradkárskych 

potrieb „Záhradkár“, ktorý v tomto roku 

mal uţ svoj desiaty ročník. Od skorého 
rána aţ do neskorého večera sa organizátori výstavy tešili 

nevšedného záujmu návštevníkov. Na ploche 
4.350 m

2 
ponúklo 180 vystavovateľov široký 

sortiment osív, sadív, okrasných a úţit- kových 
rastlín, záhradkárskych potrieb a malej poľno-

hospodárskej techniky. V symbióze so záhrad-

kárskym veľtrhom sa konal uţ ôsmy ročník veľtrh včelárskych 
potrieb a včelích 

produk- tov „Včelár“, 
na kto- rom sa pres-

tavilo 15 vystavo-

vateľov na ploche 100 m
2
. Šiesty ročník výstavy „Zdravý 

ţivotný štýl“ sa niesol pod heslom „Zdravie, relax a celková 

vyváţenosť osobnosti“, na ktorom sa predstavilo 51 vystavo-
vateľov na celkove ploche 856 m

2
. Vystavovatelia sa 

prezentovali výrobkami zdravej výţivy, prírodnými liečivami 

a kozmetikou, športovými a relaxačnými potrebami, ponuku 
rekondičných, relaxačných a ozdravovacích pobytov. 

K atraktívnosti  výstavy prispeli stretnutia s osobnosťami 
z oblasti kulturistiky a fittnesu – vicemajstrom sveta v kul-

turistike Jurajom Vrábelom, majstrom sveta v kulturistike za 
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rok 2003 Štefanom Havlíkom a majsterkami sveta vo fittnes 

za rok 2003 Barbarou Bunčákovou a Natáliou Lenártovou. 

Neposledne treba spomenúť aj konferenciu s medzinárodnou 
účasťou  pod názvom „Pohyb a zdravie“, ktorej organizátorom 

katedra telesnej výchovy a športu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Pomocná evidencia 187/1/04, 188/1/04, 189/1/04, 

190/1/04, 203/1/04 
 

Od 23. marca do 26. apríla 2004 sa uskutočnilo v meste 
Trenčín jarné upratovanie, aby sa po dlhotrvajúcej zime 

odstránil inertný posy-

pový materiál z chodní-
kov a ostatných verej-

ných komunikácií, poz-
bierali sa roztrúsené pa-

piere, pohrabali sa tráv-

niky a orezávali sa su-
ché konáre stromov. 

Treba pochváliť spoluprácu mesta Trenčín s Povaţskou odpa-
dovou spoločnosťou, ţe pre jednotlivé etapy v určených 

oblastiach mesta boli v oveľa väčšom mnoţstve poskytnuté 

veľkobjemové kontajnery na zber smetí a boli aj pravidelne 
pri ich naplnení odváţané. Do jarných brigád sa zapojili nielen 

starší, ale aj mladí občania mesta, čo predchádzajúcich rokoch 
nebolo zvykom. A tak mesto Trenčín sa dôstojne pripravilo na 

veľkonočné sviatky. 

Vlastné poznámky 
 

V 13. týţdni roka 2004 na sídlisku Juh v Trenčíne vzbudilo 
pozornosť verejnosti rozsiahle vyrubovanie stromov pred 

panelákmi na Šmidkeho ulici. Pracovníci Mestského hospo-

dárstva Trenčín tu rad radom zrezávali takmer všetky stromy a 

brigádnici vo chvíľach oddychu 
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nechávali iba zopár rastúcich popri chodníku. Ako sa však 

ukázalo, tento radikálny zásah mal racionálny dôvod, pretoţe 

na tejto strane takmer vôbec nie je slnečné svetlo a na múroch 
sa začala usádzať pleseň. Na príčine boli práve tieto husto 

rastúce stromy blízko domov. O výrub poţiadali občania kvôli 
plesni, ktorá sa tvorila po stenách obytných domov a drţí na 

nich vlhkosť. Spočiatku na Mestskom úrade v Trenčíne aj 

váhalo s výrubom stromov, ale napokon súdny znalec a 
odborníci zo štátneho orgánu Ochrany prírody a krajiny Biele 

Karpaty z Nemšovej si všetko dôkladne prehliadli a sami 
určili, ako a ktoré stromy sa majú vyrúbať. Takţe všetko sa 

vykonávalo za asistencie odborníkov.  

Trenčianske noviny 29.03.2004 
Pomocná evidencia 197/1/04 

 
Dňa 16. apríla 2004 predpoludním oţilo detské ihrisko pri 

hoteli Brezina dţavotom ţia-

kov z trenčianskych základ-
ných škôl na Novomeského 

a Hodţovej ulici, ktorí sa 
zúčastnili podujatia organi-

zovaného Mestskou správou 

lesov v Trenčíne pod názvom 

„Zobudenie Breziny smiechom detí“. Ešte 

pred jeho oficiálnym otvorením deti preverili 
funkčnosť svojou hravosťou všetky tech-

nické zariadenia nachádzajúce sa na detskom 

ihrisku, včítane novej veľkej kĺzačky, ktorá 
ešte voňala novotou. No a potom uţ všetky 

prítomné deti stíchli a pozorne sa započúvali 
do recitácie Bc. Viery Štefulovej, ktorá bás-

ňou vyjadrila slovami básnika radosť a 

šťastie, ţe sa môţe prechádzať po šikmých 
Ing. Vravková 



 543 

stráňach z vôňou bazy, ktoré skrývajú najchutnejší prameň 

čistej vody. Po tomto poetickom úvode voľným slovom 

upriamila pozornosť na činnosť človeka, ktorý často svojou 
bezohľadnosťou ničí prírodu a jej krásu. No predsa sú tú 

ľudia, ktorí svojou prácou a svojou láskou k hodnotám snaţia 
sa prírodu chrániť a zveľaďovať. Potom riaditeľka Mestskej 

správy lesov v Trenčíne Ing. Erika Vrávková privítala ţiakov 

trenčianskych základných škôl aj s ich vyučujúcimi a vice-
primátora mesta Trenčín Ing. Antona Boca. Vo svojom krát-

kom príhovore pripomenula, ţe i keď sa mesiacu apríl pre jeho 
vrtohy v počasí hovorí všelijako, predsa nik mu neuprie, ţe je 

mesiacom prebúdzajúcej sa prírody po zimnom období, 

v ktorom sa opakuje zázračná jej premena odievania sa do 
zeleného šatu. Ţiakov pozdravil aj viceprimátor mesta Trenčín    

Ing. Anton Boc, ktorý vo svojom krátkom príhovore  povedal, 
ţe trenčianska Brezina  bola  pre neho od mladosti miestom 

 regenerácie telesných a duševných síl 

a k tejto láske učil aj svoje deti. Vyzval deti, 
aby si prírodu váţili a ochraňovali ju. Po jeho 

slovách prítomné deti básničkami a spevom 
pozdravili prebúdzajúcu sa Brezinu, čo všetci 

prítomní ocenili potleskom. 

Na záver podujatia dostala 
slovo lesný pedagóg Mest-

skej správy lesov v Trenčíne  
Ing. Jaroslava Ványová, ktorá s prítomnými 

deťmi nadviazala kontakt formou jej otázok 

a ich odpovedí. Deti mali moţnosť sa vyjadriť 
na otázky vo svojich odpovediach ako 

napríklad : 
- čo všetko si pri prechádzke v prírode zaţil,   

- ako sa treba správať pri prechádzke lesom,  

- ako sa treba obliecť pri vychádzke do prírody a podobne. 

viceprimátor  Mesta Trenčín 

Ing. Anton Boc. 

Ing. Jaroslava Ványová 
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Vtipné pri odpovediach detí bolo to, ţe hovorili 

do improvizovaného mikrofónu zo smrekovej 

šišky. No nezostalo sa len pri takejto statickej 
činnosti. Deti sa rozbehli po lese s pracovníkmi 

Mestskej správy lesov v Trenčíne spoznávali 
prebúdzajúcu sa Brezinu.   

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 223/1/04 
Fotoalbum č. 15/2004 

 
Od začiatku apríla čakala veľká, vzorne uloţená hromada 

odpadu pred nájomným domom na Ţelezničnej ulici na svoje 

odvezenie. Rómski nájomníci obývajúci tento trochu 
strašidelný mestský „činţiak“ teda svoje slovo dodrţali, ktoré 

prikázala kontrola z odboru sociálnych vecí Mestského úradu 
v Trenčíne a Úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, 

snaţiac sa zlepšiť ťaţivé ţivotné prostredie v tejto lokalite, 

bezprostredne susediacej s trenčianskou ţelezničnou a 
autobusovou stanicou. Ten, kto termín nedodrţal, bolo Mesto 

Trenčín. K posunutiu harmonogramu došlo podľa neho kvôli 
nepriazni počasia, ale aj kvôli záhradkárom. Náprava nastala 

v čase od 19. do 23. apríla 2004. S problémom zdevas-

tovaného a rozpadajúceho sa domu, ktorý kazí dojem 
prichádzajúcich návštevníkov do Trenčína autobusom či 

vlakom, však budú musieť predstavitelia Mesta Trenčín 
zápasiť aj naďalej.  

Trenčianske noviny 19.04.2004 

 
Niektorí milovníci unikátneho lesoparku Brezina v centre 

mesta Trenčín, ktorý býva často nazývaný aj zeleným 
klenotom mesta, bijú v poslednej dobe na poplach. 

Borovicové porasty, ktoré tvoria takmer tri štvrtiny celého 

lesa, pomaly vysychajú. Na tejto skutočnosti sa podpísali 

Jakub Vančo hovorí o svojich dojmoch z pre-

chádzok po prírode. 
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poţiare, minuloročné sucho, hmyz, ale aj hubové ochorenia. 

Borovice pôvodne na Brezine nerástli. Keďţe lesopark tvoril v 

minulosti jedinú prístupovú cestu na hrad, vypaľovali hradní 
páni kvôli rozhľadu stromy uţ od stredoveku. Opätovné snahy 

o zalesnenie Breziny sa objavovali od 18. storočia. Pôda bola 
však natoľko vyčerpaná, ţe na nej všetko hynulo. Zalesniť 

pustatinu sa podarilo aţ na prelome 19. a 20. storočia, kedy 

boli na Brezine vysadené borovice pochádzajúce zo 
Stredomoria. Húţevnaté balkánske stromy sa ujali a v 

dnešných dňoch lesu dominujú. Veľká časť z nich má však 
hrdzavé vrcholce a je napadnutá príţivníckou hubou. Podľa 

vyjadrenia vedúceho strediska Brezina Ivana Jančičku 

borovice usýchajú uţ dlhé roky. Tie, čo zhynú, sú pravidelne 
odstraňované. Nemyslím si, ţe je to tento rok aţ také zlé, aby 

to vzbudzovalo obavy z kalamity. Podľa bývalého riaditeľa 
Správy mestských lesov v Trenčíne Ing. Jaroslava Baláţa 

postihnutá je najmä juhozápadná časť lesoparku od základnej 

školy na sídlisku Juh ponad Partizánsku ulicu. Presne pred 
rokom, počas veľkonočných sviatkov, tam bol poţiar na 

ploche šiestich hektárov. Aby sa borovice mohli spamätať, 
potrebovali priaznivé klimatické podmienky. Namiesto nich 

prišli však extrémne suchá. Borovica je na Brezine nepôvodná 

a uţ prestarnutá. Postupne by ju mal nahrádzať pôvodný 
listnatý porast. Obnovná doba je asi päťdesiat rokov. Aj Jozef 

Májsky z chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty si myslí, ţe 
pre Brezinu je nevyhnutný návrat pôvodného porastu. 

Opadávka z borovíc je veľmi kyslá, takţe pod nimi takmer nič 

nerastie. Nepasuje to k nám a bráni to rastu pôvodnej cennej 
flóry. Niektorí obyvatelia Trenčína si však Brezinu bez 

borovíc nevedia predstaviť. Ak úplne vyhynie, bude to 
znamenať zmenu panorámy mesta. V zime budú listnaté 

stromy opadané a lesopark úplne pustý myslí si Ing. arch. 

Július Brúna. 
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Trenčianske noviny 26.04.2004 

 

 Uţ po jedenástykrát sa od 15. do 17. júna 2004 na celkovej 
ploche 5 850 m

2
 predstavilo 130 vystavovateľov z oblasti 

vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany 
ţivotného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja 

miest a obcí na medzinárodnej špecializovanej výstavy „Aqua 

2004“.Jej stúpajúcu úroveň dokazuje nárast obsadenej 
výstavnej plochy ako aj aktívna účasť zahraničných 

vystavovateľov. Vďaka podpore odborných garantov, ktorými 
boli Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky, 

Slovenský národný komitét IWA, Asociácia čistiarenských 

expertov Slovenskej republiky, Štúdio Regis, Cech 
podnikateľov v energetike Slovenska, Zdruţenie miest a obcí 

Slovenska a Trenčianska regionálna komora Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory má výstava aj vysokú 

odbornú úroveň, tvorenú sprievodným programom. Jeho 

súčasťou boli dve odborné konferencie „Aqua 2004“ a 
„Hydroslovakia 2004“. Odbornú konferenciu „Aqua 2004“ 

pod záštitou Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej 
republiky poriadal Slovenský národný komitét IWA v 

spolupráci s katedrou zdravotného inţinierstva Stavebnej 

fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom 
konferencie s podtitulom "Vodné zdroje" bolo oboznámiť 

široký okruh odbornej vodohospodárskej verejnosti s 
najnovšími poznatkami a skúsenosťami z oblasti vodného 

hospodárstva a zároveň vytvoriť priestor na diskusiu. 

Konferencia „Hydroslovakia 2004“ bola organizovaná 
Štúdiom Regis, Slovenskými elektrárňami, a.s. a Vodnými 

elektrárňami, o.z.. Tento rok bola venovaná malým vodným 
elektrárňam, ich postaveniu a funkcii v Elektrizačnej sústave 

Slovenska, moţnostiam ich výstavby, starostlivosti o ich 

technologické zariadenia, legislatíve a vplyvu hydroenergetiky 
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na ţivotné prostredie. V súvislosti so vstupom Slovenskej 

republiky do Európskej únie a novými moţnosťami 

spolufinancovania rekonštrukcie, dobudovania alebo výstavby 
nových diel environmentálnej infraštruktúry pripravila 

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky spolu 
s katedrou environmentálneho inţinierstva Fakulty chemicko-

priemyselných technológií Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave v rámci výstavy „Aqua 2004“ odborný seminár s 
názvom „Legislatíva a fondy Európskej únie v oblasti vôd - 

pôvodné predstavy a realita“. Organizátori seminára 
upozornili na problémy a špecifiká pri uplatňovaní novej 

legislatívy v oblasti ochrany vôd a poukázali na jej klady a 

nedostatky. Zároveň cieľom seminára bolo informovať o 
moţnostiach čerpania zdrojov financií z  fondov Európskej 

únie, potrebných pre realizáciu opatrení nutných pre 
zosúladenie našej legislatívy s legislatívou Európskej únie. V 

sektore vody išlo najmä o budovanie, rekonštrukciu alebo 

intenzifikáciu vodovodov a kanalizácií. Pre vystavovateľov 
organizátori opäť pripravili súťaţ „Zlatá Aqua“ o najlepšie 

vystavované výrobky a technológie. S cieľom podporiť 
estetickú úroveň výstavných expozícii bola vyhlásená súťaţ o 

najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý akvadukt“. Po 

prvýkrát bola udelená  aj „Cena Milana Topoliho“. Výsledky : 

A) súťaž o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy A Q U A 

„Modrý viadukt“ 
1 . miesto expozícia firmy „Proxima 76“, spol. s r.o. – 

Bratislava 

2.  miesto expozícia firmy Alfa Laval Slovakia, spol. s r.o. 
– Bratislava 

3.  miesto expozícia firmy Hobas Sk, spol. s r.o. – 
Bratislava 
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B) súťaž o najlepší exponát „Zlatá Aqua“ 

-  kategória výrobkov :  

1.  miesto :   Spectro::Lyser - Multikomponentný ponorný 
UV-Vis spektrometrický analyzátor znečistenia vody 

od firmy „EcmEco“  
2. miesto :   Odsírovacie zariadenie od firmy „Desulphair 

U03 K+H Kinetic“, a.s. Slovenská Ľupča 

3. miesto :   Ponorné axiálne miešacie a prevzdušňovacie 
zariadenie „PAMP „ 7,5 Prox T.E.C., s.r.o. Trenčín 

-  kategória technológií : 
1.  miesto :   Mike Urban – softvér od firmy „DHI 

Slovakia“, s.r.o. Bratislava 

2. miesto :   Analytické metódy pre hodnotenie kvality 
pitných vôd od Výskumného ústavu vodného hospo-

dárstva, Bratislava  
3. miesto :   Riadiaci a informačný systém RIS 300 od 

firmy „Protelcont“, s.r.o. Veľký Biel 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 14. aţ 15. júla 2004 na Mierovom námestí 
v Trenčíne rozloţili svoj stánok členovia „Spoločnosti 

priateľov Zeme“, aby informovali občanov o variante 

nulového odpadu. Členovia tejto košickej mimovládnej 
neziskovej organizácie sa počas informačného turné 

„Smerujme k nulovému odpadu“ snaţili okoloidúcich 
informovať, ako môţu jednoducho predchádzať vzniku 

odpadu, čo môţu a nemôţu separovať, či napríklad aj o tom, 

ako si vytvoriť vlastnú kompostáreň. Nejde o nulový odpad, to 
je nereálne vysvetľoval člen spoločnosti Radoslav Plánička. Je 

snahou, aby sa zníţilo mnoţstvo odpadov putujúcich na 
skládky a do spaľovní. Podľa tohto ekoaktivistu mesto Trenčín                

v otázkach nakladania s odpadom nie je pozadu. Ako 

pozitívum treba hodnotiť, ţe sa v niektorých častiach mesta 
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Trenčín zbiera biologický odpad a kompostuje sa aj biolo-

gický odpad z mestskej zelene. To radí mesto Trenčín medzi 

jedno z mála miest na Slovensku, kde sa toto robí. Mesto 
Trenčín má dve kompos-

tárne, či zberný dvor, čo 
sú veci, ktoré mnohým 

mestám chýbajú. Chýba 

však celoplošný separo-
vaný zber, ani kontaj-

nerov nie je toľko, koľko 
by malo byť. Zaujímavé 

sú niektoré čísla, keď 

kaţdý občan vyprodukuje 
ročne pribliţne 290 kg 

komunálneho odpadu. 
Spoločne teda na Slovensku vytvoríme 1,6 milióna ton 

komunálnych odpadov. Hmotnostné zloţenie našej odpadovej 

nádoby tvorí : 
- 45% biologický odpad vyuţiteľný kompostovaním, 

- 20% papier dobre recyklovateľný, 
- 12% sklo  dobre recyklovateľné, 

- 7% plasty  recyklovateľné v obmedzenej miere, 

- 4% textil recyklovateľný v obmedzenej miere, 
- 4 % kovy dobre recyklovateľné, 

- 4% anorganický odpad dobre recyklovateľný, 
- 3% drevo, guma, koţa, recyklovateľné v obmedzenej miere, 

- 1% nebezpečný odpad recyklovateľný v obmedzenej miere. 

Členovia Spoločnosti priateľov Zeme sa v jednotlivých 
mestách nestretávajú iba s občanmi, ale snaţia sa poskytovať 

informácie aj miestnym samosprávam. Presviedčajú aj 
predstaviteľov miest a obcí, ţe v rámci zavedenia separova-

ného zberu nestačí iba nakúpenie zberných nádob a ich 

rozmiestnenie po meste. Súčasne s tým musí prebiehať 

členovia spoločnosti veľmi radi komunikovali zo všetkými záujemcami 
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intenzívna informačná kampaň. Ľudia majú totiţ veľa iných 

problémov, odpad je často pre nich na poslednom mieste. 

Chýbajú im informácie, čo do kontajnerov dať. Mnohí 
častokrát ani nevedia, ţe separovaný zber v meste funguje. 

Nestačí preto uverejňovať v mestských novinách v kaţdom 
čísle ten istý článok. Treba pracovať v školách, robiť osvetu 

priamo medzi ľuďmi, aj od domu k domu, organizovať 

diskusie a podobne.  
Info Trenčín 29.07.2004 

Pomocná evidencia 492/1/04 
 

Firma „Kovohute“ v Trenčíne začala pred ôsmimi rokmi 

podnikať v oblasti spracovania druhotných surovín. Bolo 
umiestnená do areálu firmy „Trens“ Trenčín, ktorá si postavila 

pec na tavenie kovového, najmä hliníkového šrotu. Jej 
predstavitelia presvedčili funkcionárov mesta Trenčín, ţe 

neide o výrobu hliníka, ale len o jeho likvidáciu tavením 

hliníkových zliatin v peciach pri teplotách nad 1.000 stupňov 
C. Mesto Trenčín vydalo povolenie. Problémy sa začali šíriť 

po niekoľkých rokoch, keď sa obyvatelia okolitých bytoviek 
začali sťaţovať na šírenie nepríjemného zápachu. Keď si 

v tomto roku 2004 firma podala ţiadosť o územné rozhodnutie 

na výstavbu novej pece, zaktivizovali sa občania a oslovili 
poslancov mestského zastupiteľstva. Tí odporučili mestskému 

zastupiteľstvu preveriť schválenie zavedenia novej techno-
lógie a zastaviť konanie vo veci územného rozhodnutia na 

novú vec taviacu pec. Kvalitu novej technológie nespo-

chybňuje ani Mesto Trenčín ani občania, avšak stále je tu 
zdvihnutý prst podozrenia, keď „Kovohute“ k jednej taviacej 

peci bez povolenia postavili ďalšiu. Mesto Trenčín vo svojom 
stanovisku bezpodmienečne ţiada utlmiť starú technológiu. 

Preto „Kovohute“ dostali odporučenie stiahnuť ţiadosť 

o územné rozhodnutie, prepracovať dokumentáciu a dekla-
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rovať v nej, ţe dňom spustenia novej technológie zlikviduje 

starú technológiu. 

Pomocná evidencia 475/1/04 
 

Začiatkom augusta 2004 sa začali stavebné práce na 
výstavbe splaškovej kanalizácie v mestskej časti Trenčín – 

Záblatie. O tejto skutočnosti informovala riaditeľka Tren-

čianskej vodohospodárskej spoločnosti Ing. Ţelmíra Harván-
ková primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera. 

Stavebné práce sú financované z prostriedkov Trenčianskych 
vodární a kanalizácií, z grantu Európskej únie a občania. Práce 

by mali byť ukončené do 13. októbra 2004. 

Info Trenčín 12.08.2004 
Pomocná evidencia 504/1/04 

 
V dňoch 19. a 20. októbra 2004 zavítali do lesoparku 

Brezina študenti  5. ročníka Lesníckej fakulty Vysokej školy 

lesníckej a drevárskej vo Zvolene. V rámci hlavného cvičenia 
z predmetu „Funkčne integrované lesné hospodárstvo“ sa im 

ich pedagógovia, prof. Ing. Milan Hladík, CSc. a Ing. Ladislav 
Brezina, CSc. rozhodli ukázať, ako sa dajú v praxi skĺbiť 

viaceré funkcie lesa 

(rekreačná, ochranná 
a hospodárska). Uţ po 

deviatykrát sa im veno-
vali zamestnanci Sprá-

vy mestských lesov, 

m. p. o., Trenčín  riadi-
teľka Ing. Erika Vrav-

ková, Ing. Jaroslava 
Vanyová a Ivan Jan-

čička, ktorí prizvali na 

pochôdzku po Brezine aj bývalého riaditeľa Správy mestských 
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lesov, m. p. o., Trenčín a súčasného odborného lesného hos-

podára Ing. Jaroslava Baláţa a zhotoviteľa lesného hos-

podárskeho plánu aj generálneho plánu lesoparku Brezina Ing. 
Jozefa Hašuľa. Študentov zaujímali tak lesohospodárske 

postupy v súvislosti s nadradenou rekreačnou funkciou 
lesoparku, napr. tvorba riedkolesa, vzťah medzi generálnym 

plánom a lesohospodárskymi postupmi, zmena pôvodných 

poľnohospodárskych kultúr (sadov) na porastové plochy, 
a tým aj rozšírenie plochy lesoparku, ako aj budovanie jeho 

infraštruktúry, ako sú náučné chodníky, cesty, ihriská, 
informačné tabule, ohniská... Študenti mali moţnosť na tvári 

miesta vidieť aktuálne problémy trenčianskych lesníkov s 

udrţiavaním hranice lesoparku v pôvodnej línii pri výstavbe v 
okrajových častiach Trenčína, napr. na sídlisku Horný Šianec. 

Trochu nesmelo si tieţ vyskúšali ukáţky lesnej pedagogiky. 
Za dva dni sa na Brezine spolu vystriedalo stodvadsať 

študentov, ktorí sa rozhodli prísť k nám napriek tomu, ţe cestu 

si hradili sami. To znamená, ţe na Brezine je stále,  čo vidieť 
a čomu sa  priučiť. Táto skutočnosť potvrdzuje zároveň 

mimoriadne dobrý vzťah Správy mestských lesov, m. p. o., 
Trenčín  v starostlivosti o lesopark Brezina. 

Info Trenčín 02.12.2004 

Pomocná evidencia 697/1/04 
 

Dňa 9. decembra 2004 bol pre mesto Trenčín a obce leţiace 
na pravom brehu rieky Váh významný deň, pretoţe bola 

odovzdaná nová čistiareň odpadových vôd pre mesto Trenčín 

a obce po pravej strane rieky Váh i za pomoci finančných 
prostriedkov Európskej únie. Na tejto významnej udalosti sa 

stretli predstavitelia verejnej správy, štátnej správy, 
zástupcovia dodávateľských organizácií, aby boli svedkami 

tejto mimoriadnej udalosti. Slávnosť otvoril a prítomných 

hostí privítal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, 
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osobitne ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky 

prof. RNDr. Lázsló Miklósa, DrSc., predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefana Štefanca a riaditeľa 
hlavného dodávateľa stavebných prác Doprastav Bratislava, 

závod Ţilina Ing. Róberta Turanského. Okrem iného vo 
svojom príhovore povedal, ţe je to prvá stavba takéhoto 

rozsahu, ktorú Trenčianske vodárne 

a kanalizácie realizovali, ale pri ktorej 
sa nezaobišli bez dobrej spolupráce 

s ostatnými firmami a organizáciami. 
Poďakoval sa Európskej komisii, ktorá 

poskytla finančné prostriedky na toto 

dielo, Ministerstvu ţivotného prostredia 
Slovenskej republiky, ktoré tieţ 

poskytlo na túto 
stavbu finančné 

prostriedky. Vyja- dril presvedčenie, 

ţe dielo bude do- bre fungovať. Na 
vystúpenie pri- mátora mesta 

Trenčín nadviazal príhovorom 
minister ţivotného 

prostredia Sloven-

skej republiky 
prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc. Vyja-      

dril potešenie nad tým, ţe projekt 
realizácie čističky bol pilotným pro-

jektom, ktorý sa spúšťal v rámci Slo-

venskej republiky a dnes sme stali 
svedkami jeho odovzdania do uţívania. O potrebe čistiarne 

odpadových vôd vie ako nastúpil do funkcie ministra 
ţivotného prostredia, teda od roku 1998. I keď od začiatku 

prípravných prác do začiatku realizácie tohto významného 

diela prebehlo veľa času, ale uţ samotná realizácia prebehla 

Ing. Branislav Celler 

prof. RNDr. Lázsló Miklós, DrSc. 

Ing. Štefan Štefanec 
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veľmi rýchlo. Preto aj on sa pripája k poďakovaniu všetkým 

tým, ktorí sa podieľali na úspešnosti pri budovaní stavby. 

Povedal, ţe verí, ţe táto stavba prinesie úţitok ţivotnému 
prostrediu, regionálnemu a hospodárskemu rozvoju celému 

regiónu. Pred-
seda Trenčian-

skeho samo-

správneho kraja 
Ing. Štefan Šte-

fanec vyzdvi-
hol osobnosť 

bývalého pri-

mátora mesta 
Trenčín a býva-

lého predsedu 
Regionálneho 

zdruţenia 

stredného Povaţia Ing. Jozefa Ţišku, ktorý v priebehu dvoch 
volebných období intenzívne pracoval na úspešnosti tejto 

akcie. Konštatoval, ţe moţno dnes si neuvedomujeme dosah 
tohto diela. Jeho výs-

tavbou mesto Trenčín uţ 

nebude hlavným znečis-
ťovateľom rieky Váh na 

jeho strednom toku a čo 
je dôleţité, ním sa pri-

pravili podmienky pri 

činnosť priemyselného 
parku v Trenčíne. Ria-

diteľ Doprastavu Bratis-
lava, závod Ţilina Ing. Róbert Turanský potom vyzval 

ministra ţivotného prostredia Slovenskej republiky prof. 

RNDr. Lázsló Miklósa, DrSc., primátora mesta Trenčín Ing. 

slávnostné prestrihnutie stuhy ministrom ţivotného prostredia prof. RNDr. Lázslóm Miklósom za 
asistencie primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, predsedu TSK Ing. Štefana Štefanca 

a riaditeľa ţilinského závodu Doprastavu Bratislava Ing. Róberta Turanského 

prehliadka areálu ČOV všetkými hosťami 
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Branislava Cellera a predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Štefana Štefanca 
k prestrihnutiu symbolickej stuhy 

otvorenia, čo menovaní za 
potlesku prítomných hostí 

s radosťou vykonali. Keďţe 

v priestore slávnostného 
otvorenia bolo pomerne 

chladno, hostia s radosťou 

uvítali moţnosť zohriať sa 
v miestnosti dispečingu čis-

tiarne odpadových vôd 
a vypočuť si z úst Ing. Juraja Bíleho informáciu o organizácii 

činnosti čistiarne odpadových vôd. No, a ako v skutočnosti 

prebieha čistenie vody v areáli čistiarne odpadových vôd, sa 
mohli presvedčiť hostia priamo v teréne, keď nazreli do 

všetkých objektov, v ktorých bezproblémovo fungovalo nové 
strojno-technologické zariadenie. Všetci  s uznaním chválili 

vykonané dielo. 

Trenčianske noviny 13.12.2004 
Pomocná evidencia 722/1/04, 740/1/04 

 
V dňoch 9. a 10. 

decembra 2004 Správa Mest-

ských lesov Trenčíne sa pre-
zentovala spolu s Občianskym 

zdruţením „Alea“ – Agentúra 
pre podporu lesníckych a eko-

logických aktivít na interak-

tívnej výstave o lesnej pedago-
o praktické činnosti mali deti najväčší záujem 

Ing. Juraj Bíly 

hostia sledujú výklad Ing. Bíleho o činnosti dispečingu 
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gike v Kultúrnom stredisku Trenčín – Juh. Podujatie bolo 

určené pre učiteľov a ţiakov základných škôl, pracovníkov 

samosprávy, štátnej správy v oblasti školstva, lesného hos-
podárstva a ţivotného prostredia, lesný personál a podni-

kateľský sektor v oblasti cestovného ruchu. Jeho cieľom bolo 
nadviazať dlhodobú spoluprácu medzi učiteľmi základných 

škôl a akreditovanými lesnými pedagógmi z daného regiónu, 

ktorí formou záţitkového učenia v lese sprostredkúvajú 
stretnutie detí s prírodou. Ako povedala riaditeľka Správy 

Mestských lesov v Trenčíne Ing. Erika Vravková, pojem 
„lesná pedagogika“ pozná verejnosť v krajinách Európskej 

únie uţ dávnejšie a je čoraz známejší aj v našej modernej 

lesníckej praxi. Práve les ako 
spoločenstvo ţivých organizmov je 

vhodný na bezprostredné záţitky 
z prírody a tým aj ideálnym miestom 

na vzdelávanie o ţivotnom prostredí. 

Z toho dôvodu práve lesníci s pre-
hľadom vo viacerých prírodovedných 

disciplínách a praktickými skúse-
nosťami s pozorovaním prírody majú 

dobré predpoklady priblíţiť prírodu 

verejnosti. Cieľom lesnej pedagogiky 
je vzbudiť a prehĺbiť vo verejnosti 

záujem a porozumenie pre les 
a prírodu, dostať les do povedomia 

ľudí ako trvalo udrţiavaný eko-

systém, no najmä pomocou záţit-
kového učenia v lese a nezabudnu-

teľného pozorovania ţivota v lese 
vybudovať trvalý vzťah k lesu u detí. 

zisťovanie vône dreva 

Drevo ako hudobný nástroj 
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Bolo veľkým záţitkom sledovať mimoriadny záujem 

prítomných detí, ktoré prostredníctvom skúsených lesných 

pedagógov získavali svoje prvé poznatky o lese.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 720/1/04, 721/1/04 
 

 

 
 


