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Verejno – spoločenský ţivot mesta Trenčín 

 
V podvečer dňa 2. januára 2004 bol hotel Tatra v Trenčíne 

miestom podujatia vyhodnotenia súťaţe detí, ktorou písomne 

hodnotili svoje rodiny a svojich rodičov. Organizátorom 

podujatia bolo Centrom pre rodinu v Trenčíne. Jeho riaditeľka 
Oľga Löbbová v úvodnom 

príhovore konštatovala, ţe 

súťaţ prebiehala od sep-
tembra do novembra 2004 na 

všetkých trenčianskych zá-

kladných školách a zúčastnilo sa jej 49 detí. Po vystúpení 
detského speváckeho zboru, ktorý predniesol vianočné 

Janko Zakopčák s rodičmi 

Lucia Stromčeková s bratom a mamičkou 

Vystúpenie detského speváckeho zboru 
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pesničky a koledy sa uskutočnilo vyhlásenie najlepších prác 

detí. Na treťom mieste sa umiestnil ţiak  Janko 

Zakopčan, deviatak z Cirkevnej základnej 
školy sv. Svorada a Benedikta v Trenčíne 

s prácou pod názvom „Za čo som rodičom 
vďační“, za ktorú dostal odmenu 20 dielnu 

obedovú súpravu, darovanú Centrom pre 

rodinu. Na druhom mieste sa umiestnila Mária 
Michalíková, ţiačka ôsmej triedy Základnej 

školy v Trenčín – Kubrej a za prácu získala menu v hodnote 
1000,- Sk, ktorú venoval hotel Tatra. Na prvom mieste sa 

umiestnila Lucia Stromčeková za prácu „Ja dávam svoj hlas 

svojej mame“, ktorá za svoju prácu získala trojdňový pobyt 
v turistickom zariadení na Orave ako aj výlety autom, ktoré do 

súťaţe venovala firma „Autocentrum Nissan“. 
Vlastné poznámky 

 

V prvý pracovný deň 
nového roka stalo sa uţ 

tradíciou, ţe Tren-
čiansky dychový orche-

ster privíta príchod no-

vého roka krátkym kon-
certom. Nebolo tomu 

inak ani  3. januára 2005 
o 8.

00 
hod., keď muzi-

kanti so svojimi nás-

trojmi rozozvučali pries-
tor na Mierovom námestí pod vedením svojho dirigenta 

a umeleckého vedúceho Jaroslava Kala. Za koncert 
muzikantom poďakoval dlhodobo uvoľnený funkcionár 

Branislav Zubričaňák a pozval ich na malé občerstvenie. 

Vlastné poznámky 

Oľga Löbbová 

Mestský dychový orchester v plne paráde so svojím dirigentom 
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Mesto Trenčín na začiatku roka 2005 vypísalo verejnú 

neanonymnú súťaţ na vytvorenie loga mesta Trenčín pre 

mestské informačné a prezentačné materiály, ktoré 
nepodliehajú povinnosti pouţiť erb a tak zabezpečiť jednotný 

vizuálny štýl tlačených výstupov mesta Trenčín. Súťaţ bola 
určená najmä profesionálnym grafickým dizajnérom alebo 

výtvarníkom, grafickým štúdiám a študentom grafického 

dizajnu. Logo musí vychádzať z farebnosti mestských 
heraldických symbolov, teda modrej, ţltej, bielej a červenej 

a musí poskytovať moţnosť trojrozmerného stvárnenia. 
Uzávierka súťaţe bola stanovená na 22. február 2005. Pre 

troch autorov najlepších návrhov boli pripravené peňaţné 

odmeny – 1. miesto 50.000,- Sk, 2. miesto 30.000.- Sk a 3. 
miesto 20.000,- Sk. Doručené návrhy bude hodnotiť 

osemčlenná porota v čele s primátorom Ing. Branislavom 
Cellerom. Členmi poroty sú známi českí a slovenskí dizajnéri. 

Odborným garantom pre prácu poroty a hodnotenie návrhov je 

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave. 
Pomocná evidencia 06/2/05, 17/1/05,  

 
Vo večerných hodinách dňa 4. januára 2005 Ţelezničná 

polícia Slovenskej republiky v Trenčíne zadrţala na 

ţelezničnej stanici v Trenčíne mladého muţa Andreja 
z Trenčianskeho okresu, ktorý si chcel v novinovom stánku 

kúpiť cigarety falošnou 500,- Sk bankovkou. Policajti zistili, 
ţe mladý muţ je v kontakte s osobami, ktoré vyrábali falošné 

bankovky a dávali ich do obehu. Nasledovala domová 

prehliadka v jedno  z bytov, v ktorých boli zaistené technické 
zariadenia, na ktorých boli vyrábané falošné bankovky. 

Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil z trestného činu falšovania 
a pozmeňovania peňazí a cenných papierov štyroch mladých 

občanov vo veku od 18 do 25 rokov. 

Trenčianske noviny 17.05.2005 
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Pomocná evidencia 08/2/05 

 

Dňa 12. januára 2005 nový náčelník Generálneho štábu 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Ing. 

Ľubomír Bulík navštívil hlavných funkcionárov Veliteľstva 
pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

Veliteľstva síl podpory a výcviku Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky a Vojenskej polície Slovenskej republiky 
v Trenčíne. Na stretnutí s novinármi informoval, ţe 

v posledných troch rokoch bola reforma v ozbrojených silách 
orientovaná na budovanie novej kvality. To znamená, ţe 

kaţdý druhý profesionálny vojak vstúpil do ozbrojených síl  

po roku 2000. Na strane druhej ale priznal, ţe táto rýchla 
obmena vo veliteľských a riadiacich funkciách si vyţaduje 

ďalšie skvalitňovanie. Naďalej sa javí potreba prípravy 
vojenských jednotiek na spoluprácu s medzinárodnými 

koaličnými zoskupe-

niami, zvládnuť ko-
munikačné a infor-

mačné systémy, aby 
sme sa vyrovnali 

partnerom v aliancii. 

Veliteľstvo pozem-
ných síl a výcviku 

Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky 

musí pripraviť prá-

pornú bojovú skupinu, zúčastniť sa na vlastných a medzi-
národných cvičeniach a zabezpečovanie mierových misií pod 

záštitou spojeneckých síl a NATO. Sily výcviku a podpory 
budú pokračovať v transformácii a zabezpečovaní výcviku pre 

niţšie stupne profesionálnych vojakov v novej akadémii 

a plniť úlohy logistickej podpory a zabezpečenia. Ani 

Zľava –  gen. Ing. Ľubomír Bulík, brig. gen. Ing. Ján Kačmar,  brig. gen. Ing. Milan Maxim 
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vojenská polícia nebude bokom od reforiem, pretoţe bude viac 

orientovaná bojovo. Tá sa v najbliţšej dobe sa presťahuje do 

Bratislavy. 
Trenčianske noviny 17.01.2005 

Pomocná evidencia 09/2/05 
 

Mesto Trenčín sa 

predstavilo na veľtrhu 
turistických moţností  

v regiónoch pod náz-
vom „Regióntour“ 

v dňoch 13. aţ 16. 

januára 2005 v Brne 
v spoločnej výstavnej 

expozícii s mestom 
Zlín a Zlínskym 

krajom a v dňoch  20. aţ 23. januára 2005 v Bratislave na 

„ITF Slovakiatour“ v spoločnej výstavnej expozícii s Tren-
čianskym samosprávnym krajom. No zdá sa, ţe tento sobáš 

v limitovanom priestore nie je práve tým najideálnejším. 
Mnoţstvo návštevníkov na oboch výstavách prilákala 

dominanta expozície – maketa Trenčianskeho hradu, ktorú 

vyrobilo Stredné od-
borné učilište nábyt-

kárske v Pravenci po-
dľa návrhu Ing. arch. 

Júliusa Brúnu. Pre 

budúcnosť sa uvaţuje 
so samostatnou expo-

zíciou, ktorá by na-
vábila budúcich náv-

števníkov mesta 

Trenčín nielen na Prvá zľava Magdaléna Chorvátová, víťazka súťaţe „Región Regina“ 
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obhliadku historických objektov, ale aj na spojitosť prehliadky 

s citovým záţitkom. Príjemným spestrením tohto veľtrhu 

cestovného ruchu uţ tradične sa stala súťaţ ţien a dievčat 
o titul „Región Regina“, ktorá v porovnaní s ostatnými 

klasickými súťaţami o najkrajšie dievčatá kladie nároky 
nielen na fyzickú krásu, ale aj na inteligenciu a znalosť 

regiónu, z ktorého pochádzajú. Mesto Trenčín, tak ako po iné 

roky, malo aj v tomto roku šťastnú ruku pri výbere 
kandidátky, keď nominovalo do súťaţe 21-ročnú dievčinu 

z mestskej časti Kubra Magdalénu Chorvátovú, študentku              
2. ročníka odboru inţinierstva kvality a produkcie Fakulty 

mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. 

Magde sadli všetky disciplíny. Perfektne zvládla úlohu sprie-
vodkyne po Trenčíne a blízkych kúpeľných mestách Tren-

čianske Teplice a Piešťany. Svojím temperamentom rozpálila 
obecenstvo a odbornú porotu svadobným tancom z tren-

čianskeho regiónu aj so svojím tanečným partnerom Jozefom 

Jeţíkom z folklórneho súboru „Druţba“. Bónus u poroty 
získala rozprávaním o zvykoch mladých dievčat z Kubrej na 

Štedrý deň. Poslednou súťaţnou disciplínou bol recept na 
krajovú pochúťku. Magdaléna si vybrala syrovú polievku, ale 

keďţe títo sa pripravuje celý týţdeň, tak pozvala všetkých na 

ochutnávku do Trenčína. Hlavné slovo mala porota a tá 
rozhodla, ţe prvá cena poputuje do Trenčína. 

Info Trenčín 27.01.2005  
Pomocná evidencia 28/1/05 

 

Dňa 20. januára 2005 sa uskutočnila prvá tlačová beseda 
primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, ktorej 

obsahom bol rozpočet mesta Trenčín na rok 2005, obsiahnutý 
vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trenčín č. 10/2004. 

Po otvorení besedy tlačovým tajomníkom mesta Trenčín 

Tiborom Hlobeňom primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 
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Celler vo svojom vystúpení konštatoval, ţe rozpočet na rok 

2005 sa sústredil na tri oblasti a to na dopravu, mládeţ a šport 

a ţivotné prostredie. V oblasti dopravy sú plánované riešiť 
tieto úlohy : 

 príprava vybudovania nového mostu cez rieku Váh, 

 príprava na komplexnú rekonštrukciu mestských 
komunikácií, 

 pripraviť reorganizáciu mestskej dopravy v Trenčíne 
s novým vlastníkom podniku Slovenskej autobusovej 

dopravy Trenčín, 

 spracovanie generelu dopravy pre mesto Trenčín, 

 modernizácia ţelezničnej trate, 

 riešenie statickej dopravy v centre mesta Trenčín. 

V oblasti športu 
a voľného času po 

dlhých rokoch bola 
vyčlenená čiastka 100 

miliónov Sk a plánujú 

sa tieto rekonštrukčné 
práce : 

 areálu Základnej 
školy Trenčín, Ho-

dţova ulica, 

 areálu Základnej 

školy Trenčín, Veľkomoravská ulica, 

 ukončenia projektovej dokumen-

tácie športovo-rekreačného úze-
mia na Ostrove v spolupráci 

s obcou Zamarovce, 

 projektová príprava na výstavbu 

novej letnej plavárne na Ostrove, 

 realizácia detských ihrísk s dô-

razom na areáli predškolských zariadení, 

zľava – Tibor Hlobeň, Ing. Ladislav Petrtýl, Ing. Branislav Celler, Ing. Ľubomír Štefánik 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
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V oblasti ţivotného prostredia sa plánujú : 

 rekonštrukčné práce mestskej kanalizácie, ktorá je 
v dezolátnom stave, 

 a mal by sa zmeniť dodávateľ v likvidácie verejného 
odpadu, čo by sa mala premietnuť do kvality sluţieb 

a niţších poplatkov, 
Všeobecne sa očakávajú aj zmeny v štruktúre Mestského 

úradu Trenčín, aby sa zjednodušil úroveň riadenia, zvýšil jeho 

efektívnosť a bol aj lacnejší. Zaujímavou informáciou bolo 
uchádzanie sa mesta Trenčín o pridelenie objektu Domu 

armády, ak o tom rozhodnú vojenské orgány, ţe tento objekt 
je pre nich nepotrebný. Treba byť na túto alternatívu 

pripravený. 

Bliţšie o financiách mesta Trenčín hovoril Ing. Ľubomír 

Štefánik. V úvode sa dotkol hospodárskych výsledkov mesta 

Trenčín za rok 2004, keď sa dosiahol prebytok rozpočet 46 
miliónov Sk, čo je viac ako sa uvaţovalo. Rozpočet na rok 

2005 sa nesie zavádzaním fiskálnej decentralizácie. V roku 

2005 sa bude pokračovať v racionalizačných opatreniach na 
mestskom úrade a v jeho riadených organizáciach. V roku 

2004 sa uplatnili racionalizačné  opatrenia na úseku školstva 
a mestských organizácií, čo umoţnilo úsporu finančných 

prostriedkov. Rozpočet mesta Trenčín na rok 2005 bol 

schválený ako vyrovnaný medzi príjmami a výdavkami vo 
výške 1.181.060.000 Sk. 

Posledným referujúcim bol 
vedúci odboru ţivotného pros-

tredia Ing. Ladislav Petrtýl, 

ktorý priblíţil novinárom plá-
nované investičné akcie na rok 

2005  v Trenčíne : 

 prípravné práce  juhovýchod-

ného obchvatu mesta Trenčín 
vedúci ekonomického odboru Ing. Ľubomír Štefánik 
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v sume 33,5 milióna Sk; 

 realizácia výstavby kruhového objazdu kriţovatky ulíc 
Soblahovskej a Legionárskej v sume 20 miliónov Sk; 

 realizácia parkoviska parkoviska na Hornom Šianci, 
chodníka Vlárska ulica, rozšírenie cesty pod Juhom 

a spracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu 
Mierového námestia, Matúšovej ulice a parkovísk na 

sídlisku Sihoť - 2. v sume 5,8 milióna Sk; 

 nákup pozemkov pre priemyselný park na Zámostí v sume 
140 miliónov Sk; 

 vybudovanie trávnatých futbalových 
ihrísk a umelého trávnika na Ostrove 

v sume 11 miliónov Sk; 

 odkanalizovanie jednotlivých mest-
ských častí a odvodnenie sídliska 

Juh – 2. v sume 77,6 milióna Sk; 

 realizácia rekonštrukcie športových 
areálov základných škôl v Trenčíne 

na Hodţovej ulici a Veľkomoravskej 
ulici a realizácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 

športových areálov základných škôl v Trenčíne na 
Bezručovej ulici, Kubranskej ulici a Novomeského ulici 

v sume 26,7 milióna Sk; 

 údrţba zelene a detských ihrísk v sume 24 miliónov Sk; 

 údrţba verejného osvetlenia 13,6 milióna Sk;  

 rekonštrukcia kultúrnych objektov, výstavba pamätníka 

Ferdinandovi Silbersteinovi a rekonštrukcia lekárne na 
Mierovom námestí na Kultúrne informačné centrum v sume 

6,8 milióna Sk; 

 začiatok realizácie nájomných bytov na Kasárenskej ulici 

v sume 5,6 milióna Sk; 

 projektová dokumentácia na sprístupnenie hradu a Breziny 

v sume 5 miliónov Sk; 

vedúci odboru ţivotného prostredia                   

Ing. Ladislav Petrtýl 



 42 

 rekonštrukcia budov na Farskej ulici v sume 18,5 milióna 

Sk. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 18/1/05 

 
Dňa 25. januára 2005 sa stretli regionálni novinári 

s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom po 
prvýkrát na neformálnom stretnutí pod pracovným názvom 

„Raňajky s primáto-

rom“, ktoré by sa malo 
pravidelne uskutočňo-

vať vţdy v posledný 
utorok v mesiaci. 

V priateľskom ovzduší 

sa predebatovali rôzne 
okruhy, na ktoré v prie-

behu času nebolo dos-
tatočne odpovedané. A tak sa hovorilo : 

 o činnosti Trenčianskych novín v roku 2004 a ich ciele 
v roku 2005; 

 o distribúcii bezplatnej reklamnej inzercie; 

 o Trenčianskej televízii, jej pokrytí signálom na území 

mesta Trenčín, o jej spolupráci s mestom; 

 o moţnostiach vyuţitia niektorých vojenských objektov 
v Trenčíne po ich uvoľnení Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky; 

 o príprave a začiatku realizácie dopravnej akcie 
„Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín“. 

 o zámeroch vyuţitia Trenčianskeho hradu v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom;  
Na záver účastníci stretnutia vyjadrili spokojnosť s takýmto 

spôsobom vzájomnej komunikácie. 

Vlastné poznámky 

zľava – primátor mesta Trenčín  Ing. Branislav Celler, Tibor Hlobeň 
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Dňa 26. januára 2005 pozval primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler k spoločnému rokovaniu týchto 

predstaviteľov cirkví a náboţenských obcí, ktoré sú aktívne 
činné v Trenčíne : 

 -   Jána Muráňa z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 
- Štefana Szabu z Apoštolskej cirkvi na Slovensku, 

- Jozefa Abrmana z Kresťanských zborov na Slovensku, 

- Petra Hebera zo Ţidovskej náboţenskej obce, 
- Mgr. Milana Kupčíka, dekana Trenčianskej farnosti 

rímsko-katolíckej cirkvi, 
- Mgr. Jána Bunčáka, farára Evanjelickej cirkvi augsbur-

ského vyznania na Slovensku, 

- Stanislava Bujdáka z Kolégia piaristov v Trenčíne, 
- Mgr. Jaroslava Tomašovského z Cirkvi bratskej na Slo-

vensku, 
- Juraja Zmeka z Náboţenskej spoločnosti Jehovovi 

svedkovia. 

zprava – Ján Muráň, Štefan Szabo, Jozef Abrman, Peter Heber, Mgr. Milan Hupčík, Mgr. Ján Bunčák, Stanislav Bujdák, Mgr. Jaroslav 

Tomašovský, Juraj Zmek 
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Spolu s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom 

Cellerom sa rokovania zúčastnili predseda 

komisie pre kultúru, cestovného ruchu a styk 
s cirkvami Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne PhDr. Marián Kvasnička 
a vedúci odboru kultúry a cestovného ruchu 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Peter 

Kocnár. Primátorom mesta Trenčíne vo 
svojom úvodnom slove poďakoval prítom-

ným zástupcom cirkví a náboţenských obcí, ţe prijali jeho 
pozvanie na rokovanie za spoločným stolom. Keďţe sa 

stretnutie uskutočňuje prakticky ešte začiatkom roka zaţelal 

všetkým veľa zdravia ako i ţelaním, aby spoločne úspešne 
riešili niektoré problémy, ktoré sa v meste Trenčín vyskytujú. 

Na jeho prejav nadviazal PhDr. Marián  Kvasnička, ktorý 
priblíţil poslanie komisie kultúry, cirkví a náboţenských obcí 

Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne. Sám sa 
priznal k tomu, ţe od 

kedy vstúpil na dráhu 
poslanca mestského 

zastupiteľstva v roku 

1990, si uvedomil, ţe 
duchovný ţivot mesta 

sa nedá budovať bez 
spolupráce s cirkvami 

a náboţenskými obca-mi. Právom moţno kladne hodnotiť 

uplynulé obdobie, v ktorom mesto Trenčín sa podieľalo 
finančne pri obnove cirkevných pamiatok zanedbaných do 

roku 1989. Za príklad uviedol finančnú pomoc pri obnove 
fresiek kostola piaristov, na oprava organu evanjelického 

kostola a na opravu oplotenia evanjelického cintorína na 

Hornom Šianci. Mesto Trenčín participovalo na odhalení 

Ing. Branislav Celler 

PhDr. Marián Kvasnička, Ing. Branislav Celler, Mgr. Peter Kocnár 
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pamätnej tabule ţidovských občanov na objekte synagógy, 

ktorí zahynuli v koncentračných táborov druhej  svetovej 

vojny. No boli tu aj podujatia, ktoré sa nedajú merať peniazmi, 
ale ktoré veľmi dobre ocenila občianska verejnosť. Z nich 

moţno spomenúť spoločný program cirkví k muzike Jozefa 
Haydna pri príleţitosti Veľkej noci, vystúpenia programov 

váţnej hudby, alebo vystúpenia speváckych zborov v advente. 

Po týchto úvodných vystúpeniach vystúpili aj hostia. 
Spoločnou niťou ich vystúpení bolo : 

- poďakovanie predstaviteľom mesta Trenčín za pomoc, ktorá 
sa im poskytla v priebehu času; 

- umoţniť otvorenie kostolov pre potreby turistického ruchu 

za predpokladu, ţe mesto Trenčín poskytne úhradu za ich 
stráţenie; 

- podporiť spoločnými silami aktivity mesta : 
1. v oblasti sociálnej starostlivosti v starostlivosti o starých, 

chorých a nevládnych občanov;  

2. v starostlivosti o mladých ľudí, mladé rodiny, či vyuţitie 
voľného času 

Vlastné poznámky 
 

Na základe pozvania 
štátneho tajomníka Mini-

sterstva obrany Slovenskej 

republiky Mar-
tina Fedora sa 

uskutočnila 
v dňoch 26. aţ             

28. januára 2005 

návšteva Sloven-
skej republiky 

námestníka generálneho tajomníka NATO pre obranné 
investície Marshalla Billingslea so sprievodom. V rámci 

pripraveného programu navštívil 27. januára 2005 Vojenský 

Marschal Billingslea 
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opravárenský podnik 027 š.p. Trenčín, kde bola 

v diagnostickom centre kolesovej techniky pripravená ukáţka 

ľahkého obrneného vozidla Aligátor a kontajnerového 
programu. Návšteva pokračovala prehliadkou akreditovaného 

skúšobného laboratória munície a muničných elementov 
v Muničnej základni Nováky a ukáţkou delaborácie munície. 

Delegácia navštívila aj prevádzky Konštrukty – Defence 

v Dubnici nad Váhom a Vojenský opravárenský podnik 015 
š.p. Nováky. 

Trenčianske noviny 31.01.2005 
Pomocná evidencia 34/2/05 

 

V zasadacej miestnosti Krajského úradu 
v Trenčíne sa v piatok 28. januára 2005 stretli 

na seminári priaznivci a obdivovatelia legen-
dárneho reportéra, publicistu, glosátora, spi-

sovateľa a zakladateľa slovenskej športovej 

rozhlasovej 

ţurnalistiky 
Gaba Zele-

naya. Význam 

seminára, po-
riadaného 

Trenčianskym 
samospráv-

nym krajom 

a Úniou slovenských novinárov v Bratislave, umocnili svojou 
prítomnosťou predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Štefan Štefanec, podpredseda Ing. Jozef Fabian, vedúci 
odborov a poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Vladimír 

Mečiar, Ing. Miroslav Maxon, Ing. Milan Rehák, úspešní 
športovci Trenčianskeho kraja – olympijský víťaz v boxe 

PhDr. Jozef Kuchár 

Otvorenie reprízovanej výstavy „100 rokov futbalu v Trenčíne 
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z roku 1952 Janko Zachara, strieborný medailista z olympiády 

v Atlante kanoista Slavomír Kňazovický, reprezentačný 

hokejový tréner František Hossa, bývalí i aktívni hokejisti, 
futbalisti a ďalšie osobnosti spoločenského, kultúrneho 

a športového ţivota. Ešte pred otvorením seminára otvorila 
vedúca oddelenia kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Marta Šajbidorová reprízu výstavy „100 rokov futbalu 

v Trenčíne“, ktorá mala svoju premiéru 
v závere roka 2004. Seminár otvoril predseda 

Únie slovenských novinárov seniorov PhDr. 
Jozef Kuchár, ktorí priblí-

ţil „curicullum vitae“ 

Gabriela Zelenaya. Neo-
pakovateľný Gabo Zele-

nay sa narodil v roku 1922 
v Bá-novciach nad Bebravou, zomrel vo 

veku nedoţitých 81 rokov v auguste 2003 

v Bratislave. Maturoval v Trenčíne a v tomto meste sa aj 
rozlúčil s kariérou reportéra komentovaním svojho posledného 

hokejového zápasu. Nebol však len 
reportérom, poznali sme ho tieţ ako 

rozprávača, herca, speváka, fotografa, 

organizátora podujatí a funkcionára 
v Zdruţení slovenských novinárov a Únie 

slovenských novinárov seniorov, ktorej bol 
v rokoch 1988 aţ 2003 prvým predsedom. 

Ţivot a dielo Gabriela Zelenaya postupne 

priblíţili vo svojich príhovoroch Ing. Štefan 
Štefanec, JUDr. Vladimír Mečiar, Ing. 

Miroslav Maxon, športový redaktor a ta-
jomník Klubu športových novinárov Únie 

slovenských novinárov seniorov PhDr. Igor 

Mráz, Ing. Milan Rehák, bývalý známy 

Ing. Marta Šajbidorová 

JUDr. Vladimír Mečiar 

Ing. Štefan Štefanec 

Mgr. Slavomír Kňazovický 
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hokejista Ján Smilka, olympionik Janko Zachara, poslanec 

vyššieho územného celku za okres Bánovce nad Bebravou 

Jozef Hedera, predsedníčka regionálnej Únie ţien PhDr. Mária 
Jablonská, novinár a podpredseda Únie slovenských novinárov 

seniorov Peter Ševčovič. Záverečné slovo patrilo jednému 
z hlavným organizátorov podujatia Ing. Milanovi Staňovi, 

vedúcemu odboru regionálneho rozvoja 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý 
bol osobným priateľom Gabriela Zelenaya. 

Seminár bol obohatený o reprodukovaný 
záznam hovoreného slova legendárneho re-

portéra a so ţivým vstupom speváka Roba 

Kazíka. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 31.01.2005  
Pomocná evidencia 33/1/05 

 

    Trenčiansky samosprávny kraj dňa 8. februára 2005 
navštívila 10-členná delegácia z partnerského Zlínskeho kraja. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

Štefanec, podpredse-

da Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 
Ing. Jozef Fabian, 

riaditeľ Úradu Tren-
čianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Pavol 

Krištof a viceprimá-
tor mesta Trenčín Ing. 

Anton Boc privítali 
na pôde úradu hejt-

mana Zlínskeho kraja Libora Lukáša, jeho námestníka pre 

oblasť strategického rozvoja a investícií Ing. Jaroslava 

Ján Zachara 

zľava – Ing. Štefan Štefanec, Ing. Jozef Fabián, Ing. Anton Boc, Mgr. Tomáš Ulehla, 

Libor Lukáš a Ing. Libor Karásek 
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Drozda, primátora mesta Zlín Mgr. Tomáša Úlehla, starostu 

Uherského Hradišťa Ing. Libora Karáska, členov Rady 

Zlínskeho kraja, zodpovedných za oblasť dopravy a územného 
plánovania, ako aj ďalších vedúcich pracovníkov partnerského 

regiónu. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 9. februára 2005 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler zástupcov francúzskeho koncernu „Vinci“ 

v súvislosti s jeho výrobnými aktivitami v Trenčíne. Zás-
tupcovia koncernu vedení generálnym riaditeľom divízie 

„Energies Est“ Bernardom Latourom a riaditeľom divízie 

Gastonom Wurgerom 
informovali, ţe uţ v 

decembri 2004 podpí-
sali dohodu s tren-

čianskou firmou „Trel-

lis“, ktorú si za part-
nera vybral spomedzi 

14 slovenských podni-
kov. Rozhodnutie kon-

cernu „Vinci“ inves-

tovať na Slovensku 
ovplyvnili predchádzajúce investičné zámery automobilky 

PSA Peugeot Citröen. Preto by sa spoločnosť mala zo začiatku 
orientovať na výrobu automobilových komponentov, neskôr 

by sa pridali aj rôzne technológie pre automobilový priemysel. 

Dátum spustenia výroby ešte nie je spresnený, koncern sa totiţ 
rozhoduje, či závod bude v priestoroch trenčianskej firmy 

alebo v priemyselnom parku. Predpokladaný objem investície 
však nekonkretizovali. Podľa primátora mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera, však nová firma bude mať vplyv aj na 

Prijatie zástupcov koncernu „Vinci“ primátorom mesta Trenčín Ing. B. Cellerom 
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zamestnanosť, pričom ešte v polroku 2005 by mala prijať 20 

ľudí. 

Trenčianske noviny 14.02.2005  
Info Trenčín 24.02.2005 

 
Dňa 9. februára 2005 navštívil 

mesto Trenčín Jeho Excelencia 

mimoriadny a splnomocnený veľ-
vyslanec Bulharskej republiky J. 

Golev. Pri tejto príleţitosti ho 
prijal primátor mesta Trenčín              

Ing. Branislav Celler, ktorý ho 

oboznámil s históriou a súčasnos-
ťou mesta Trenčín. Hosť ponúkol 

mestu Trenčín partnerstvo so 
zatiaľ nešpecifikovaným bulharským mestom. 

Info Trenčín 24.02.2005  

Pomocná evidencia 70/1/05 
 

Aký iný by mohol byť rotariánsky ples, ak nie benefičný. 
Ten tohtoročný sa konal v sobotu 12. februára 2005 a jeho 

výťaţok putoval na trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra. 

Sumou 10.000,- Sk trenčianski rotariáni podporili zahraničné 
výmenné pobyty študentov. Okrem benefície sa na tomto plese 

nezabudlo ani na zábavu. A tá vraj bola skvelá. Prispel k nej 
nielen spevák a moderátor Štefan Skrúcaný, ale i samotní 

plesajúci. Tradičnú voľbu „Mr. Valentín“, získal trenčiansky 

rodák MUDr. Peter Dubček.  
Trenčianske noviny 21.02.2005  

Pomocná evidencia 64/1/05 
 

Pracovné stretnutie veliteľa síl výcviku a podpory 

ozbrojených síl Slo-venskej republiky brigádneho generála 
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Ing. Jána Kačmara s predstaviteľmi cirkví pôsobiacich 

v posádke Trenčín sa uskutočnilo 15. februára 2005 na pôde 

Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne. Účasť prijali duchovný Veliteľstva 

výcviku v Martine major František Počúrek, Ján Muráň 
z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, kapitán ICLic. Ján 

Minárik z Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Tren-

číne, rektor kaplnky svätej Anny v Trenčíne Ing. Pavol Ben-

ko, vojenský dekan Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky podplukovník Stanislav Rip-

ka a dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík. Cie-

ľom stretnutia bolo informovať predstaviteľov cirkví : 

 hlavných úlohách plnených vo výcvikovom roku 2004,  
 o úlohách na rok 

2005,  
 o postupe profesio-

nalizácie a reformy 

síl výcviku a pod-
pory podľa „Mo-

delu 2010“.  
Predstavitelia jed-

notlivých cirkví in-

formovali o ich 
oblasti moţnej spo-

lupráce s cieľom rozšíriť moţnosti duchovného vyţitia 
príslušníkov síl výcviku a podpory a koordinovať spoločné 

úsilie. Obidve strany konštatovali prospešnosť vzájomnej 

spolupráce a deklarovali snahu o uţšiu spoluprácu. 
Pomocná evidencia 68/2/05 

 
V dňoch 15. aţ 17. februára 2005 sa uskutočnilo v Kultúr-

nom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej repu-

bliky veliteľské zhromaţdenie s hlavnými funkcionármi po-

duchovný Veliteľstva výcviku v Martine major František Počúrek, Ján Muráň z Cirkvi 
adventistov siedmeho dňa, kapitán ICLic. Ján Minárik z Nemocnice pre obvinených 

a odsúdených v Trenčíne, generál J. Kačmar, rektor kaplnky svätej Anny v Trenčíne 
Ing. Pavol Benko, vojenský dekan Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl 
SR podplukovník Stanislav Ripka a dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík 

 



 52 

zemných síl Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky. 

Ako pri otvorení dvoj-
dňového stretnutia zdôraz-

nil veliteľ pozemných síl 
brigádny generál Ing. Mi-

lan Maxim, sústredili sa 

na vyhodnotenie úloh pl-
nených v minulom výcvi-

kovom roku a na vytvá-
ranie podmienok pre úspešné splnenie úloh roku 2005 v 

pozemných silách. Zároveň sa účastníci zhromaţdenia 

zoznámili s aktualizovaným dokumentom pod názvom 
„Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany Slovenskej 

republiky s výhľadom do roku 2015“. Súčasťou programu bolo 
aj rozoberanie nedostat-

kov a problémov, ktoré 

sa vyskytli v poslednom 
roku. V úvodný deň 

veliteľského zhromaţde-
nia sa zúčastnil aj ná-

čelník Generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky gene-

rálmajor Ing. Ľubomír 

Bulík. V svojom príhovore charakterizoval priority v ozbro-

jených silách, medzi ktoré patria profesionalizácia, scivil-

ňovanie sluţieb, skvalitnenie personálneho manaţmentu pros-
tredníctvom stabilizácie kádrov, skvalitnenie plánovania, 

výcvik podľa nového systému, zabezpečenie misií a deklaro-
vanie pripravenosti práporu okamţitej reakcie v Martine. V 

úvodnej časti zhromaţdenia sa zúčastnil aj primátor Trenčína 

Ing. Branislav Celler. Ďalšie dva dni veliteľské zhromaţdenie 
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pokračovalo odbornými zhromaţdeniami po jednotlivých 

vojenských odbornostiach. 

Trenčianske noviny 21.02.2005  
Pomocná evidencia 67/1/05 

 
Dňa 22. februára 2005 sa uskutočnila tlačová beseda 

primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, na ktorej 

prijali pozvanie prednostka Mestského úradu v Trenčíne 
JUDr. Iveta Orgoníková a náčelník Mestskej polície 

v Trenčíne Mgr. František Orságh. V jej úvode primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler informoval o prezentácii 

mesta Trenčín v tlačovom stredisku „Incheba“ v Bratislave 

počas summi-
tu prezidenta 

USA Georga 
W. Buscha 

a prezidenta 

Ruskej federá-
cie Vladimíra 

Putina, keď 
vyuţilo príle-

ţitosť prezen-

tovať sa 
v tomto priestore s Magistrátom mesta Bratislava a mestom 

Piešťany na ploche 8 m
2
 s dobre viditeľným umiestnením na 

galérii uprostred rozhlasových stanovíšť akreditovaných 

rádiových staníc. Expozícia výstavného priestoru bola 

realizovaná podľa projektu arch. Mariána Strieţenca a zaujať 
by mala veľkoplošnými bannermi fotografií Trenčianskeho 

hradu a hudobného festivalu „Pohoda“. Mesto Trenčín inves-
tovalo do realizácie projektu cca 90 tisíc Sk. Počas celého 

summitu činnosť expozície budú zabezpečovať kontakt s akre-

ditovanými zahraničnými ţurnalistami vedúca útvaru marke-

zľava Mgr. F. Orságh, Ing. B. Celler, JUDr. I. Orgoníková 
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tingu a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta 

Kaščáková a vedúca Kultúrno-informačného centra v Trenčíne 

Mgr. Katarína Martinková. Pre zahraničných záujemcov 
pripravil informácie o meste Trenčín 

v anglickom jazyku na internetovej stránke 
pod špeciálne pripravenou ikonou „Trencin 

for summit“ ako aj dostatočné mnoţstvo 

cudzojazyčných informačných materiálov 
o meste Trenčín. Návštevníkom, ktorí 

navštívia expozíciu mesta Trenčín budú 
ponúkané trenčianske medovníky, mine-

rálny voda „Matúšov prameň“ a biele vínko z Čachtíc. Zlatým 

klincom prezentácie mesta Trenčín by mala byť prítomnosť 
Matúša Čáka, ktorého v historickom kostýme by mal hrať 

Radoslav Bátora. Prednostka Mestského úradu v Trenčíne 
JUDr. Iveta Orgoníková informovala o zmene Štatútu mesta 

Trenčín na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24. febru-

ára 2005, ktorý bol naposledy 
novelizovaný 18. decembra 

2003. Túto novelu vyvolali 
zmeny v zákone o obecnom 

zriadení a súvisiacich zákonov 

v priebehu roka 2004. Návrh 
štatútu po novom  upravuje : 

- postavenie hlavného kon-

trolóra, ktorým sa zvýrazňuje jeho nezávislosť, predpo-

klady na výkon funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti 

- a umoţňuje zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý bude 
namiesto súčasného oddelenia hlavného kontrolóra 

zabezpečovať odborné, administratívne a organizačné veci 
súvisiace s plnením jeho úloh. 

JUDr. Iveta Orgoníková 

maketa expozície v Bratislave na summite Busch- Putin 
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     Návrh štatútu po novom určuje, kedy musí mestské 

zastupiteľstvo vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta, tzv. miest-

ne referendum v prípade :  
-   zlúčenia, rozdelenia alebo zrušenia mesta;  

-  petície skupiny obyvateľov mesta, ktorú podpísalo aspoň 30 % 
oprávnených voličov; 

- ak o odvolanie primátora hrubo alebo opakovane zanedbá-

vajúceho povinnosti, porušujúceho Ústavu Slovenskej repu-
bliky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy poţiada petíciou aspoň 30 % oprávnených 
voličov. 

          Mestské zastupiteľstvo môţe, ale nemusí vyhlásiť miestne 

referendum hlasovaním aj pred rozhodnutím o ďalších dôleţitých 
veciach samosprávy. 

          V návrhu štatútu je aj kodifikácia nového symbolu mesta 
Trenčín – znelky. Ak ho poslanci schvália, znelku mesta Trenčín 

bude tvoriť skladba, ktorú skomponoval hudobný skladateľ Gejza 

Príbela v roku 1978 na počesť 1800. výročia vzniku rímskeho 
nápisu na Trenčianskej hradnej skale. Pouţívala by sa napr. pri 

mestských oslavách, slávnostných zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva, pri prijímaní významných osôb na pôde mesta a 

pod. 

V ďalšom informovala prednostka Mestského úradu v Trenčíne 
JUDr. Iveta Orgoníková o novej organizačnej štruktúre Mestského 

úradu v Trenčíne. Samospráva sa za roky svojho pôsobenia od 
roku 1990 zmenila, hlavne svojimi kompetenciami a úlohami, 

ktoré musí vykonávať. S novými povinnosťami samosprávy sa 

prenáša aj zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré vykonáva a 
nevystačí uţ s prístupom, aký bol v minulosti. Preto sa mesto 

Trenčín rozhodlo prehodnotiť všetky procesy, ktoré vykonáva.  
Pri prehodnocovaní sa vychádzalo z dvoch základných princípov : 

- zameranie na priblíţenie sa k občanovi 

- a zabezpečenie prevádzkovej dokonalosti. 
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        Prvým krokom bolo vytvorenie Klientského centra. Druhým 

krokom je návrh optimalizácie pracovných procesov tak, aby 

boli efektívne, s minimálnymi nákladmi. Základnou zmenou je 
zníţenie počtu úrovní riadenia z troch na dva, čo umoţní rýchlejšie 

a kvalitnejšie prenášanie poţiadaviek občanov a umoţní väčšiu 
zainteresovanosť referentov na výsledkoch ich práce a väčšiu 

zodpovednosť za vlastné výkony. Z hľadiska organizačného je 

návrh na vznik 9 útvarov : 
- Stratégie a architektúry – ktorý by zabezpečovalo 

územnotechnické informácie - UPN, záväzné stanoviská k 
investičnej činnosti v meste, strategické smerovanie mesta, 

akčné plány.  

- Marketingu -  na zabezpečenie marketingu mesta, zastrešenie 
cestovného ruchu a propagácie mesta. 

- Kultúry – jeho podstatnou úlohou by bola príprava podkladov 
na poskytovanie dotácií, grantov, festivalové a kultúrne 

podujatia mesta, koordinácia činnosti kultúrnych stredísk, kina 

Metro, mestskej galérie, občianskych obradov.  
- Právny a matriky- viedol by agendu mestského zastupiteľstva, 

mestskej rady, evidenciu obyvateľov, vydávanie všeobecne 
záväzných nariadení a ostatných interných noriem mesta, 

evidenciu zmlúv, matričnú agendu, osvedčovanie listín a 

overovanie podpisov. 
- Majetku mesta – zastrešil by majetok mesta hnuteľný aj 

nehnuteľný a nakladanie s ním, t.j. evidenciu, správu 
a inventarizáciu.  

- Ekonomický – s hlavnými úlohami vedenie účtovníctva, 

spracovávanie faktúr, rozpočet, daňové záleţitosti.  
- Interných sluţieb – t.j. obsluţných činností - telefóny, 

autoprevádzka, podateľňa, registratúrne stredisko, informačné 
technológie, správu energií, kontrolu vykonávania technických 

sluţieb mesta. 
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- Školstva a sociálnych vecí – zabezpečujúceho originálne 

kompetencie a prenesený výkon štátnej správy v oblasti 

školstva, kompetencie v oblasti sociálnych vecí a výkon 
zriaďovateľskej funkcie k organizáciám mesta v tejto oblasti.  

- Ţivotného prostredia a dopravy – odpadové hospodárstvo, 
vodné hospodárstvo, zeleň, ovzdušie, chov zvierat, doprava, 

príprava investícií mesta. 

Vnútorné členenie útvarov je navrhnuté nasledovne :  

- Vedúci útvaru – zodpovedá za dosahovanie stanovených 
cieľov, kvalitu a efektivitu daných úloh a ich výsledných 

produktov, monitorovanie, auditovanie a systematické 
zlepšovanie procesov; 

- Špecialista - okrem výkonu zverenej agendy odborne zastrešuje 

problematiku príslušnej oblasti, je disciplinárne podriadený 
vedúcemu útvaru a odborne nadriadený referentom; 

- Referent – zodpovedá za kvalitný výkon zverenej agendy, je 
disciplinárne podriadený vedúcemu útvaru a odborne 

podriadený príslušnému špecialistovi. 

          Kaţdý útvar bude mať spracovaný vlastnú smernicu s 
popisom všetky činností, ktorá bude  podkladom pre pracovnú 

náplň jednotlivých zamestnancov. 
          Ak návrh schvália poslanci mestského zastupiteľstva na 

svojom zasadnutí dňa 24. februára 2005, tak tento nadobudne 

platnosť dňom 1. marca 2005. 
          Špecifické postavenie v štruktúre mesta Trenčín má 

spoločný obecný úrad, ktorý vznikol k 1. februáru 2003 zmluvou 
medzi Mestom Trenčín a 31 obcami bývalého okresu Trenčín na 

plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy. V 

súčasnej dobe spoločný obecný úrad vykonáva činnosti pre 27 ob-
cí a mesto Trenčín v oblasti stavebného poriadku. 

      Na čele mestského úradu zostáva prednosta, ktorého 
vymenováva a odvoláva primátor mesta po prerokovaní s Radou 
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starostov. Prednosta, aj zamestnanci pracujúci v spoločnom 

obecnom úrade  sú zamestnancami  mesta.  Náčelník Mestskej 

 polície v Trenčín Mgr. František Orságh 
informoval o návrhu novely Všeobecne 

záväzného nariadenia č.2/2001 o Mestskej 
polícii v Trenčíne, ktorá sa dotýka zmeny 

zásad pre vystrojovanie príslušníkov Mest-

skej polície v Trenčíne. Novela naväzuje na 
povinnosť jednotného ošatenia príslušníkov 

mestských polícií 
v Slovenskej republi-

ke. Nové uniformy by 

si malo obliecť  deväť 
nových mestských po-

licajtov, ktorí v mesia-
ci februári 2005 po 

úspešnom absolvovaní 

výberového konania, 
boli prijatí do sluţob-

ného pomeru a po zís-
kaní odbornej spôsobilosti ich od 1. júna 2005 uvidíme 

v našich uliciach. Novými posilami 

dosiahla Mestská polícia v Tren-
číne celkový počet 59 uniformo-

vaných príslušníkov, čím sa dosia-
hol optimálny stav mestských poli-

cajtov podľa bezpečnostnej doktrí-

ny v Slovenskej republiky, aby na 
jedného policajta pripadlo tisíc 

obyvateľov. Náklady na výstroj 
jedného policajta predstavujú 7.530 

Sk (nohavice letné a zimné, bunda 

jarná a zimná, bri-gadírka, kravata, zimné spodná bielizeň). 

Mgr. František Orságh 

Mgr. František Orságh popisuje výstroj mestských policajtov 

Mgr. František Orságh popisuje výstroj mestských 

policajtov 
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Košele a obuv sa do týchto nákladov nepočítajú, pretoţe sú 

kaţdoročne obmieňané.          

Pomocná evidencia 49/1/05, 54/1/05, 61/1/05, 62/1/05 
 

Dňa 22. februára 2005 sa uskutočnilo zasadnutie zastu-
piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem iného 

bolo schválené Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2005 

o podmienkach registrácie subjektov, ktoré poskytujú sociálnu 
pomoc a o poskytovaní finančného príspevku pre tieto subjek-

ty z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle  
§ 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy je moţné právnickej a fyzickej osobe 

poskytovať dotáciu za podmienok ustanovených práve všeo-
becne záväzným nariadením vyššieho územného celku. Podľa 

„§ 86 zákona č. 195/1998 Z.z.  v znení neskorších predpisov 
vyšší územný celok poskytuje finančný príspevok subjektu, 

ktorý poskytuje sociálnu pomoc vo výške určenej podľa 

prílohy č. 14 uvedeného zákona. Z dôvodu potreby poskytnúť 
finančné príspevky subjektom, ktoré poskytujú sociálnu 

pomoc na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, nárastu 
ţiadateľov o registráciu sociálnej sluţba a následne zvýšených 

poţiadaviek na poskytnutie finančného príspevku bolo 

potrebné schváliť spomínané všeobecne záväzné nariadenie. 
Toto obsahuje kritériá na poskytnutie finančného príspevku a 

určuje poţiadavky na nových ţiadateľov na registráciu. Cesty 
druhej a tretej triedy spolu s príslušným infraštruktúrnym 

majetkom, ktorý im náleţí, a ktorý bol prevedený z majetku 

štátu do majetku  Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 
2004 sú v zlom technickom stave, preto je nutná ich postupná 

oprava. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 
preto schválilo menovitý zoznam opráv ciest druhej a tretej 

triedy dodávateľským spôsobom, ktorý bude v roku 2005 

realizovaný z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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z beţných výdavkov vo finančnom objeme 122.100.000 Sk 

a rekonštrukcie mostov v katastrálnom území obcí Lednické 

Rovne a Koš vo finančnom objeme 39.889.000,- Sk. Tren-
čiansky samosprávny kraj ako vlastník pozemných komu-

nikácií je povinný zo zákona udrţiavať spravované komu-
nikácie v stave zodpovedajúcom účelu, na ktoré boli určené. 

Na záver rokovania zastupiteľstva bol menovaný do funkcie 

riaditeľa Domova dôchodcov  Kostolná – Záriečie  Jaroslav 
Peter.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 52/1/05 

 

Udalosťou roka bolo stretnutie prezidentov USA Georga 
W. Buscha a prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina 

v Bratislave 
v dňoch 24. a 25. 

februára 2005. 

Pri tejto príleţi-
tosti v tlačovom 

stredisku „Inche-
ba“ v Bratislave 

počas summitu 

prezidentov mes-
to Trenčín vyu-

ţilo príleţitosť 
prezentovať sa 

v tomto priestore 

s Magistrátom mesta Bratislava a mestom Piešťany na ploche  
8 m

2
 s dobre viditeľným umiestnením na galérii uprostred 

rozhlasových stanovíšť akreditovaných rádiových staníc. Ne-
byť zaujímavého rozhovoru s talianskymi rozhlasovými spra-

vodajcami, ktorí sa ţivo zaujímali o mesto Trenčín, zdalo by 

sa, ţe účasť na tomto summite bola zbytočná. Oţivením 

riaditeľ regionálneho zastúpenia Ústrednej štátnej tlačovej agentúry Ruskej federácie ITAR – 

TASS v Prahe Igor Šamšin s mečom Matúša Čáka 
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expozície mesta Trenčín bol výrečne anglicky hovoriaci Matúš 

Čák, ktorý nalieval medovinu a rozdával darčeky mesta. 

V presscentre Incheby bolo rozdaných novinárom tisíc 
reklamných pier s nápisom 

www.trencin.Sk a pribliţne rov-
naké mnoţstvo  propagačných 

materiálov v anglickom a ne-

meckom jazyku. Vďaka tren-
čianskej iniciatíve získal zahra-

ničný korešpodent talianskeho 
rozhlasu RAI Leopoldo, Inno-

centi exkluzívny rozhovor s mi-

nistrom obrany Slovenskej republiky Ing. Jurajom Liškom. 
Tento Talian bol po prvýkrát na Slovensku a bol prekvapený 

našou krajinou, lebo mal o nej veľmi málo informácií o jej 
ceste vývoja po roku 1989. Potvrdil, ţe na zviditeľnenie 

Slovenska určite prispel summit oboch prezidentov. 

Info Trenčín 10.03.2005  
Pomocná evidencia 96/1/05 

 
Dňa 23. februára 2005 na tlačovej besede Ľudovej strany 

Hnutia za demokratické Slovensko vyhlásil jeho predseda 

JUDr. Vladimír Mečiar kandidáta na funkciu predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka. 

O kandidátovi povedal, ţe „niet pochýb o jeho odborných 
ľudských kvalitách ani o jeho riadiacich schopnostiach.“ Jeho 

kandidatúru musí ešte potvrdiť májový krajský snem Ľudovej 

strany Hnutia za demokratické Slovensko. 
Trenčianske noviny 28.02.2005  

Pomocná evidencia 84/1/05 
 

Dňa 24. februára 2005 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne za účasti 22 poslancov, ktoré otvoril 

Leopoldo, Innocenti 

http://www.trencin.sk/
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a viedol primá-

tor mesta Tren-

čín Ing. Brani-

slav Celler. Eš-

te pred schvále-
ním programu 

jeho rokovania 

bol predloţený 
návrh poslan-

com Ľubomí-
rom Dobiášom, aby interpelácia poslancov bola posunutá na 

záver rokovania mestského zastupiteľstva,  s čím poslanec Ján 

Babič nesúhlasil. Pri hlasovaní poslanci návrh poslanca Ľubo-
míra Dobiáša schválili. Poslankyňa Mgr. Anna Plánková pri-

hlásila do programu rokovania mestského zastupiteľstva ďalší 
bod programu, ktorým bol návrh na zrušenie samostatného 

právneho subjektu Školského klubu Sedmička a jeho prira-

denie k Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica. Schválením 
tohto doplňujúceho bodu poslancami sa ustálil program 17 

bodov rokovania mestského zastupiteľstva. 
Po týchto nutných organizačných 

postupoch so štyrmi informačnými 

správami vystúpil hlavný kontrolór 
mesta Trenčín Ing. Martin Bičan. 

- Pri informatívnej správe o plnení 
uznesení Mestského zstupiteľstva 

v Trenčíne konštatoval, ţe k dneš-

nému zasadnutiu nebolo splatné ţiadne ukladacie uzne-
senie. Okrem toho sa kontrolovalo dodrţiavanie postupu pri 

oprave chýb, ktoré sa vyskytli v uzneseniach mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva za obdobie polroka 2004. 

V tomto kontrolovanom období bolo realizovaných 10 opráv 

mestského zastupiteľstva, pri ktorých nebolo zistené poruše-

Ing. Martin Bičan 
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nie Postupu pri oprave chýb v uzneseniach Mestskej rady 

a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne ako aj príkazu 

prednostu Mestského úradu v Trenčíne č. 11/2001 k tej istej 
veci. 

- Pri informatívnej správe o výsledkoch kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Trenčín za rok druhý polrok 

2004 konštatoval, ţe uskutočnil sedem kontrol zameraných :  

1. na kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami mesta 
Trenčín na vybranej investičnej   akcie;  

2. na kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov zistených pri kontrolách v Mestskom 

hospodárstve Trenčín, na Mestskom úrade Trenčín, 

v Sociálnych sluţbách Trenčín za obdobie rokov 2001 aţ 
2004,  

3. priebeţná finančná kontrola pri poskytovaní finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta Trenčín, kontrola 

dodrţiavania postupu pri oprave chýb v uzneseniach 

Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
kontrola plnenia uznesení Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva v Trenčín. 
Okrem toho hlavný kontrolór dával svoje stanoviská k ná-

vrhom a zmenám rozpočtu a k návrhom všeobecne záväz-

ných nariadení. 
- Pri informatívnej správe o stave vybavovaní sťaţností 

a petícií občanov za rok 2004 konštatoval, ţe bolo zaevi-
dovaných celkom 32 sťaţností (nárast o 3) a 10 petícií (ná-

rast o 2). Z počtu podaných ţiadostí bola jedna ţiadosť 

odstúpená Školskému inšpekčnému centru ako vecne 
a miestne príslušnému orgánu a šesť ţiadosť nebolo vyhod-

notených. Zo zostávajúcich vybavených 25 sťaţností bolo 8 
opodstatnených a 17 neopodstatnených. Opodstatnené sťaţ-

nosti svojím obsahom upozorňovali na vlhnutie stien v ná-

jomnom byte, na vylepovanie plagátov na neurčených 
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miestach, znečisťovanie chodníka a komunikácie stavebnou 

firmou, neplnenie povinnosti vývozu komunálneho odpadu, 

porušovanie záverečnej doby pohostinstva, nesprávne 
uţívanie nájomných bytov nájomcami. Z počtu podaných 

petícií v roku 2004 bolo šiestim petíciam vyhovené a štyrom 
nie. 

- Poslednou predkladanou správou bol návrh kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín na rok 2005. 
K predkladaným správam hlavného 

kontrolóra mesta Trenčín neboli zo 
strany poslancov vznesené ţiadne 

pripomienky, a preto boli aj nimi 

schválené. 
V bode majetkové prevody 

predloţil poslanec Ing. Ján Krát-

ky na prerokovanie 28 návrhov na 

majetkové prevody, z ktorých bolo 27 návrhov schválených 

a jeden návrh pre nezloţenú finančnú zábezpeku bol stiahnutý 
z rokovania. 

Prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta 
Orgoníková predloţila zasadnutiu mestského zastupiteľstva 

dva jeho najvýznamnejšie body jeho rokovania. V prvom 

prípade išlo o návrh novely „Štatútu mesta Trenčín“, ktorú 
podmienili viaceré novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a odpo-
ručenie komisie kultúry, cestov-

ného ruchu a cirkví Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne k dote-
rajším trom symbolom kodifiko-

vať aj znelku mesta. Tú si poslan-
ci aj vypočuli. Je od hudobného 

skladateľa Gejzu Príbelu, skom-

ponovanej v roku 1979 pri príle-

Ing. Ján Krátky 

JUDr. Iveta Orgoníková 
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ţitosti osláv 1800. výročia rímskeho nápisu na hradnej skale. 

V druhom prípade bol predloţený návrh nového „Organizač-

ného poriadku Mestského úradu v Trenčíne“. Pri prehod-
nocovaní pôvodného organizačného poriadku sa vychádzalo 

z dvoch základných princípov, aby sa mestský úrad priblíţil 
k občanovi, teda bol pre neho a súčasne bola zabezpečená jeho 

prevádzková dokonalosť. Na realizáciu týchto princípov 

prvým krokom bolo vytvorenie „Klientskeho centra“ od 1. 
mája 2004 a jeho doterajšie výsledky potvrdzujú správnosť 

tohto kroku. Druhým krokom, rozumej novým organizačným 
poriadkom, sa sleduje návrh optimalizácie  pracovných 

procesov za cieľom efektívnosti a minimálnych nákladov. 
Jeho základnou navrhovanou zmenou je zníţenie počtu 

úrovní riadenia z troch na dva, čo by malo umoţniť 

rýchlejšie a kvalitnejšie prenášanie poţiadaviek občanov 
a zvýšiť vlastnú zodpovednosť referentov za vlastnú prácu. Z 

hľadiska štruktúry organizácie vzniká 9 útvarov – stratégie 
a architektúry, marketingu, kultúry, právny a matriky, majetku 

mesta, ekonomický, interných sluţieb, školstva a sociálnych 

vecí, ţivotného prostredia a dopravy. V diskusii bola 

Figuríny s novými uniformami Mestskej polície v Trenčíne 
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poslankyňou Löbbovou vznesená poţiadavka na vznik  

samostatného útvaru sociálnych vecí, avšak pri hlasovaní 

poslanci schválili pôvodných navrhovaných deväť útvarov.  
Z ďalších bodov zo zasadnutia mestského zastupiteľstva 

zaujala novelizácia Všeobecne záväzného č. 2/2001 
o Mestskej polícii v Trenčíne, ktorej návrh predloţil náčelník 

Mestskej polície v Trenčín Mgr. František Orságh 

dotýkajúca sa zmeny zásad pre vystrojovanie príslušníkov 
Mestskej polície v Trenčíne. Novela všeobecne záväzného 

nariadenia týmto naväzovala na povinnosť jednotného 
ošatenia príslušníkov mestských polícií v Slovenskej 

republike. Nové uniformy by si malo obliecť  deväť nových 

mestských policajtov, ktorí v mesiaci februári 2005 po 
úspešnom absolvovaní výberového konania, boli prijatí do 

sluţobného pomeru a po získaní odbornej spôsobilosti ich od 
1. júna 2005 uvidíme v našich uliciach. Novými posilami 

dosiahla Mestská polícia v Trenčíne celkový počet 59 

uniformovaných príslušníkov, čím sa dosiahol optimálny stav 
mestských policajtov podľa bezpečnostnej doktríny 

v Slovenskej republiky, aby na jedného policajta pripadlo tisíc 
obyvateľov. Poslanci predmetný návrh schválili. 

Na záver zasadnutia poslanci mestského zastupiteľstva : 

- vzali na vedomie ukončenie členstva v komisii kultúry, 
cestovného ruchu a cirkví Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Ing. Pavla Kašubu, zdôvodnenú jeho časovým 
zaneprázdnením a schválili za člena náhradníka  Mgr. 

Danielu Škulecovú; 

- schválili zrušenie MŠ Trenčín, Hanzlíkovská ulica 
a Školskú jedáleň pri Materskej škole Trenčín, 

Hanzlíkovská ulica ku dňu 31. januáru 2005 po kladnom 
rozhodnutí Ministerstvom školstva Slovenskej republiky;  

- schválili zrušenie samostatného právneho subjektu 

Školský klub Sedmička na Trenčín, Gagarinova ulica 
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a jeho začlenenie do Základnej školy Trenčín, Hodţova 

ulica ku dňu 28. februára 2005 po kladnom rozhodnutí 

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky;  
- a v interpelácii vystúpil len poslanec MUDr. Sámel, ktorý 

vzniesol dve poţiadavky na riešenie : 
1. Na Soblahovskej ulici v Trenčíne po odstránení 

retardérov  nerešpektujú vodiči motorových vozidiel 

povolenú rýchlosť 60 km/hod., preto navrhuje zníţiť 
rýchlosť na 40 km/hod.;  

2. Pre návštevníkov mesta Trenčín, ktorí prichádzajú 
sluţobne alebo za turistikou, často po odstavení 

motorového vozidla na parkoviskách sú bezradní, 

ktorým smerom sa pobrať. Preto navrhuje vybudovať 
na veľkých parkoviskách veľké informačné tabule 

s mapou Trenčína, na ktorých budú vyznačené 
významné inštitúcie (školy, úrady, historické objekty  

a podobne) mesta Trenčín.  

Trenčianske noviny 28.02.2005  
Pomocná evidencia 51/1/05, 83/1/05 

 
Dňa 1. marca 2005 sa uskutočnilo slávnostné valné 

zhromaţdenie slovensko-českého zdruţenia „Región Biele 

Karpaty“ v Nemšovej, na ktorom sa 
bilancovala jeho päťročná činnosť v cez-

hraničnej spolupráci. Prítomných privítal 
predseda zdruţenia a primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler. Po úvod-

ných príhovoroch dr. Oľgy Marhulí-

kovej z Ministerstva Slovenskej repu-

bliky a Mgr. Róberta Galka z Trenčian-
skeho samosprávneho kraja členovia 

zdruţenia schválili program svojho zasadnutia. Rokovanie 

zdruţenia pozdravil aj starosta Zlína Mgr. Tomáš Úlehla. 

Ing. Branislav Celler 
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Správu o činnosti za uplynulé obdobie roka 2004 predniesol 

Ing. Branislav Celler. Spomenul, ţe činnosť zdruţenia Región 

Biele Karpaty bola v roku 2004 zameraná na postupné plnenie 
opatrení schvále-

ných priorít Spo-
ločného programo-

vého dokumentu 

cezhraničnej spo-
lupráce Euroregió-

nu Bíle-Biele Kar-
paty na roky 2002 

aţ 2006 prostred-

níctvom projek-
tov,  rozvojom 

spolupráce sociál-
nych partnerov a spoluprácou na národnej a medzinárodnej 

úrovni. Za obdobie piatich rokov získalo zdruţenie „Región 

Biele Karpaty“ 7,6 milióna Sk z rôznych grantových zdrojov, 
ktorými sa riešilo 19 projektov na informačné, servisné, 

vzdelávacie, analytické a rozvojové štúdie a cezhraničné 
podujatia. Činnosť sa sústredila na plnenie štyroch základných 

cieľov : 

1. Plnenie priorít a opatrení Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 
plnením rozpracovaných projektov z roku 2003 a aktuálny-

mi projektami zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
prostredníctvom „Spera“ z Ministerstva výstavby a regionál-

neho rozvoja Slovenskej republiky; 

- príprava implementácie komunitnej iniciatívy „Interreg 
3.a“ v Euroregióne Bíle-Biele Karpaty poskytovaním 

poradenstva a konzultácií záujemcom o projekty z pro-
gramu „Interreg 3.a“; 

- posilnenie líderských schopností ţien z prihraničných 

vidieckych komunít Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 

predsedníctvo zdruţenia Regiónu Biele Karpaty 
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posilnením kaţdodenných zručností ţien vo vedúcich 

funkciách na vidieku a skvalitniť rovnosť príleţitostí;  

- Vitrum pro futurum – euroregión skla s rozvoj 
zamestnanosti v sklárstve a budovanie konkurencie 

schopného sklárskeho remesla po vstupe do Európskej 
únie; 

- predprojektová štúdia osadenia infraštruktúrnych prvkov 

na značených cyklotrasách; predprojektová štúdia 
infraštruktúry ciest kultúrnym dedičstvom na území 

Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty; 
2. Príprava Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty 

- pracovné stretnutia, okrúhle stoly a spoluúčasť na 

aktivitách partnerov k dlhodobému posilňovaniu 

spolupráce sociálnych partnerov na území Regiónu Biele 
Karpaty a Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty; 

- príprava schválených projektov cezhraničnými odbornými 

kolektívmi z oblasti dobudovania cyklotrás, informačného 

pohľad miestnosti rokovania zdruţenia Región Biele Karpaty 
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a propagačného systému, programov v oblasti cestovného 

ruchu; 

- realizácia investičného zámeru vyţitia biomasy; 
3. Skvalitnenie informovanosti členov a sociálnych partnerov 

Regiónu Biele Karpaty po vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie; 

- činnosť Európskeho informačného centra pre Trenčiansky 

kraj; 
- poradenstvo a pomoc pri projektoch z Fondu mikro-

projektov; 
4. Prehlbovanie spolupráce s euroregionálnymi zdruţenia, 

relevantnými národnými inštitúciami a zahraničnými part-

nermi; 
Po prednesení návrhu plánu činnosti a rozpočtu Regiónu 

Biele Karpaty sa uskutočnili voľby do jeho orgánov. Do čela 
sedemčlennej správnej rady bol opäť zvolený primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler a do čela trojčlennej dozornej 

rady Dr. Stanislav Miko z Akadémie vzdelávania Povaţská 
Bystrica. Záver rokovania patril schváleniu uzneseniu.  

Pomocná evidencia 55/1/05, 80/1/05, 91/1/05, 92/1/05 
 

Dňa 2. marca 2005 viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton 

Boc odovzdal do prevádzky novú práčovňu v objekte 
Sociálnych sluţieb mesta Trenčín 

za účasti predsedkyne komisie pre 
zdravotníctvo a sociálnych vecí 

Mestského zastupiteľstva v Tren-

číne Gabriely Hubínskej, dlho-
dobo uvoľneného poslanca Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne na 
výkon funkcie Branislava Zu-

bričaňáka a vedúceho odboru 

školstva, zdravotníctva sociálnych vecí Mestského úradu 
pani Kopecká obsluhuje 4 práčky, 4 sušičky a mangel 
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v Trenčíne Mgr. Jozefa Baláţa. Po prehliadke nového 

zariadenia riaditeľka Sociálnych sluţieb mesta Trenčín JUDr. 

Alena Fischerová konštatovala, ţe rekonštrukciou pôvodných 
priestorov v suteréne na práčovňu sledovala odstránenie 

priestorovo nevyhovujúcich 
malých práčovní na jednotli-

vých poschodiach, ktoré okrem 

toho boli nevyhovujúce aj 
z hľadiska vetrateľnosti a elek-

trickej inštalácie. Zrejme táto 
novota ovplyvní zníţenie od-

beru elektrickej energie, vody 

a zníţenie nákladov na pracích 
prostriedkoch. Dnes v novom 

priestore práčovne, ktorú obsluhuje jedna pracovníčka, sú pre 
pranie k dispozícii štyri automatické práčky, štyri sušičky, 

jeden mangel, tri namáčacie kade a odkladacie police na suché 

prádlo. Finančne na rekonštrukciu prispelo mesto Trenčín 
sumu 200 tisíc Sk a práce vykonávalo viacero dodávateľských 

organizácií.  
Vlastné poznámky 

 

V stredu 2. marca sa v Trenčíne uskutočnilo pracovné 
stretnutie vedúcich odborov zdravotníctva a lekárov 

samosprávnych krajov z vyšších územných celkov z celého 
Slovenska. Rokovanie otvorila a viedla vedúca odboru 

zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samo-

správneho kraja Mgr. Elena Štefíková, ktorá medzi prítom-
nými privítala štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky MUDr. Petra Ottingera, predsedu 
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo 

doc. MUDr. Jána Bielika, CSc. a ďalších odborníkov 

z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Ing. Anton Boc si prezerá novú sušičku 
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Účastníkov stretnutia privítal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec. Vyjadril pote-

šenie, ţe sa stretli na takomto fóre, aby spoločne riešili zloţitú 
a citlivú problematiku zdravotníctva a vyjadril presvedčenie, 

ţe dospejú k záverom, ktoré ich opäť posunú o krok dopredu. 
Implementáciou siedmich reformných zákonov bude 

poznačený celý rok 2005. Neľahkou úlohou je zabezpečenie 

plynulého a bezpečného prechodu zdravotníctva do nového 
systému. Občan by mal pocítiť  kvalitu vzťahu medzi nim a 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo najskôr a len v 
pozitívnom smere. Účastníci stretnutia hovorili aj o aplikácii 

zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej sta-

rostlivosti, zdravotných pracovníkoch, stavovských organizá-
ciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov pri vydávaní povolení na prevádzkovanie neštátnych 
zdravotníckych zariadení. Jednou z nosných tém rokovania 

bolo zabezpečenie záchrannej zdravotnej sluţby a liečebnej 

starostlivosti lekárskej sluţby prvej pomoci. Kaţdý posky-
tovateľ tejto sluţby bude musieť prejsť výberovým konaním 

na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS. 
Kľúčovými určite zostanú súčasné záchranné zdravotné 

sluţby. Treba však riešiť otázku neobsadených staníc. Prechod 

však musí byť plynulý, aby občanom bola vţdy a bez 
problémov poskytnutá prvá pomoc. Na vyhodnotenie 

výberového konania zriaďuje ministerstvo zdravotníctva 
komisiu. Účastníci rokovania v závere rokovania vyjadrili 

ţiadosť spolurozhodovať pri výbere poskytovateľov sluţby v 

príslušnom samosprávnom kraji, nakoľko oni nesú konečnú 
zodpovednosť za jej kvalitu. Bola otvorená tieţ otázka 

personálneho obsadenia záchranárskych  posádok a poukázali 
na potrebu zriadenia študijného odboru bakalár – záchranár. 

Vrchná riaditeľka právnej sekcie Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky JUDr. Hana Muráňová ich ubezpečila, 
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ţe poţiadavku budú akceptovať. Zároveň ich upozornila, ţe na 

webovej stránke Ministerstva zdravotníctva budú do konca 

týţdňa uverejnené všetky novelizované zákony, ku ktorým sa 
môţu vyjadriť a podať na základe aplikácie v praxi 

navrhované zmeny. 
Vlastné poznámky 

 

Dňa 4. marca 2005 usporiadala politická strana Slobodné 
fórum tlačovú besedu v rámci svojho pracovného výjazdu do 

Trenčianskeho kraja, na ktorej informovala jeho predsedníčka 
a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana 

Martináková o kampani, ktorou chce oslovovať Slobodné 

fórum voličov pod názvom „Rok komunikácie s verejnosťou“, 
pretoţe ich občania nepoznajú. Jej súčasťou je okrem 

rozhovorov aj bilbordová kampaň 
a chcú vydávať svoje noviny, 

v ktorých budú zverejňované 

stretnutia s občanmi počas celého 
roka 2005 v rôznych regiónoch 

Slovenska. V poslednom období 
dosť často navštívila Trenčiansky 

kraj i samotné mesto Trenčín v sú-

vislosti s poriadanými výstavami 
„Beauty Fórum 2005“ a „Trenčín 

mesto módy 2005“. Tento poslanecký výjazd je zameraný na 
otázky z oblasti školstva, zdravotníctva a sociálneho zabez-

pečenia po ich fiskálnej decentralizácii a prechode kompe-

tencií na samosprávy. Pravidelne popri rozhovoroch s občan-
mi majú prednášky spojené so stredoškolskými študentami, 

v ktorej dominuje otázka spoplatnenia vysokoškolského štúdia 
v súvislosti s návrhom nového vysokoškolského zákona. Na 

túto tému hovorila v tento deň na stretnutí so študentami 

Obchodnej akadémie v Trenčíne. Ako povedala Slobodné 

poslankyňa NR SR Zuzana Martináková  

Zuzana Martinková 
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fórum má veľmi kritický pohľad na obsah zákona, lebo okrem 

peňazí, nehovorí nič o skvalitnení vysokoškolského štúdia. 

Traja poslanci Slobodného fóra pracujú v sociálnej komisii 
Národnej rady, preto aj ich aktivity smerujú do tejto oblasti. 

Včera navštívila mesto Dubnicu nad Váhom, kde si prezrela 
priestory novej bezplatnej právnej poradne a debatovala 

s občanmi telesne postihnutými a dohodla sa s nimi, ako im 

pomôcť presadzovaní ich práv. Tieţ informovala o tom, ţe 
v Trenčíne v priebehu dvoch mesiacov bude zriadená ich 

politickou stranou ďalšia právna poradňa, ktorá bude fungovať 
ako verejno – prospešná stanica, poskytujúca všetkým 

občanom rady v oblasti právnej a sociálnych vecí. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 76/1/05 

 
V podvečer dňa                

4. marca 2005 uspo-

riadal Zväz hotelov 
a reštaurácií Sloven-

skej republiky v ho-
teli Tatra tlačovú 

besedu, aby členovia 

jeho predstavenstva 
a dozornej rady infor-

movali o výsledkoch súťaţe „Hotel a Reštaurácia roka 2004“ 
a o výsledkoch konferencie, ktorá sa zaoberala s prípravou 

a rozvojom cestovného ruchu v Slovenskej republike. Tlačovú 

besedu otvorila a viedla prezidentka Zväzu hotelov a reštaurácií 
Slovenskej republiky Ing. Zuzana Šedivá. Vo svojom prího-

vore konštatovala, ţe dnešná konferencia sa zaoberala s výs-
ledkami tretieho roka súťaţe hotelov a reštaurácií, ktorá pre-

biehala v dvoch kategóriach. V prvej kategórii súťaţili ubyto-

vacie zariadenia - 11 hotelov so štyrmi hviezdičkami, 13 ho-

členovia predstavenstva Zväzu hotelov a reštaurácií SR 
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telov trojhviezdičkových, jeden hotel dvojhviezdičkový a                 

2 penzióny. V druhej kategórii súťaţili reštaurácie. Novinkou 

v tomto roku bolo, ţe hodnotenie členských zariadení bolo 
vykonané nezávislou poradenskou spoločnosťou „Hotel For 

You, s.r.o.“ formou Mystery Schoping. Mystery Schoping je 
mimoriadne efektívny nástroj kontroly a zdroj informácií  pre 

vedenie hodnoteného zariadenia. Klientovi poskytuje 

autentický pohľad na štruktúru poskytovaných sluţieb 
vypracovaných do najmenších detailov. Hodnotenie prebiehalo 

formou utajenej návštevy odborného hodnotiteľa v kaţdom 
súťaţiacom zariadení. Pri hodnotení sa sledoval interiér, 

činnosť recepcie, stav a čistoty izby a kúpelne, poskytovanie 

sluţieb a odporučenie, či sprostredkovanie programu, vybave-
nie hotela a obsluha reštaurácie. Kaţdý 

ukazovateľ kritérií sa bodovo hodnotil. 
Dôraz sa kládol na prístup personálu 

a starostlivosť o hosťa. Súťaţ sponzorsky 

podporili Philip Morris Slovakia s.r.o., 
Kofola, a.s. a American Express, s.r.o. 

Mediálnymi partnermi sú časopis 
Cestovateľ, HoReCa,  Gastro a týţdenník 

Profit. Na plese účastníkov konferencie 

boli vyhlásené výsledky súťaţe : 

Kategória Hotel***, Hotel**, Penzióny 

1. miesto - Wili Púchov 
2. miesto - Lux Banská Bystrica 

3. miesto - Dream Trnava 

Kategória Hotel**** 
1. miesto - Hubert Gerlachov 

2. miesto - Dukla Bratislava 
3. miesto - Tri studničky Demänovská Dolina 

Reštaurácia roka 2004 

1.  miesto - Francúzska reštaurácia hotela Devín Bratislava 

Ing. Zuzana Šedivá 



 76 

2.  miesto - reštaurácia hotela Tatra Trenčín 

3.  miesto - reštaurácia hotela Dukla Bratislava  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 75/1/05 

 
Dňa 8. marca 2005 

navštívil a primátora mesta 

Trenčín Ing. Branislava 

Cellera mimoriadny a spl-

nomocnený veľvyslanec 
Poľskej republiky na Slo-

vensku Zenon Kosiniak-

Kamysz. V rozhovore 
s Ing. Branislavom Celle-

rom sa zaujímal sa o his-
tóriu i súčasnosť krajského 

mesta. Zaujali ho najmä 

slová štatutára o prostredí, ktoré mesto vytvára pre 
podnikateľov, ale najmä domácich i zahraničných investorov 

v pripravovanom priemyselnom parku Zámostie. Zenon 
Kosiniak-Kamysz otvoril v diskusii tému moţného 

premenovania Osvienčimskej ulice v Trenčíne. Primátor hosťa 

ubezpečil, ţe mesto Trenčín a jeho volení predstavitelia 
v tomto smere neiniciujú a nepodporujú ţiadne zmeny 

a neplánujú ich ani v budúcnosti. „Pre mňa ako primátora je 
neprijateľná akákoľvek diskusia na tému zmeny názvu 

Osvienčimskej ulice. Nový názov ulice by znamenal 

poškvrnenie pamiatky obetí holokaustu.“ Poľský veľvyslanec 
v odpovedi poďakoval svojmu hostiteľovi a zdôraznil, ţe 

rovnako, ako je pre Slovákov významným medzníkom dejín 
Slovenské národné povstanie, tak si poľský národ uctieva 

obete koncentračného tábora v Osvienčime. 

Vlastné poznámky 

zľava – Zenon Kosiniak-Kamysz a Ing. Branislav Celler 
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Pomocná evidencia 90/1/05 

 

Dňa 8. marca 2005 sa stretol predseda Vlády Slovenskej 
republiky Mikuláš Dzurinda v Kultúrnom a metodickom 

centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky so svojimi 
sympatizantami, aby obhajoval ekonomické i zahranično-

politické úspechy slovenskej vlády. Stretnutia sa zúčastnil aj 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, viceprimátor 
mesta Trenčín Ing. Anton Boc a viacerí poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne. Dokazoval okrem iného aj 
prieskumami verejnej mienky, podľa ktorých stále viac 

Slovákov spája svoju budúcnosť s nádejou. Vyzdvihol svoju 

vládu, ktorá ako prvá začala upravovať sociálny systém, ktorý 
bol neuveriteľne zneuţívaný. Mikuláš Dzurinda hovoril aj 

o ekonomických ukazovateľoch, ktoré potvrdzujú rast 
slovenskej ekonomiky, z ktorých najdôleţitejšie bol v roku 

2004 rast reálnych miezd o 2,50 % a rast hrubého domáceho 

dôchodku o 5,5 %. Mikuláš Dzurinda bola kriticky voči 
niektorým médiam a aktivistom. Po jeho príhovore bol 

vytvorený priestor na otázky z pléna. 
Trenčianske noviny 14.03.2005  

Pomocná evidencia 104/1/05 

 
Dňa 9. marca 

2005 prijal primátor 
mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler 
v obradnej sieni mes-
ta Trenčín najlepších 

športov-
cov mesta 

za rok 

2004. Vo 
Ing. Branislav Celler 
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svojom príhovore okrem iného konštatoval, ţe šport je 

fenomén, ktorý významne ovplyvňuje ţivot v kaţdom meste. 

Vystupovanie športovcov vníma aj  vďaka médiám, ktoré 
prinášajú informácie nielen z kolektívnych, ale aj 

individuálnych športov. Mesto Trenčín prikladá športovaniu 
veľký význam, vytváraním materiálnych a priestorových 

predpokladov. Samo o sebe hovoria aj finančné prostriedky, 

ktoré mesto Trenčín vkladá do športu, predstavujúce v roku 
2005 viac ako 80 miliónov Sk. Viac ako polovica týchto 

prostriedkov je určená do budovania nových športovísk 
s umelým povrchom na ostrove tak pre rekreačný, ako aj 

vrcholový šport. Pritom sa nezabúda i na úpravu športových 

areálov základných škôl, o ktoré v minulosti nebola potrebná 
starostlivosť. Výsled-

kom snahy mesta Tren-
čín je široké zapojenie 

detí a mládeţe do jed-

notlivých druhov športu, 
z ktorej vyrastajú špič-

koví športovci, ktorí na-
vonok výborne prezen-

tujú svoje mesto doma i v zahraničí a stávajú sa aj vzorom pre 

svojich rovesníkov. Máme neustále na pamäti, ţe treba 
rozvíjať nielen ducha, ale aj telesnú schránku mladého 

človeka, čím sa stávajú dobre pripravený pre ţivot. Záverom 
sa poďakoval všetkým trénerov, funkcionárom športových 

oddielov, rodičom a ostatným dobrovoľníkom, ktorí sa 

nezištne venujú mládeţníckemu športu. Po tomto príhovore 
odovzdal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler diplom 

a vecný dar týmto najlepším športovcom : 

Rastislav Tureček – Telovýchovná jednota Dukla Trenčín 

Telesne postihnutý športovec, vozíčkár, súťaţiaci - handbike v 

cyklistike s postihnutím kategórie HC2A (maratón, časovka), 

zľava – Ing. Jozef Mitocha, Jozef Gabrhel, Peter Klimo 



 79 

účastník letných Paralympijských hier v Grécku -Atény 2004, na 

ktorých získal 1. miesto v maratóne na 27,5 km a 2. miesto 

v časovke na 5,5 km 

Jana Purdjaková – Armádny športový klub Dukla Trenčín 
Súťaţiaca v kulturistike (váhová 
kategória  do 57 kg), reprezentantka 

Slovenskej republiky. Na majstrov-

stvách sveta  v Španielsku - Santa 
Susanna získala  1. miesto. 

Attila Bátky - Armádny športový 

klub Dukla Trenčín 
Súťaţiaci v zápasení gréckorím-

skym štýlom (váhová kategória do 
84 kg), reprezentant Slovenskej republiky. Na Olympijských 

hrách v Grécku - Atény 2004 získal 10. miesto a na 
majstrovstvách Európy vo Švédsku - Haparanda  5. miesto. 

Jozef Ţabka  - Martin Liška - Armádny športový klub 

Dukla Trenčín 
Súťaţia v dráhovej cyklistike.  Sú reprezentanti Slovenskej 

republiky. Na majstrovstvách Európy v Taliansku – Fiorenzuola 
získali 2. miesto. Okrem toho sa zúčastnili bodovacích pretekov 

dvojíc na Olympijských hier Grécko - Atény 2004. 

Marián Ostrčil - Armádny športový klub Dukla Trenčín 
Súťaţi v rýchlostnej kanoistike a je reprezentantom Slovenskej 

republiky Zúčastnil sa Olympijských hier v Grécku – Atény  
2004, na ktorých získal 7. miesto v disciplíne C-1 na 1000 m. 

Okrem toho na majstrovstvách Európy v Poľsku - Poznaň získal  

7. miesto v disciplíne C-1 na 500 m. 

Pavol Demitra, Hokejový klub Dukla Trenčín 
Súťaţí v ľadovom hokeji a je reprezentantom Slovenskej 
republiky. Na majstrovstvách sveta v Prahe bol členom hoke-

jového druţstva, ktoré získalo 4. miesto. 

Ing. B. Celler blahoţelá Jane Purdjakovej 
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Jozef Opatovský, Vysokohorský klub 

pri SVTS Trenčín 
Je horolezec. Zaznamenal výstup na 
4.478 m vysokú horu Matterhorn vo 

Valiských Alpách, Hornliho hrebeňom 
a v závere časťou severnej strany, ako 

jediný Trenčan sa koncom roka 2003 

zúčastnil náročnej horolezeckej expe-
dície na 8.046 metrov vysokú horu Šiša 

Pangma v Tibete - Himaláje. 

Juraj Potoček, Musher Club Trenčín 
Súťaţí so psími záprahmi a je reprezentantom Slovenskej 

republiky. Na majstrovstvá Európy FISTC (severské plemená 
s PP) získal v Českej republike - Deštná v Orlických horách v 

kategórii LT2 (8 sibírskych húsky) na 220 km 3. miesto. 

Branislav Kacina - Horský klub 

James Trenčín 
Súťaţí v skialpinizme a je repre-
zentantom Slovenskej republiky. Na 

majstrovstvách sveta v Španielsku zís-
kal v štafete krajín 5. miesto a v súťaţi 

o Stredoeurópsky pohár v kategórii 

jednotlivcov získal 4. miesto. 

juniorka Martina Kohlová - TJ Slávia Športová škola 

Trenčín 
Súťaţí v kanoistike a je reprezentantkou Slovenskej republiky. 

Na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Poľsku získala 4. 

miesto v K-2 na     500 m. Na  majstrovstvách Európy do 23 
rokov v Poľsku získala 8. miesto v K-2 na 1000 m. Na 

majstrovstvách Európy seniorov v Poľsku získala    11. miesto 
v K-2 500 m. 

 

 

Ing. B. Celler blahoţelá J. Opatovskému 

Ing. B. Celler blahoţelá B. Kacinovi 

Ing. Branislav Celler blahoţelá Jozefovi  Opatovskému 



 81 

Peter Klimo, Fitness Gabrhel Trenčín 
Súťaţí v silovom trojboji – masters. Na majstrovstvách sveta v 

tlaku ľahu na lavici – masters v Trenčíne získal 6. miesto. 

Najlepší kolektív – Hokejový klub 

Dukla Trenčín 
Kolektív súťaţí v ľadovom hokeji 

a získal titul majster Slovenska v roku 

2004. 

junior Tibor Duchovný - Klub 

trenčianskych modelárov 
Je pretekárom rádiom riadených vetro-

ňov F3J. Na majstrovstvách sveta v  

Kanade – Calgary získal 2. miesto v pretekoch  rádiom riadené 
vetrone F3J. 

junior Milan Vašek - Karate Klub Ekonóm Trenčín 
Súťaţí v kumite a je juniorský 

reprezentant Slovenskej republiky. 

Na majstrovstvá Európy juniorov v 
Chorvátsku - Rijeka získal 3. mies-

to v kategórii do 70 kg. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky 

v kategórii muţov v Nových Zám-

koch získal 1. miesto v kategórii do 
70 kg. Na majstrovstvách Sloven-

ska v kategórii juniorov v Trenčíne získal 1. miesto v kategórii 
do 75 kg. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 78/1/05 
 

Dňa 9. marca 2005 prijal 
primátor mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler Jej Excelenciu veľ-

vyslankyňu Slovinska v Slovenskej 

Ing. B. Celler blahoţelá T. Duchovnému 

Ing. B. Celler blahoţelá Milanovi Vaškovi 
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republike Maju Mariju Lovrenčič Svetek. Počas rozhovorov 

oboznámil hostiteľ svojho hosťa o histórii mesta Trenčín. 

Osobitne pripomenul, ţe na Trenčianskom hrade ţila druhá 
ţena kráľa Ţigmunda Luxemburského Barbora Celjská, 

rodáčka z Celje-Slovinsko, ktorej jej dal postaviť na hrade 
známy Barborin palác. Rozhovory sa dotýkali aj súčasného 

rozvoja mesta Trenčín v kontexte Slovenskej republiky 

a Európskej únie. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 9. marca 2005 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler zástupcov mládeţníckych speváckych zbo-

rov, ktoré sa zúčastnili trojdňového 6. ročníka medziná-
rodného stretnutia spevác-

kych zborov v Trenčíne 
a to Školského speváckeho 

zboru Piaristického všeo-

becného lícea Stanislava 
Konarského z Krakova 

a Dievčenského spevácke-
ho zboru Diecézneho kla-

sického gymnázia z Lju-

bljane a Školského spevác-
keho zboru Gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Na 

prijatí sa zúčastnila aj Jej Excelencia veľvyslankyňa Slovinska 
v Slovenskej republike Maja Marija Lovrenčič Svetek. 

Hostí primátorovi mesta Trenčín predstavil riaditeľ Pia-

ristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne Ing. Ján 

Ţákovic, ktorého škola bola v tomto roku usporiadateľom 

stretnutia. Primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vo 
svojom príhovore priblíţil hosťom mesto Trenčín, bohatého 

na históriu ako aj jeho súčasný rozvoj a perspektívy do 

budúcnosti. Hostia zoznámili svojho hostiteľa s históriu svo-

hostia na prijatí u primátora mesta Trenčín 
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jich speváckych zborov, školy a mesta, v ktorom ţijú. Na 

záver hostiteľ aj hostia si navzájom vymenili prezenty.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 10. marca 2005 sa uskutočnila tlačová beseda mesta 
Trenčín, ktorá sa niesla v znamení predstavení nového loga 

mesta Trenčín, čomu zodpovedala aj početná účasť novi-

nárskej obce ako aj televízne štáby zo Slovenskej televízie, 

Televízie Markíza a Televízie TA 3. Po privítaní prítomných 
hovorcom primátora Tiborom Hlobeňom sa ujal slova 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Začal tým, aby 
zodpovedal na otázku, prečo nové logo mesta Trenčín. Je to 

preto, lebo mesto Trenčín chce byť otvoreným mestom, chce 

inak komunikovať tak so svojimi obyvateľmi, návštevníkmi 
mesta a investormi.  Imidţom mesta sa musia stať aj iné 

výrazové prostriedky. Kedy si neboli potrebné, ale dnes je iná 
doba, ktorá si ich vyţaduje. Po meste Bratislava, či iných 

mestách v Čechách, Európe, ale i v partnerských mestách, 

ktoré majú svoju značku, svojím logom sa bude od dnešného 

zľava – Tibor Hlobeň, Emil Drličiak, Ing. Branislav Celler, Mgr. Renáta Kaščáková a Katarína Hugová 
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dňa prezentovať aj mesto 

Trenčín. Pri tejto príleţitosti 

zvýraznil, ţe erb mesta Trenčín 
sa doteraz pouţíval na všetko, 

čo bolo spojené s mestom 
Trenčín, od dnešného dňa bude 

pouţívať len pri slávnostných 

príleţitostiach. Novým logom 
sa bude mesto Trenčín pre-

zentovať v beţnom styku, čím sa myslia jeho tlačové výstupy, 
propagačné materiály. Vyjadril presvedčenie, ţe nové logo, 

ktoré schválila osobitná komisia z predloţených 258 návrhov, 

bude dobre reprezentovať mesto Trenčín. Na príhovor 
primátora mesta Trenčín nadviazala vedúca útvaru marketingu 

a komunikácie Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta 

Kaščáková prednesením vyhodnotenia súťaţe. Konštatovala, 

ţe predmetom súťaţe bol návrh loga mesta Trenčín pre 

mestské informačné a prezentačné materiály, ktoré 
nepodliehajú pouţiť erb, s cieľom zabezpečiť jednotný 

vizuálny štýl tlačených výstupov mesta Trenčín. Do termínu 

uzávierky súťaţe dňa 22. februára 2005 bolo prihlásených 258 

návrhov, z ktorých pre formálne nedostatky bolo vyradených 8 
návrhov. Do súťaţe teda postúpilo 250 návrhov. Predloţené 

súťaţné návrhy hodnotilo šesť členov z osemčlennej poroty 

zloţenej s odborníkov – dizajnérov a zástupcov mesta Trenčín 

Emil Drličiak popisuje schválený návrh nového loga Trenčína 
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dňa 25. februára 2005 v priestoroch Galérie M. A. Bazov-

ského v Trenčíne. Chýbajúci členovia poroty sa nezúčastnili 

z váţnych pracovných dôvodov. Do uţšieho finále postúpilo 
12 súťaţných návrhov, z ktorých komisia vybrala pri 

záverečnom hodnotení tri najlepšie práce v tomto poradí : 
1. dizajnér Emil Drličiak z Bratislavy 

2. dizajnér Martin Helcmanovský z Prahy 

3.  dizajnér Richard Murgaš z Banskej Štiavnice 
Týmto najvyššie ohodnoteným návrhom patrí aj finančná 

odmena a to pre víťaza            
50 tisíc Sk, pre druhého 

v poradí 30 tisíc Sk a pre 

tretieho v poradí 20 tisíc 
Sk. Ďalší postup pri roz-

pracovaní dizajnu loga 
mesta Trenčín je v plne 

jeho kompetencii. Komi-

sia odporučila vstúpiť do 
tejto diskusia s víťazom 

tejto súťaţe. V závere svojho vystúpenia informovala, ţe 
v pláne mesta Trenčín je predstaviť všetky súťaţné práce na 

samostatnej výstave po získaní písomného súhlasu všetkých 

súťaţiacich.  
Vlastné poznámky  

Trenčianske noviny 14.03.2005 
Pomocná evidencia 77/1/05, 97/1/05, 112/1/05 

 

Dňa 10. marca 2005 sa uskutočnilo vysťahovanie asi 
päťdesiatich Rómov, ţijúcich v dome na Ţelezničnej ulici 

v Trenčíne. Technický stav objektu sa stále zhoršoval, 
predovšetkým vinou nájomníkov a hlavným dôvodom pre ich 

vysťahovanie, sa stalo preborenie sa časti podlahy. Mesto 

Trenčín vyhlásilo krízový stav. Prvých 15 ľudí, ktorí boli 

zľava – Ing. Branislav Celler a Emil Drličiak 
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vedení ako nájomníci s platnou zmluvou, sa presťahovalo ešte 

pred týmto dňom do bytovky pre sociálne odkázaných 

občanov na Kasárenskej ulici v Trenčíne. Kým sa však 
presťahovali zvyšní Rómovia do náhradného miesta pobytu – 

rekreačného stredis-
ka v Kubrici, bolo 

veľmi horúco. Naj-

prv s presťahova-
ním súhlasili. Po-

tom si to rozmysleli 
a padali aj tvrdé 

slová. Muselo sa 

znova vyjednávať, 
aţ napokon sťaho-

vanie sa ukončilo 
11. marca 2005. 

Ubytovanie pre 23 Rómov v bývalom pionierskom tábore 

Kubrici bolo ako dočasné na tri mesiace a do troch mesiacov 
mesto Trenčín spolu so štátnou správou bude hľadať nové 

riešenie. 
Trenčianske noviny 14.03.2005, 21.03.2005 

Pomocná evidencia 105/1/05, 113/1/05 

 
Dňa 29. marca 2005 sa 

uskutočnilo v primátorskom sa-
lóniku hotela Tatra v Trenčíne 

ďalšie pracovné stretnutie 

zástupcov regionálnej tlače, 
rozhlasu a televízie, nesúce 

názov „raňajky s primátorom“. 
Témy ani v tomto stretnutí 

neboli vopred stanovené. Ho-

vorilo vo všeobecnosti o novom logu, o prevádzkovaní 

vstup do bývalej vily bol hrozný 

primátor Ing. Branislav Celler 
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materských škôl počas prázdnin, o extraligovom hokeji, 

o výstave, ktorá spôsobila negatívne ohlasy na verejnosti 

i v odborných kruhoch a podobne. 
Vlastné poznámky 

 
V stredu 30. marca 2005 navštívil trenčiansky primátor 

Ing. Branislav Celler mesto Zlín, kde ho pozvali krajský 

hajtman Libor Lukáš a primátor Zlína Mgr. Tomáš Úlehla. 
Bolo to prvé pracovné stretnutie trenčianskeho primátora so 

zlínskym hajtmanom, zvo-
leným do funkcie v závere 

minulého roku. Rozhovory 

sa týkali rozvoja partner-
stva miest Trenčín a Zlín 

a obe strany zároveň načrtli 
perspektívy spolupráce 

v rámci euroregiónu Biele 

– Bílé Karpaty, kde je Ing. 
Branislav Celler predse-

dom správnej rady a jeho 
zlínsky kolega Mgr. Tomáš 

Úlehla zastáva funkciu podpredsedu. Podľa Ing. Branislav 

Cellera vzájomná spolupráca v rámci euroregiónu by mala 
smerovať najmä do oblasti cestovného ruchu : „Hovorili sme 

predovšetkým o rozvojových pro-jektoch, ktoré by sa v tejto 
oblasti mohli realizovať. Ak chceme prilákať do tejto krásnej 

časti Bielych Karpát zahraničných turistov, musíme podporiť 

rozvoj cestovného ruchu na oboch stranách hranice. Zhodli 
sme sa s moravskými priateľmi, ţe ak budeme na tieto zámery 

schopní predkladať kvalitné spoločné, teda medzinárodné 
projekty, čím máme veľkú šancu čerpať finančné prostriedky 

zo zdrojov Európskej únie.“  

Info Trenčín 07.04.2005  

zľava – Libor Lukáš, Ing. Branislav Celler, Mgr. Tomáš Úlehla 
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Pomocná evidencia 134/1/04 

 

Pri príleţitosti Dňa učiteľov dňa 6. apríla 2005 udelil 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler v obradnej 

miestnosti pamätný list a vecnú cenu 12 pedagógom, ktorý im 
takto vyjadril poďakovanie za úspechy dosiahnuté pri výchove 

a vzdelávaní mladej generácie, občanov 

mesta Trenčín. Profesionálnym prístupom 
a dosiahnutými výsledkami sú príkladom 

nielen deťom, ale i svojím kolegom, učite-
ľom. Okrem toho vo svojom príhovore spo-

menul, ţe tento rok aj vďaka racionali-

začným  opatreniam zostane školám po spo-
čítaní všetkých príjmov zo strany štátu a 

výdavkov takmer 20 miliónov korún na vlastný rozvoj a odme-
ňovanie. V rámci projektu „otvorená škola“ budú z mestského 

rozpočtu 

v roku 
2005 finan-

cované 
významné 

rekonštruk-

cie škol-
ských areá-

lov a det-
ských 

ihrísk 

v materských školách v objeme 30 miliónov korún. V tomto 
roku je pripravená aj nevyhnutná modernizácia školských ko-

tolní za 12,2 mil. Sk. Po racionalizačných opatreniach mesta a 
zúţení siete trenčianskych základných škôl zostane viac fi-

nancií aj na odmeňovanie pre učiteľov a školských zamest-

spoločná fotografia odmenených pedagógov s vedením mesta Trenčín 

primátor Ing. Branislav Celler 
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nancov – a to v priemere o 28 tisíc korún ročne na jedného. 

Zoznam ocenených pedagógov : 

- Nadeţda Andelová – Materská škola Trenčín, Šafárikova 
ulica, 

- Eva Baluchová - Materská škola Trenčín, Orechovská 
ulica, 

- Mgr. Janka Balušíková – Základná škola Trenčín, Hodţo-

va ulica 
- Jaroslava Bírová – Materská škola Trenčín, Ulica Na 

dolinách, 
- Mgr. Izabela Bulková – Základná umelecká škola Tren-

čín, 

- Mgr. Viera Ivanková – Základná škola Trenčín, Ulica 
Dlhé Hony 

- Mgr. Edita Krecháčová – Základná škola Trenčín, Ku-
branská cesta 

- Anna Maláňová – Materská škola Trenčín, Opatovská 

ulica, 
- Mgr. Vlasta Marková – Základná škola Trenčín, Hodţova 

ulicam 
- Klára Leţatková – Materská škola Trenčín, Ulica Na 

dolinách, 

- Mgr. Mária Poláčková – Trenčín, Ulica Novomeského 
ulica, 

- Emília Štrausová – Materská škola Trenčín, Švermova 
ulica 

Slávnostná akt umocnilo vystúpenie učiteľov sólistov 

Róberta Zemene a Jozefa Polomského a na záver spevácky 
zbor učiteľov so svojim zbormajstrom Martinom Holúbka 

Základnej umeleckej školy v Trenčíne.  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 135/1/05, 136/1/05,  
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Dňa 8. apríla 2005 sa 

uskutočnili na trenčianskej 

Brezine pri pamät-níku 
umučených oslavy 60. výročia 

oslobodenia mesta Trenčín. 
Začiatok patril smútočnému 

chorálu, za ktorého poloţili 

prítomné delegácie vence 
vďaky k pamätníku. Ako prvá 

išla delegácia bývalých účast-
níkov odboja a potom ďalšie 

delegácie, z ktorých moţno 

spomenúť delegáciu mesta 
Trenčín vedená jej primá-

torom Ing. Branislavom Cellerom, delegáciu Ruskej fede-
rácie vedenej jej veľvyslancom v Slovenskej republike 

Jurijom Lvovičom Cingovatovom, delegáciu Bieloruskej 

republiky vedenej jej veľvyslancom v Slovenskej republike 

Valerijom Voronetským, delegáciu Českej republiky vedenej 
jej veľvyslancom v Slovenskej republike Vladimírom Ga-

luškom, Francúzsku republiku zastupoval vojenský pride-

lenec Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej 

vedúci delegácií po polloţení vencov vďaky. 
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republiky Pierre Loren, USA zastupoval jej chargé affaires 

Veľvyslanectva USA v Slovenskej republike Scott N. 

Thayer. Na tieto delegácie poloţili vence vďaky delegácie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, politických strán a hnutí. Slávnostný 
prejav predniesol primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

a k prítomným sa prihovoril priamy účastník odboja člen 

Oblastného výboru Slovenského výboru protifašistických 
bojovníkov v Trenčíne podplukovník v.v. Pavol Liška, ktorý 

okrem iného povedal, ţe v tom čase si 
všetci ţelali, aby tá hrozná vojna skončila 

a aby ďalšia uţ nebola. No ľudstvo sa 

nepoučilo, aby následne nebol jediný deň 
bez konfliktu. Zdôraznil, ţe to boli vojská 

Rumunskej a Sovietskej armády, ktoré oslo-
bodili Trenčiansky okres. Pri oslobodzovaní 

padlo 1381 rumunských a 1255 sovietskych 

vojakov. Slávnosť bola ukončená slovenskou hymnickou 
piesňou „Kto za pravdu horí“. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske  noviny 11.04.2005 

Pomocná evidencia 123/1/05, 168/1/05, 169/1/05 

 
Kto si neváţi minulosť,  nezaslúţi si ani dobrú budúcnosť. 

Aj tieto myšlienky zarezonovali na spomienkovej slávnosti, 
ktorú v piatok 8. apríla 2005 v Barborinom paláci 

Trenčianskeho hradu usporiadal Trenčiansky samosprávny kraj 

a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pri príleţitosti 
oslobodenia miest a obcí Trenčianskeho kraja a ukončenia 

druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Po príhovore 
predsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašis-

tických bojovníkov v Trenčíne Ing. Tomáša Šveca odovzdal 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan 

pplk.  v.v. Pavol Liška 
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Štefanec a riaditeľ Úradu  Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Pavol Krištof pamätné listy mestám Bánovce nad 

Bebravou a Trenčianske Teplice a obciam Cimenná – Veľké 
Drţkovce, Čierna Lehota, Deţerice, Dolná Súča, Drietoma, 

Horná Súča, Kšinná – Závada, Miezgovce, Omastinná, 
Podluţany, Selec, Šipkov, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, 

Zlatníky, Ţitná, Ra-

diša, ktoré boli naj-
viac postihnuté fašis-

tickou tyraniou. Pla-
kety prevzali aj priz-

vaní odbojári.  

Trenčianske novi-
ny 11.04.2005  

Pomocná eviden-
cia 169/1/05 

 

Dňa 11. apríla 
2005 zasadal Oblastný výbor Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov v Trenčíne pri príleţitosti  60. výročia 
oslobodenia mesta Trenčín. Prítomných pozdravil a privítal 

jeho predseda Ing. Tomáš Švec. Vo svojom slávnostnom 

príhovore zvýraznil poslanie Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov pri 

ovplyvňovaní činnosti 
orgánov štátnej správy 

a samosprávy pri správa-

ní mladej generácie. Je 
našou povinnosťou spo-

menúť si na dni, ktoré 
nám prinášali slobodu. 

Spomenúť si na padlých 

osloboditeľov i na obete 
rokovanie Krajského výboru SZPB 
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vojny z radov aj našich spoluobčanov. Nemci pred svojím 

ústupom páchali škody materiálne, ale aj duševné na našich 

občanoch. Vraţdili, mučili našich občanov. Vypálili celé 
dediny a odvliekli z kraja tisíce ľudí do koncentračných 

táborov. Hoci fašisti mali veľkú prevahu, v mnohých obciach 
sa občania nebáli postaviť na odpor. Túto skutočnosť potvrdil 

aj predseda Ústredného výboru Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov doc. Karol Pitka. Rokovanie pozdravil 
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky MUDr. Mi-

roslav Chovanec. Po slávnostnom rokovaní sa uskutočnila 
akadémia v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 139/1/05 

 
Dňa 11. apríla 2005 zasadala Komisia Mestského zastu-

piteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, na 

programe ktorej bolo predloţených 24 obálok poslancov 
mestského zastupiteľstva a obálka primátora označených 

„Oznámenie verejného funkcionára o funkcii, činnosti, 
zamestnaní a majetkových pomeroch. Oznámenie nepredloţil 

poslanec PhDr. Marián Kvasnička. Niektorí poslanci -  

Branislav Zubričaňák. Ján Babič, Martina Barčák, Ing. 
Miroslav Česal, Ing. Ján Krátky, Oľga Löbbová, PhDr. Anna 

Laborecká, Vladimír Poruban, MUDr. Ľubomír Sámel, Ing. 
štefan Sýkorčin a MUDr. Eugen Szép nedoloţili k oznámenie 

potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov 

fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok. Hneď po 
rokovaní komisie si povinnosť splnil PhDr. Marián Kvasnička. 

Ostatné nedostatky označila predsedníčka komisie ako 
pochybenia administratívneho charakteru a nie sú v rozpore 

s ochranou verejného záujmu. 

Info Trenčín 21.04.2005 
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Pomocná evidencia 190/1/05 

 

Pri hĺbení zá-
kladov pod ve-

rejné WC na 
Sládkovičovej 

ulici v Trenčíne 

boli dňa 12. 
apríla 2005 odo-

kryté klenby 
podzemnej 

chodby na mieste bývalého Kirchnerového domu. Nález 

zhodnotili zástupca investora 
Ing. Tibor Hano z Mestského 

úradu v Trenčíne a riaditeľka 
Krajského pamiatkového úradu 

v Trenčíne  PhDr. Eva Gazdí-

ková. Podľa slov PhDr. Evy 
Gazdíkovej v súčasnosti sa ešte 

nedá určiť obdobie, do ktorého 
spadá tento nález. „Chceme, 

aby investorom poverený archeológ pokračoval vo výskume 

a po zhodnotení výsledkov rozhodneme, či bude môcť 
pokračovať výstavba verejného WC podľa pôvodného 

projektu, alebo sa bude musieť zmeniť“ . Mesto Trenčín, ako 
investor stavby na Sládkovičovej ulici, podľa primátora Ing. 

Branislava Cellera má záujem pokračovať v archeologických 

prácach, preto o pomoc poţiada odborných pracovníkov 
Trenčianskeho múzea. Nebránime sa ani zásahom do projektu, 

pretoţe predpokladáme, ţe práve objavená klenba môţe 
prispieť k oţiveniu centra mesta Trenčín a môţe patriť 

k turistickým lákadlám v Trenčíne,“ dodal primátor Ing. 

Branislav Celler.  
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 157/1/05 

 
Novým riaditeľom Kultúrneho a metodického centra Oz-

brojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne sa bez výbe-
rového konania stal Peter Bača z Demokratickej strany dňom 

1. mája 2005. Jeho manţelka Eugénia je majiteľkou agentúry 

Sophia, ktorá podľa mestských poslancov pomáhala                   
k víťazstvu v komunálnych voľbách koalícii SDKÚ-KDH, 

ANO, DS a bývalému primátorovi Trenčína Ing. Jurajovi 
Liškovi. Ten sa stal neskôr ministrom obrany Slovenskej 

republiky. Infor-

mácia o záujme 
vymenovať Petra 

Baču do tejto 
funkcie sa me-

siac po menovaní 

Ing. Juraja Lišku 
ministrom obra-

ny Slovenskej re-
publiky sa  v ok-

tóbri 2003 obja-

vila aj na inter-
netovom diskusnom fóre Trenčiansky denný infoservis. Peter 

Bača dnes tvrdí, ţe sa na kampani Ing. Juraja Lišku ani štvor-
koalície nepodieľal a na činnosť agentúry Sophia sa „musíte 

spýtať mojej manţelky“. Pod Kultúrne a metodické centrum 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky patrí armádny umelecký 
súbor a štyri posádkové kluby v Prešove, Liptovskom 

Mikuláši, Martine a Bratislave. Bývalého náčelníka centra 
podplukovníka Rastislava Frkáňa dňom 1. marca 2005 odvo-

lali a ten vymenovanie Petra Baču otvorene kritizuje ako úče-

lové. Rastislav Frkáň tvrdí, ţe kvôli dosadeniu Petra Baču 
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nariadil minister obrany Slovenskej republiky Ing. Juraj Liška 

v rozpore s dlhodobým plánom „zrušiť vojenské miesto“. 

Hovorca ministerstva obrany Slovenskej republiky Zenon 
Mikle tvrdil, ţe vytváranie civilných miest namiesto vojen-

ských sa robí podľa vzoru iných členských krajín NATO. 
Rastislav Frkáň ďalej tvrdil, ţe podľa zákona malo byť na 

miesto riaditeľa Kultúrneho a metodického centra Ozbroje-

ných síl Slovenskej republiky vypísané výberové konanie. Po-
dľa Zenona Mikleho to nebolo nutné, „keďţe nejde o miesto 

štatutárneho zástupcu“. Rastislav Frkáň namietal, ţe riadite-
ľove právomoci sú také, ţe fakticky je štatutárnym zástupcom. 

Môţe totiţ prijímať a prepúšťať ľudí a narábať s peniazmi. O 

získanie objektu Kultúrneho a metodického centra Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Trenčín 

prejavilo pred časom mesto Trenčín. Scivilnenie funkcie 
riaditeľa a dosadenie Petra Baču do tejto pozície môţe byť 

podľa Rastislava Frkáňa ďalším krokom k prevodu budovy na 

mesto Trenčín. Podľa hovorcu ministerstva obrany Zenona 
Mikleho sa má o prípadnej prebytočnosti budovy pre 

ozbrojené sily rozhodnúť do konca roka 2005. Ak by sa tak 
stalo, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky by budovu 

bezodplatne previedlo do majetku mesta Trenčín. Peter Bača 

tvrdí, ţe dôvodom jeho menovania za riaditeľa tejto inštitúcie 
bolo jeho doterajšie pôsobenie v oblasti kultúry v Trenčíne.  

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 170/1/05 

 

Dňa 14. apríla 2005 slávnostne otvoril Detský domov pre 
maloletých bez sprievodu v Trenčíne – Horné Orechové 

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
Ing. Ľudovít Kaník za účasti zastupiteľského úradu Vysokého 

komisára Organizácie spojených národov v Bratislave 

Pierfrancesco Maria Natto a primátora mesta Trenčín Ing. 
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Branislava Cellera. Vo svojom príhovore minister Ing. 

Ľudovít Kaník konštatoval, ţe dnešné stretnutie sa uskutoč-

ňuje pri otvorení veľkosťou malého, ale svojím významom 
veľkého zariadenia, ktoré sa stalo prvým tohto typu na Slo-

vensku. Otázka utečencov a riešenie je čoraz naliehavejšia. 
Stáva sa i to, ţe počas tejto cesty sa ocitajú aj deti bez 

akéhokoľvek zabezpečenia. Toto nové otvorené zariadenie má 

slúţiť na to, aby bolo 
o deti postarané. Je 

paradoxom, ţe prvou 
obyvateľkou domova 

sa stalo dievča, ktoré 

opustilo domov v Ne-
mecku. Vedúci zastu-

piteľstva Vysokého 
komisára pre utečen-

cov Pierfrancesco 

Maria Natto poďako-
val Ministerstvu práce, sociálneho zabezpečenia a rodiny 

Slovenskej republiky, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne i Mestskému úradu v Trenčíne za prípravu tohto 

zariadenia. Krstnou mamou zariadenia sa stala Oľga 

Feldeková. Na záver je 
potrebné dopovedať, ţe 

Detský domov malole-
tých bez sprievodu 

v Hornom Orechovom 

bude slúţiť deťom do 18 
rokov a po dovŕšení toh-

to veku budú osoby pre-
miestnené do tábora dos-

pelých. Prijaté deti musia 

absolvovať lekársku prehliadku, vrátane potrebného očkovania 

minister Ing. Ľudovít Kaník 

Oľga Feldeková 
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a ďalších preventívnych opatrení určených na ochranu zdravia. 

V prvej fáze sa bude o 12 ubytovaných detí starať osem pra-

covníkov. 
Trenčianske noviny 18.04.2005  

Info Trenčín 21.04.2005 
Pomocná evidencia 186/1/05, 190/1/05 

 

Dňa 19. apríla 2005 po rokovaniach medzi predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefanom 

Štefancom a predsedom Kabinetu Ministrov Čuvašskej 
republiky Ruskej federácie Sergejom Anatoľjevičom 

Gaplikovom uzavreli dohodu o spolupráci, podľa ktorej obe 

zmluvné strany chcú podporovať rusko-slovenské obchodné, 
vedecko-technické a kultúrne vzťahy. Bliţšie  konkrétne úlohy 

sú špecifikované v piatich bodoch  : 
1. Obe strany povaţujú za najdôleţitejší cieľ spolupráce 

oţivenie vzájomných vzťahov, predovšetkým v oblasti 

ekonomickej, vedecko-technickej a kultúrnej.  Strany 
vypracujú programy perspektívneho rozvoja ekonomík 

obidvoch strán na základe spoločných záujmov. Strany budú 
podporovať rozvoj bezprostredných výrobných vzťahov 

medzi hospodárskymi objektmi, zaregistrovaných na území 

oboch štátov. 
2. Strany budú podporovať na základe platnej legislatívy oboch 

štátov rozvoj a realizáciu vzájomne výhodné dodávky tovaru 
a sluţieb. 

3. Strany budú napomáhať rozvoju a rozširovaniu spolupráce 

v oblasti poľnohospodárstva, výroby, podnikania, vedy, 
vzdelávania, kultúry, ochrany ţivotného prostredia, 

cestovného ruchu a športu. 
4. Za účelom napomáhania realizácie tejto dohody sa strany 

rozhodli vytvoriť zmiešanú komisiu. 
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5. Za účelom realizácie ustanovení dohody si strany 

predsavzali i v budúcnosti podpísať osobitné dohody 

v konkrétnych oblastiach obojstrannej spolupráce podľa 
platnej legislatívy oboch strán a všeobecne uznávaných 

noriem medzinárodného práva. 
Po podpísaní zmluvy sa uskutočnila tlačová beseda 

s regionálnymi novinármi. V jej úvode predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec konštatoval, 
ţe podnet na stretnutie a na spoluprácu prišiel z Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka. Potvrdil, ţe spolupráca by sa 
mala uskutočňo-

vať v oblasti 

vzdelávania, ve-
dy, kultúry a ces-

tovného ruchu. 
Na jeho vystúpe-

nie nadviazal 

predseda Kabine-
tu Ministrov Ču-

vašskej repu-
bliky Ruskej federácie Sergej Anatoľjevič Gaplikov, ktorý sa 

poďakoval za prijatie a potvrdil  moţnosti spolupráce. Záver 

patril dekanovi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov doc. 

Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc., ktorý potvrdil snahu 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka nadväzovať 
kontakty zo všetkými univerzitami vo svete. Ako znalec tejto 

oblasti, predtým tu pracoval, upozornil na skutočnosť, ţe táto 

republika je najväčším výrobcom zemiakov v Ruskej 
federácii, ťaţí sa tam ropa, rozšírené je ovocinárstvo 

a rozvinutá je výroba pneumatík. 
Vlastné poznámky 

 

zľava Ing. Štefan Štefanec, Sergej, Anato ľjevič Gaplikov, doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.  
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      Veliteľ pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej repu-

bliky brigádny generál Ing. Milan Maxim prijal dňa 18. apríla 

2005 delegáciu Ministerstva obrany Čínskej ľudovej republiky 
vedenú generálom Jiang Futangom. Návšteva sa uskutočnila 

v rámci pravidelného poznávacieho programu v Európe. 
Predmetom rokovania na pôde Veliteľstva pozemných síl bolo 

oboznámenie čínskej delegácie s úlohami pozemných síl, 

hlavnými druhmi ich výzbroje a techniky, prípravy síl a 
prostriedkov do ozbrojených misií síl NATO a ďalšie. 

Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 201/4/05 

 

I keď rodný list má trenčianska kniţnica vystavený 
s dátumom 14. február 1925, uţ svoje 80. výročie existencie si 

pripomína Verejná kniţnica Michala Re-

šetku v Trenčíne v dňoch od 18. do 22. aprí-
la 2005 v rámci Týţdňa slovenských kniţ-

níc. Najslávnostnejším dňom bol utorok            
19. apríl 2005, kedy si návštevníci kniţnice 

vypočuli príspevok o jej histórii a súčasnosti 

a absolvovali seminár o Michalovi Rešet-
kovi, kňazovi, editorovi a bibliofilovi, kto-

rého meno kniţnica nesie. Dňa 20. apríla 2005 dopoludnia pri 
tejto príleţitosti prijal v obradnej sieni Mestského úradu 

v Trenčíne významných 

slovenských literátov 
s vedením kniţnice aj 

primátor Ing. Brani-

slav Celler. Štatutár 

mesta pogratuloval pri 

tejto príleţitosti všet-
kým pracovníkom kniţ-

nice k úctyhodnému 
jubileu a poďakoval im 

predstavenie literátov primátorovi mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi 

primátor Ing. Branislav Celler 
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za ich obetavú prácu na prospech obyvateľov nášho mesta. Pri 

svojom slávnostnom príhovore povedal, ţe práca s knihou je 

nepostrádateľným základom kaţdej vyspelej kultúry. Teší ho, 
ţe trenčianska kniţnica má aj vydavateľské ambície, koru-

nované početnými, úspešnými a dôleţitými bibliografickými 
a historiografickými publikáciami, z ktorých mnohé vyšli aj 

s pomocou mesta Trenčín, na čo sme hrdí. Ing. Branislav 

Celler osobitne poďakoval aj sedemnástim spisovateľom 
a publicistom, srdcom Trenčanom, ktorí i keď ich osud zavial 

do rôznych kútov 
Slovenska, ale 

i za hranice našej 

vlasti, bola tren-
čianska kniţnica 

vţdy scénou, na 
ktorej vyrastali aj 

oni, osobnosti 

kultúrneho ţivo-
ta. Kniţnica vţdy 

patrila k najagil-
nejším organizá-

torom kultúrneho a spoločenského ţivota aj vďaka osobným 

prínosom osobností, ktoré vyzreli pod jej strechou. Riaditeľka 
Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia 

Brezová, označila dobré vzťahy medzi touto kultúrnou inšti-
túciou s orgánmi Mesta Trenčín za veľmi cenné i z pohľadu 

zriaďovateľa kniţnice – Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Kniţnica sa snaţila drţať krok s modernými informačnými 
zdrojmi, neorientovala sa len na klasickú knihu, aj keď tá je 

základom našej práce. Konštatovala, ţe kniţnica má v súčas-
nom období 13 tisíc evidovaných čitateľov. V  roku 2004 pri-

vítali vo svojich priestoroch 180 tisíc návštevníkov a zae-

vidovali 700 tisíc výpoţičiek. Na záver svojho príhovoru 

spoločná fotografia všetkých zúčastnených literátov 
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predstavila primátorovi mesta Ing. Branislavovi Cellerovi 

účastníkov druhého stretnutia literátov v Trenčíne. Okrem 

mimoriadnej slávnostnej chvíle prijatia literátov zostal čas aj 
na neformálnu diskusiu, v ktorej sa viacerí z nich vyjadrili 

k svojmu vzťahu k Trenčínu. Spisovateľ a publicista Drahoš 

Machala nazval najkrajším kútom Slovenska úsek diaľnice, 

v ktorom sa idúcim vodičom otvára prekrásna panoráma 

Trenčianskeho hradu. Vtedy sa často  
vodičom stáva, ţe buď pribrzdí alebo 

havaruje, dodal s úsmevom. Kultúra to nie 
je len kniha, ale aj architektúra, ľudia, 

príroda, teda všetko, čo nás obklopuje, 

uviedol spisovateľ Rudolf Dobiáš, apelujúc 
tak na svojich vekom mladších kolegov, 

aby svojimi dielami, prezentáciou kníh 
i aktívnym patriotizmom vdychovali dušu 

svojmu rodisku, miestu študentských liet 

alebo trvalému bydlisku. K svojmu vzťahu k rodisku sa vrelo 
prihlásili aj rodáci, ţijúci trvale vo Švajčiarsku – Irena 

Breţná a Viera Benz-Mokráňová. Osobitne ma zaujal výrok 
posledne menovanej, keď uviedla: „Ţijem uţ roky vo 

Švajčiarsku, cítim sa byť kozmopolitom. Keď idem na 

Slovensko, srdce ma vyzve povedať, idem sa pozrieť domov.“ 
Ten jej prekrásny vzťah k rodnému kraju, vyjadrený 

oduševnelým hovoreným slovom mi potvrdil, ţe je stále veľká 
Slovenka. 

Vlastné poznámky 

 
   Dňa 20. apríla 2005 Mestskému úradu v Trenčíne 

oznámila riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne 
PhDr. Eva Gazdíková odborné stanovisko archeológov 

k objavenej podzemnej chodbe na Sládkovičovej ulici v Tren-

číne pri hľbení základov pod verejné WC : „Podzemná chodba 

Viera Benz – Mokráňová  
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s valenou klenbou je pravdepodobne fragmentom únikových 

a zásobovacích chodieb patriacich k útvaru barbakan, ktorý 

vznikol v prvej polovici 16 storočia. Je pravdepodobné, ţe 
objavená časť podzemnej chodby je časťou chodby patriacej 

k opevnenému predbrániu. PhDr. Eva Gazdíková zároveň 
povolila pokračovať v zemných prácach, ktoré však musia byť 

vykonávané v súlade 

s archeologickým výs-
kumom. Aţ na základe 

výsledkov archeolo-
gického výskumu sa 

rozhodne o ďalšom 

postupe, t.j. o moţ-
ných zmenách v pro-

jekte. .  
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 

177/1/05 
 

Slovenská ratingová agentúra (SRA) pridelila mestu Tren-
čín dlhodobý korunový rating BBB+ so stabilným výhľadom, 

čo je 1 stupeň pod úrovňou rizika štátu. Ako informoval 

výkonný riaditeľ SRA Rudo Autner, v kategórii transakcií v 
cudzích menách agentúra priradila mestu rating BBB so 

stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Trenčína je S2, teda 
najlepšie moţné hodnotenie pre subjekty s dlhodobým 

ratingom BBB+. Priradené hodnotenie SRA odôvodňuje aj 

tým, ţe vďaka výhodnej dopravnej polohe, dobre rozvinutému 
systému cestnej a ţelezničnej dopravy a diverzifikovanému 

priemyslu má Trenčín výborné predpoklady na svoj ďalší 
rozvoj a etablovanie sa zahraničných investorov. Finančné 

hospodárenie mesta je pritom dlhodobo stabilné. V rokoch 

2001 aţ 2004 hospodárilo s prebytkom, pričom za uplynulý 
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rok to bolo 49,8 milióna Sk, konštatuje SRA. Agentúra 

pozitívne hodnotí aj vykonanú reštrukturalizáciu bankových 

úverov a komunálnych obligácií v roku 2004, ktorá pre mesto 
Trenčín znamenala úsporu finančných prostriedkov z titulu 

priaznivého vývoja kurzu koruny voči euru, ako aj úsporu 
úrokových nákladov. V oblasti ďalšieho zvyšovania zadĺţe-

nosti by však Trenčín mal zachovať obozretný prístup a pris-

tupovať k čerpaniu úverov súčasne so zvyšovaním beţných 
príjmov, upozornila SRA.  

Trenčianske noviny 18.04.2005  
Pomocná evidencia 179/3/05 

 

Prevaţne rómskych obyvateľov schátraného z „domu 
hrôzy“ na Ţelezničnej ulici v Trenčíne mesto Trenčín ubytuje 

v nových unimobunkách. 2005. Do unimobuniek sa Rómovia 
presťahujú z chatiek rekreačného zariadenia v Kubrici, kam 

boli po vyhlásení mimoriadneho stavu v dome na Ţelezničnej 

ulici narýchlo presťahovaní. Mesto Trenčín tak splní svoj sľub 
podnikateľovi Františkovi Hrubošovi, ţe uvoľní chatky do 29. 

apríla 2005. V opačnom prípade by Hruboš nemohol začať v 
rekreačnom zariadení sezónu. Unimobunky budú umiestnené 

na Kasárenskej ulici. V jednej budú môcť bývať iba dvaja 

dospelí ľudia. Štandard ubytovania v nich bude zabezpečený, 
keď unimobunkám bude privedená voda i elektrika, budú 

vybavené sociálnym zariadením i kuchynkou. Na takéto 
riešenie situácie obyvateľov Ţelezničnej ulici plánuje mesto 

vyčleniť asi tri milióny korún. S dodávateľom unimobuniek 

bola počas trvania mimoriadneho stavu dohodnutá zmluva na 
ich prenájme. Sťahovanie do nich budú môcť iba tí, ktorí mali 

trvalé bydlisko na Ţelezničnej ulici v Trenčíne, ktorí si riadne 
platili nájomné a splácajú predchádzajúce dlţoby. Ostatní 

riešení nebudú a musia sa postarať sami o seba. Riešenie s 

unimobunkami je dočasné. Mesto Trenčín pripravuje výstavbu 
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ďalších 24 sociálnych bytov na Kasárenskej ulici, ktoré by 

mali byť postavené do konca roku 2006. 

Trenčianske noviny 18.04.2005  
 

Od 22. apríla 2005 začali vychádzať nové spravodajské 

a reklamné noviny pod názvom „Trenčiansky ţurnál“ od 
vydávateľky Mgr. Oľgy Kaja-

bovej. V jeho úvode bolo uve-
dené, ţe bude distribuovaný 

v Trenčianskom, Novomest-

skom, Bánovskom, Ilavskom 
a Myjavskom okrese. Popri reklame bude nový časopis 

obsahovať aj dôleţité udalosti uskutočnených v spomínaných 
okresoch. Bude vychádzať jedenkrát týţdenne. 

Trenčiansky ţurnál 22.04.2005  

Pomocná evidencia 195/1/05 
 

Dňa 22. apríla 2005 navštívila Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja veľ-

vyslankyňa Nórskeho krá-
ľovstva J. E. Brit Lovse-

thová, aby sa zúčastnila 
pilotného seminára zame-

raného na informovanie o 

moţnostiach a spôsoboch 
vyuţitia „nórskych peňazí“ 

na Slovensku. Nórsko, Lich-
tenštajnsko a Island, ktoré 

nie sú členmi Európskej 

únie, musia za prístup do 
európskeho hospodárskeho 

priestoru platiť. Čerpať tieto 
finančné prostriedky má 

veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva J. E. Brit  Lovsethovú prijal predseda 

TSK Ing. Štefan Štefanec. 
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moţnosť, ako nový člen Európskej únie aj Slovenská 

republika. Do roku 2009 sa subjekty u nás môţu uchádzať 

dovedna o 67 miliónov eúr. Ako prvý prejavil o tieto pros-
triedky záujem práve Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý 

vypracoval zámer na obnovu a komercionalizáciu Tren-
čianskeho hradu. Trenčiansky samosprávny kraj presadzuje 

myšlienku obnoviť ţivot na hrade pomocou investícií, ako 

lanovka, hotel, reštauračné zariadenia. Ešte v októbri 2004 
navštívila Trenčín delegácia z nórskeho regiónu Trondelag, 

ktorá potvrdila, ţe Nóri chcú prispieť na projekt Trenčiansky 
samosprávny kraj. Záujem 

obnovovať náš hrad prejavila 

navyše aj konkrétna nórska 
firma. Nórsko nepotvrdilo 

podporu zámeru Trenčian-
skeho samosprávneho kraja na 

revitalizáciu Trenčianskeho 

hradu. „Je to iba jeden z 
mnohých projektov, o ktorých 

sa bude rozhodovať. V ţiadnom prípade zaň nelobujem. Spolu 
s veľvyslankyňou do Trenčína prišli dvaja nórski reštaurátori. 

Je to čistá zhoda náhod, vysvetlila veľvyslankyňa. Moţno sa 

to zdá neobvyklé, ale my ako prispievateľ nijakým spôsobom 
netlačíme na to, ktoré projekty budú vybrané. Ponechá-vame 

to plne na slo-venskú stranu, inter-pretovala skutočnosť, ţe o 
projektoch budú rozhodovať slovenskí úradníci na úrade vlády 

Slovenskej republiky. Tí budú zverejňovať výzvy, prijímať, 

posudzovať a rozhodovať, ktorý projekt bude predloţený do 
Bruselu na schválenie. Nie my, ale nórske ministerstvo 

zahraničných vecí, alebo výbor pre finančné mechanizmy 
európskeho hospodárskeho priestoru bude mať definitívne 

slovo, doplnila veľvyslankyňu riaditeľka odboru rozvoja 

regiónov úradu vlády Slovenskej republiky Jarmila Tom-

veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva J. E. Brit  Lovsethová si 

vypočula históriu Trenčianskeho hradu z úst Kataríny Babičovej 
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šová. Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja 

veľvyslankyňa v piatok označila ako „trochu kontroverzný“. 

Reagovala na to, ţe ho neschválil Krajský pamiatkový úrad v 
Trenčíne, ktorý je 

presvedčený, ţe 
nad budovaním 

nových objektov 

na hrade by mala 
dominovať sta-

rostlivosť o pa-
miatku nachádza-

júcu sa v hava-

rijnom stave. 
Kontroverznosť 

podľa podpred-
sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozefa Fabiána 

vzniká vţdy, keď sa málo komunikuje. Moţno, ţe budeme 

musieť prehodnotiť naše argumentačné nástroje vo vzťahu k 
pamiatkovému úradu. Pripustil, ţe sa budú snaţiť zintenzívniť 

rokovania s pamiatkármi, aby sa kontroverznosť skončila. 
Videla som nádherný hrad, ktorý by mal byť pekne 

zrekonštruovaný, povedala po jeho prehliadke veľvyslankyňa 

a zdôraznila, ţe o konkrétnom spôsobe rekonštrukcie by mali 
rozhodnúť odborníci. O hrad je potrebné správne sa postarať, 

odkázala na záver za Nórsko Trenčínu J. E. Brit Lovsethová. 

Trenčianske noviny 25.04.2005  

Pomocná evidencia 208/1/05 
 

Dňa 25. apríla 2005 začala opäť bezpečnostná akcia 
Policajného zboru Slovenskej republiky „Jastrab“, ktorá trvala 

do 05.
00

 hodiny rannej dňa 1. mája 2005. Bude zameraná na 

odhaľovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, na odhaľovanie trestných činov spáchaných v 

názor na rekonštrukciu Trenčianskeho hradu tlmočila veľvyslankyni Nórskeho kráľovstva J. E. 

Brit Lovsethovej riaditeľka Krajského pamitakového úradu v  Trenčíne PhDr. Eva Gazdíková 
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súvislosti s cestnou premávkou, na pátranie po nelegálnych 

migrantoch a na odhaľovanie ostatných trestných činov a 

priestupkov. Polícia kontrolovala najmä dodrţiavanie základ-
ných povinností účastníka cestnej premávky a povinností vo-

diča, spôsob jazdy, poţívanie alkoholických nápojov vodičmi 
vozidiel, pouţívanie bezpečnostných pásov a mobilov počas 

jazdy a dodrţiavanie stanovenej rýchlosti. Počas dopravno-

bezpečnostnej akcie Jastrab, bolo na území Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne zapojených celkovo 

323 policajtov a 40 osôb z vojenskej polície, obecných polícii 
ako aj z radov dobrovoľných stráţcov poriadku. V priebehu 

akcie polícia zistila 1408 dopravných priestupkov. V bloko-

vom konaní policajti vyriešili  1353 priestupkov v celkovej su-
me 1 200 800 korún. Najviac priestupkov sa dopustili vodiči, 

ktorí prekročili stanovenú rýchlosť a to v 619 prípadoch, 163 
vodičov nepouţívalo bezpečnostné pásy, 35 vodičov telefo-

novalo počas jazdy a 18 vodičov jazdilo pod vplyvom alko-

holu. Porušenia pravidiel cestnej premávky sa dopustilo i 65 
cyklistov a chodcov.  

Pomocná evidencia 259/1/05 
 

Dňa 26. apríla 

2005 sa uskutoč-
nila v hoteli Ta-

tra tlačová kon-
ferencia  Mesta 

Trenčín, ktorú 

viedol primátor 
mesta Trenčín 

Ing. Branislav 
Celler. Po jej 

otvorení hovorcom primátora Tiborom Hlobeňom informáciu 

o postupe prác na budovaní priemyselného parku Trenčín – 

zľava Ing. K. Marková, Ing. arch. A. Mlynčeková, Ing. B. Celler, Ing. M. Štefánik, T. Hlobeň 
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Bratislavská ulica podala poverená vedením Útvaru archi-

tektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriana 

Mlynčeková. Okrem iného uviedla, ţe Mesto Trenčín uţ 
v najbliţšom období je pripravené ponúknuť investorom areál 

na Zámostí, ktorý je určený na vybudovanie priemyselného 
parku ako jeden zo 17 vybraných lokalít prioritného záujmu na 

Slovensku. Jeho územie má rozlohu 115 ha. Na riešenie vzni-

ku priemyselného parku Mesto Trenčín zaloţilo spoločnosť 
Trenčín Invest s.r.o., ktorá má za úlohu vykupovať pozemky 

za účelom prípravy územia pre spomínaný priemyselný park. 
Dňa 28. apríla 2005 budú poslanci hla-

sovať o kúpe nehnuteľností pozemkov 

katastrálneho územia Záblatie o celkovej 
výmere 225.541 m

2 
do vlastníctva Mesta 

Trenčín. V súčasnosti je zapísaný na liste 
vlastníctva ako vlastník Slovenský pozem-

kový fond. Kúpna cena 

predstavuje takmer 74 
miliónov Sk. Ak tento 

návrh poslanci schvália, následne budú 
hlasovať o odpredaji týchto pozemkov 

v rovnakej cene spoločnosti Trenčín Invest 

s.r.o. V rámci diskusie k tomuto bodu 
informoval primátor mesta Ing. Branislav 

Celler, ţe zatiaľ v Trenčíne má pevné miesto 
americká firma Johnson Controls. Infor-

máciu o Záverečnom účte Mesta Trenčín za 

rok 2004 podal poverený vedením Ekono-
mického útvaru Mestského úradu v Trenčíne 

Ing. Ľubomír Štefánik. Konštatoval, ţe Mes-
to Trenčín dosiahlo k 31.12.2004  kladný 

hospodársky výsledok vo výške 

50.294.000,- Sk. Celkové príjmy Mesta Trenčín dosiahli 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

Ing. Ľubomír Štefánik 
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v roku 2004 výšku 628.244.000,- Sk, z toho beţné príjmy 

dosiahli výšku 554.963.000,- Sk a kapitálové príjmy dosiahli 

výšku 73.281.000,- Sk. Beţný rozpočet predstavoval 
k 31.12.2004 prebytok 4.705.000,- Sk. Vysoké plnenie 

beţných príjmov – 98,9 % bolo dosiahnuté aj napriek zlej 
platobnej disciplíny niektorých daňovníkov za zber, prepravu 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Vysoké plnenie 

príjmovej časti rozpočtu bolo dosiahnuté vymoţením 
pohľadávok v celkovej výške 10.021.000,- Sk. Kapitálový 

rozpočet bol schodkový vo výške 64.867.000,- Sk a bol 
v zmysle zákona dofinancovaný zostatkom hospodárenia 

mesta Trenčín za rok 2003. a investičným úverom. Niţšie 

plnenie kapitálových príjmov vo výške 73.281.000,- Sk oproti 
plánovaným 100.000.000,- Sk bolo spôsobené nerealizovaním 

odpredaja niektorých budov, resp. neby-
tových priestorov. Kapitálové výdavky 

boli čerpané vo výške 138.148.000,- Sk 

z plánovaných 227.708.000,- Sk. Nepl-
nenie bolo spôsobené nerealizovaním in-

vestičných výdavkov na akciu „Juhový-
chodný obchvat mesta Trenčín“ a neukon-

čením niektorých investičných akcií. Ná-

vrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 
o odpadoch zdôvodnila Ing. Katarína Marková. K nove-

lizácii Všeobecného nariadenia mesta Trenčín sa pristúpilo 
z dôvodu pruţnejšieho a dynamickejšieho vybavenia ţiadosti 

v prípade, ţe podnikajúca fyzická osoba, resp. právnická 

osoba poţiada o mnoţstvový zber. Ak bude novela schválená 
lehota na zvedenie mnoţstvového zberu bude 90 dní od 

podania ţiadosti s platnosťou od 1. januára 2006. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 198/1/05, 209/1/05, 210/1/05, 211/1/05 

 

Ing. Katarína Marková 



 111 

Do volieb ţupanom samosprávnych krajov je ešte dosť 

času, lebo sa uskutočnia na sklonku roka 2005, ale 

v straníckych orgánoch to uţ začalo vrieť a poskytli aj prvé 
moţnosti, prvé varianty i mená, kto by eventuelne mohol 

figurovať vo voľbách na funkciu ţupana v Trenčianskom 
samosprávnym kraji. Koalície pre voľby do trenčianskej ţupy 

zatiaľ definitívne uzatvorené neboli. Za najpravdepodobnejší 

variant však regionálni politici označili vznik troch blokov, 
koalícia Smer – Kresťansko-demokratické hnutie – Slovenská 

národná strana – Hnutie za demokraciu – Slobodné fórum, 
koalícia pravicového zoskupenia Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – Aliancia nového občana – Demokratická 

strana a samostatne kandidujúca Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko. Kandidáti na ţupana v polovici 

mesiaca apríla 2005 boli v Trenčíne zatiaľ známi dvaja, Ing. 

Ján Krátky z Kresťansko-demokratického hnutia a MUDr. 

Pavol Sedláček z Ľudovej strany – Hnutie za demokratické 

Slovensko. Obaja v súčasnosti pôsobia ako poslanci v 
trenčianskom mestskom zastupiteľstve. Smer svojho kandidáta 

stavať nemieni. V prípade uzatvorenia širokej koalície s 
Kresťansko-demokratické hnutie – Slovenská národná strana – 

Hnutie za demokraciu – Slobodné fórum bude sa akceptovať 

kandidát Kresťansko-demokratické hnutia. Podľa krajského 
šéfa Smeru MUDr. Miroslava Chovanca však pripadá do 

úvahy aj podpora ţupného kandidáta strany, s ktorou Smer 
koalíciu do volieb nevytvorí. V prípade, ţe by sa Smer 

napokon rozhodol ísť do volieb samostatne, podporili by sme 

zrejme kandidáta Ľudovej strany – Hnutie za demokratické 
Slovensko. Krajský predseda Slobodné fórum Miroslav Gabriš 

predpokladá, ţe vznikne veľká koalícia Smer - Kresťansko-
demokratické hnutie – Slovenská národná strana – Hnutie za 

demokraciu – Slobodné fórum, ktorá podporí kandidáta 

Kresťansko-demokratické hnutia. Pravicová koalícia 
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Slovenská demokratická a kresťanská únia – Aliancia nového 

občana – Demokratická strana podľa Karola Dobiáša o 

kandidátovi na ţupana dosiaľ neuvaţovala. V prípade, ak sa 
pravicovým stranám nepodarí uzatvoriť koalíciu s Ľudovej 

strany – Hnutie za demokratické Slovensko, prebehnú v 
trojkoalícii zrejme primárne voľby, z ktorých by mal vzísť 

vlastný kandidát na ţupana. Vznik koalície Ľudovej strany – 

Hnutie za demokratické Slovensko s pravicovou trojkoalíciou 
povaţujú dnes obe strany za problematické z hľadiska voličov. 

Voliči sú na takúto alternatívu zrejme ešte nie sú pripravení, 
povedal krajský predseda Ľudovej strany – Hnutie za 

demokratické Slovensko Ing. Milan Rehák. 

Trenčianske noviny 25.04.2005  
Pomocná evidencia 208/2/05 

 
Dňa 27. apríla 2005 sa uskutočnilo zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré prerokovalo 19 

bodov programu. Jeho rokovanie viedol predseda Ing. Štefan 

Štefanec. Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja okrem 

iného schválili dokument regionálnej surovinovej politiky, 
ktorý sa ako prvý 

na Slovensku sta-

ne dôleţitým fak-
torom na poli re-

gionálneho roz-
voja. Navyše zís-

kaním prostried-

kov z európ-
skych fondov 

ušetril Trenčian-
sky samosprávny kraj takmer 2 milióny Sk zo svojho rozpoč-

tu. Poslanci ďalej rozhodli o zastavení výberového konania na 

prenájom nemocníc. Vznikne úplne nový model transformova-

zľava Ing. Pavol Krištof, Ing. Jozef Fabián, Ing. Štefan Štefanec, Ing. Richard Horváth 
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nia, ktorý by mal zabezpečiť kompletnú starostlivosť v celom 

Trenčianskom kraji a mal by zahŕňať okrem nemocníc v 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja aj nemocnicu 
v Trenčíne. Majoritným vlastníkom bude Trenčiansky 

samosprávny kraj. Projektom bol poverený poslanec zastu-
piteľstva MUDr. Pavol Sedláček. Poslanci rozhodli, ţe na 

konci školského roka na území Trenčianskeho samosprávneho 

kraja zanikne šesť stredných škôl a učilíšť. Hlavným dôvodom 
tohto riešenia je nielen nepriaznivý demografický vývoj, ale aj 

nepriaznivá ekonomická situácia. Samosprávny kraj ako 
zriaďovateľ je nútený šetriť, pretoţe normatívy, ktoré dostáva 

od štátu nepostačujú. V posledných troch rokoch sa kaţdoroč-

ne na území nášho kraja zniţoval počet stredných škôl a uči-
líšť. Doteraz tento proces zasiahol 25 škôl, z ktorých vzniklo 

12 nových. Na jeseň tohto roku vznikne v Bánovciach nad 
Bebravou Spojená škola zlúčením doteraz samostatnej prie-

myslovky a Stredného odborného učilišťa odevného. V Pú-

chove sa zlúči Zdruţená stredná škola odevná so Zdruţenou 
strednou odbornou školou, v Povaţskej Bystrici Stredná 

odborná škola sa zlúči so miestnou priemyslovou školou a v 
Trenčíne sa spojí Stredné odborné učilište stavebné s Strednou 

priemyselnou školou stavebnou. Poslanci rovnako schválili 

zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci 
spoločného regionálneho zastúpenia v Bruseli. V spoločnej 

kancelárii budú pracovať zástupcovia  ôsmich samosprávnych 
krajov Slovenska. Kaţdý z nich bude mať vlastnú kanceláriu v 

priestoroch, ktoré uţ prenajal Košický samosprávny kraj. 

Podľa časového harmonogramu by mali byť stavebné úpravy 
ukončené k 1. máju 2005 a odovzdané Košickému samospráv-

nemu kraju do uţívania, ktorý ich protokolárne odovzdá 
príslušným samosprávnym krajom. Hlavným cieľom takéhoto 

regionálneho zastúpenia je posilniť schopnosť Trenčianskeho 

samosprávneho kraja viesť dialóg s európskymi inštitúciami 
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tak, aby mohol plne vyuţiť výhody členstva Slovenskej 

republiky  v Európskej únii. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 28. apríla 2005 sa uskutočnilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne, ktoré vie-

dol primátor Mesta 

Trenčín Ing. Brani-

slav Celler. Poslanci 

mestského zastupiteľ-
stva na tomto zasad-

nutí : 

- novelizovali Všeo-
becné záväzné naria-

denie mesta Trenčín č.6/2004 o určovaní cien za prenájom 
nebytových priestorov a výške úhrad  za dočasné uţívanie 

pozemkov vo vlastníctve mesta; 

- schválili paušálne odmeny sobášiacim funkcionárom za 
prípravu a vykonanie jedného sobášneho obradu a náhradu 

ošatného vo výške 500,- Sk s účinnosťou od 1. mája 2005; 
- vymenovali Mgr. Danicu Lorencovú do funkcie riaditeľky 

Školské zariadenia mesta Trenčín, mestská rozpočtová 

organizácia od 1. mája 2005; 
- vymenovali Ing. Eriku Vravkovú do funkcie riaditeľky 

Mestského hospodárstva  a správy lesov, mestská 
rozpočtová organizácia od 1. mája 2005;  

- schválili Zmluvu o partnerstve v projekte Kongresové 

centrum Zlín. 
Info Trenčín 05.05.2005 

Trenčianske noviny 02.05.2005 
Pomocná evidencia 229/1/05, 217/1/05 

 

zľava Ing. Martin Bičan, JUDr. Iveta Orgoníková, Ing. Branislav Celler,  

Ing. Anton Boc 
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Dňa 29. apríla 2005 Slovenská ratingová agentúra 

a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler prezentovali 

v bratislavskom hoteli Danube pred predstaviteľmi bankových 
domov rating mesta Trenčín. Išlo o nezávislé hodnotenie 

schopnosti a vôle subjektu plniť si svoje záväzky. Hlavným 
kritériom analýzy bola nezávislosť a odbornosť hodnotiteľa. 

Jeho úlohou bolo nestranne poukázať na riziká, ktoré by mohli 

ovplyvniť schopnosť mesta Trenčín udrţať si rozvojovú 
perspektívu. Trenčín si udrţal stabilnú pozíciu v korunovom, 

devízovom a krátkodobom výhľade, takto ohodnotil riaditeľ 
Slovenskej ratingovej agentúry Rudo Altner. Mesto Trenčín 

je hodnotené ako bezpečný, dobrý subjekt, kde sa venuje 

pozornosť rovnako strategickým cieľom, úlohám, postupom 
ako aj krátkodobým javom. Prioritné ciele mesta Trenčín 

tlmočil hosťom jeho primátor Ing. Branislav Celler, keď 
povedal, ţe mesto Trenčín má ambíciu zjednodušiť prácu 

mestského úradu, zaviesť princípy, ktoré beţne fungujú 

v komerčnej sfére, aby občanom bol klientom.  Z dlhodobého 
strategického hľadiska mesto Trenčín pripravuje viaceré 

projekty, z ktorých moţno spomenúť v oblasti dopravnej 
infraštruktúry výstavbu nového mosta, ako pokračovanie 

diaľničného privádzača, ktorý by mal zásadným spôsobom 

riešiť problém dopravy v Trenčíne. Na ratingové hodnotenie 
vplýva ekonomická sila mesta i regiónu a nový systém 

financovania samospráv. Ďalej sa posudzuje strategický rozvoj 
mesta, systém vnútorného riadenia a zaobchádzania 

s financiami. Mesto Trenčín v roku 2004 hospodárilo 

s prebytkom viac ako 50 miliónov Sk. Slovenská ratingová 
agentúra hodnotila ďalšie krajské mestá Nitru a Trnavu. 

Všetky tri hodnotené mestá sú na tom dobre, ale treba ich 
vnímať diferencovane, lebo kaţdý región má mnoţstvo 

rôznych špecifík. Ratingové hodnotenie má ešte jeden dôleţitý 

aspekt, ktorý si máloktorí so slovenských subjektov uvedo-
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mujú. Pustiť si ratingovú agentúru do čísel, hodnotenia podľa 

štandardnej metodológie, ktorej výstup nemôţe klient nijako 

ovplyvniť, je určitým prejavom manaţérskej odvahy. Primátor 
Ing. Branislav Celler túto skutočnosť prirovnáva komplexnej 

zdravotnej prehliadke u internistu. 
Info Trenčín 05.05.2005  

Pomocná evidencia 229/1/05 

 
Do dopravno-bezpečnostnej akcie „Jastrab“, ktorá sa 

konala v dňoch             25. apríla aţ 1. mája 2005 sa na území 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne zapojilo 

celkovo 323 policajtov a 40 osôb z vojenskej polície, 

obecných polícii, ako aj z radov dobrovoľných stráţcov 
poriadku. Polícia zistila 1408 dopravných priestupkov. V 

blokovom konaní policajti vyriešili 1.353 priestupkov v 
celkovej sume 1.200.800 Sk. Najviac priestupkov sa dopustili 

619 vodičov, ktorí prekročili stanovenú rýchlosť. 163 vodičov 

nepouţívalo bezpečnostné pásy, 35 vodičov telefonovalo 
počas jazdy a 18 vodičov jazdilo pod vplyvom alkoholu. 

Pravidlá cestnej premávky porušilo i 65 cyklistov a chodcov. 
Polícia zistila 3.602 dopravných priestupkov. V blokovom 

konaní policajti vyriešili 3231 priestupkov v celkovej sume 

2.839.000 Sk. V 239 prípadoch policajti situáciu vyriešili 
dohovorom. V rámci Trenčianskeho kraja najviac priestupkov 

sa dopustili vodiči, ktorí prekročili stanovenú rýchlosť v 1.438 
prípadoch, bezpečnostné pásy nepouţívalo 546 vodičov, počas 

jazdy telefonovalo 52 vodičov a 45 vodičov jazdilo pod 

vplyvom alkoholu. Pravidlá cestnej premávky porušilo 90 
cyklistov a chodcov. Počas dopravnej akcie polícia v 

Trenčianskom kraji odhalila jeden trestný čin, zadrţala troch 
páchateľov trestnej činnosti a vypátrala päť osôb. 

Trenčianske noviny 16.05.2005  
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Dňa 3. mája 

2005 navštívil mes-
to Trenčín poslanec 

Národnej rady Slo-
venskej republiky 

JUDr. Viliam Ve-

teška, aby sa stretol 
s občanmi krajského 

mesta Trenčín 
a vypočul si ich problémy, ktoré ich ťaţia. Okrem toho 

navštívil Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, kde 

besedoval s funkcionárskym aktívom univerzity a so 
študentmi. 

Vlastné poznámky 
 

Vodiči prechádzajúci frek-

ventovanou Soblahovskou 
ulicou si mohli od začiatku 

mája 2005 skontrolovať svo-
ju rýchlosť. Spoločnosť Sie-

mens, prevádzkujúca v Tren-

číne verejné osvetlenie a do-
pravnú signalizáciu, zapoţi-

čala mestu Trenčín infor-
mačné radarové zariadenie Siemens Tempodis, zatiaľ len na 

skúšobnú prevádzku. Zariadenie meria aktuálnu rýchlosť 

prechádzajúcich vozidiel a blikaním upozorňuje tých, ktorí 
maximálnu povolenú rýchlosť nerešpektujú. Umiestniť radar 

práve na túto trenčiansku ulicu sa v Siemense rozhodli preto, 
ţe po odstránení spomaľovacích prahov sa tu dopravná 

situácia zhoršila. Sami občania ţiadali mesto, aby tento 

problém začalo riešiť. Či zariadenie pomôţe, ukáţe sa aţ po 
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vyhodnotení skúšobnej prevádzky. Po nej sa tieţ kompetentní 

rozhodnú pre ďalší postup. 

Trenčianske noviny 02.05.2005  
Pomocná evidencia 218/1/05 

 
Veliteľ pozemných síl Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky brigádny 

generál Ing. Milan Maxim si dňa 6.mája 
2005 spoločne s príslušníkmi Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov 
pripomenul významnú udalosť v histórii 

ľudstva – 60.výročie ukončenia druhej 

svetovej vojny, jednej z najstrašnejších 
udalostí novodobých dejín ľudstva na 

nádvorí Veliteľstva pozemných síl Oz-
brojených síl Slovenskej republiky. Bri-

gádny generál Ing. Milan Maxim odovzdal príslušníkom 

protifašistického odboja pamätné listy veliteľa pozemných síl 
a poďakoval im za ich neoceniteľný prínos  k víťazstvu nad 

fašizmom. „Toto výročie nie je iba pietnou spomienkou na 
milióny predčasne ukončených ţivotov a ďalšie desiatky 

miliónov zničených ľudských osudov, ale je symbolom poráţ-

ky fašisticko-militaristického bloku ako zákonitého výsledku 
dlhej vojny, v ktorej sa rozhodovalo o osude svetovej civi-

lizácie. Som veľmi rád, ţe môţem touto cestou osobne vyz-
dvihnúť váš podiel, podiel priamych účastníkov 

protifašistického odboja. Moje poďakovanie patrí všetkým 

priamym účastníkom protifašistického odboja, najmä však 
tým, ktorí poloţili ţivot za to, ţe tu dnes môţeme spoločne 

osláviť tento sviatok.“  
Trenčianske noviny 09.05.2005  

 

 

pplk v.v. Pavol Liška sa zapisuje do pamätnej knihy 
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„Predovšetkým oceniť príslušníkov protifašistického 

odboja je cieľom dnešného slávnostného zhromaţdenia,“ 

uviedol v piatok dňa 6. mája 2005 veliteľ síl výcviku 
a podpory brigádny generál Ing. Ján Kačmár počas 

zhromaţdenia príslušníkov Veliteľstva síl výcviku a podpory 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne uskutočnenej pri príleţitosti osláv 60. 

výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad 
fašizmom. Okrem pribliţne dvadsiatich účastníkov 

protifašistického odboja z trenčianskeho regiónu sa zasadania 
príslušníkov veliteľstva zúčastnili aj predstavitelia miestnej 

štátnej správy, samosprávy a ďalší hostia. Prítomných odbojá-

rov brigádny generál Ing. Ján Kačmár ocenil udelením pa-
mätnej plakety. Poďakovanie za dôstojné uctenie si statočnosti 

a odvahy príslušníkov odboja sa veliteľovi síl výcviku a pod-
pory dostalo počas prejavu zástupcu oblastného výboru Slo-

venského zväzu protifašistických bojovníkov. Pplk. v.v. 

Alfonz Bučko pripomenul, ţe i v súčasnosti, napriek všetkých 
súčasným problémom, sa na obete bojov v druhej svetovej 

vojne nesmie zabúdať. Mier v dnešnej dobe sa berie ako 
samozrejmosť, ale pre našu generáciu to bol cieľ, pre ktorý 

mnohí moji spolubojovníci poloţili ţivot“ .  

Vlastné poznámky 
 

Na oslavách mesta Kragujevac v dňoch 5. aţ 8. mája 2005 
druţobného partnera Trenčína v Srbsku a Čiernej Hore, sa 

zúčastnili predstavitelia trenčianskej samosprávy – zástupca 

primátora msta Trenčín Ing. Anton Boc, poslanec dlhodobo 
uvoľnený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák a  

prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. Iveta 

Orgoníková. Okrem Trenčanov sa na oslavách sa zúčastnili 

zástupcovia miest z Českej republiky, Poľska, Talianska, 

Rumunska, Macedónska a USA. Oslavy sprevádzal bohatý 



 120 

kultúrny program, vystúpenia folklórnych súborov, vernisáţe 

a slávnostné zasadnutie zastupiteľstva mesta, kde zastupitelia 

deklarovali rozvoj medzinárodných vzťahov a spolupráce. Len 
pre spätnú reflexiu slovenskú a srbskú históriu prvýkrát spojil 

rok 1918, keď sa v tomto meste vzbúrili slovenskí vojaci zo 
71. pešieho pluku so zbraňou v ruke proti vládnucej Rakúsko-

uhorskej monarchii. Začiatok spolupráce oboch miest je 

datovaný rokom 1973. Členovia delegácie Mesta Trenčín si 
uctili pamiatku padlých hrdinov a poloţili veniec na cintoríne 

slovenských vojakov. Absolvovali aj dvojstranné rokovania, 
kde okrem dohody o ďalšom rozširovaní vzájomných kontak-

tov ponukli spoluprácu Mestskému úradu v Kragujevaci v pro-

grame rozvoja matričných evidencií a procesného riadenia 
samosprávy. Výsledkom spolupráce bude realizácia našich 

skúseností v riadení mesta Kragujevac a získanie finančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie pre naše druţobné 

mesto. 

Info Trenčín 19.05.2005 
Pomocná evidencia 258/1/05 

 

Pri príleţitosti tohtoročného Dňa Európy pozval predseda 

vlády Francúzskej republiky Jean-Pierre Raffarin 500 
primátorov a starostov francúzskych obcí a rovnaký počet 

primátorov európskych druţobných miest alebo miest, ktoré sa 

zapájajú do dynamicky sa rozvíjajúcej spolupráce s francúz-
skymi mestami či obcami. Na slávnostnom akte, ktorý sa 

konal v Paláci predsedu vlády v Paríţi dňa 9. mája 2005 sa 
zúčastnili aj štyria slovenskí primátori – Alexander Slafkovský 

z Liptovského Mikuláša, Milan Benč z Prešova, Jaroslav 

Demian z Brezna a Ing. Branislav Celler z Trenčína. Fran-
cúzsky premiér sa pre hospitalizáciu nemohol slávnostného 

aktu zúčastniť, zastúpil ho minister zahraničných vecí Michel 

Barnier. Vo svojom príhovore vyzdvihol dôleţitosť tohto 

stretnutia, konaného pod heslom „Európa, ktorá zbliţuje“ 
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v čase, keď sa krajina Galského kohúta pripravuje na 

referendum o prijatí euroústavy. Oslavy Dňa Európy 

vyvrcholili v záhradách Paláca predsedu vlády, kde sa 
slovenskí primátori stretli aj s mimoriadnou a splnomocnenou 

veľvyslankyňou Slovenskej republiky vo Francúzsku Máriou 
Krásnhoroskou. Trenčiansky primátor Ing. Branislav  Celler 

rokoval aj s primátorom druţobného mesta Cran-Gevrier 

Jeanom Boutrym. Hlavnou témou ich rozhovorov bola 
príprava a organizačné zabezpečenie Festivalu slovenských 

filmov vo Francúzsku, ktorý sa v Cran-Gevrier uskutoční 
v novembri 2005. 

Info Trenčín 19.05.2005  

Trenčianske noviny 16.05.2005  
Pomocná evidencia 258/1/05 

 
V Trenčíne sa v dňoch 

10. aţ 14. mája uskutočnili 

„Dni vidieka“. Úvod patril 
vernisáţi výstavy detí 

v Kultúrnom a metodic-
kom centra Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky 

v Trenčíne dňa 10. mája 
2005 pod názvom „Vidiek 

očami detí“, v ktorej sa 
prezentovali deti Trenčianskeho kraja. Na tom istom mieste sa 

dňa 12. mája 2005 uskutočnila konferencia pod názvom 

„Integrovaný rozvoj a financovanie vidieka“. Záver tohto 
podujatia patril dňa 14. mája 2005 ľudovej veselici na 

Mierovom námestí, kde do tanca hrali folklórne súbory a dy-
chovky z trenčianskeho regiónu. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 234/1/05 
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V dňoch od 9. do 11. mája 2005 prebehla vo všetkých 

krajských a okresných mestách celoslovenská  preventívna 

akcia s názvom Jablko – Citron. Polícia za tri dni skontro-
lovala  celkom 282 vodičov motorových vozidiel. Z toho dodr-

ţalo ustanovenú rýchlosť jazdy 211 vodičov (186 muţov a 25 
ţien). Ustanovenú rýchlosť jazdy vozidiel prekročilo v Tren-

čianskom kraji 71 vodičov. Ţiaci základných škôl tak odovzdali 

vodičom ako odmenu za dodrţanie rýchlosti 211 sladkých jabĺk 
a kyslý citrón dostalo za prekročenie rýchlosti jazdy 71 vo-

dičov. Preventívno-výchovná policajná akcia Jablko – Citron 
bola zameraná predovšetkým na kontrolu dodrţiavania ustano-

vených rýchlostí jazdy vozidiel. Dopravní policajti spoločne so 

ţiakmi 5. ročníkov základných škôl hodnotili aj ohľaduplnosť 
vodičov motorových vozidiel voči ostatným účastníkom cestnej 

premávky. V Trenčíne sa táto akcia uskutočnila dňa 10. 05. 
2005, od 14.

00
 do 15.

30
 hodiny na úseku cesty 1/61 – Trenčín. 

V tomto úseku polícia skontrolovala 39 vodičov. Z nich 20 

vozidiel prekročilo povolenú rýchlosť (z toho 14 muţov a 6 
ţien) a dostalo 20 citrónov a rýchlosť dodrţalo 19 vodičov (z 

toho 15 muţov a 4 ţeny) a dostalo za odmenu 19 jabĺk. 
Vlastné poznámky  

Pomocná evidencia 261/1/05 

 
 Dňa 18. mája 

2005 sa uskutočnila 
tlačová beseda Mesta 

Trenčín, ktorá bola 

zjednocujúcim prv-
kom pri ďalšom pos-

tupe ďalších prác 
v realizácii verejných 

WC na Sládkovičo-

vej ulici potom, keď 

zľava Tibor Hlobeň, Ing. arch. Adriana Mlynčeková, Ing. Branislav Celler, Ing. arch. Jozef 
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pri hĺbení základov boli odokryté klenby podzemnej chodby 

na mieste bývalého Kirchnerovho domu a Krajský pamiatkový 

úrad v Trenčíne preto v záujme záchrany archeologických ná-
lezov a nálezísk pozastavil zemné práce. Po privítaní regio-

nálnych novinárov tlačovým tajomníkom Tiborom Hlobe-
ňom, vyjadril stanovisko Mesta Trenčín k danému problému 

primátor Ing. Branislav Celler. Mesto Trenčín po dlhom 

hľadaní miesta pre umiestnenie verejného 
WC sa rozhodlo pred rokom, ţe tak bude 

v priestore Sládkovičovej ulice. Bolo si 
vedomé, ţe všade, kde sa v centre mesta 

zakopne, tak môţe sa objaviť niečo, čo je 

spojené s jeho históriou. Zrejme podobná 
situácia nás čaká aj pri rekonštrukcii 

Mierového námestia. 
Takţe nás neprekvapilo, 

ţe v danom priestore sa našli pamiatkové 

objekty, ktoré majú svoj význam, a preto 
právom boli pozastave-

né stavebné práce Kraj-
ským pamiatkovým úra-

dom v Trenčíne. Mesto Trenčín nemá vý-

hrady voči archeologickému výskumu, 
ktorou sa skúma história tejto časti mesta. 

Po predchádzajúcich rokovaniach s pa-
miatkármi sa našlo riešenie, aby sa jednak 

splnil pôvodný zámer vybudovať verejné WC  ako aj 

verejnosti ukázať pamiatkové objekty, ktoré boli odokryté. 
Moţno to bude pre budúcnosť pre občanov ako aj pre 

návštevníkov mesta Trenčín atrakcia. So závermi Krajského 
pamiatkového úradu v Trenčíne vo veci ďalšieho základného 

archeologického výskumu zoznámila Mgr. Katarína Nim-

čová. Uviedla, ţe treba vykonať v danom priestore archi-

Mgr. Katarína Nimčová 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 

Ing. Branislav Celler 
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tektonicko-historický výskum vo väzbe na mestské opevnenie 

(barbakan). O ďalších plánoch Mesta Trenčín z pohľadu 

spolupráce s archeológmi informovala vedúca Útvaru územ-
ného plánu a architektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. 

arch. Adriana Mlynčeková. Celkom určite príde ku kori-
govaniu pôvodnej projektovej dokumentácie najprv štúdiou 

a potom zmenou projektovej dokumentácie. Predpokladáme 

ďalšiu spoluprácu s archeológmi z Tren-
čianskeho múzea a Krajského pamiatkové-

ho úradu v Trenčíne, aby sa dokončil ar-
cheologický výskum. Prepracovaná projek-

tová dokumentácia bude konzultovaná 

s odborníkmi a po ich schválení sa bude na 
prácach pokračovať. Spoločným kompro-

misom bude prezentácia historických ná-
lezov ako aj dokončenie investičnej akcie budovaných ve-

rejných WC. Svoje ďalšie predstavy v realizácii verejných 

WC vypovedal aj realizátor projektovej dokumentácie Ing. 

arch. Radim Krecháč. Snahou projekčného kolektívu bude 

sprístupniť na povrch pešej zóny, doplniť zeleňou tak, aby 
nemuseli ľudia vchádzať do podzemia, ale mohli to vidieť 

zvrchu. Z technického riešenia problému bude treba zväčšiť 

výkopovú jamu, aby mohli byť sprístupnené pohľady na 
odokryté historické objekty i zo zabudovaných verejných WC. 

O ďalšom postupe prác Ing. arch. Jozef Múdry z Krajského 
pamiatkového úradu v Trenčíne ocenil prístup Mesta  Trenčín 

na rokovaní pamiatkovej komisie dňa               

9. mája 2005, kde sa zaviazal rešpektovať 
závery pamiatkových úradov. Záverečné 

stanovisko zo strany Mesta Trenčín vys-
lovil jeho primátor Ing. Branislav Celler. 

I napriek tomu, ţe poţadované zmeny 

zmenia rozpočtované náklady na celú 
Ing. arch. Radim Krecháč 

Ing. arch. Jozef Múdry 
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stavebnú akciu i tak sa tejto akcie mesto nevzdáva a finančné 

prostriedky zo svojho rozpočtu zabezpečí. Verí v to, ţe 

spoločne so všetkými zainteresovanými orgánmi a organizá-
ciami sa nájde detailné riešenie, aby  plánovaná investičná 

akcia spĺňala všetky pamiatkové, estetické, prevádzkové a iné 
kritéria. Zároveň vyslovil myšlienku, ţe pokiaľ Krajský 

pamiatkový úrad v Trenčíne bude predpokladať nutnosť ďal-

šieho archeologického výskumu ďalej do Štúrovho námestia, 
Mesto Trenčín sa nebude k týmto poţiadavkám stavať indi-

ferentne. Vzhľadom na uţ spomínané nepredvídané sku-
točnosti sa nestihne pôvodný termín odovzdania verejných 

WC do uţívania v mesiaci august 2005. Predpokladá sa, ţe 

nový termín ukončenia sa posunie na budúci rok 2006. Ale to 
všetko závisí po opätovnom prehodnotení projektovej doku-

mentácie a následnom schvaľovaní v príslušných orgánoch. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 23.05.2005 

Pomocná evidencia 264/1/05, 277/1/05 
 

Dňa 19. mája 2005 sa 
stretli v Trenčíne primátor 

Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler a primátor 
Mesta Zlín Mgr. Tomáš 

Ulehla. Spoločnou témou 
ich stretnutia boli moţnosti 

vzájomnej spolupráce 

v oblasti zavedenia ego-
vernmentu pri spoločných 

prezentáciach turistických 
zaujímavostí oboch miest s pod-porou európskych fondov. 

Zároveň diskutovali aj o vzájomnej účasti na letných 

kultúrnych akciách. Prezreli si Klientske centrum a vymenili si 

zľava Ing. B. Celler a Mgr. T . Ulehla podpisujú zmluvu 
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skúsenosti s jeho fungovaním. Na záver stretnutia podpísali 

obaja primátori zmluvu o partnerstve v projekte Kongresového 

centra mesta Zlín. Zmluva vytvára priestor pre reprezentáciu 
mesta Trenčín a Zlín, najmä pri realizácii akcií 

medzinárodného významu v oblastiach mene-ţérskej 
a kongresovej turistiky, kultúrnych a spoločenských akciách, 

konaných v kongresovom centre Zlín. Táto zmluva nezakladá 

ţiadne financovanie mestom Trenčín. 
Info Trenčín 02.05.2005 

Pomocná evidencia 278/1/05 
          

Dňa 18. mája 2005 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler nového riaditeľa Vojenského opraváren-

ského podniku 027, š.p. Trenčín Ing. V. Podluckého, ktorý 

nastúpil do funkcie  od 1. mája 2005. 
Info Trenčín 02.05.2005  

Pomocná evidencia 278/1/05 
 

 

Dňa 23. mája 2005 prijal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec delegáciu Šuma-

dijského okruhu zo Srbska a Čiernej 
hory, ktorú tvoril 

jeho predseda Mi-

roslav Marinkovič a starosta obce Ba-
točina Radisa Miloševič s manţelkou. 

Po predstavení 
hostí informoval 

Ing. Štefan Štefanec novinárov o výs-

ledkoch rokovania delegácie s vedením 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Záujem by sa mal v budúcnosti odvíjať 
predovšetkým na úrovni vzájomnej 

výhodnej výmeny tovarov, ako aj na kontaktoch v oblasti 

Ing. Štefan Štefanec 

Miroslav R. Marinkovič 

Radisa Miloševič 
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kultúry a športu, pretoţe obe strany majú činné folklórne 

súbory a aktívnych športovcov. Hosťom 

bola poskytnutá aj informácia 
o organizácii regiónov v Eu-rópe, aby sa 

vedeli zorientovať, aké pod-mienky 
musia splniť pri vstup do Európskej 

únie. Návšteva hostí Šuma-dijského 

okruhu zo Srbska a Čiernej hory sa uskutočnila na pozvanie 
Tren-čianskeho samosprávneho kraja, pretoţe v roku 2004 bol 

na návšteve v ich okruţnom meste Kragujevac podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabián. Ten aj 

vysvetlil, prečo práve Kragujevac a Šumadijský okruh sú 

predmetom záujmu. Podnetom k nadviazaniu kontaktov bola 
predovšetkým, ţe existuje dlhodobé partnerstvo medzi 

mestom Trenčín a mestom Kragujevac, spečatené krvou 44 
popravených vojakov 71. pešieho pluku „trenčianskeho“ na 

konci prvej svetovej vojny v Kragujevaci. Obaja hostia vo 

svojich vystúpeniach poďakovali za pozvanie navštíviť 
Trenčiansky kraj. Po tla-

čovej besede navštívili 
Trenčiansky hrad, Boj-

nický hrad a mesto My-

java. Na pracovnom obe-
de v hoteli Tatra rokovali 

aj s viceprimátorom mes-
ta Trenčín Ing. Antonom 

Bocom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 

Info Trenčín 02.05.2005  
Pomocná evidencia 278/1//05 

 

Ing. Jozef Fabián 
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Dňa 26. mája 2005 sa uskutočnila tlačová konferencia 

veliteľa pozemných síl a výcviku Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky 
generálporučíka Ing. 

Milana Maxima. 
Vo svojom 

príhovore 

informoval, ţe reorganizáciou 

vojenských útvarov znamená aj uvoľne-
nie vojenských ob-jektov. Takto sa stane 

s vojenskými objektami v Jelšave, Bardejove a Štúrove. 
V zmysle zákona tieto objekty ponúkne orgánom miestnej 

štátnej správy, samosprávy a v prípade ich nezáujmu ich 

ponúkne na odpredaj iným záujemcom. Pre rok 2005 zatiaľ 
nie sú plánované reorganizačné zmeny v Kasárňach SNP 

v Trenčíne i keď táto otázka uţ dlhšiu dobu rezonuje na 
verejnosti. Prápor podpory velenia, ktorý je v kasárňach 

umiestnený i v súčasnosti zabezpečuje mierové i vojnové 

úlohy všetkých  zariadení, ktoré sú v posádke Trenčín – Vyšší 
vojenský súd Trenčín, Veliteľstvo pozemných síl Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky, Veliteľstvo výcviku a podpory 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a  Veliteľstvo vojenskej 

polície. Od 1. júla 2005 vytvorí Veliteľstvo pozemných síl 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky dočasné stráţne roty 
zamerané na fyzickú ochranu dôleţitých objektov ako sú 

muničné sklady a budovy veliteľstva. Veliteľstvo pozemných 
síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky má mať podľa 

modelu 2015 celkom 8000 príslušníkov, dve brigády, 4 

generálporučík Ing. Milan Maxim 
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prápory, jeden chemický, jeden ţenijný a jeden výsadkový 

pluk. 

Trenčianske noviny 30.05.2005  
Pomocná evidencia 282/2/05 

V dňoch 28. aţ 29. mája 2005 sa uskutočnilo národné 
stretnutie slovenských vidieckych líderiek v Trenčíne. Toto 

rokovanie bolo zamerané na vzdelávanie a posilňovanie 

vidieckych líderiek a výmenu skúseností. Stretnutie bolo 
súčasťou medzinárodného projektu „Učíme sa zo skúseností“, 

podporovaný programom EÚ Socrates, konkrétne jeho 
podprogramom Gruntvig 2. V tomto projekte sú okrem 

slovenských ţien zapojené aj ţeny z Poľska a Veľkej Británie. 

Po troch medzinárodných stretnutiach, na ktorých si vymieňali 
skúsenosti z oblasti rozvoja vidieka, sa v kaţdej krajine sa 

uskutočňovalo národné stretnutie, na ktorých účastníčky 
medzinárodných stretnutí prenášajú skúsenosti a inšpirácie 

ďalším ţenám. V prvý deň rokovania venovali skúsenostiam z 

poľskej Lubawky a waleského Pembrokshire. Na druhý deň sa 
hovorilo o problémoch siete vidieckych líderiek na Slovensku 

a o ocenení „Vidiecka líderka roka“, ktoré udeľuje Vidiecka 
organizácia pre komunitné aktivity (VOKA). Stretnutie pripra-

vili OKA z Banskej Bystrice a Spoločnosť pre trvalo udrţa-

teľný ţivot. 
Trenčianske noviny 30.05.2005 

Pomocná evidencia 282/4/05 
 

Pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa 
detí sa uskutočnila 

dňa 1. júna 2005 
tlačová beseda, ktorej 

sa okrem primátora 

Mes-ta Trenčín Ing. 

zľava –René van der Linden, Koosvan Tamelen, Jacques van der Linden, Ing. Jana 



 130 

Brani-slava Cellera zúčast-nili i ďalší hostia – generálny 

sponzor be-nefičného zápasu AS Trenčín FC Utrecht Jacques 

van der Lin-den, generálny manaţér AS Trenčín Mgr. 

Róbert Rybníček, veľvyslanec Fondu dr. Klaun Štefan 

Skrúcaný, manaţérka Fondu dr. Klaun Ing. Jana 

Sedláčková, kapitán seniorského tímu AS Trenčín Michal 

Kubala, manaţér FC Utrecht René van der Linden, tréner 

FC Utrecht Koosvan Tamelen a kapi-tán FC Utrecht Adnan 

Alisic. Po privítaní prítomných hostí hovorcom primátora 

Mesta Trenčín Tiborom Hlobeňom ako prvý vystúpil primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý informoval, ţe 

Mesto Trenčín sa 

v súčasnom období 
sústredilo na budovanie 

trávnatých ihrísk na 
Ostrove a umelého 

trávnika na futbalového 

štadióna Sihoť. 
Filozófiou Mesta 

Trenčín pre naj-bliţšiu 
budúcnosť je, aby 

všetky ihriská slú-ţili 

mládeţi. Na jeho vystúpenie naviazal ge-nerálny manaţér  AS 
Trenčín Mgr. Róbert Rybníček. Ten vyjadril svoje 

poďakovanie Mestu Trenčín za jeho starostlivosť o šport, 
najmä o futbal, vytváraním materiálno-technických predpo-

kladov, spočívajúcich v budovaní nových trávnatých ihrísk 

ako aj umelého trávnika podľa klasifikácie exekutívy FIFA. 
Umelý futbalový trávnik je stanovenou podmienkou zo strany 

FIFA pre zápasy vrcholných futbalových zápasov. Rekon-
štrukcia v Trenčíne by mala začať v mesiaci jún  a mala by sa 

ukončiť v mesiaci august 2005. Vzhľadom na to, ţe rekon-

štrukčné práce na trávniku sú v časovom sklze, tak tri aţ štyri 

zľava – Š. Skrúcaný, B. Zubričaňák, Ing. B. Celler, T. Hlobeň 
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zápasy by mal AS Trenčín hrať na náhradnom ihrisku. Vo 

svojom vystúpení priblíţil svoju návštevu v holandskom 

Utrechte. Prekvapila ho nielen starostlivosť o mládeţ pre 
športovanie, pre ktorú je k dispozícii 14 štadiónov, ale aj to, ţe 

tento športový areál navštevujú celé rodiny, čím vzniká 
vzájomne spojená komunita, ktorej cieľom spoločensko-

kultúrne a športové vyţitie. Zaujímavá aj tá skutočnosť, ţe 

seniorskí futbalisti sa často stretávajú na ihrisku s malými 
futbalistami, pre ktoré sú vzorom. Poslanec Mesta Trenčín, 

dlhodobo uvoľnený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák 
vo svojom príhovore potvrdil tendenciu Mesta Trenčíne 

v starostlivosti o športové vyţitie detí v sídliskách, pre ktoré 

v roku 2005 sa investuje niekoľko miliónov Sk do rekon-
štrukcie areálov materských škôl s tým, aby tieto slúţili nielen 

povinnej telesnej výchove predškolských zariadení, ale slúţili 
po vyučovaní aj širokej verejnosti. O poslaní Fondu dr. Klaun 

hovorila Ing. Jana Sedláčková. V závere tlačovej besedy 

vystúpil generálny riaditeľ firmy holandskej firmy „Hoek“ 
Jacques van der Linden, ktorý priblíţil sociálny rozmer 

nadchádzajúceho Medzinárodného dňa detí, keď jeho firma 
prostredníctvom holandskej firmy „Vitaal“ repasovala 40 

vozíkov pre zdravotne odkázaných ľudí a na futbalovom 

zápase medzi seniorskými futbalistami AS Trenčín a FC 
Utrecht ich odovzdá novým uţívateľom.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 4. júna 2004 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler Jeho Excelenciu, 
mimoriadneho a splno-mocného 

veľvyslanca Holandského kráľovstva 
v Slovenskej republike Laurena 

Louisa Stok-visa. Po zápise do 

pamätnej knihy Mesta Trenčín sa 

Ing. Branislav Celler víta Laurenta Louisa Stokvisa 
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spolu zúčastnili na slávnostnom odovzdaní zdravotného 

vozíka zdravotne postih-nutému Milankovi Valáškovi zo 

Sobotišťa, ktorý mu odovzdal generálny riaditeľ holandskej 
firmy „Hoek“ Jacques van der Linden. Na tejto spomínanej 

slávnosti sa zúčastnili ďalej futbalisti a funkcionári FC 
Utrecht, funkcionári Mesta Trenčín a rodičia Valáškovi. Za 

dar sa poďakoval tak Milanko Valášek ako aj jeho rodičia. Na 

otvorenej scéne potom 
Milanko Valášek ukázal 

všetkým prítomným aké má 
šoférske schopnosti mané-

vrovaním v priestore obrad-

nej miestnosti. Na záver tejto 
mimoriadnej udalosti odov-

zdali manaţér FC Utrecht 
René van der Linden a tréner 

FC Utrecht Koosvan Tame-

len ako symbol priateľstva a spomienky na dnešný deň 
klubové šály primátorovi Mesta Trenčín Ing. Brani-slavovi 

Cellerovi a Jeho Exelencii splnomocnenému veľvy-slancovi 
Holandského kráľovstva Laurenovi Louisovi Stok-visovi. 

Vlastné poznámky 

 
Dňa 10. júna 2005 odovzdal 

primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler po prestrihnutí symbo-

lickej stuhy s náčelníkom Mestskej 

polície v Trenčíne Mgr. Františ-

kom Orsághom do prevádzky nové 

vysunuté pracovisko Mestskej polí-
cie Trenčín – Zámostie, umiestne-

ného na Školskej ulici č. 330 – pre  

lepšiu orientáciu v objekte bývalej 
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Materskej školy Kvetná. V krátkom pressfoyé o vzniku 

a poslaní nového pracoviska mestskej polí-cie hovoril jeho 

náčelník Mgr. František Orságh. Okrem iného povedal, ţe 
sprístupnenie nového pracoviska sa stalo po minu-loročnej 

rajonizácii mesta Trenčín jednotlivým príslušníkom mestskej 
polície ďalším významným krokom, keď od dneš-ného dňa 

celá oblasť Zámostia sa dostala pod ich drobnohľa-dom na 

dobu 24 hodín. Pre občana to má ešte ďalšiu 
výhodu, ţe v prípade jeho sťaţnosti, podnetu, 

či ţia-dosti nemusí ísť do centra mesta, ale 
všetko sa vybaví operatívne na vysunutom 

praco-visku. Na vysunutom pracovisku bude 

praco-vať v jednotlivých smenách 10 
policajtov, pod vedením svojho vedúceho 

Mgr. Miro-slava Galbavého. Na príhovor 
náčelníka mestskej polície nadviazal 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Okrem iného uviedol, ţe v mestskej 
časti Trenčín – Západ ţije v súčasnosti 

pribliţne 9.300 obyvateľov, čo je dosť. 
Snahou Mesta Trenčín sa 

stalo, aby všetky veľké 

mestské aglomerácie boli pokryté mestskou 
políciou, preto pristúpilo k budovaniu jej 

vysunutých pra-covísk. Realizáciu tohto 
zámeru umoţnilo  aj personálne krytie 

mestskými policajtmi pri uplatnenie 

jedného policajta na jeden-tisíc obyvateľov. 
Na sídlisku Juh bolo otvo-rené v roku 2004. Dnes bolo 

otvorené vy-sunuté pracovisko na Zámostí a do konca roka 
2005 sa plánuje otvoriť vysunuté pracovisko v mestskej časti 

Trenčín – Sever, v uvoľnených priestoroch Materskej školy 

Trenčín, Opatovská ulica. Svoje dojmy z otvorenia 

primátor Ing. Branislav Celler 

Mgr. Miroslav Galbavý 
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vysunutého pracoviska mestskej polície vyjadril aj predseda 

Mestskej časti Trenčín – Západ Martin Barčák vo svojom 

vystúpení, keď povedal, ţe od nápadu aţ po realizáciu 
vysunutého pracoviska bolo treba veľmi málo času. Mestskí 

policajti pri svojej kontrolnej čin-nosti uţ nebudú strácať čas 
dochádzaním z centra a ten pred-chádzajúci stratený čas budú 

môcť plne venovať svojej čin-nosti. Ešte pred otázkami 

novinárov bol 
predstavený aj 

vedúci 
vysunutého 

pracoviska 

mestskej 
polície Mgr. 

Miroslav 
Galbavý, kto-

rý vyslovil 

presvedčenie, 
ţe pracovisko 

pod jeho vede-
ním bude plniť všetky úlohy kvalitne tak, aby občania v tejto 

mest-skej časti boli spokojní. Na otázku noviná-rov, kde sa 

bude sústrediť pozornosť mestských policajtov odpovedal, ţe 
ich chce bohuţiaľ sklamať. Nie je v rómskej komunite, ktorá 

bola presťahovaná zo Ţelezničnej ulice na Kasárenskú ulicu 
(sú zatiaľ disciplinovaní). Najväčší problém v tejto mestskej 

časti je s existenciou nepovolených skládok odpadu. Preto 

jednou z dôleţitých úloh vyhľadávanie tých, ktorí porušujú 
príslušné záväzné nariadenie Mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 10. júna 2005 sa uskutočnil v Barborinom 

paláci spoločenský večer členov Rotary Clubu vysunuté pracovisko vybavené modernou PC technikou 
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Trenčín pri príleţitosti slávnostného udelenia Charty Rotary 

International tomuto trenčianskemu klubu za účasti guvernéra 

Diskritku 2240 Rotary Clubu Viktora Príkazského 
a predstaviteľov sponzorského Rotary Clubu z Piešťan. 

Slávnostný večer otvorila úvodná skladba v podaní členiek 
Orchestra Afrodité. Slávnostný prejav 

predniesol prezident Rotary Clubu Trenčín Ján 

Babič, ktorý 
okrem iného 

konštatoval, 
ţe dnešným 

dňom sa stal 

trenčiansky Rotary Club 
súčasťou medzi-národného 

Rotary Clubu. Históriu a sú-
časnosť Trenčianské-ho 

hradu priblíţila jeho ria-diteľka Katarína Babičová. Rotary 

club Trenčín potom prijal ďalších štyroch nových členov. 
Guvernér Disktriktu Rotary Clubu č. 2240 Viktor Príkazský 

odovzdal prezidentovi Rotary Clubu Trenčín Jánovi Babičovi 
listinu Charty Rotary 

International. Pri tejto 

príle-ţitosti spomenul, 
ţe sa potvrdila 

ţivotaschopnosť klubu 
v Trenčíne, ale najmä 

to, ţe pri významnom 

100. výročí zaloţenia 
prvého Rotary Clubu sa 

im dostalo toto výz-
namné ocenenie. Tren-

čiansky Rotary Club je v poradí  53 klubom na území 

bývalého Česko-slovenska. S pozdrav-nými príhovormi vys-

orchestr Afrodité 

Ján Babič 
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túpili Ţelmíra Kabátniková zo švédskeho Rotary Clubu, 

ktorá odovzdala sponzorský dar 300 US $, zástupca Rotary 

Clubu v Nitre Michal Sedlár a zástupca Rotary Clubu 
z Piešťan Milan Fekete, ktorý odovzdal sponzorský dar 

20.000,- Sk. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 13.06.2005 

Pomocná evidencia 312/1/05, 332/2/05 

 

Od pondelka 6. júna 2005 06,
00

 hodiny rána sa začala 
najväčšia medzinárodná dopravno-bezpečnostná akcia v 

strednej Európe. Na vodičov čakal na cestách tentoraz 

medzinárodný policajný Jastrab. Podľa informácií Vladimíra 
Gemelu z Prezídia Policajného zboru sa akcia konala súčasne 

v šiestich krajinách - na Slovensku, v Českej republike, 
Poľsku, Rakúsku, Maďarsku a Slovinskej republike. Akcia sa 

skončila v nedeľu 12. júna o 05,
00

 hodine ráno. Policajti sa 

zameriavali hlavne na rýchlosť, pouţívanie bezpečnostných 
pásov, na alkohol za volantom. Dôraz sa kládol aj na 

medzinárodné cestné komunikácie, cesty v pohraničných 
oblastiach, odhaľovanie trestných činov, či pátranie po 

nelegálnych migrantoch. Ako informoval Gemela, na 

aprílovom stretnutí ministrov vnútra Salzburského fóra v 
Budapešti, minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír 

Palko informoval o skúsenostiach z našich dopravno-
bezpečnostných akcií a svojim zahraničným kolegom zároveň 

navrhol spoločnú dopravnú akciu. Touto akciou dostala táto 

dopravno-bezpečnostná akcia vo všetkých zúčastnených 
krajinách reálnu podobu.  Akcia sa skončila v nedeľu 12. júna 

o 05,
00

 hodine ráno. Počas dopravno-bezpečnostnej akcie 
„Jastrab“ bolo na území Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Trenčíne zapojených celkovo 252 policajtov a 89 osôb 

z vojenskej polície, obecných polícii, colnej správy ako aj 
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z radov dobrovoľných stráţcov poriadku. V priebehu akcie, 

polícia zistila 1.481 dopravných priestupkov. V blokovom 

konaní policajti  vyriešili  1.439 priestupkov v celkovej sume 
1.231.400 Sk. Najviac priestupkov sa dopustili vodiči, ktorí 

prekročili stanovenú rýchlosť a to v 723 prípadoch. 243 
vodičov nepouţívalo bezpečnostné pásy, 31 vodičov 

telefonovalo počas jazdy a 7 vodičov jazdilo pod vplyvom 

alkoholu. Porušenia pravidiel cestnej premávky sa dopustilo 
aj 50 cyklistov a chodcov. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 308/2/05 

 

Vo voľbách do vyššieho územného celku v Trenčianskom 
kraji vytvorili spoločnú koalíciu strany – Smer, Kresťansko-

demokratické hnutie, Slovenská národná 
strana, Hnutie za demokraciu a SF. Krajskí 

lídri týchto politických strán dňa                

11. júna 2005 podpísali koaličnú zmluvu na 
stretnutí v Prievidzi. Spoločným kandidá-

tom koalície na ţupana sa stal primár 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

trenčianskej nemocnice a poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky za stranu Smer MUDr. Miroslav Chovanec. 
Vlastné poznámky 

 
 

 

Ľudia z paneláka na Ulici Kapitána Nálepku v Trenčíne 

lapajú po dychu. Reštauráciu Kotva, ktorá roky stojí pred ich 
vysokým domom, kúpil nový majiteľ. Spoločnosť „Magnus 

Center“ chce do budovy investovať 180 miliónov Sk, o štvrti-

nu ju zväčšiť, nadstaviť a spraviť z nej hotel s diskotékou a 
bowlingom. Domáci sa však boja hluku a nesúhlasia ani s 

vyklčovaním okolitých stromov. “Nemôţeme im to dovoliť. 
Reštauráciu Kotva chcú rozšíriť tak, ţe sa bude takmer 

MUDr. Miroslav Chovanec 
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dotýkať nášho panelového domu,“ zúfa si domovníčka Ľud-

mila Šťasná. Petíciu proti prestavbe podpísalo 70 občanov. 

Dokument odovzdali na mestskom úrade aj správcovi domu - 
stavebnému bytovému druţstvu. „Pretoţe ľudia nesúhlasia, 

my musíme dať tieţ zamietavé stanovisko. Snaţíme sa však, 
aby s „Magnus Center“ komunikovali a dali si to vysvetliť,“ 

povedal predseda predstavenstva bytového druţstva Bohumil 

Guričan. „S obyvateľmi sa porozprávame, no plány meniť 
nebudeme. Stavba bude odhlučnená a namiesto vyťatých 

stromov zasadíme nové,“ povedal konateľ „Magnus Center“ 
Ladislav Medňanský.  

Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín ako prvé na Slovensku disponuje súborom 

virtuálnych 3d fotografií, tvoriacich 28 panorám rôznych 
pohľadov na mesto. Pospájaním jednotlivých panorám 

pomocou šipiek a vytvorením navigácie sa podarilo vytvoriť 

virtuálnu prehliadku mesta Trenčín ako súvislý film. Je 
k dispozícii aj na oficiálnej we-bovej stránke mesta 

www.trencin.sk. „Ponuka firmy „3d media“ zaujala svojou 
originálnosťou. 

Je robená ako sé-

ria fotografií 
v 360 stupňovom 

uhle. Vytvára tak 
panorámu, kde 

kaţdá z jej častí 

je zloţená z nie-
koľkých na seba 

nadväzujúcich 
fotografií ešte 

v rámci hĺbky záberu“ priblíţila projekt vedúca Útvaru marke-

tingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková. 

http://www.trencin.sk/
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A ďalej pokračovala - „Niečo podobné na Slovensku ešte 

neexistuje. Všetky ostatné virtuálne prehliadky sú robené 

inými technologickými spôsobmi, ktoré neumoţňujú také 
dokonalé pribliţovanie a zaostrovanie fotografií.“. Virtuálna 

prehliadka zahŕňa skoro celé mesto, počnúc ţelezničnou 
stanicou, prechádza cez Štefánikovú ulicu a hotel Tatra na 

Mierové námestie a končí pri Keramoprojekte na kriţovatke 

Ulíc Soblahovská a Legionárska. Najviac snímok zachytáva 
Trenčiansky hrad. Sú to aţ štyri panorámy z rôznych 

pohľadov. Nechýbajú ani ďalšie kultúrne pamiatky mesta, či 
športoviská. V rámci tvorby imidţu miesta má virtuálna pre-

hliadka na webovej stránke nezastupiteľné miesto. Predstavuje 

Trenčín prakticky vo všetkých kútoch sveta, stačí si len klik-
núť na doménu www.trencin.sk. To je pre rozvoj cestovného 

ruchu veľmi cenná devíza. Mgr. Renáta Kaščáková vidí ešte 
ďalší prínos projektu, ktorý stál mesto bez DPH 250.000,- Sk : 

„Máme k dispozícii niekoľko stoviek fotografií. Kaţdá je vo 

veľmi dobrom rozlíšení. Má teda vysokú kvalitu a dá sa 
pouţiť na spracovanie hoci  aj v plagátovej forme.“ 

Aktuality - www.trencin.sk. 
 

Dňa 11. júna 2005 na rokovaní snemu Slovenského 

Červeného kríţa v Banskej Bystrici zvolili jeho delegáti 
v tajnom hlasovaní za nového prezidenta PhDr. Helenu 

Kobzovú, ktorú Trenčania poznajú ako bývalú riaditeľku 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne a predsedníčku 

Územného spolku Červeného kríţa v Trenčíne. Vo voľbách 

kandidovala s Jozefom Murgašom a Vladimírom Karvajom. 
Do druhého kola postúpila po vypadnutí Jozefa Murgaša. Ako 

svoje priority uviedla predovšetkým stabilizáciu a upokojenie 
pomerov v Slovenskom Červenom kríţi, podporu územným 

spolkom Červeného kríţa a odbornú pomoc pri získavaní 

prostriedkov z grantov a získavanie nových mladých členov. 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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„V územných spolkoch je veľká sila dobrovoľníkov. Budeme 

pre nich organizovať odborné školenia, aby vedeli pre svoju 

činnosť získavať ďalších cez projekty podpory fondov“. 
Trenčianske noviny 13.06.2005  

Pomocná evidencia  330/2/05 
 

Dňa 20. júna 2005 sa začalo v Kultúrnom a metodickom 

centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky dvojdňové 
rokovanie medzinárodné-

ho kolokvia pod názvom 

„O regionálnej demo-

kracii v Slovenskej re-

publike a proces posil-

ňovania regionálnych 

samospráv“. Po privítaní 
hostí moderátorom podu-

jatia Antonom Šeptákom 

ako prvý vystúpil s 
pozdravným príhovorom predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Štefan Štefanec, ktorý okrem iného vyjadril 
nádej, ţe toto medzinárodné stretnutie splní svoje poslanie. 

Očakáva, ţe všetky vystúpenia obohatia všetkých účastníkov 

o nové myšlienky a vízie, tak potrebných pre rozvoj 
demokracie na úrovni regionálnej samosprávy Slovenskej 

republiky. V ďalšom svojom vystúpení priblíţil demografický, 
hospodársky a kultúrny ţivot a štruktúru Trenčianskeho kraja. 

S pozdravnými príhovormi ďalej vystúpili : 

 podpredseda Národnej rady Slovenskej 
republiky JUDr. Viliam Veteška, 

 prezident Komory regiónov Kongresu 
Rady Európy Yavuz Mildon,  

 José Palma Andrés, riaditeľ Direkto-

riátu E, DG Regionálna politika, Európ-

Ing. Štefan Štefanec 
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ska komisia,  

 podpredseda vlády Slovenskej republiky Ing. Pál Csáky, 

 minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky, Ing. László Gyurovský, 

 veľvyslankyňa Stálej misie Slovenskej republiky pri 
Rade Európy Anna Lamperová,  

 veľvyslanec Francúzska v Slovenskej republike Jacques 

Faure.  
Maratón prednášok otvoril poslanec Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček predniesol 
úvodnú správu o situácii regiónov v Slovenskej republike 

so zreteľom na Trenčiansky kraj. Po týchto vystúpeniach 

vyplnil časový priestor do obedňajšej prestávky kultúrny 
program, v ktorom vystúpili – tanečný pár manţelia 

Soukupovi, folklórny súbor Vršatec, študenti Stredného 
odborného učilišťa odevného a textilného v  Trenčíne s 

prehliadkou svojej modelovej tvorby. Na záver kolokvia sa 

uskutočnila tlačová konferencia. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 20. júna 2005 prijala vedúca útvaru  komunikácie 

a marketingu Mestského 

úradu v Trenčíne Mgr. 

Renáta Kaščáková deti 

z partnerského mesta Tar-
now z Poľska. Deti pod 

vedením Ryszarda Tra-

cza a Graţejny Skovroňovej 

boli v Trenčíne na pozvanie 

Mgr. Renáta Kaščáková, orientuje svojich hostí na priloţenej mape 

detí bola plná zasadačka 
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Mesta Trenčín. Malé pohoste-nie a drobné  suveníry o meste 

Trenčín vytvorili výbornú a priateľskú atmosféru prijatia. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 21. júna 
2005 na záver dvoj-

dňového medziná-

rodného kolokvia 
o re-

gio-
nálnej 

demo-

kracii 
a pro-

cese 
posilňovania regionálnych samospráv v Trenčíne sa usku-

točnila tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnili predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Štefan Štefanec, prezident Komory 

regiónov Kongresu Rady Európy Yavuz 

Mildon,  generálny sekretár Komory 

regiónov Kongresu Rady Európy Gün-

ter Mudrich, štátny tajomník Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky Ing. 

Zsold Lukáč 
a generálny riadi-

teľ Sekcie pre európske záleţitosti na 

Úrade vlády Slovenskej republiky Ing. 

Ladislav Setnický. So záverečným ko-

muniké, prijaté účastníkmi medzinárod-
ného kolokvia zoznámil predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Štefan Štefanec : 

Yavuz Mildon 

Ing. Ladislav Setnický 

Ing. Štefan Štefanec 
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Účastníci medzinárodného kolokvia prehlásili, ţe : 

- miestne a regionálne samosprávne autority by mali byť 

povaţované za kľúčových aktérov zniţovania úrovne 
rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenskej 

republiky; 
- regionálna demokracia je úzko 

spojená s procesom odstraňovania 

disparít prostredníctvom regionálnej 
politiky. Proces regionálnej 

demokratizácie sa zdynamizoval po 
vstupe Slovenskej republiky do 

Európskej únie, ktorá podporuje 

politiku regionálneho rozvoja 
jednotlivých členských štátov, 

poskytnúc im rôzne nástroje. Európska únia sa stáva 
Európou regiónov. V rámci európskych spoločenstiev, 

význam regiónov a snaha mať moţnosť rozhodovať 

o zásadných otázkach narastá; 
- samosprávne autority na miestnej a regionálnej úrovni 

prispievajú k harmonizácii a vyrovnanému rozvoju regiónov 
aktivizovaním ich vnútornej ekonomiky v náväznosti na 

sociálny a kultúrny potenciál štrukturálnych a kohéznych 

politík členských štátov Európskej 
únie; 

- samosprávne kraje uprednostňujú 
intenzívnejšiu účasť na komplexnom 

riadení a implementácii štrukturálnych 

fondov, predovšetkým v programovom 
období, ktoré sa práve pripravuje pre 

roky 2007 aţ 2013 v rámci Národného 
strategického referenčného rámca; 

- podpora ďalšiemu pokroku v procese decentralizácie 

Slovenskej republiky v prospech posilňovania kompetencií 

Gűnter Mudrich 

Ing. Zsold Lukáč 
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regionálnych a miestnych samospráv za účelom 

efektívnejšieho výkonu ich funkcie. 

Okrem svojho prehlásenia, účastníci medzinárodného 
kolokvia odporučili Vláde Slovenskej republiky : 

- poskytnúť kompetencie regiónom v programovaní, riadení 
a implementácii nástrojov Európskej únie;  

- zrýchliť proces fiskálnej a kompetenčnej decentralizácie; 

- presadzovať rozvoj ľudských zdrojov, modernej technickej 
infraštruktúry a poznatkovo orientovanej ekonomiky; 

- prehodnotiť a novelizovať zákon o podpore regionálneho 
rozvoja; 

- zabezpečiť lepšiu informovanosť o aktuálnej situácii 

a poskytovať ţiadateľom základné informácie o príprave 
a priebehu hodnotenia rozvojových projektov. 

Na tlačovej konferencie vystúpili aj jej zahraniční hostia. 
Poďakovali organizátorom za pozvanie na medzinárodné 

kolokvium. S uznaním konštatovali, ţe jeho priebeh potvrdil 

postup demokratizácie v podmienkach obecnej a regionálnej 
samosprávy v Slovenskej republike. Na záver konferencie 

odpovedali na otázky novinárov.  
Trenčianske noviny 27.05.2005 

Pomocná evidencia 354/2/05 

 
Dňa 22. júna 2005 

na záver ukončených 
rokovaní najvyšších 

predstaviteľov Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja 

a francúzskeho Re-
giónu Pikardia so sí-

dlom v Amiens, za 

účasti zástupcov mé-
podpis dohody zľava - Claude Gewerc a Ing. Štefan Štefanec 
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dií podpísali štatutárni zástupcovia oboch zmluvných strán – 

za Trenčiansky  samo-správny kraj 

jeho predseda Ing. Štefan Štefanec 
a za Región Pikardia ClaudeGewerc 

Dohodu o partnerstve medzi Re-

giónom Pikardia so sídlom 

v Amiens a Trenčianskym samo-

správnym krajom. V preambule do-
hody sa vyjadruje snaha oboch zmluv-

ných strán prispieť k posilneniu 
slovensko – francúzskeho priateľstva 

a snaha angaţovať sa v oblasti upevňovania podpory jednoty 

európskeho kontinentu. Slávnostne 
sa prehlasujú za partnerov, ktorých 

cieľom je zabezpečiť nepretrţitý 
rozvoj vzájomných vzťahov. Vzá-

jomne výhodná spolupráca sa bude 

uskutočňovať v rámci kompetencií 
zmluvných strán a v rozsahu čin-

ností vymedzených vnútroštátnymi 
právnymi normami a medzinárodný-

mi dohodami platnými medzi Fran-

cúzskou republikou a Slovenskou republikou. Predmetom 
podpísanej dohody je vzájomná spolupráca v oblasti kultúry, 

športu, vzdelávania, cestovného ruchu a miestneho rozvoja. 
Pri napĺňaní obsahu dohody v jednotlivých formách 

spolupráce bude menovaný za kaţdú zmluvnú stranu 

konkrétna osoba. Najmenej jedenkrát ročne sa uskutoční 
spoločné pracovné stretnutie, na ktorom sa pripraví podrobný 

program spolupráce na obdobie jedného roka. Preto i jeho 
vyhodnotenie sa bude uskutočňovať jedenkrát ročne na 

zasadnutí Regionálnej rady Pikardie a na Zastupiteľstve 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. V závere treba konšta-

Clauda Gewerc 

Ing. Štefan Štefanec 

Clude Gewerc 
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tovať, ţe predmetnú dohodu prerokovali a schválili najvyššie 

orgány zmluvných partnerov – Regionálna rada Pikardie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 28. apríla 2004. Na 
slávnostnom podpise dohody sa zúčastnila Jeho Excelencia, 

veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Jacques 

Faure. Posledne menovaný prehlásil, ţe od svojho nástupu do 

diplomatickej misie sa snaţil, aby kaţdý kraj mal svojho 

partnera z Francúzska. Aj zajtra na workschope v Nitre 
podpisuje podobnú dohodu o spolupráci Nitriansky 

samosprávny kraj s francúzskym 
Regiónom Schampang. Pre sloven-

ských partnerov získavať informácie 

z iných regiónov nebude problé-
mom, pretoţe existuje medzi fran-

cúzskymi regiónmi partnerský 
vzťah. Záver patril otázkam noviná-

rov a odpovede na ne zo strany 

predstaviteľov zmluvných strán. 
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 27.05.2005 
Pomocná evidencia 354/1/05 

 

Veľká i Malá Skalka patria 
k najznámejším pútnickým miestam 

na Slovensku a zároveň sú najvýz-
namnejšou sakrálnou pamiatkou 

v katastri mesta Trenčín. Vlastníkom 

objektov však nie je mesto, ale Bis-
kupstvo Nitra a spravuje ho Farský 

úrad v Skalke nad Váhom. Všetky 
zainteresované subjekty sa stretli 

v Trenčíne na pôde Mestského úradu 

v Trenčíne dňa 17. júna 2005, aby 
Jacques Faure 

Jacques Faure 
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spravili prvý krok na púti s cieľom vrátiť komplexu 

dôstojnosť, ktorú si právom zaslúţi. Stretnutie, na ktorom sa 

zúčastnili okrem trenčianskeho primátora Ing. Branislava 

Cellera riaditeľ Biskupskej kancelárie v Nitre Mons. ThDr. 

Štefan Vallo, PhD., ekonomický riaditeľ Biskupstva Nitra 
Mgr. Štefan Maják, správca Rímsko-katolíckeho farského 

úradu v Skalke nad Váhom Mgr. Stanislav Strapko a starosta 

obce Skalke nad Váhom Anton Horečný, určite nebolo 
posledné. Všetky subjekty sa totiţ zhodli na potrebe pripraviť 

zmluvu o spolupráci medzi Mestom Trenčín, Obcou Skalke 
nad Váhom 

a Biskup-

stvom Nitra 
s cieľom do-

budovať, 
skvalitniť 

a spoločne 

prezentovať 
túto význam-

nú sakrálnu 
pamiatku aj 

mimo tradičných pútí, počas celej turistickej sezóny. Projekt 

obnovy celého komplexu pripravili uţ v minulosti študenti 
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave. „Projekt si podrobne preštudujeme a vzhľadom 
na to, ţe Veľká i Malá Skalka sa nachádzajú v našom kata-

strálnom území, pripravíme ďalšie, zamerané na dobudovanie 

parkoviska a sociálnych zariadení, či miesta pre predaj suve-
nírov, aby mohli slúţiť návštevníkom uţ v letnom období roku 

2006“ uviedol po stretnutí Ing. Branislav Celler. Podľa jeho 
slov v rámci plánovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia, 

keď sa budú nasvecovať  pamiatkové objekty v meste Trenčín, 

pribudne k nim kláštor i kostol tak, aby boli od cesty vidi-

objekty Veľkej Skalky 
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teľné. „Sme pripravení aj finančne pomôcť pri prevádzkovaní 

komplexu napríklad dotovaním sluţieb, ktoré budú 

zabezpečovať sprievodcovia. Predpokladáme, ţe ľudia, ktorí 
majú k tomuto miestu blízko, vytvoria občianske zdruţenie 

a my ho finančne podporíme.“ Pútnické miesto Skalka pozo-
stáva z dvoch objektov - Malej a Veľkej Skalky. Malú Skalku 

tvorí dvojveţový kostolík postavený v románskom slohu. Bol 

zasvätený Svätému Benediktovi a po prvý raz sa spomína 
v roku 1208. Komplex zloţený z kostolíka, kláštora a jaskyne 

nesie názov Veľká Skalka. Kostolík bol postavený v roku 
1224 v gotickom slohu. V roku 1664 sa celý objekt dostal pod 

správu jezuitov, ktorí ho zrekonštruovali a v roku 1717 

postavili kaplnku Svätého Andreja-Svorada a Beňadika s no-
vou kupolou a veţou. V objekte kláštora sa nachádza vchod do 

pôvodnej jaskyne pustovníkov.  
Info Trenčín 30.06.2005 

Pomocná evidencia 343/1/05, 358/1/05 

 
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra pripravila v 

spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky informačný deň pre záujemcov o 

čerpanie financií z eurofondov dňa 27. júla 2005 v budove 

Krajského úradu v Trenčíne. Bol súčasťou novej výzvy v 
rámci Grantovej schémy na podporu prípravy miestnych a 

regionálnych projektov. Účastníci sa oboznámili so základ-
nými pravidlami výzvy od pracovníkov Ministerstva výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Beatrix Bará-

nyovej a Martina Čatloša. Podľa informácie Hany Backovej 
z Trenčianskej regionálnej rozvojovej agentúry o projekty 

môţu ţiadať obce a mestá, mikroregióny, zdruţenia miest a 
obcí, miestne regionálne verejné organizácie. Ţiadatelia môţu 

získať od 10 aţ do 100-tisíc euro na podporu projektu neinves-

tičného charakteru so spolu financovaním ţiadateľa vo výške 
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5 %. Termín predloţenia projektov stanovili do 25. augusta 

2005. Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra vystupuje 

ako predĺţená ruka ministerstva a vďaka zmluve od roku 2003 
pôsobí ako technický sekretariát. Jej úlohou je informovať 

ţiadateľov o schéme a jej pravidlách, poskytovať konzultácie 
k projektovým zámerom, ale taktieţ sledovať a pomáhať pri 

implementácii úspešných projektov. Trenčianska regionálna 

rozvojová agentúra plní aj ďalšie funkcie, keď monitoruje 
štrukturálne programy Európskej únie, poskytuje konzultácie 

ţiadateľom z verejného, ale i súkromného sektora, spracováva 
štúdie a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 

mestá a obce, je účastníkom v medzinárodných projektoch, 

pomáha študentom s diplomovými prácami s regionálnou 
tematikou a realizuje akreditovaný kurz pre budúcich pro-

jektových manaţérov. 
Vlastné poznámky  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mesto 
Piešťany a Mesto Trenčín sa z iniciatívy svojich primátorov 

Andreja Ďurkovského, Rema Cicutta a Ing. Branislava 

Cellera rozhodli dňa 6. júla 2005 v bratislavskom Primaciál-

nom paláci podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci, najmä v 

oblasti rozvoja aktívneho cestovného ruchu a kultúry. 
Samosprávy všetkých troch miest vychádzali z presvedčenia, 

ţe ďalší rozvoj cestovného ruchu v regióne je moţné urýchliť 
vytvorením spoločného projektu, ktorý bude schopný 

návštevníkom miest ponúknuť rozšírené atraktívne produkty. 

Od tohto projektu si sľubujú zatraktívnenie pobytu 
návštevníkov vo svojich mestách a v konečnom dôsledku 

predĺţenie ich pobytu. Všetky tri mestá majú dnes kvalitné 
dopravné spojenie diaľnicou, čím sa cestovanie medzi nimi 

stalo otázkou 45-60 minút. To je vzdialenosť, ktorá umoţňuje 

ponúkať turistické produkty jednotlivých miest ako spoločný 
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produkt. Bratislava, Piešťany a Trenčín sa dohodli na 

vzájomnej výmene informácií z oblasti cestovného ruchu a 

kultúry prostredníctvom mestských informačných centier, 
prepojením webových stránok a pravidelnou výmenou 

tlačených materiálov. Do diskusie sa zapojili okrem 
primátorov, tieţ odpovedajúc na otázky novinárov Vladimír 

Greţo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného 

strediska, Eva Pobjecká, zástupkyňa primátora mesta Piešťany 
a Mgr. Renata Kaščáková, vedúca útvaru marketingu, Mestský 

úrad Trenčín. 
Ponuku partnerov 

začlení kaţdé mesto 

do vlastnej ponuky 
sluţieb a produk-

tov, napr. bratislav-
ské produkty bude 

moţné objednať si 

na recepciách hote-
lov v Piešťanoch a 

Trenčíne a naopak 
formou provízneho predaja. Dôleţitou súčasťou rámcového 

programu spoločných aktivít budú prezentácie jednotlivých 

miest v partnerských mestách, napr. účasť Bratislavy a 
Trenčína na podujatiach Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v 

Piešťanoch a recipročne v Bratislave a v Trenčíne. Uţ počas 
jubilejného 30. ročníka festivalu „Kultúrne leto Bratislava“ sa 

v sobotu 20. augusta 2005 uskutoční spoločné podujatie na 

Hlavnom námestí Deň Piešťan a Trenčína v Bratislave. Do 
konca tohto roka budú v jednotlivých mestách vzájomne 

hosťovať viaceré kultúrne telesá. Všetky tri mestá chcú v 
rámci kultúrnych večerov organizovať stretnutia s umelcami a 

inými významnými osobnosťami - rodákmi alebo obyvateľmi 

- jednotlivých miest. Plánuje sa tieţ výmena ponúk školských 

zľava – primátor Mesta Piešťany Remo Cicutto, primátor hlavného mesta SR Bratislava 

Andrej Ďurkovský a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
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výletov pre základné školy. Tieto aktivity sú smerované k 

vytvoreniu lepšej atmosféry vzájomného porozumenia a 

spoznávania sa medzi občanmi jednotlivých miest. Na rok 
2006 mestá plánujú vydať spoločný turisticko-informačný 

materiál s ponukou všetkých troch miest. Konkrétny plán a 
harmonogram realizácie tohto spoločného projektu do konca 

roka 2006 vypracuje pracovná skupina, ktorej členov menujú 

primátori jednotlivých miest. 
Trenčianske noviny 11.07.2005 

Info Trenčín 14.07.2005  
Pomocná evidencia 365/3/05, 372/1/05,  

 

Mesto Trenčín dostalo v závere minulého roka 2004 finan-
čný dar od Leteckých 

opravovní Trenčín vo 
výške 500 tisíc Sk. 

Primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler 
vtedy prisľúbil, ţe tieto 

peniaze budú pouţité 
na výbavu materských 

škôl, ich telocviční 

a športových areálov. 
Dostanú rehabilitačné 

zariadenia, ako sú ribstoly, rebriny, ţinenky, malé basket-
balové koše či detské skladačky. Mesto Trenčín pristúpilo ak-

tívne k svojim najmladším obyvateľom a v rámci podpory 

pohybových aktivít, nevyhnutných pre zdravý vývoj dieťaťa, 
pripravilo rekonštrukciu detských ihrísk v šestnástich mater-

ských školách na území mesta. Opravené by mali byť do 
začiatku nového školského roka 2005/2006. Okrem toho sa 

pripravila rekonštrukcia desiatich detských ihrísk v jednotli-

vých mestských častiach pri obytných zónach na Uliciach 

deti  po prázdninách , keď našli na školskom dvore nový vláčik na hranie 
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Šafárikova, Východná, Noviny, Gagarinova, Osvienčimská, 

Kvetná, Bavlnárska, Obchodná a v parku pri Kultúrnom 

stredisku  Zlatovce. To sú ihriská síce existujúce, ale 
v dezolátnom stave. Budú tam prvky pre deti predškolského 

veku i školopovinnú mládeţ. Do rekonštrukcie detských ihrísk 
Mesto Trenčín investovalo takmer 7,9 miliónov Sk.  

Detské ihriská v mestských častiach 

Poradov

é číslo 
A k c i a I n v e s t í c i a v  Sk 

1. Detské ihrisko –Šafárikova ul., Trenčín  514 600 Sk 
2. Detské ihrisko –Východná ul., Trenčín  575 800 Sk 

3. Detské ihrisko – sídlisko Noviny, Trenčín 573 700 Sk 
4. Detské ihrisko –Gagarinova ul., Trenčín  548 500 Sk 
5. Detské ihrisko –Osvienčimská ul., Trenčín 429 500 Sk 

6. Detské ihrisko – sídlisko  Kvetná, Trenčín 586 400 Sk 
7. Detské ihrisko –Obchodná ul., Trenčín  401 800 Sk 

8. Detské ihrisko – Bavlnárska  ul. 1., Trenčín 319 400 Sk 
9. Detské ihrisko –Bavlnárska  ul. 2., Trenčín 321 400 S k  
10. Detské ihrisko – park Kultúrne stredisko Trenčín – Zlatovce   77 200 Sk 

 S p o l u  4 348 300 Sk 

Detské ihriská v materských školách 

Poradov

é číslo 
A k c i a I n v e s t í c i a  v  

Sk  

1. Detské ihrisko - Materská škola ul. Švermova, Trenčín 154 900 Sk 

2. Detské ihrisko - Materská škola ul. Turkovej, Trenčín  170 600 Sk 

3. Detské ihrisko - Materská škola ul. Gagarinova, Trenčín 180 200 Sk 
4. Detské ihrisko - Materská škola ul. Povaţská, Trenčín 180 100 Sk 

5. Detské ihrisko - Materská škola ul. Opatovská, Trenčín 323 000 Sk 

6. Detské ihrisko - Materská škola ul. Soblahovská, Trenčín 193 800 Sk 

7. Detské ihrisko - Materská škola ul. 28. októbra, Trenčín 192 100 Sk 
8. Detské ihrisko - Materská škola ul. Legionárska, Trenčín 149 300 Sk 

9. Detské ihrisko - Materská škola ul. Šmidkeho, Trenčín 121 700 Sk 

10. Detské ihrisko - Materská škola ul. J. Halašu, Trenčín  209 600 Sk 
11. Detské ihrisko - Materská škola ul. Šafárikova, Trenčín 234 300 Sk 

12. Detské ihrisko - Materská škola ul. Stromová, Trenčín 145 500 Sk 

13. Detské ihrisko - Materská škola Kubrá, Trenčín 250 000 Sk 

14. Detské ihrisko - Materská škola Opatová, Trenčín 126 800 Sk 

15. Detské ihrisko - Materská škola ul. Na dolinách, Trenčín 320 300 Sk 

16. Detské ihrisko - Materská škola Záblatie, Trenčín  91 500 Sk 

17. Detské ihrisko - Materská škola ul. Medňanského, Tre nčín  206 900 Sk 

18. Detské ihrisko - Materská škola ul. Orechovská, Trenčín  99 200 Sk 

19. Detské ihrisko - Materská škola ul. M. Nešporu, Trenčín  122 500 Sk 
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 S p o l u 3 472 300 Sk 

Sumarizácia realizácie rekonštrukcie detských ihrísk 

Poradov

é číslo 
S u m a r i z á c i a  I n v e s t í c i a  v  

Sk  

1. Dets ké ihris ká  - mests ké časti  4 348 300 Sk  

2. Dets ké ihris ká  - ma ters ké š koly  3 472 300 Sk 

 S p o l u  7 820 600 Sk 

 

Vlastné poznámky 
 

Koncom mesiaca júna 2005 bola vymenená prvá polovica 
informačných tabúl roz-

miestnených v piatich 

lokalitách  mesta Trenčín. 
Výtvarné riešenie ich 

nového šatu v podobe 
panoramatického pohľa-

du na centrum mesta 
Trenčín podľa návrhu 

trenčianskeho Ing. arch. 

Júliusa Brúnu spracovala 
firma Fotoa z Trenčianskych Teplíc. Druhá polovica infor-

mačných tabúl uţ bola vyhotovená, ale v nesprávnych mierach 
firmou Mapa Slovakia, takţe ich osadenie sa uskutočnilo aţ 

v mesiaci júl 2005. 

Vlastné poznámky 
 

Uţ pár rokov sa hovorilo 
o tom, ţe armáda uţ nepo-

trebuje svoje priestory 

v Trenčíne pre svoje účely, 
a preto uvoľní svoje pries-

tory. Táto neoficiálna 
šepkanda dostala svoje kon-

ohraničená plocha Kasární SNP má plochu 7 hektárov 



 154 

krétne kontúry vyhlásením ministra obrany Slovenskej 

republiky Ing. Juraja Lišku, ktorý nariadil opustiť Kasárne 

Slovenského národného povstania oproti ţelezničnej stanici, 
aby tak umoţnil ich vyhlásenie za prebytočné a mohli prejsť 

do vlastníctva civilného sektoru. Otento lukratívny majetok 
v širšom centre mesta Trenčín prajavilo Mesto Trenčín 

i Trenčiansky samosprávny kraj. Podľa novinárov s týmto 

rozhodnutím ministra nesúhlasili vysokí vojenskí funkcionári 
na čele s náčelníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

generálom Ľubomírom Bulíkom. 
Trenčianske noviny 01.08.2005 

Pomocná evidencia 391/1/05 

 
Z utorka 9. na stredu 10. augusta 2005 zrekonštruovaný 

primátorsky trakt zaplavila voda. Táto havária bola spôsobená 
firmou realizujúcou stavebné práce a doslova vyhnala 

pracovníkov z priestorov, v ktorých len pre dvomi dňami 

začali pracovať. Voda však z prvého poschodia pretiekla na 
prízemie, kde sa nachádza klienske centrum a poškodila 

sadrokartónové obklady a tri stoly. Pracovníci za obdobie, čo 
sa všetko vysúšalo, pracovali vo svojich pôvodných 

kanceláriach. Odhad škôd prevýšil sumu 100 tisíc Sk.  

Trenčianske noviny 15.08.2005  
Pomocná evidencia 414/1/05 

 
Ráno dňa 13. augusta 2005 anonymné telefonáty najprv 

ráno pred 06,
00

 hod. zastavili ţivot na ţelezničnej stanici 

v Piešťanoch a o 07,
20 

hod. aj na ţelezničnej stanici v 
Trenčíne. Vlaky zastali pred obidvomi stanicami a roztrpčení 

cestujúci a ţelezničiari čakali pred opáskovanými ţeleznič-
nými budovami. Polícia počas tejto doby pátrala po nahlá-

sených bombách. Samozrejme, ţe bomba sa nenašla. Vlaková 

doprava bola obnovená po 10,
00

 hod. 
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Trenčianske noviny 15.08.2005 

Pomocná evidencia  451/1/05 

 
Na svojom riadnom zasadnutí sa dňa 25. augusta 2005 

stretli poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Roko-
vanie viedol primátor mesta Ing. Branislav Celler. Úvod ro-

kovania patril hlavné-

mu kontrolórovi mesta 

Ing. Martinovi Biča-

novi. Poslanci zobrali 
na vedomie jeho infor-

matívnu správu o pl-

není uznesení mest-
ského zastupiteľstva. 

Okrem iného uviedol, 
ţe v kontrolovanom období bolo reali-

zovaných 16 opráv uznesení mestského 

zastupiteľstva. Hlavný kontrolór infor-
moval poslancov aj o výsledkoch svojej 

činnosti v prvom polroku 2005 a pred-
loţil plán kontrolnej činnosti na ostá-

vajúcich šesť mesiacov roka, ktorý pos-

lanci väčšinou hlasou schválili. Poslanci 
kladne zareagovali na protest okresného prokurátora JUDr. 

Milana Marka proti zmene zriaďovacej listiny Sociálnych 
sluţieb mesta Trenčín m.r.o., ktorú schválili vo februári 2005. 

Prokurátor napadol rozpor v zriaďovacej listine so zákonmi 

o sociálnej pomoci a obecnom zriadení. Podľa jeho vyjadrenia 
zariadenie sociálnych sluţieb, zriadené ako rozpočtová orga-

nizácia, nemôţe mať pri rozhodovaní o poskytovaní opatro-
vateľskej sluţby a o úhrade za ňu postavenie správneho orgá-

nu. Rozhodovanie tu prináleţí mestu, resp. primátorovi ako 

štatutárovi. V rámci majetkových prevodov poslanci zo zaují-

Ing. Martin Bičan 
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mavých prevodov schválili kúpu pozemku na Kiššovej ulici 

v Trenčín – Istebníku o výmere 4.590 m
2
 za cenu 6.300.000 

Sk a pozemok na Soblahovskej ulici oproti areálu Mestského 
hospodárstva a správy lesov v Trenčíne o výmere 10.035 m

2
 

za cenu 14.049.000 Sk. Oba pozemky Mesto Trenčín kúpi za 
účelom prípravy územia pre výstavbu rodinných domov pre 

rodiny z Trenčín – Orechové, ktoré opustia svoje pôvodné 

bydliská v súvislosti s modernizáciou ţelezničnej trate. 
Poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie vyhod-

notenie plnenia Rozpočtu mesta Trenčín k 30. júnu 2005. Vo 
vyhodnotení sa okrem iného kon-

štatovalo, ţe rozpočet Mesta Trenčín 

na rok 2005 vrátane finančných ope-
rácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov 

a výdavkov, dosiahol za prvý polrok 
2005 prebytok vo výške 98.875.000 

Sk. Východiská rozpočtu Mesta 

Trenčín na rok 2006 predstavil pos-
lancom člen mestskej rady Ing. Ján 

Krátky. Poslanci vzali jeho správu na vedomie a privítali 
najmä skutočnosť, ţe pre rok 2006 nebudú zvýšené sadzby 

dane z nehnuteľnosti. Zvýšenie výnosov z miestnych daní 

chce mesto dosiahnuť najmä kontrolnou činnosťou. Poslanci 
mestského zastupiteľstva schválili aj návrh zmluvy o spo-

lupráci medzi Mestom Trenčín a Ob-
cou Zamarovce pri zabezpečovaní 

verejného poriadku v areáli Ostrova, 

ktorého časť spadá pod katastrálne 
územie Zamaroviec. K spracovaniu 

zmluvy došlo na základe sťaţností 
občanov, podľa ktorých návštevníci 

Ostrova často rušili verejný poriadok, 

predovšetkým vo večerných hodinách 

Ing. Ján Krátky 

primátor Ing. Branislav Celler 

Ing. Ján Krátky 
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počas konania kultúrnych a športových podujatí. Ak návrh 

zmluvy schvália aj poslanci Obecného zastupiteľstva 

v Zamarovciach, mestskí policajti v Trenčíne budú mať právo 
kontrolovať dodrţiavanie verejného poriadku aj v častiach 

Ostrova, patriacich Zamarovciam. V závere svojho rokovania 
poslanci schválili návrh na vyradenie Materskej školy na 

Gagarinovej ulici zo siete škôl a školských zariadení k 31. de-

cembru 2005. Namiesto predškolského zariadenia bude 
v objekte zriadené spoločenské centrum trenčianskych 

seniorov. Na záver sa uskutočnila interpelácia poslancov.  
Vlastné poznámky 

 

Dňa 26. augusta 2005 občania 
mesta Trenčín vzdali na spo-

mienkovej slávnosti pri Pamätníku 
na Brezine hold 61. výročiu Slo-

venského národného povstania. Za 

smútočného chorálu Vojenskej 
hudby Pozemných síl Slovenskej 

republiky po delegácii 

Mesta Trenčín poloţili 

vence vďaky aj delegácie 
samosprávnych a štát-

nych orgánov, politické 
strany Trenčianskeho kraja k pamätníku. Po básni prednesenej 

Kristínou Chlapíkovou slávnostný prejav predniesol primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Nesmieme zabudnúť na 

delegácia Mesta Trenčín vzdáva úctu padlým 
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ţijúcich účastníkov Slovenského národného povstania. Im 

patrí naša úcta za preliatu krv, za utrpenie v zajateckých 

táboroch a v nejednom prí-
pade spochybňovanie ich 

činov v povojnových ro-
koch. Trvalá spomienka 

patrí tým, ktorí neváhali 

preliať 
svoju krv 

a poloţiť 
svoj za slo-

bodu ná-

roda. Sú pre nás tichým mementom zvrátenej 
moci. To je jeden zo základných odkazov, kto-

ré nám Slovenské národné povstanie zanecha-
lo. Sloboda a demokracie sa nerodili ľahko. Preto zvýraznil 

potrebu neustále pripomínať mladej 

generácii, ţe moţnosti, ktoré im posky-
tuje dnešná doba, sú výsledkom aktivít 

predchádzajúcich generácií. Na vystú-
penie nadviazal člen Obvodného výbo-

ru základnej organizácie Zväzu protifa-

šistických bojovníkov v Trenčíne pod-
plukovník v. v. 

Pavol Liška, kto-
rý okrem iného 

priblíţil význam-

né obdobie slovenského národa. Chalúp-
kovské „A ty mor ho“, ktoré zaznelo 

z banskobystrického slobodného vysie-
lača bolo tak emociálne, ţe slovenský 

národ povstal z vlastnej vôle, nikým 

nenútený, aby zastavil postupujúce jed-

delegácia Zväzu protifašistických bojovníkov 

slávnostný prejav primátora Ing. B. Cellera 

Lúcia Chlapíková 

pplk. v.v. Pavol Liška 
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notky Nemeckej armády na Slovensko. Národ povstal, aby 

zmyl zo seba biľag prisluhovačstva k fašizmu. Významnú 

úlohu v tomto smere mal 
rozkaz generála Jána Goliana, 

aby vojenská zloţka Sloven-
ského štátu začala obrannú 

činnosť proti nastupujúcej Ne-

meckej armáde. Počas druhej 
svetovej vojny bolo ozbrojené 

vystúpenie Slovákov porov-
nateľné s ozbrojeným vystú-

pením juhoslovanských partizánov. No dobre vyzbrojená 

Nemecká armáda však povstalcov zatlačila do hôr. Ich pomsta 
za vzdor zanechala masové hroby, vypálené dediny a depor-

tácie občanov do vyhladzovacích táborov. Vzdávame česť 
a slávu všetkým tým, čo poloţili svoje ţivoty za nás, ktorí tu 

ţijeme. Hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ sa slávnosť 

skončila. 
 Pomocná evidencia 408/1/05, 409/1/05 

 
V poradí uţ tretím vysunutým pracoviskom trenčianskej 

mestskej polície je po sídlisku Juh a Zámostí sa stala aj 

mestská časť Sever, do ktorej územne patria sídlisko Sihoť 
a mestské časti Kubra, Kubrica, Opatová a aj trenčiansko-

zamarovský Ostrov. Od 2. septembra 2005 sa v tomto 
najväčšom policajnom obvode v nepretrţitej sluţbe strieda 10 

policajtov. Základňu majú v areáli Materskej školy na 

Opatovskej ceste. Podľa slov náčelníka mestskej polície Mgr. 
Františka Országha cieľom je, aby tak ako je v iných 

teritóriách mesta, sa aktívnou prítomnosťou mestských 
policajtov zvýšila bezpečnosť občanov ţijúcich na danom 

území. „Aby sa predchádzajúce konštatovanie nestalo len 

prázdnou frázou, musíme komunikovať s občanmi, pozor-

horiaci kahan – symbolika vzdania úcty antifašistovi F. Kotzmannovi 
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ne, trpezlivo  počúvať a operatívne riešiť ich podnety“. Aj keď 

v tejto mestskej časti policajti neevidujú ţiadnu závaţnú 

trestnú činnosť, vedúci pobočky Mestskej polície Sihoť Ing. 
Jozef Čermák si stanovil tieto priority :  

 sústrediť sa predovšetkým na mládeţ a ponúknuť jej súťaţe 
a moţností na športovanie; 

 riešiť problémy s parkovaním, najmä nákladných vozidiel, 
s nedostatočnou parkovacou kapacitou pred MG Rink, 

dodrţiavaním zatváracích hodín v reštauračných 
zariadeniach a pod. 

Česť prestrihnúť pásku v nových priestoroch mestskej polície 
pripadla primátorovi Ing. Branislavovi Cellerovi, ktorý pri 

tejto príleţitosti povedal, ţe „trenčianska mestská polícia 

sfunkčnením vysunutého pracoviska Sihoť ukončila druhú 
etapu svojho prerodu. Prvá sa týkala počtu policajtov, keď 

dnes je na kaţdých tisíc obyvateľov v meste  jeden policajt. 
Cez vysunuté pracoviská sa dostávajú, čo najbliţšie 

k občanom a teraz ich čaká tretia, najnáročnejšia etapa, t.j. 

neustále zvyšovať kvalitu práce“. 
Info Trenčín 08.09.2005  

Pomocná evidencia  456/1/05 
 

Dňa 4. septembra 2005 sa uskutočnila v Kultúrnom 

stredisku Somer v Trenčíne Republiková rada Aliancie nového 
občana, ktoré pod vedením svojho predsedu Pavla Ruska 

rozhodla, ţe 11. septembra 2005, teda o týţdeň sa v Ţiline 
uskutoční mimoriadny jej kongres. Republiková rada zároveň 

rokovala o tom, ako zabezpečiť kongres, aby bol v súlade so 

stanovami. Jeho delegáti sa okrem iného vyjadria aj k 
zotrvaniu nespokojných podpredsedov Ľubomíra Lintnera, 

Jirka Malchárka a Františka Tótha. Rokovalo sa aj o 
budúcnosti podpredsedu Ľuba Romana a Alexandra Kovala, 

ktorí sa tieţ pridali na stranu platformy. Mimoriadny kongres 
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by sa vyjadril aj k odchodu Aliancie nového občana do 

opozície.  

Vlastné poznámky 
 

Mestská polícia v Trenčíne a Policajný zbor Slovenskej 
republiky kvôli pondelkovému začiatku nového školského 

roku ráno dňa 5. septembra 2005 posilnili hliadky pred 
školami v Trenčíne ako v iných mestách Slovenska a na 

frekventovaných cestách, aby zabránili prípadným dopravným 

nehodám. Podľa dlhodobých štatistík totiţ nástupom do školy 
nehodovosť u detí stúpa. Najmladší ţiaci sú rizikovou 

skupinou najmä preto, ţe prichádzajú do školy rozšantení z 
prázdnin a sú menej obozretní na cestách. Obozretní rodičia uţ 

dnes s deťmi urobili prechádzku do školy a zistili nové 

najvhodnejšie trasy do školy. V prvých dňoch bolo samo-
zrejmé, ţe rodičia menšie deti sprevádzali do školy. Pri výbere 

trasy dbali na to, aby dieťa čo najmenej prechádzalo cez 
vozovku. To platí aj pri vystupovaní dieťaťa z vozidla. Treba 

ho poučiť, aby neprechádzalo na takých miestach, kde nemá 

dostatočný výhľad na obidve strany, alebo spomedzi 
zaparkovaných vozidiel. Dôleţité je, aby školáka videli aj 

ostatní účastníci cestnej premávky, najmä vodiči. Rodičia 
môţu hroziace riziko zníţiť tým, ţe budú svoje deti obliekať 

nielen pohodlne, ale i dostatočne pestro. Vodič dieťa zbadá z 

diaľky, ak je jeho odev, školská taška, topánky, či čiapka 
vybavená reflexnými nášivkami či odrazkami.  

Vlastné poznámky 
 

Trenčianska verejnosť sa na mestskom cintoríne v Trenčíne 

rozlúčila s popredným činiteľom v oblasti vzdelávania a kul-
túrno-spoločenského ţivota s Mgr. Ladislavom Jamborom, 

ktorý zomrel nečakane dňa 3. septembra 2005. V spomienkach 
lúčiaceho sa Iva Velikého bol priblíţený jeho 73 ročný plodný 

ţivot. Ako rodák z Povaţian mal vrúcny vzťah k dávnej 
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minulosti, k dedičstvu predkov a historickým hodnotám. Jeho 

mladícky sen, byť pilotom sa síce nikdy nesplnil, ale túţbu 

lietať a pozorovať  svet z vtáčej perspektívy čiastočne naplnil 
ako letecký inštruktor a učiteľ bezmotorového lietania. 

Povolanie učiteľa bolo jeho voľbou na profesionálnej dráhe. 
Jeho pôsobiskami sa stali základné školy v Lúke nad Váhom, 

Bošáci, Starej Turej. Po absolvovaní Vysokej školy pedago-

gickej bol menovaný za okresného školského inšpektora 
a neskôr pracovníkov a riaditeľom Materiálového strediska pri 

odbore školstva Okresného národného výboru v Trenčíne. 
Popri svojom zamestnaní sa venoval svojím záľubám ako boli 

numizmatika, filatélia a letecká história. Toto všetko vedel 

skĺbiť aj v starostlivosti o svoju rodinu. Jeho zásluhou boli 
vydané desiatky medailí k rôznym príleţitostiam, nehovoriac 

o jeho bohatej publikačnej činnosti v odbornej a regionálnej 
tlači, o nekonečnom počte vedených seminároch a prednáš-

kach ... Odišiel od nás človek veľmi pracovitý, pritom veľmi 

skromný, mimoriadne priateľsky ochotný vţdy poradiť, 
pomôcť, keď sa vyskytli problémy.  

Vlastné poznámky 
 

Rotary je svetová organizácia osôb rozličných povolaní, 

ktorí sa venujú humanitárnej sluţbe, v profesionálnom i 
osobnom ţivote príkladne dodrţiavajú a podporujú vysoké 

etické zásady a taktieţ vo svete šíria dobrú vôľu a poro-
zumenie. Tieto ideály sa pestujú v Rotary Cluboch. 

Rotariánske motto „Service above self“, sluţba druhému pred 

vlastným záujmom, najlepšie charakterizuje humanitárneho 
ducha u viac ako  1,2 miliónov členov tejto organizácie. Pre 

Rotary je na celom svete charakteristické priateľstvo jeho 
členov a významné projekty a pomoc nielen v rámci obce či 

mesta, ale i v celosvetovom merítku. Nositeľmi týchto 

myšlienok sú jednotliví Rotariáni, ktorí majú vo svojom 
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prostredí byť vzorom a ţiť podľa rotariánskych princípov a 

ideálov. Rotary International, najstaršia servisná klubová 

organizácia, má viac ako 31 000 Rotary klubov pôsobiacich 
v 165 krajinách sveta.  Dňa  13. september 2005 bol pre 

Rotary klub v Trenčíne, ktorý sa radí medzi najmladšie na 
Slovensku, skutočne významným dňom. V rámci pracovného 

výjazdu na Slovensko, ktoré je s Českou republikou 

v spoločnom dištrikte, poctil  návštevou Rotary klub 
v Trenčíne, guvernér dištriktu 2240 Otakar Veselý 

s manţelkou a asistentom guvernéra z Rotary klubu Ţilina 

Vladislavom Ta-

mášim. Návšteva 

a stretnutie rotariá-
nov zo švédskej 

Motaly s pánom 
guvernérom a tren-

čianskymi priateľmi 

z Rotary klubu po-
tvrdilo, ţe projekty, 

ktoré vo svojom 
príhovore predstavil 

guvernér dištriktu, 

majú skutočne medzinárodný dosah a potvrdzujú vysoký 
kredit činností, ktoré vyvíjajú Rotary kluby na celom svete. 

Vo vzájomných rozhovoroch guvernéra dištriktu 2240 Česká 
republika a Slovenská republika Otakara Veselého s prezi-

dentom Rotary klubu Trenčín Mariánom Strieţencom sa 

potvrdilo, ţe vôľa pomáhať a hľadať východiská v problé-
moch s priateľmi z celého sveta nás robí silnejšími a v me-

dzinárodnom partnerstve nachádzame priateľov s vôľou 
spolupracovať s nami v kaţdej oblasti.  Prezidentka Rotary 

klubu zo švédskej Motaly Margareta Alexanderson kon-

štatovala, ţe Rotary je viac ako priateľstvo a ponúkla 
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trenčianskym kolegom významné námety na spoločné 

projekty. Tieţ mladý študent Jarett Rude z Rotary klubu 

v Camrose z provincie Alberta v Kanade, ktorý je v Trenčíne 
na ročnom výmennom pobyte, bude mať iste nezabudnuteľné 

záţitky zo stretnutia, ktoré moţno právom radiť medzi 
najvýznamnejšie spoločenské udalosti roku. Trenčín je členom 

Rotary International len tri mesiace, ale uţ teraz sa plne zapája 

do medzinárodných projektov. V rámci výmeny študentov 
sme vyslali jednu mladú Trenčianku do USA a u nás teraz 

študuje  kanadský stredoškolák Jarett. Uskutočnila sa týţdenná 
návšteva spriateleného Rotary klubu zo švédskej Motaly. A 

návšteva guvernéra dištriktu v tom istom termíne bola akousi 

šľahačkou na torte, ktorou vyvrcholili  septembrové aktivity 
Rotary klubu Trenčín, povedal prezident Rotary klubu Trenčín 

Marián Strieţenec. 
Info Trenčín 22.09.2005  

Pomocná evidencia 479/1/05 

 
Práce na výstavbe verejného WC na Sládkovičovej ulici, 

ktorým predchádzala riadna projektová a legislatívna príprava, 
boli zastavené po odkrytí archeologických nálezov časti 

barbakanu a frag-

mentov  zásobova-
cích chodieb. 

Mesto Trenčín 
ihneď zahájilo ro-

kovania s Kraj-

ským pamiatko-
vým úradom 

v Trenčíne, ako 
príslušným orgá-

nom pamiatkovej 

starostlivosti a vizualizácia budúceho WC na Sládkovičovej 
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začalo doplňujúce práce na archeologických výskumoch, 

geodetickom zameraní a následne objednalo aj vypracovanie 

novej architektonickej štúdie. Mesto Trenčín má veľký záujem 
prezentovať nájdené fragmenty či uţ barbakanu alebo chodieb 

verejnosti. Výsledkom záujmu sa stala nová architektonická 
štúdia, ktorá vo vzájomnej symbióze splní pôvodne 

zamýšľanú funkciu verejného WC (o potrebe ktorej niet vo 

vzťahu k turistickému ruchu a pochýb) a navyše ukáţe na 
vysokej estetickej úrovni časť našej histórie. Prepracovaná 

architektonická štúdia zachováva pôvodne navrhovanú 
funkciu verejného WC a je doplnkovou k funkcii prezentačnej. 

Poradie dôleţitosti sa teda mení, minimálne vizuálne ustupuje 

funkcia WC a do popredia vstupujú nájdené fragmenty 
barbakanu. Sú tvorené dostatočne dimenzovaným foyer 

s presklenenou stenou a s ďalšou deliacou stenou slúţiacou na 
samotnú prezentáciu (fotografie, texty, historický výklad). 

Veľkým kladom novej štúdie je presklenená časť strechy 

a fasády, ktorá ukáţe nálezy  všetkým bez ohľadu na vstup do 
podzemia. Celá kompozícia bude doplnená zeleňou a vytvorí 

tak harmonický a estetický celok. Kaţdá výstavba dočasne 
ovplyvňuje aj najbliţšie okolie. Inak tomu nie je ani pri 

výstavbe prezentácie barbakanu a verejného WC. V záujme 

dobrého a estetického výsledku je teda  potrebná aj dávka 
trpezlivosti, ktorú musia mať všetci spoločne, teda občania aj 

návštevníci. Na základe vyššie uvedeného a platných legis-
latívnych noriem Mesto Trenčín poţiadalo o zmenu stavby 

a po novej architektonickej štúdii v súčasnosti zadalo 

vypracovať vykonávací projekt, na základe ktorého bude 
zrejmé, či je Mesto Trenčín povinné vyhlásiť novú verejnú 

súťaţ na dodávateľa, alebo bude pokračovať v spolupráci 
s doterajším. Predpokladaný termín ukončenia stavebných 

prác a sprístupnenie WC a fragmentov barbakanu verejnosti 

bolo posunuté na koniec prvého štvrťroku 2006. 
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Info Trenčín 22.09.2005 

Pomocná evidencia 479/1/06 

 
Dňa 22. septembra 2005 pri ceste do Ţiliny navštívila mesto 

Trenčín známa 
československá 

športovkyňa Dana 

Zátopková s predse-
dom Českého klubu 

olympionikov Ol-

dřichom Svojanov-

ským. Pri tejto prí-

leţitosti vzácnu náv-
števu prijal vicepri-

mátor Mesta Trenčín 
Ing. Anton Boc. Pri 

tejto príleţitosti zaspomínala na dávne svoje športové úspechy. 

Mala šport rada uţ od detstva. Začínala s hádzanou. K oštepu 
sa dostala takmer náhodou. Pri jedných pretekoch to skúsila 

prvýkrát a hodila najviac - 24 metrov. V roku 1948 prekonala 
československý rekord. Hneď na to sa konali olympijské hry v 

Londýne. Limit na pozvanie oštepárov bol 40 metrov a tak 

musela tvrdo trénovať. Darilo sa jej to a išla na olympiádu. 
Bola siedma a po návrate z Londýna si povedala, ţe ţiadnych 

olympijských hier sa uţ nezúčastní. Potom prišli Helsinki 
v roku 1952 a v okamihu, keď jej manţel Emil zvíťazil v behu 

na 5000 metrov, Dana triumfovala v hode oštepom. Olympij-

skú kariéru ukončila v roku 1960 v Ríme so ziskom striebornej 
medaily. Ţiadnemu manţelskému páru sa nikdy nepodarilo za 

dvadsaťštyri hodín vyhrať olympiádu. Pre slávnu dvojicu to 
bolo priam symbolické. Emil a Dana Zátopkovci sa totiţ 

narodili v jeden deň (19. septembra 1922) a v ten istý sa aj roku 

1948 v Uherskom Hradišti zobrali. Pani Dana je v plnom zdraví 

viceprimátor Ing. Anton Boc, Dana Zátopková a Oldřich Svojanovský 
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stále aktívna v českom olympijskom hnutí. Pri tejto príleţitosti 

poskytla redaktorovi Info Trenčín Tiborovi Hlobeňovi roz-

hovor. 

Čo vás priviedlo na Slovensko, do Trenčína ? 

„Trenčín je len odbočkou na ceste do Ţiliny, kde máme uţ 
viacročnú druţbu s Olympijským klubom. Je to blízko k nám, 

veď Emil je pochovaný v Roţnove pod Radhoštěm.“ 

Aj vaše rodisko je len kúsok od Trenčína. Pochádzate 

u Uherského Hradišťa... 

„Pochádzam z Uherského Hradišťa, zo Slovácka, čo znamená 
víno, cimbálovku, dobrú pohodu a to máme spoločné aj so 

Slovákmi.“ 

Vy ste toho príkladom, váš nádherný ţivotný optimizmus 

je symbiózou pevného ducha i tela. S manţelom ste preţili 

slávu nebeskú na olympiáde v Helsinkách v roku 1952, ale 

aj pád na samé dno po auguste 1968, keď ste boli doslova 

vyčiarknutí zo všetkých encyklopédií, o manţeloch 

Zátopkových sa nesmelo hovoriť ani písať. 
„Preţili sme aj ťaţké obdobie. V šesťdesiatom ôsmom roku 

sme sa zamontovali k dubčekovskému hnutiu s veľkým 
nadšením. To nám prinieslo rôzne ústrky a dvadsať rokov sa 

o nás nesmelo hovoriť či písať. Vlastne sme neexistovali, boli 

sme v šuplíku. Emila vyhodili z armády a musel ísť k lopate. 
Sedem rokov pracoval ako robotník, ale pozerali sme sa na to 

s nadhľadom. Emil hovorieval, športovec nie je ţiadna bábovka 
a drţať lopatu v ruke nie je ţiadna hanba. Ja som to tieţ zvládla 

a ţe sme boli pre verejnosť tabu? Slávy sme si uţili dosť, tak 

sme si od nej odpočinuli. V ţivote sa to stáva často, ţivot nie je 
prechádzka ruţovým sadom, ţivot je ako plavba po morských 

vlnách, raz ste hore, inokedy zase dolu. Nepoznám človeka, 
ktorý by mohol o sebe povedať, ţe ţivot bol pre neho len rajská 

záhrada.“ 

Info Trenčín 03.10.2005  
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Modernizácia ţelezničnej trate je v súčasne platnom 

Územnom pláne sídelného útvaru mesta Trenčín zakotvená 

v textovej podobe, rovnako ako aj vo všetkých vyšších 
stupňoch územnoplánovacej dokumentácie, ktorými sú pre 

mesto Trenčín ÚPN Vyšší územný celok Trenčianskeho kraja a 
KÚPS  schvaľovanými vládou Slovenskej republiky.  Po 

príprave projektu pre územné rozhodnutie, ktorá prebiehala 

v posledných mesiacoch, poslanci trenčianskeho mestského 
zastupiteľstva v pondelok 3. októbra na mimoriadnom zasad-

nutí Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne zastupiteľstve počtom 
hlasov 17 zo šestnástich prítomných odsúhlasili doplnok územ-

ného plánu, ktorým bude moţné podrobnejšie znázorniť mo-
dernizáciu ţelezničnej trate v grafickej časti územného plánu 

a do textovej časti pribudne úprava jednotlivých kriţovatiek – 
určí, kde presne budú podchody, podjazdy atď.  

Info Trenčín 03.10.2005 

 
Dňa 23. septembra 2005 navštívil mesto Trenčín predseda 

Vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda, aby sa v sprie-
vode ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky Pavla Prokopoviča zúčastnil Dňa ţelezničiarov 

uskutočnenej v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených 
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síl Slovenskej republiky. V Trenčíne sa zúčastnili zamestnanci 

všetkých troch ţelezničných spoločností – Ţeleznice 

Slovenskej republiky, Ţelezničná spoločnosť Slovensko 
a Ţelezničná spoločnosť Cargo. Minister dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky Pavol Prokopovič 
udelil najlepším zamestnancom ocenenia „Pocta ministra 

dopravy“, „Zaslúţilý zamestnanec dopravy“ a „Uznanie 

ministra dopravy“ (udelené za záchranu ľudského ţivota). 
Trenčianske noviny 26.09.2005  

Pomocná evidencia 484/2/05 
 

Dňa 3. októbra 2005 prijal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef Fabian ruskú 

delegáciu, vedenú mimoriadnym a splnomocneným veľ-
vyslancom Ruskej federácie Alexandrom Udaltsovom. Po 

oficiálnom rokovaní poloţili veniec k Pamätníku umučených 

na Brezine. 
Vlastné poznámky 

 
Po druhýkrát mali poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne vo svojich rukách rozhodnutie o budúcnosti 

ţeleznice na území mesta Trenčín. Na mimoriadnom 
mestskom zastupiteľstve dňa 3. októbra 2005 schválili 

dodatok k územnému plánu, ktorý otvoril dvere pre vydanie 
územného rozhodnutia. Poslanci tak potvrdili svoje rozhod-

nutie z augusta minulého roku zmodernizovať ţeleznicu 

stredom mesta. To, čo sa za rok nezmenilo, bol ostrý názorový 
rozkol v zastupiteľstve. Skupina šiestich poslancov snaţiacich 

sa o umiestnenie ţeleznice mimo mesta, prišla na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na protest s belasými stuţkami. 

Nepáčilo sa im, ţe mestské zastupiteľstvo bolo zvolané 

narýchlo a dozvedeli sa o ňom aţ v tri dni pred jeho 
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rokovaním. Chcú sa obrátiť na prokuratúru s podozrením, ţe 

primátor ho zvolal v rozpore s rokovacím poriadkom a mesto 

nedodrţalo termíny na pripomienkovanie zmien územného 
plánu. Zvyšným poslancom rozdali vyhlásenie, v ktorom ich 

vyzvali, aby sa nezúčastňovali na porušovaní zákonov a 
pridali sa k ním. Šestnásť vládnych poslancov však hlas opo-

zície nevypočulo a predloţenú zmenu územného plánu po 

krátkej rozprave schválilo. Primátor Ing. Branislav Celler po 
rokovaní odmietol tvrdenie, ţe doposiaľ bol územný plán v 

rozpore s chystanou modernizáciou. Variant bolo podľa neho 
potrebné v územnom pláne iba detailnejšie rozpracovať. 

Odmietol i všetky obvinenia z porušenia zákonov. Na mest-

skom úrade máme fundovaný právny útvar, ktorý tieto veci 
vie posúdiť. Na otázku, prečo sa bolo treba tak ponáhľať, 

odvetil, ţe čas beţí určitým spôsobom. Územné rozhodnutie 
vydá Spoločný obecný úrad v Trenčíne podľa neho uţ v 

najbliţších týţdňoch. Skupina „belasých“ poslancov pri 

odchode z radnice oznámila, ţe sa ani po druhej poráţke 
nevzdáva a okrem podania na prokuratúru sa chcú obrátiť aj 

na verejnosť a zvolať protestné zhromaţdenie. Toto je vec, 
ktorá potrebuje viac diskusie a viac stanovísk. „Čakám na hlas 

občanov a dúfam, ţe si ho v najbliţšej dobe vypočujeme“, 

uviedol Ján Babič, ktorý poslancom i novinárom opäť 
opakoval, ţe trendom v dnešnej Európe je umiestniť ţeleznicu 

mimo miest a zmodernizovaná ţelezničná trať hrubým 
spôsobom zasiahne do kvality ţivota Trenčanov. Ďalší belasý 

poslanec MUDr. Pavol Sedláček zdôraznil, ţe mesto nevyvi-

nulo dostatočné úsilie, aby preskúmalo posunutie ţeleznice 
mimo mesta k diaľnici. Primátor Ing. Branislav Celler odha-

duje, ţe projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v 
roku 2006 a začiatkom roku 2008 sa začnú realizovať prvé 

stavebné objekty. Dovtedy majú byť podľa neho vybudované 

nové domy pre Orechovčanov, ktorí kvôli preloţeniu ţelez-



 171 

ničnej trate a výstavbe nového ţelezničného mostu prídu o 

bývanie. Európsky trend vidí primátor Ing. Branislav Celler 

presne opačne ako Ján Babič. Ţeleznice sú súčasťou miest a tu 
sa robí strašiak z niečoho, čo strašiakom vôbec nebude. 

Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 509/1/05 

 

Dňa 4. októbra 2005 sa uskutočnil kraji pracovný výjazd 

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

Ing. Pavla Prokopoviča v Trenčianskom kraji. Po pracovnom 
rokovaní ministra s predsedom Ľudovej strany – Hnutia za 

demokratické Slovensko JUDr. Vladimírom Mečiarom ro-
koval s čelnými predstaviteľmi mesta Prievidza, ktorého 

hlavnou témou bolo riešenie cestnej infraštruktúry v regióne, 

predovšetkým – 
zaradenie výstavby 

rýchlostnej komu-
nikácie R2 v úseku 

Trenčín – Prievidza 

do plánu na roky 
2006 – 2008, 

ukončenie mimo-
úrovňovej kriţo-

vatky na štátnej 

ceste 1/64 v Prie-
vidzi a dobudova-

nie podchodu pre chodcov pod štátnou cestou 1/64 pri 
obchodnom dome Šafrán a uskutočnila sa prehliadka stavby 

mimoúrovňovej kriţovatky. Po odchode do Trenčína účastníci 

za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Ing. Štefana Štefanca, podpredsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jozefa Fabiana, riaditeľa Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Pavla Krištofa a pos-

lancov Národnej rady Slovenskej republiky vyhodnotili 
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v Trenčíne pracovný výjazd. Potom nasledovalo rokovanie 

ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

Ing. Pavla Prokopoviča s primátorom Mesta Trenčín Ing. 

Branislavom Cellerom na Mestskom úrade v Trenčíne. Uţ na 

jeseň roku 2005 by sa mal začať budovať obchvat Bánoviec 
nad Bebravou a druhý trenčiansky cestný most. Túto skutoč-

nosť uviedol počas pracovného výjazdu v trenčianskom regió-

ne dňa 4. októbra 2005 uviedol minister dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavol Prokopovič. 

Minister oznámil zámer zaradiť rýchlostnú komunikáciu R2 
(Drietoma - Trenčín – Prievidza – Handlová – Ţiar nad 

Hronom) medzi priority najbliţšieho plánovacieho obdobia 

pre roky 2007-2013. To však nebráni, aby sa niektoré kroky 
začali realizovať uţ skôr. Uvaţuje sa, ţe s prípravnými 

prácami na obchvatoch Prievidze, Horných Vesteníc 
a Bánoviec nad Bebravou sa začne uţ v roku 2005. Najbliţšie 

podľa Prokopovi-

ča je príprava ob-
chvatu Bánoviec. 

Tam by sa, ak 
nebudú nijaké 

mimoriadne pro-

blémy, mohlo za-
čať koncom bu-

dúceho roku i sta-
vať. Podobne op-

timisticky to vi-

dia na Minister-
stve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky aj 

výstavbu druhého trenčianskeho cestného mosta. Na 
spoločnom rokovaní sa minister Ing. Pavol Prokopovič 

a primátor Trenčína Ing. Branislav Celler dohodli, ţe v naj-

bliţšom období budú podporovať tzv. prvú etapu juho-

minister Ing. Pavol Prokopovič si prezrel pri obhliadke aj prázdny derivačný kanál Váhu 
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východného obchvatu – teda prekládku štátnej cesty 1./61, 

ktorá zahŕňa vybudovanie nového mosta a naň nadväzujúcich 

komunikácií a kriţovatiek aţ po starý cestný most. „Dal 
pokyn, aby sa s tým počítalo pri zostavovaní budúcoročného 

plánu tak, aby sme mohli v septembri roku 2005 začať uţ aj s 
fyzickým výkopom tejto akcie. O tom, kedy bude most 

hotový, nechcel bliţšie uviesť. Stavbársky termín takejto akcie 

je však podľa neho tri roky. Všetko bude závisieť od toho, čo 
bude po voľbách a či to bude priorita aj pre nadchádzajúcu 

vládu. Celkové náklady na výstavbu prvej etapy juhový-
chodného obchvatu sú odhadované na 3,2 miliardy Sk. Z toho  

2,5 miliardy Sk uhradí štát a na prefinancovaní zvyšnej časti 

sa bude spolupodieľať Mesto Trenčín. To uţ v tohtoročnom 
rozpočte na akciu vyčlenilo vyše 33 miliónov Sk, z ktorých 30 

miliónov Sk ide na výkup pozemkov a zvyšok na projektovú 
dokumentáciu. V súčasnosti finišuje územné konanie a primá-

tor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler predpokladá, ţe na jar 

budúceho roku bude vydané stavebné povolenie. 
Trenčianske noviny 10.10.2005 

Pomocná evidencia 510/2/05 

 

Primátori krajských miest ţiadajú vládu, aby pri rozdelení 

dane z príjmov fyzických osôb určila jedno % výhradne pre 
krajské mestá. Uviedli dňa 7. októbra 2005 na tlačovej besede 

po rokovaní klubu K-8 v Banskej Bystrici. Okrem toho 
kontatovali, ţe krajské mestá boli podľa nich pri fiškálnej 

decentralizácii najviac poškodené. Nezohľadnilo sa totiţ, ţe 

krajské sídla plnia úlohy vo vzťahu k širšiemu regiónu a ich 
sluţby vyuţíva aj mnoţstvo obyvateľov iných miest a obcí. 

Toto konštatovanie sa opiera o skutočnosť, ţe do krajských 
miest prichádza denne mnoţstvo študentov do škôl, za prácou, 

za kultúrou a to nikto nikde nezohľadnil. A aj s týmito 

návštevníkmi sú spojené určité výdavky,“ povedal primátor 

zľava primátor Ing. Branislav Celler s ministrom Ing. Pavlom Prokopovičom 
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Trenčína Ing. Branislav Celler. Jedno percento z výnosu z 

dane z príjmov fyzických osôb by sa podľa primátorov malo 

vyčleniť z rezervy, ktorá v súčasnosti zostáva štátu, aby neboli 
ostatné obce a mestá nijako ukrátené. Predstavovať by to malo 

zhruba 300 aţ 360 miliónov Sk. Tie by si chceli krajské mestá 
rozdeliť podľa počtu obyvateľov. Príjmy z dane rozdelila 

reforma financovania samosprávy. Obce z nej dostávajú 70,3 

%, kraje 23,5 % a zvyšných 6,2 % je rezerva vlády na 
zmiernenie dosahov reformy. Peniaze z 25-miliardového Sk 

balíka určeného pre mestá a obce sa rozdeľujú na základe 
koeficientov vy-

chádzajúcich z 

počtu obyvateľov, 
ţiakov do 15 ro-

kov a dôchodcov. 
„Koeficienty ne-

dostatočne zo-

hľadňujú úlohy 
krajských miest. 

Dávali sme návrhy na ich doplnenie. Neboli prijaté s tým, ţe 
ide o nový systém a počkáme na jeho vyhodnotenie. Preto 

nechceme ísť cestou zmien koeficientov a vstupovať do 

koncepcie, v princípe s ňou súhlasíme,“ potvrdil Ing. 
Branislav Celler. V tomto roku dostali peniaze z rezervy z 

podobných dôvodov slovenské kúpeľné mestá a hlavné mesto 
Bratislava. Primátori sa zároveň dohodli, ţe Klub K-8 pre-

menia z voľného zoskupenia na Zdruţenie  krajských miest. 

Hlavným dôvodom je, ţe ako právny subjekt chcú byť 
legislatívnym partnerom najvyšších orgánov Slovenskej 

republiky, najmä vo vzťahu pri prejednávaní zákonov vo vláde 
a parlamente. Šiesti z ôsmich členov Klubu K-8 sa v závere 

minulého týţdňa stretli v Banskej Bystrici, primátori 

krajských miest (zľava) Ing. Branislav Celler z Trenčína, 

(zľava) Milan Benč z Prešova, Štefan Bošňák z Trnavy, hostiteľ Ján Králik, Andrej Ďurkovský 

z Bratislavy, Zdenko Trebuľa z Košíc a Branislav Celler z Trenčína. Na stretnutí chýbali Ján 
Slota zo Ţiliny a Ferdinand Vitek z Nitry. 
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hostiteľ Ján Králik, Andrej Ďurkovský z Bratislavy, Zdenko 

Trebuľa z Košíc, Milan Benč z Prešova a Štefan Bošňák z 

Trnavy. Na stretnutí chýbali Ján Slota zo Ţiliny a Ferdinand 
Vitek z Nitry. 

Info Trenčín 20.10.2008  
Pomocná evidencia 530/1/05 

 

Začiatkom mesiaca októbra 2005 bola uzavretá bilaterálna 
dohoda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 

krajom so Zlínskym krajom a Ţilinským samosprávnym kra-
jom, ktorú podpísali za zmluvné strany predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec a predseda 

Ţilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Tarčák a 
hajtman Zlínskeho kraja Mgr. Libor Lukáš. Tento slávnostný 

akt bol súčasťou 
Dňa zahraničnej 

spolupráce, kto-

rý usporiadalo 
zlínske  hajtman-

stvo v Luhačo-
viciach formou 

odborného pra-

covného stret-
nutia, riešiaceho 

v niekoľkých 
sekciách aktuál-

ne problémy a 

témy, ktoré so sebou prináša spoluţitie v príhraničnom 
priestore. Predstavitelia spomínaných krajov jednali o vzájom-

nej spolupráci mikroregiónov, miest a miestnych samospráv, o 
doprave a dopravnom prepojení, o ekonomickej spolupráci v 

súkromnom sektore, o zefektívnení integrovaného záchran-

ného systému a v neposlednej rade i o moţnostiach spolu-

zľava Ing. Štefan Štefanec a Mgr. Libor Lukáš 
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práce v oblasti školstva vzdelávania. Napriek tomu, ţe 

fenomén prihraničného regiónu bol vnímaný ako ekonomický 

handicap, podpisom zmluvy medzi regiónmi vzniká šanca 
premeniť túto skutočnosť nielen vo výhodnú ekonomickú, ale 

i kultúrnu a spoločenskú spoluprácu. 
Trenčianske noviny 03.10.2005  

Pomocná evidencia 493/1/05 

 
Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler porušil zákon o 

slobodnom prístupe k informáciám, keď odmietol sprístupniť 
mimovládnej organizácii Priatelia zeme - CEPA zmluvy o 

prevádzkovaní vodární v regióne. V stredu 12. októbra 2005 to 

skonštatoval Krajský súd v Trenčíne. Hneď v ten deň primátor 
ustúpil a vydal pokyn na zverejnenie dosiaľ tajných doku-

mentov. Novinárom na brífingu 13. októbra 2005 uviedol, ţe 
je pripravený zo svojho zaplatiť pribliţne šesťtisícové súdne 

trovy. Priatelia zeme chcú vedieť, ako sú spravované naše 

vodárne. Trenčiansky región doteraz ako jediný na Slovensku 
tieto činnosti sprivatizoval. Spolu 53 miest a obcí zaloţilo 

Trenčianske vodárne a kanalizácie a v roku 1999 exkluzívne 
na 20 rokov prenajalo svoju vodárenskú infraštruktúru sú-

kromnej Trenčianskej vodárenskej spoločnosti. „Ide o sluţbu 

vo verejnom záujme a verejnosť sa má právo presvedčiť, ţe 
ceny, ktoré platí za vodu, sú oprávnené,“ myslí si projektový 

koordinátor Priateľov zeme Roman Havlíček. Verejnú kon-
trolu chcú v Trenčianskych vodárňach a kanalizáciach Pria-

telia zeme uskutočniť i preto, ţe samotná európska komisia v 

roku 2002 vyhodnotila prevádzkovú zmluvu medzi Tren-
čianskymi vodárňami a kanalizáciami a Trenčianskou 

vodárenskou spoločnosťou ako nevýhodnú pre mestá a obce. 
„Ročná finančná strata obecnej spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie bola vtedy okolo 5 miliónov Sk a 

súkromná Trenčianska vodárenská spoločnosť mala naopak 
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okolo 30 miliónov Sk zisk,“ pribliţuje jednu z výhrad Roman 

Havlíček. Aj keď potom na nátlak EK došlo k zmene zmluvy a 

strata obecnej Trenčianskych vodární a kanalizácií sa otočila 
do zisku, nie je podľa Havlíčka stále jasné, aké sú medzi 

spoločnosťami vzťahy. Primátor Ing. Branislav Celler, ktorý je 
zároveň aj predsedom predstavenstva Trenčianskych vodární a 

kanalizácií, odmietol Priateľom zeme poskytnúť pôvodnú i 

upravenú zmluvu s odôvodnením, ţe ide o obchodné 
tajomstvo. Marta Triebušníková, zastupujúca primátora na 

súdnom pojednávaní, tvrdila, ţe on zmluvy nemá a nemôţe 
prikázať Trenčianskym vodárňam a kanalizáciam, aby ich 

zverejnili. Táto právnička, pracujúca pre Trenčianske vodárne 

a kanalizácie navyše povedala, ţe zmluvy nevidela ani ona. To 
pokladali Priatelia zeme za absurdné. „Ak primátor naozaj 

zmluvy nemá, je to katastrofa a ide o veľmi nebezpečnú 
situáciu, pretoţe mesto ako najväčší akcionár stráca kontrolu 

nad vodárňami,“ varoval Roman Havlíček. Primátor sa na 

brífingu snaţil uviesť veci na pravú mieru, keď povedal, ţe 
zmluvy mal k dispozícii. Tým, ako ho Triebušníková 

zastupovala, sa podľa neho bude zaoberať predstavenstvo 
Trenčianskych vodární a kanalizácií. Ing. Branislav Celler tieţ 

oznámil, ţe bude rešpektovať súd, ktorý rozhodol, ţe celé 

zmluvy nemôţu byť obchodným tajomstvom. Predtým ich 
nechcel zverejniť preto, lebo v Trenčianskych vodárňach a 

kanalizáciach a Trenčianskej vodárenskej spoločnosti  vznikali 
diskusie, či v nich nie sú ustanovenia, ktoré by mohli byť 

prínosom pre konkurenciu. Navyše si primátor myslí, ţe teraz 

dokumenty nie je potrebné tajiť, lebo odkedy je on predsedom 
predstavenstva (10. 3. 2003), sa Trenčianske vodárne a 

kanalizácie dostala do takej situácie, ţe sa nemá za čo hanbiť. 
„Minulosť bola skutočne taká, ako ju popisujú Priatelia zeme,“ 

dodal na margo predchádzajúceho vedenia mesta.  

Trenčianske noviny 16.10.2005  
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Pomocná evidencia 525/1/05 

 

Mesto Trenčín sa prihlásilo v mesiaci október 2005 do 

súťaţe webových stránok o Zlatý erb, ktorú kaţdoročne 

vyhlasuje Slovensko – občianske zdruţenie pre informatizáciu 
Slo-venska a Úniou miest 

Slovenska v spolupráci 
s konferenciou ITAPA s finančnou 

podporou Ministerstva doprava, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky. Slávnostné vyhlásenie 

súťaţe sa uskutoční v Bratislave 
v dňoch  21. aţ 22. novembra 2005. 

Vlastné poznámky 

 
V mesiaci október 2005 Trenčiansky samosprávny kraj 

určil volebnú komisiu pre svoje najbliţšie voľby v tomto 
zloţení : 

1) Ing. Teresa Pavlásková, Koalícia Ľudová strana-Hnutie za 

demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá 
slovenská národná strana, Slovenská národná strana;  

2)  JUDr. Miroslav Laššo, Koalícia Smer-Sociálna demo-
kracia, Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národ-

ná strana, Hhnutie za demokraciu, Slobodné fórum;  

3) Stanislav Malinovský, Koalícia Slovenská demokratická 
kresťanská únia, Demokratická strana – podpredseda komi-

sie a hovorca;  
4) Ľubica Samáková, Komunistická strana Slovenska;   

5) Jozef Horečný, Úsvit;  

6) Ing. Cyril Marcinko, KĽS – predseda komisie; 
7) Daniela Šupolová, Zdruţenie robotníkov Slovenska 

Trenčianske noviny   
Pomocná evidencia 532/1/05 
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Dňa 13. októbra 2005 usporiadal stretnutie s regionálnymi 

novinármi  poslanec Národnej Slovenskej 

republiky PhDr. Jozef Hrdlička, aby  im 
oznámil svoju kandidatúru na funkciu 

ţupana Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Vo svojom príhovore predstavil 

svoj volebný program a volebný program 

Komunistickej strany Slovenska vo 
voľbách do regionálneho parlamentu 

a potom zodpovedal na otázky novinárov. 
Trenčianske noviny 17.10.2005 

Pomocná evidencia 521/1/05 
 

Mesto Trenčín navštívil dňa 19. októbra 2005 Jeho 

Excelencia veľvyslanec Indonézskej republiky v Slovenskej 
republike B. P. Simorangkin na záver svojej diplomatickej 

misie, ktorého prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav 

Celler. Ambasador zhodnotil výsledky svojej práce na 

Slovensku a primátor Ing. Branislav Celler mu tlmočil záujem 
mesta o spoluprácu s jeho nástupcom. 

Info Trenčín 03.11.2005 

Pomocná evidencia 555/1/05 
 

Dňa 21. októbra 2005 po šesť a polhodinovej ceste autom 
privítalo delegáciu mesta Trenčín ţupné mesto Békéscsaba, 

centrum západného Maďarska, ţijúce v týchto dňoch 9. 

ročníkom „Klobáskového festivalu“. Prvé kroky na pôde 
mesta smerovali na mestský úrad, kde delegáciu mesta 

Trenčín vedenú viceprimátorom Ing. Anton Bocom privítal 
pracovník Mestského úradu v Békéscsabe Pavol Paluška 

s referentkou pre národnosti dr. Bacsáné-Kutyej Bozsena, 

ktorá súčasne bola sprievodkyňou a tlmočníčkou delegácie 
počas jej pobytu v Békéscsabe. Privítanie delegácie na 

mestskom úrade bolo mimoriadne srdečné, čo bolo 

PhDr. Jozef Hrdlička 
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potvrdením uţ trinásťročných partnerských vzťahov medzi 

oboma mestami. Hostiteľ informoval, ţe na tohoročný 

„Klobáskový festival“ prijali pozvanie ďalšie partnerské mes-
tá : 

 Krompachy – Slovenská republika, 

 Uţhorod – Ukrajina, 

 Tarnowskie Gory – Poľsko, 

 Zrenjanin – Srbsko, 

 Belenes – Rumunsko. 
Zaujímavé boli aj ďalšie zaujímavé poskytnuté informácie,              

ţe : 

- „Klobáskový festival“ z malej iniciatívy miestnych mäsia-
rov prerástol do podujatia, ktoré je vyhľadávané občanmi 

nielen Maďarska, ale aj okolitých krajín; 
- mesto Békéscsaba, ktoré má cca 65 tisíc obyvateľov, počas 

festivalu sa rozrastie o ďalších 80 tisíc návštevníkov a táto 

skutočnosť kladie nároky na ich ubytovanie a na zabez-
pečenie ďalších sociálnych nevyhnutností; 

- do súťaţe v robení klobás sa prihlásilo 306 druţstiev z ce-
lého Maďarska i okolitých krajín.  

Pre zahraničné delegácie bolo zabezpečené ubytovanie 

v blízkom kúpeľnom meste Gyula, v hoteli Erkel. Vo 
večerných hodinách usporiadalo mesto Békéscaba recepciu, na 

ktorej prítomné delegácie privítali viceprimátor mesta 
Békéscsabe Lajos Baji a predseda komisie medzinárodných 

stykov a menšín Mestského zastupiteľstva v Békéscsabe 

Pavol Kutyej. Viceprimátor Lajos Baji v úvode svojho prího-
voru uviedol, ţe celé Maďarsko si práve v tomto čase štátnym 

sviatkom pripomína krvavé udalosti z roku 1956, kedy hlas 
národa umlčali ruské tanky. Vyzdvihol, ţe „Klobáskový fes-

tival“ sa stal priestorom pre stretnutie priateľov, ale súčasne aj 

príleţitosťou na upevnenie priateľských vzťahov partnerských 
miest, na výmenu skúseností, ktorých dosiahli v uplynulom 
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období a mohli tieto v najbliţšej budúcnosti aplikovať vo 

svojich podmienkach. Potvrdil, ţe všetky tieto priateľské kon-

takty sú zaloţené na skutočnosti, keď prakticky kopírujú 
národnostné zloţenie obyvateľstva Békéscsaby. Veď vedľa 

Maďarov ţijú usporiadane v početnej komunite Slováci, Ru-
muni, Srbi, Ukra-jinci,  Poliaci a ďalšie národy. Na záver 

zaţelal príjemný 

pobyt v meste 
a všetko, čo 

v priebehu fes-
tivalu skonzumu-

jú, aby do Vianoc 

strovili.  
Po prvýkrát v 

histórie festivalu 
bolo zriadené 

turistické 

centrum, v 
ktorom partnerské mestá propagovali v samostatných 

expozíciach svoju históriu a sú-časnosť. Pre ve-dúcu expozície 
mesta Trenčín 

Róbertu Lukačo-

vičovú bolo pre-
kvapením, ţe o 

expozíciu bol mi-
moriadny záujem. 

Navštívilo ju veľa 

maďarských ob-
čanov, ktorí často 

ju oslovili po slo-
vensky chváliac 

sa, ţe poznajú 

Trenčiansky hrad 

Slávnostná večera na počesť zahraničných delegácií v  hoteli Erkel v meste Gyula. Zľava – 

Pavol Kutyej, viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc, poslankyňa Mestského 

zastupiteľstva Trenčín PhDr. Alena Laborecká 

Návšteva delegácie Mesta Trenčín v  turistickej expozícii mesta Trenčín 

expozícia mesta Trenčín na Klobáskovom festivale 

expozícia Mesta Trenčín 
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a mesto Trenčín zo svojich návštev po Slovensku, ţe sa páči, 

alebo ho chcú v najbliţšej dobe navštíviť. Propagačné 

materiály, ktorých bolo dostatok, pomohli všetkým bliţšie 
poznať mesto Trenčín, ale skôr vizuálne. Pre budúcnosť si 

treba vziať ponaučenie, aby pri takejto prezentácii sa viac 
myslelo aj na cudzojazyčné mutácie propagačných materiálov 

v širšom rozsahu, napríklad v tomto prípade v jazyku ma-

ďarskom, teda podľa 
krajiny, v ktorej sa 

mesto prezentuje. 
Presvedčila sa, ţe 

regionálne noviny 

vydávané Sloven-
ským inštitútom 

v Békéscsabe priná-
šajú maďarským 

Slovákom informá-

cie o Slovensku i o 
meste Trenčín. Aby 

aj Trenčania vedeli viac dianí v Bé-késcsabe, bude pravidelne 
zasielaný náš mestský časopis Info Trenčín prinášať 

informácie.  

Partnerský Mestský úrad v Békéscsabe pripravil pre 
Trenčanov bohatý poznávací program, v ktorom si pozreli 

kúpeľný komplex hotela Erkel v meste Gyula, v meste 
Békéscsaba Munkacsiho múzeum, nové obchodné centrum 

Csaba center, mestské Jokaiho divadlo. 

V prvý pracovný deň po skončení festivalu, tlač vydávaná 
v Békéscsabe, ocenila účasť mesta Trenčín na turistickej 

výstave, keď vyzdvihla, ţe bola významným prínosom na 
upevnenie slovensko – maďarských vzťahov. Vyjadrila 

presvedčenie, ţe v budúcom roku príde oveľa viac Slovákov 

na festival ako v tomto roku. 

Všade bolo cítiť mäsové výrobka, najmä však klobásu. 
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Vyvrcholením „Klobáskového festivalu“ bolo robenie 

klobás v priestore športovej haly na hracej ploche, na ktorej sa 

tiesnilo 306 druţstiev. Za druţstvo békéscsabských Slovákov 
nastúpil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku 

Juraj Migaš. Kaţdé druţstvo zloţilo za miesto v športovej hale 
poplatok 14.000 Ft. a usporiadatelia im dali zdarma mäso na 

klobásy. Ingrediencie do nich si uţ kaţdé druţstvo prinieslo 

samé. Radosť bo-
lo pozerať ako 

mali všetci súťa-
ţiaci rozdelené 

úlohy pri rezaní 

a mletí mäsa, pri 
jeho miesení ako 

aj pri plnení 
čriev, keď vzni-

kal konečný pro-

dukt ich práce – 
klobáska. Na re-

gulérnosť súťaţe 
dozerala rozhodcovská komisia pod vedením Imre Gönczöla, 

ktorá na záver vyhlásila jej víťazov. Za víťaza vyhlásila 

odborná komisia Zoltána Szikoru a jeho skupinu z Békésskej 
Caby, čím získali finančnú hodnotu 100.000 Forintov, ktorej 

sponzornom bola Atómová elektráreň v Paksi. Po súťaţi sa 
hracia plocha krytej haly premenila na veľké hody 

návštevníkov s konzumáciou mäsových výrobkov a dobrého 

vínka. Usporiadatelia pre účastníkov „Klobáskového 
festivalu“ pripravili hody nielen pre telo, ale pre dušu. Na 

javisku v koncerte operných majstrov odzneli melódie operiet 
Franza Lehára, ktorého muziku všetci Maďari milujú. 

Záverečnú bodku večera dal koncert maďarskej hudobnej 

skupiny Apostol Együttes, ktorá dostala do varu celú športovú 

do súťaţe sa zapojil aj veľvyslanec v Maďarsku Juraj Migaš v skupine békéscsabských mäsiarov 
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halu. Ich spevácky výkon bol doprevádzaný oduševnelým 

spevom mladých aj starých ľudí. Pre tých, ktorí sa do haly 

nedostali, alebo tam nechceli ísť, boli pripravené veľké stany, 
v ktorých bola poskytnutá konzumácia jedál v najširšom 

rozsahu, alebo predaj mäsových výrobkov, sladkostí, ingre-
diencií a pod. Pre deti bol pripravený lunapark so svojimi 

atrakciami. 

V posledný deň festivalu sa uskutočnilo stretnutie vedenia 
mesta Békéscsaba na čele s Jánosom Papom s členmi 

zahraničných dele-
gácií v miestnosti, 

ktorá je pouţívaná 

na rokovania mest-
ského zastupiteľ-

stva, alebo prijíma-
nia mimoriadnych 

osobností. Čitateľo-

vi treba priblíţiť, ţe 
bola po celom ob-

vode troch stien 
vyzdobená 16 fres-

kami, zobrazujúcich ľudí tohto regiónu pri kaţdodennej 

činnosti, či kosca pri práci, stretnutie s prvou lokomotívou, 
ţeny pri prechádzke 

letnou prírodou a po-
dobne. Zo strany hosti-

teľa bolo vyjadrené 

ocenenie všetkým part-
nerským mestám, ţe 

svojou účasťou na fes-
tivale potvrdili ďalšie 

zotrvanie v priateľskom 

vzťahu. Osobitne zvý-

János Pap v príhovore k zahraničným delegáciam 

poďakovanie za pozvanie a starostlivosť vyjadrená viceprimátorom                         

Ing. Antonom Bocom 
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raznil, ţe partnerské kontakty s mestom Trenčín sú najstaršie. 

Na záver svojho príhovoru pozval na hádzanársky turnaj 

druţstiev krajín Višegradskej štvorky delegáciu funkcionárov 
zo športu, ktorý sa uskutoční v závere mesiaca decembra 

2005. Viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc vo svojom 
krátkom príhovore odovzdal pozdrav od primátora Ing. 

Branislava Cellera, poďakoval za pozvanie a za mimoriadnu 

starostlivosť, ktorej sa dostalo delegácii počas návštevy 
v Békéscsabe a pozval primátora mesta Békéscsaby na 

návštevu Trenčína. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 03.11.2005  

Pomocná evidencia 555/1/05, 566/1/05, 567/1/05, 
 

Do utorňajšej polnoci 22. októbra 2005 prijímala krajská 
volebná komisia kandidátne listiny pre voľby do zastu-

piteľstva a pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Odvtedy bola jasná, volebná ponuka pre voličov, ktorí v 
sobotu 26. novembra 2005 pristúpia k volebným urnám.               

O voľby bol medzi politikmi Trenčianskeho kraja značný 
záujem. Spolu s Bratislavským krajom mal Trenčiansky kraj 

najviac kandidátov na ţupana – aţ jedenásť. O 45 kresiel v 

krajskom zastupiteľstve sa u nás uchádza 298 kandidátov. Zo 
42 slovenských politických strán v kraji predloţilo kandidátky 

26 politických strán. O priazeň voličov budú bojovať aj 
nezávislí. Kvôli krajským voľbám vznikli tri volebné koalície. 

Absolútny víťaz minulých volieb Hnutie za demokratické 

Slovensko sa spojil s Alianciou nového občana a dvoma 
národnými stranami Pravou a Zjednotenou Slovenskou 

národnou stranou. Strana Smer našla spoločnú reč s 
Kresťansko-demokratickým hnutím, Slovenskou národnou 

stranou, Hnutím za demokraciu a Slobodným fórom. Koalícia, 

ktorú utvorila Strana kresťansko-demokratická únia je 
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najmenšia - táto strana si k sebe pribrala iba Demokratickú 

stranu. Šance na celkové víťazstvo vo voľbách naznačuje 

veľkosť jednotlivých kandidátok. Plnú, 45-člennú kandidátku 
dokázali v našom kraji postaviť iba koalícia Hnutie za 

demokratické Slovensko – Aliancia nového občana – Pravá 
slovenská národná strana – Zjednotená slovenská národná 

strana, koalícia Smer –Kresťansko–demokratické hnutie – 

Slovenská národná strana – Hnutie za demokratické Slovensko 
– Slobodné fórum a Komunistická strana Slovenska. Koalícia 

Strana kresťansko-demokratická únia – Demokratická strana  
ide do volieb len s 41 kandidátmi, keď nedokázala postaviť 

kandidátku v okrese Partizánske. Väčšie kandidátky má ešte 

Strana zelených na Slovensku, ktorá dala dohromady 20 
kandidátov a Zdruţenie robotníkov Slovenska s 18 

kandidátmi. Naopak, tri strany dokázali v celom kraji postaviť 
iba jediného kandidáta. V Prievidzskom okrese tak budú môcť 

voliť i Stranu maďarskej koalície, ktorá nominovala 

ţivnostníka Otta Fábrika. O volebnom potenciáli strán svedčí i 
to, koľko majú na svojich kandidátkach primátorov a 

starostov. Títo komunálni politici sú v regióne totiţ často 
najznámejší a najpopulárnejší. V tomto porovnaní vychádza 

najlepšie koalícia Hnutie za demokratické Slovensko – 

Aliancia nového občana – Pravá slovenská národná strana – 
Zjednotená slovenská národná strana, za ktorú kandiduje 12 

starostov a jeden primátor. Druhou je koalícia koalícia Smer –
Kresťansko–demokratické hnutie – Slovenská národná strana 

– Hnutie za demokratické Slovensko – Slobodné fórum, ktorá 

má šesť starostov a troch primátorov a treťou koalícia Strana 
kresťansko-demokratická únia – Demokratická strana so 

štyrmi starostami a troma primátormi. Dvomi starostami 
nakoniec ešte disponuje Komunistická strana Slovenska. 

A ešte trocha štatistiky. Viac ako polovica z 298 kandidátov 

do krajského zastupiteľstva má vysokoškolské vzdelanie. 



 187 

Tretina (103) sú pritom inţinieri, teda ľudia s technickým 

vysokoškolským vzdelaním. Lekárov je naopak len deväť a 

právnici iba siedmi. Prirodzene medzi kandidátmi prevaţujú 
muţi. Odváţnych ţien političiek je len 65, čo je necelá 

štvrtina. O post krajského poslanca tieţ usilujú skôr starší 
ľudia. Priemerný vek kandidátov bol 47 rokov. Najstarším bol 

84-ročný Bánovčan Milan Laurinec, kandidujúcim za 

Slovenskú ľudovú stranu. Poslancami však chce byť aj päť 
študentov, pričom Trenčan Erik Matuš (Strana zelených na 

Slovensku) a Jozef Foltán z Veľkých Uheriec (Komunistickej 
strany Slovenska) mali iba 19 rokov a boli najmladšími 

kandidátmi. Presadiť v kraji záujmy telesne postihnutých by 

rado päť invalidných dôchodcov, ktorých na svoju kandidátku 
postavila Komunistická strana Slovenska. Robiť regionálnu 

politiku túţia riaditelia i robotníci, súkromní podnikatelia i 
zamestnanci štátnej správy. Len jediný z 298 kandidátov do 

kolónky – povolanie – uviedol slovo : nezamestnaný.  

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 539/1/05 

 
V dňoch 25.-28. októbra 2005 sa uskutočnil v meste ´s 

Hertogenbosch v Holandsku kongres s provokatívnym náz-

vom „Opevnenie ako korzet – brzda alebo inšpirácia 

vývoja?“, nad ktorým mal záštitu Kruh priateľov opevnených 

miest Európy . Na tomto podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia 
Mesta Trenčín, vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková a pracovník Útvaru 

architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Guga. Ešte pred uskutočnením podujatia pri tvorbe prezen-

tácie mesta Trenčín spolupracovali s viacerými subjektami 
(išlo najmä o pracovníkov múzea, archívu, pamiatkového 

úradu, zainteresovanými architektmi, historikmi, a pod.), aby 

http://www.walledtowns.com/
http://www.walledtowns.com/
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podľa organizátormi presne určených propozícií spracovali 

štyri okruhy tém :  

1. Historický vývoj mesta 
2. Zachované stavby a objekty mestského 

opevnenia 
3. Zeleň a voda 

4. Rezidenti a návštevníci 

Takto pripravené materiály získané od všetkých zúčastnených 
miest z 18 krajín 

Európy boli spraco-
vané organizátormi 

do zborníka prác a 

boli k dispozícii v 
anglickej verzii 

účastníkom poduja-
tia. Naši zástupco-

via po prezentácii 

príspevku zazname-
nali úspech v po-

dobe zaujímavých diskusných reakcií zo strany účastníkov 
kongresu. Výsledkom diskusie bolo akceptovanie iniciatív-

neho návrhu Mesta Trenčín na organizáciu najbliţšej konfe-

rencie opevnených miest v Trenčíne pod pracovným názvom 
„Mesto za hradbami“. V súčasnosti holandskí organizátori v 

spolupráci s výkonným výborom Kruhu opevnených miest 
Európy pripravujú základný ideový koncept odbornej časti 

konferencie, ktorého návrh by mali predloţiť primátorovi 

mesta Trenčín spolu s oficiálnym návrhom na spoluprácu  na 
prelome mesiacov november/december 2005. Zástupcovia 

mesta Trenčín, ktorí sa zúčastnili kongresu v Holandsku 
zoznámia v mesiaci november 2005 širokú odbornú verejnosť 

o jeho priebehu, výsledkoch a význame pre mesto Trenčín. Na 

druhej strane bude táto konferencia pozvánkou pre všetky 

prebrat ie štafety budúceho mesta poriadajúceho konferenciu Mgr. Renátou Kaščákovou  
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subjekty, aby sa podieľali na príprave prezentácie mesta na 

významnom stretnutí európskych opevnených miest v roku 

2006. 
www/Trencin.Sk 

 
Dňa 26. októbra 2005 sa uskutočnila tlačová beseda Mesta 

Trenčín za prítomnosti viceprimátora Ing. Antona Boca, 

vedúceho Ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Ľubomíra 

Štefánika a vedúcej 
Útvaru architektúry 

a stratégie Mest-

ského úradu 
v Trenčíne Ing. 

Adriany Mlynče-
kovej. Besedu mo-

deroval hovorca 

primátora Tibor 
Hlobeň. Na progra-

me tlačovej bese-
dy boli zoznámenie zástupcov médií s najdôleţitejšími bodmi 

programu rokovania mestského zastupiteľstva dňa 28. ok-

tóbra 2005 a to : 
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

- Návrh na druhú zmenu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2005 
- Schválenie Územného plánu centrálnej mestskej zóny 

v Trenčíne  

Viceprimátor Ing. Anton Boc informoval o verejnom osve-
tlení, ktoré bolo do roku 2003 v správe mestskej organizácie 

Technické sluţby mesta Trenčín. V roku 2003 outsoursovalo 
mesto Trenčín starostlivosť o tento majetok a z toho vyplý-

vajúce sluţby na spoločnosť Siemens. Zmluva sa týkala pre-

vádzky a údrţby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, 

Tibor Hlobeň, Ing. arch. Tatjana Mlynčeková, Ing. Anton Boc, Ing. Ľubomír Štefánik 
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v ktorej boli špecifikované podmienky správy tohoto majetku 

do roku 2017. Predstavitelia mesta Trenčín teda prvýkrát 

zmenili proces zabezpečovania takéhoto druhu sluţby, uplat-
nili svoje predstavy a podpísali vymáhateľnú zmluvu zabez-

pečovania týchto sluţieb, s definovanou kvalitou a cenou. 
Mesto takto ušetrí 2 – 2,5 mil. Sk ročne. V zmysle podpísanej 

zmluvy vypracovala spoločnosť Siemens podľa poţiadaviek 

mesta projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia. Projekt rie-
ši : 

- rekonštrukciu verejného osvetlenia, 
- dosvietenie prechodov pre chodcov, 

- ilumináciu (slávnostné osvetlenie) vybraných objektov 

- a vianočnú výzdobu. 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia predpokladá kompletnú 

výmenu pribliţne 2000 svetlených miest a 88 rozvádzačov 
a príslušnej kabeláţe na doterajších svietidlách. Výmena  

vychádza z analýzy technického 

stavu a veku svetelných objek-
tov. Úplne nové osvetlenie bude 

na hrádzi Váhu od Sihote 2. aţ 
po Opatovú,  na starej Opatov-

skej ceste a aj na začiatku Opa-

tovej v smere od Trenčína. Ďalej 
boli na základe poţiadaviek 

občanov vytipované kriţovatky 
ulíc Opatovská cesta – Hodţová ulica; Opatovská cesta – 

Ţilinská ulica; Ulica Pred Poľom – Kubranská cesta; pravý 

breh Váhu od cestného mosta aţ po Hrádzovú ulica; štátna 
cesta 3. trieda č.  50722 (Hraničná ul.);  a osvetlenie ulíc 

K Mlyniskám, Východnej a  Námeste profesora Hlaváča; 
osvetlenie vchodov na Ulici generála Goliana, Strojárenskej 

ulici; Karpatskej ulici a Pádivého ulici; osvetlenie chodníka k  

podchodu z Ulice Jána Zemana na Legionársku ulicu. 

Ing. Anton Boc 
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Významným činom bude aj pripravované osvietenie 

prechodov pre chodcov, kde je zlá viditeľnosť a dosvietenie 

prechodov pre chodcov  napríklad na Bratislavskej, Staničnej, 
Piaristickej ulici, na Ulici K Dolnej stanici a Legionárskej 

ulici pri nemocnici. V budúcom roku by sa malo zrealizovať 
spolu sedem prechodov pre chodcov. Výrazne osvetlené 

prechody budú bezpečnejšie pre vodičov i chodcov. Na 

návrhoch iluminácie farského a piaristického kostola, 
ţidovskej synagógy, morového stĺpa, mestského úradu, 

kostolíka na Námestí svätej Anny, kláštorného komplexu 
Malá a Veľká Skalka, Trenčianskeho múzea a mestskej veţe 

sa podieľajú poprední slovenskí odborníci v danej oblasti, 

pričom jedným z hlavných aspektov je aj čo najniţšia finančná 
náročnosť jednotlivých riešení, ale bez dopadu na kvalitu.  

Navrhujúc nový systém vianočného osvetlenia vychádzali 
pracovníci firmy Siemens z nasledovného poznania sku-

točnosti : 

- hlavný dôraz osvetlenia len na Mierovom námestí;  
- zdôraznenie duchovných objektov svetelnými trubicami; 

- zdôraznenie zelene na Mierovom námestí;  
- umiestnenie farebných drobných prvkov na najdôleţitejších 

dopravných tokoch mesta ; 

- výzdoba mosta svetelnými trubicami. 
Pri navrhovaní nového osvetlenia odborné zloţky Mesta 

Trenčín kládli dôraz na : 
- jednoduchosť, 

- minimálnu resp. neutrálnu farebnosť, 

- zdôraznenie Mierového námestia a najbliţšieho centra ako 
svetelnej dominanty, 

- vytypovanie prirodzeného centra v kaţdej mestskej časti 
a jeho doplnenie bohatšou vianočnou výzdobou, 

- vytypovanie hlavných dopravných koridorov a určenie 

doplnkových svetelných solitérov. 
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Nové vianočné osvetlenie teda má podľa firmy Siemens za 

úlohu vyzdobiť mesto kultivovane, decentne bez pompéznosti, 

ale pritom v jednoduchosti. Jeho sila by mala spočívať v jase, 
ktorý v zimnom čase nahradzuje chýbajúce Slnko. 

Ing. Ľubomír Štefánik 
predloţil návrh na druhú 

zmenu rozpočtu mesta Trenčín 

na rok 2005, ktorý vyplýva 
z doterajšieho vývoja príjmo-

vej časti rozpočtu a zmien vo 
výdavkovej časti. Navrhovaná 

zmena rozpočtu zvyšuje roz-

diel medzi beţnými príjmami 
a výdavkami na 20 miliónov 96 tisíc Sk v prospech príjmov. 

Zároveň zvyšuje schodok kapitálového rozpočtu o 5 miliónov 
891 tisíc Sk. Pôvodne rozpočtované príjmy a výdavky na 

výstavbu novej letnej plavárne v areáli Ostrova vo výške 100 

miliónov Sk sa presunú do rozpočtu mesta na rok 2006, kedy 
by sa malo začať stavať. Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný. 

Ing. arch. Adriana 
Mlynčeková pri svojej in-

formácii konštatovala, ţe 

hlavným dôvodom pre 
spracovanie Územného plá-

nu centrálnej mestskej zóny 
Trenčín je potreba ďalej roz-

pracovať a detailizovať rie-

šenia obsiahnuté v Územ-
nom pláne Smerného územného plánu Trenčín, schváleného 

mestským zastupiteľstvom v decembri 1998. Zároveň aj 
zapracovať nové podnety, ktoré vznikli po jeho schválení. Po 

schválení Návrhu zadania Územného plánu centrálnej 

mestskej zóny Trenčín sa bude môcť táto územnoplánovacia 

Ing. Ľubomír Štefánik 

Ing. Ľubomír Štefánik 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 
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dokumentácia dopracovať vo všetkej postupnosti v zmysle 

zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov. Územie 

centrálnej mestskej zóny je  definované v širšom meradle 
a siaha pribliţne od Kukučínovej ulice aţ po nákupné 

stredisko Druţba na Soblahovskej ulici. Táto  širšia definícia 
vyplýva z urbanistických princípov a daností. Tie určujú, ţe 

územie začlenené do centrálnej mestskej zóny má znaky 

polyfunkčnosti a ide o ţivý organizmus s mesto tvornými 
prvkami, schopnými ďalšieho vývoja. Pre porovnanie 

a upresnenie treba uviesť, ţe napríklad sídliská predstavujú 
stabilizovaný urbanistický celok, ktorý sa skôr len dopĺňa, neţ 

by sa radikálne menil. 

V  Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trenčín ide 
predovšetkým o riešenie : 

- územia, ktoré sa uvoľní po odstránení súčasnej 
ţelezničnej trate, ako aj riešenie dopravnej a urbanistickej 

štruktúry novej zástavby v okolí preloţky uvedenej 

ţelezničnej trate; 
- zástavby ľavého nábreţia Váhu; 

- územia, ktoré sa uvoľní po zmene funkčného vyuţitia 
areálu Kasární Slovenského národného povstania. 

Cieľom rozvoja územia centrálnej mestskej zóny je zvýšiť 

kvalitu ţivotného prostredia pre ľudí a chrániť ich pred 
nepriaznivými vplyvmi vhodnou priestorovou organizáciou 

územia a vhodným vyuţívaním funkčných plôch. K tomu 
treba o. i. zabezpečiť primerané zastúpenie plôch zelene 

a oddychu, pozdĺţ toku Váhu zmeniť charakter zelene na 

mestskú parkovú zeleň, zlepšiť dopravnú obsluhu územia 
a súčasne vytvoriť podmienky pre skľudnenie cestnej dopravy 

v centrálnej mestskej zóne, zlepšiť statickú dopravu centra 
mesta zvýšením počtu parkovacích miest výstavbou 

hromadných garáţí a pozdĺţneho parkovania na bulvároch, 

obklopených mestskou vybavenosťou. 
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 531/1/05 

 

V dňoch 26. a 27. októbra 2005 navštívil mesto Trenčín 
Jeho Excelencia veľvyslanec USA v Slovenskej republike 

Rodolphe „Skip“ M. Vallee uţ na večer v prvého dňa sa 
stretol s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cel-

lerom. Jeho druhý deň pobytu bol mimoriadne bohatým na 

stretnutia, keď hneď zrána navštívil dňa 27.októbra 2005 
Trenčiansku univerzitu A. Dubčeka v Trenčíne, kde ho na 

pôde univerzity 
prijal rektor Tren-

čianskej univerzity 

Alexandra Dubče-
ka doc. Ing. Juraj 

Wagner, PhD. Po 
prijatí sa uskutoč-

nilo v aule univer-
zity stretnutie pána 

veľvyslanca so štu-

dentmi, ktorým 
prednášal na tému 

„Irak na ceste k demokracii“ a po nej besedoval so  študentmi 
na rôzne témy. Po krátkej prestávke jeho návšteva pokračovala 

stretnutím s predse-

dom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 

Ing. Štefanom Šte-
fancom. Na tlačovej 

besede informoval no-

vinárov, ţe i v tomto 
stretnutí išlo o posilne-

nie dobrých vzťahov 
s týmto regiónov a 

zo slávnostnej večere spoločná fotografia 

spoločná fotografia veľvyslanca USA Rodolpha M. Vallee a rektora TnU AD doc. 

Ing. Juraja Wagner, PhD. 
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povzbudiť ľudí Slovenska, aby navštevovali USA za otázku 

novinárov ako na neho zapôsobila krajina, v ktorej začal plniť 

svoje diplomatické povinnosti povedal, ţe na Slovensku našiel 
srdečných a milých ľudí. Predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Štefan 
Štefanec konštatoval, ţe 

práve krajské mesto Tren-

čín môţe ďakovať jeho 
predchodcovi Ronaldovi 

Weisserovi za osvietenie 
Trenčianskeho hradu. Na 

túto poznámku okamţite 

reagoval Jeho Excelencia 
veľvyslanec USA v Slo-

venskej republike Rodolphe „Skip“ M. Vallee, ţe  keď 26. 
októbra 2005 prichádzal do Trenčína zaujala ho osvietená 

silueta Trenčian-

skeho hradu. Ešte 
jedna zaujímavá 

otázka odznela zo 
strany novinárov, ţe 

sa vie o ňom vo 

svojom voľnom 
čase sa venuje lyţo-

vaniu, rybárčeniu 
a poľovníctvu, či sa 

uţ na Slovensku 

venoval niektorej 
z týchto záľub ? Odpovedal, ţe bol uţ na postrieţke, zastrelil 

srnu a jeleň sa radoval, ţe preţil sobotu. Na záver pobytu si 
obaja funkcionári vymenili prezenty. Ďalšou návštevou Jeho 

Excelencie veľvyslanca USA v Slovenskej republike Rodol-

phe „Skip“ M. Valleeho patrila Krajská kniţnica Michala 

predseda TsK Ing. Štefan Štefanec v paľbe otázok novinárov  

s veľvyslancom USA Rodolphom M. Vallee 

veľvyslanec USA Rodolphe M. Vallee mal radosť z monografií o Trenčíne 
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Rešetku v Trenčíne, na pôde ho prijala jej riaditeľka Mgr. 

Lýdia Brezová. Počas pobytu v kniţnice sa zoznámil s his-

tóriou kniţnice ako aj s niektorými jej pracoviskami. Na záver 
pobytu v kniţnici si Jeho Excelencia veľvyslanec USA v 

Slovenskej republike Rodolphe „Skip“ M. Vallee pozrel 
pamätnú knihu kniţnice a obaja funkcionári si vymenili dary. 

Svoj pobyt v Trenčíne ukončil Jeho Excelencia veľvyslanec 

USA v Slovenskej republike Rodolphe „Skip“ M. Vallee 
prehliadkou Trenčianskeho hradu. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 03.10.2005 

Trenčianske noviny 31.10.2005 

Pomocná evidencia 551/1/05, 555/1/05,  
 

Dňa 26. októbra 2005 sa uskutočnilo rokovanie Krajského 
zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého 

malo prerokovať jeden z dôleţitých bodov – súťaţ na 

realizáciu nového ţupného sídla v takzvanej „Topolyho jame“. 
Ing. Štefan Štefanec neskrýval po stredajšom rokovaní zastu-

piteľstva rozčarovanie nad hlasovaním poslancov. Po skončení 
rokovania iba poznamenal, ţe je jeho priebehom znechutený, a 

odmietol sa ďalej baviť s novinármi. Ţupan Ing. Štefan 

Štefanec presadzoval súťaţe na realizáciu údrţby ciest v 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a na výstavbu 

nového ţupného sídla. Obe súťaţe za stovky miliónov korún 
úrad skutočne aj vyhlásil, vyhodnotené mali byť pritom iba 

niekoľko dní pred voľbami, ktoré budú v mesiaci november. 

Poslanci nesúhlasili ani s návrhom rozpočtu na budúci rok a 
poloţku 150 miliónov korún, ktorá mala byť pôvodne určená 

na prvú etapu výstavby ţupného sídla, navrhli rozdeliť do 
iných kapitol. Trenčiansky samosprávny kraj sa tak ocitol v 

situácii, keď na výstavbu sídla v rozpočte nemá ţiadne 

prostriedky, zároveň však na ňu prebieha súťaţ. Podľa 
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predsedu finančnej komisie krajského zastupiteľstva Ing. 

Jozefa Trstenského, súťaţ budú pravdepodobne musieť zrušiť. 

„Je veľmi neobvyklé, ak ţupan vyhlási súťaţ predtým, ako má 
od poslancov schválené finančné krytie,“ hovorí. Podľa neho 

je teraz súťaţ protiprávna, keďţe nespĺňa základne podmienky 
zákona o verejnom obstarávaní. Podľa zákona sa totiţ 

realizátor verejnej súťaţe musí zaviazať, ţe má zabezpečené 

finančné prostriedky. 
Vlastné poznámky 

 
Desať bodov malo vo štvrtok 27. októbra 2005 na 

programe riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne. Z 25-členného poslaneckého zboru sa rokovania 
zúčastnilo 22 poslancov, ktorí okrem iného schválili : 

- v rámci majetkových prevodov zámenu pozemkov 
s Trenčianskym samosprávnym krajom za účelom 

majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pre prvú etapu 

juhovýchodného obchvatu mesta (výstavba nového cestného 
mosta). Pozemky pod budovou jedálne Gymnázia Ľudovíta 

Štúra a v ich okolí o celkovej výmere 2.398 m
2
 prejdú do 

vlastníctva kraja a mesto Trenčín získa 2.378 m
2
 pozemkov, 

potrebných pre výstavbu nového mosta a rekonštrukciu 

cesty a kriţovatky štátnej cesty 2/507 (Električná ulica po 
kriţovatku pri čerpacej stanici pohonných hmôt Esso); 

- na základe záujmu občanov, ktorý prídu o svoje rodinné 
domy v Orechovom počas modernizácie ţelezničnej trate 

kúpu pozemkov vedľa areálu NAZA v Trenčíne o celkovej 

výmere 6.297 m
2
 na prípravu územia na výstavbu nových 

rodinných domov; 

- návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2005. 
Rozpočet je vyrovnaný, z jednotlivých poloţiek je 

zaujímavé napr. zvýšenie predpokladaného výnosu z dane 

z príjmu fyzických osôb o 5 685 000 Sk na základe 
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doterajšieho priaznivého plnenia tejto dane, zvýšenie 

príjmov z prenájmu bytových a nebytových priestorov o 4 

milióny korún, či zníţenie plánovaného príjmu Mestského 
hospodárstva a správy lesov, mestskej organizácie o viac neţ 

4  milióny Sk z dôvodu niţších ziskov hlavne z letnej 
a krytej plavárne; 

- návrh zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny 

Trenčín. Cieľom rozvoja územia siahajúceho pribliţne od 
Kukučínovej ulice po Nákupné stredisko Druţba je zvýšiť 

celkovú kvalitu ţivotného prostredia pre ľudí v kontinuite 
kultúrno-spoločenských a historických tradícií, zabezpečiť 

v tomto priestore primerané zastúpenie plôch zelene 

a oddychu, vytvoriť podmienky pre skľudnenie cestnej 
dopravy a zvýšenie počtu parkovacích miest; 

- pokračovanie v prácach na rekonštrukcii verejného 

osvetlenia v meste Trenčín podľa projektu, vypracovaného 

spoločnosťou Siemens. Projekt rieši rekonštrukciu verejného 

osvetlenia, dosvietenie prechodov pre chodcov, ilumináciu 
vybraných historických objektov a vianočnú výzdobu mesta. 

Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 509/1/05, 529/1/05 

 

Vo večerných hodinách dňa 28. októbra 2005 si pripo-
menuli občania mesta Trenčín 87. výročie zaloţenia Česko-

slovenskej republiky stretnutím pri pamätníku Milana 
Rastislava Štefánika v mestskom parku, nesúceho jeho meno. 

Po poloţení kytíc kvetov primátorom Mesta Trenčín Ing. 

Branislavom Cellerom, predsedom prípravného výboru Brat-
stva Čechov a Slovákov a starostom obce Lubina Milanom 

Ostrovským a obchodným radcom Veľvyslanectva Českej 
republiky v Bratislave Ing. Františkom Machom a štátnych 

hymnách Slovenskej a Českej republiky predniesol básnický 

odkaz Ľudovíta Štúra Ivo Veliký. K prítomným sa potom 
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prihovoril primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý 

okrem iného zvýraznil, ţe :  

- pri zaloţení nového spoločného štátu patrí Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi;  

- slovensko-české vzťahy sú charakterizované tromi priro-
dzenými veličinami – susedstvo, jazyková a etnická 

príbuznosť a opakované a dl-

hodobé spoluţitie v spoloč-
nom štáte; 

- aj po vzniknutí suverénnych 
štátov zostali ich vzťahy uni-

kátne. 

Stretnutie občanov pokračovalo 

v Galérii M. A. Bazov-

ského za moderovania Pa-
vla Plánku, v ktorom ešte pre uvedením kultúrneho programu 

vystúpili členovia prípravného výboru Bratstva Čechov 
a Slovákov na Javorine  starosta mesta Veselí nad Moravou dr. 

Jaroslav Hanák a starosta obce Lubina Milan Ostrovský. No 

a potom dostala slovo Cimbalová muzika Jaroslava Čecha 
z Veselého s primášom Jánom Rajmicom a Trenčiansky 

komorný orchester dali krásny záver slávnostného večera. 
Osobitne ocenili potleskom prítomní diváci výkon intru-

mentálnych sólistov a všetkých muzikantov ako spevákov 

primátor Ing. Branislav Celler 

cimbálová muzika Jaroslava Čecha 
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cimbalovej muziky z Veselého nad Moravou, ktorí naladili 

všetkých na správnu nôtu. 

Info Trenčín 03.11.2005  
Trenčianske noviny 31.10.2005 

Pomocná evidencia 555/1/05, 549/1/05 
 

Krajská volebná komisia zverejnila aj mená 11 kandidátov 

na funkciu ţupana. Je to menej o troch ako v prvých voľbách. 
Na tento pôst nekandidovala ţena, len títo muţi : 

1. Jozef Rea z Nemšovej, 57 ročný, povolaním manaţér, 
nezávislý kandidát; 

2. Ján Marcinek z Trenčína,  52 ročný, povolaním manaţér, 

nezávislý kandidát; 
3. Dominik Gahér z Bánoviec n/Bebravou, 58 ročný, povo-

laním generálny riaditeľ firmy, nezávislý kandidát; 
4. Dušan Saksa z Ladiec, 52 ročný, povolaním učiteľ, kan-

didát za stranu Úsvit; 

5. Jozef Hrdlička z Trenčína, 28 ročný, povolaním historik, 
kandidát Komunistickej strany Slovenska; 

6. Jozef Rojko z Púchova, 76 ročný, dôchodca, kandiduje za 
KĽS; 

7. Milan Fogaš z Brúnoviec, 43 ročný, povolaním signalista, 

kandiduje za Stranu priateľov vína; 
8. Miroslav Chovanec z Trenčína, 57 ročná, povolaním 

lekár, kandiduje za Smer, Kresťansko-demokratické hnutie, 
Slovenskú národnú stranu, Hnutie za demokraciu, Slobodné 

fórum; 

9. Ján Magala z Nového Mesta nad Váhom, 53 ročný, 
povolaním odborársky funkcionár, kandiduje za Zdruţenie 

robotníkov Slovenska; 
10. Pavol Sedláček z Trenčína, 55 ročný, kandiduje za Hnutie 

za demokratické Slovensko-Ľudová strana, Alianciu nové-

ho občana, Pravá slovenská národná strana, 
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11. Stanislav Jančovič z Klátovskej Novej Vsi, 59 ročný, 

povolaním prednosta Krajského pozemkového úradu 

v Trenčíne, kandiduje za koalíciu Slovenskú demokratickú 
a kresťanskú úniu a Demokratickú stranu. 

Trenčianske noviny 28.10.2005  
Pomocná evidencia 539/2/05 

 

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja, po 
registrácii kandidátnych listín, zverejnila podľa § 16 ods. 1 

zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samospráv-
nych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v 

znení neskorších predpisov zoznam kandidátov pre voľby do 

zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa 
volebných obvodov. Za volebný obvod č. 9 Trenčín to boli 

z mesta Trenčín títo kandidáti : 
1. Ján Babič, 63 rokov, manaţér kultúry a cestovného ruchu, 

Trenčín Clementisova ulica 656/2, nezávislý kandidát; 

2. Alexia Balajová, 36 ročná, pracovník v sluţbách, Trenčín, 
Ulica Halalovka 55, Hnutie Vpred; 

3. Jozef Bernáth, 55 ročný podnikateľ, Trenčín Novomes-
kého ulica 6, Demokratická únia Slovenska; 

4. Ing. Anton Boc, 42 ročný, zástupca primátora mesta, 

Trenčín Karpatská ulica 32, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia, Demokratická strana; 

5. Tomáš Černenko, 24 ročný, študent, Trenčín Ulica Mateja 
Bela 55, Hnutie Vpred; 

6. Miroslav Ferianec, 46 ročný, manaţér, Trenčín, Bazov-

ského ulica 12, nezávislý kandidát; 
7. Jozef Franko, 42 ročný, robotník, Trenčín Novomeského 

ulica 5, Strana priateľov vína; 
8. Jozef Gabriš, 50 ročný, odborný referent, Trenčín, Ulica 

Mateja Bela 2494/2, Smer - sociálna demokracia, 

Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národná stra-
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na, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum;  

9. Ing. Peter Gajdošík, 46 ročný, informatik, Trenčín, Legio-

nárska ulica 55, Slovenská ľudová strana; 
10. Ing. Jozef Habánik, PhD., 29 ročný, vysokoškolský 

učiteľ, Trenčín Bazovského ulica 10, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového obča-

na, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská 

národná strana;  
11. Ing. Katarína Hegerová, 54 ročná, ekonómka, Trenčín, 

Mníšna ulica 496/181, Slovenská demokratická a kresťan-
ská únia, Demokratická strana; 

12. Adrián Holčák, 35 ročný, skladník, Trenčín, Piešťanská 

ulica 21, Strana zelených na Slovensku; 
13. Juraj Holúbek, 33 ročný, manaţér, Trenčín, Ulica Pod 

čeresňami 4, Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
Demokratická strana;  

14. Mgr. Ing. Jozef Hrdlička, 51 ročný., vojak v výsluţbe, 

Trenčín, Šmidkeho ulica 18, Komunistická strana Slo-
venska;  

15. JUDr. Júlia Chlebanová, 54 ročná., právnička, Trenčín, 
Ulica Vansovej 2742/4, Zdruţenie robotníkov Slovenska; 

16. Margita Jeţíková, 56 ročná., robotníčka-dôchodkyňa, 

Trenčín, Soblahovská ulica 51, Komunistická strana 
Slovenska; 

17. Bc. Mária Kamencová, 49 ročná, riaditeľka materskej 
školy, Trenčín, Hollého ulica 20, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia, Demokratická strana; 

18. Mgr. Miroslav Kocián, 54 ročný, pedagóg, Trenčín, 
Novomeského ulica 8, Strana občianskej solidarity;  

19. Ing. Magda Košutová, 50 ročná. predsedkyňa poľnohos-
podárskeho druţstva, Trenčín, Ulica Sama Chalúpku 

1425/4, Smer - sociálna demokracia, Kresťansko-

demokratické hnutie, Slovenská národná strana, Hnutie za 
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demokraciu, Slobodné fórum;  

20. Ing. Ján Krátky, 53 ročný, riaditeľ divízie, Trenčín, 

Biskupická ulica 24, Smer - sociálna demokracia, 
Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národná 

strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum; 
21. Ing. Pavol Krištof, 37 ročný, riaditeľ úradu, Trenčín, 

Dubová ulica 6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá Slovenská 
národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana; 

22. Jozef Kutlík, 50 ročný, obchodný manaţér, Trenčín, 
Partizánska ulica 7, Občianska konzervatívna strana; 

23. PhDr. Alena Laborecká, 44 ročná, učiteľka, Trenčín, 

Študentská ulica 10, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia, Demokratická strana; 

24. Ing. Róbert Lifka, 39 ročná, ţivnostník, Trenčín, Ulica M. 
R. Štefánika 391/10, Demokratická únia Slovenska;  

25. Ing. Jozef Majerík, 53 ročný, technický námestník, Tren-

čín, generála Svobodu 9, Ľudová strana - Hnutie za 
demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá 

Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná 
strana; 

26. Erik Matušů, 19 ročný, mechanik, Trenčín, Bazovského 

ulica 6, Strana zelených na Slovensku;  
27. RNDr. Jozef Mertan, 47 ročný, riaditeľ, Trenčín, Potočná 

ulica 135/492, Slovenská demokratická a kresťanská únia, 
Demokratická strana; 

28. Igor Mituchovič, 34 ročný, pracovník súkromnej bezpeč-

nostnej sluţby, Trenčín, Partizánska ulica 15, Komunis-
tická strana Slovenska; 

29. Ing. Milan Petrík, 48 ročný, zamestnanec štátnej správy, 
Trenčín, Ulica Pod Brezinou 44, Smer - sociálna demo-

kracia, Kresťansko-demokratické hnutie, Slovenská národ-

ná strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum;  
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30. Miroslav Řádek, 23 rokov, študent, Trenčín, Ulica Terézie           

Vansovej 1, Slovenská demokratická a kresťanská únia, 

Demokratická strana;  
31. Ing. Milan Sedláček, 43 ročný, manaţér, Trenčín,  

Saratovská ulica 1, Smer - sociálna demokracia, Kresťan-
sko-demokratické hnutie, Slovenská národná strana, Hnutie 

za demokraciu. Slobodné fórum; 

32. Mgr. Igor Skúpy, 39 ročný, vysokoškolský pedagóg, 
Trenčín, Ulica M. Turkovej 6, Občianska konzervatívna 

strana;  
33. Ing. Peter Sňahničan, 43 ročný, technicko-hospodársky 

pracovník, Trenčín, Ulica Mateja Bela 37, Strana zelených 

na Slovensku; 
34. Milan Soumar, 59 ročný, stavebný technik, Trenčín, Ulica 

generála Svobodu 13/12, Občianska konzervatívna strana; 
35. Ing. Pavol Suško, 53 ročný, vojak v výsluţbe, Trenčín, 

Ulica Mateja Bela 18, Komunistická strana Slovenska; 

36. MUDr. Eugen Szép, PhD., 56 ročný lekár, Trenčín, Ulica 
Knieţaťa Pribinu 6, Slovenská demokratická a kresťanská 

únia, Demokratická strana; 
37. Ing. Václav Vacula, 56 ročný, strojný inţinier, Trenčín, 

Ulica T. Vansovej 2742/4, Strana priateľov vína; 

38. Michal Zajac, 24 ročný, študent, Trenčín,  Hodţova uli-        
ca 12, Občianska konzervatívna strana; 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 28. októbra 2005 minister vnútra Slovenskej republiky 

Vladimír Palko navštívil tri krajské policajné riaditeľstvá. 
Išlo o krajské riaditeľstvá v Bratislave, Trnave a Trenčíne, 

kde hovoril asi s 500 policajtmi. Cieľom týchto stretnutí bolo 
vysvetliť policajtom ďalší vývoj v platovom a dôchodkovom 

zabezpečení.  

Vlastné poznámky 
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Nové logo mesta Trenčín získalo jedno z desiatich uznaní v 

súťaţi „Národná cena za dizajn“, ktoré sa odovzdávali dňa     

3. novembra 2005   v divadle Astor-
ka-Korzo. Porota pri hodnotení oce-

nila, ţe symbol mesta je vyjadrený 
jednoduchými geometrickými prvka-

mi a kombináciami farieb. Grafické 

riešenie umoţňuje mnoţstvo variácií 
a nových riešení, ktoré mesto môţe 

vyuţiť na podporu 
svojich rôznorodých 

aktivít. Logo symbo-

lizuje ideu mladého 
a rozvíjajúceho sa 

mesta Trenčín. Do 7. ročníka súťaţe Národnej ceny pre dizajn 
bolo prihlásených v tomto roku 118 prác, ktoré hodnotila 

medzinárodná porota, v ktorej boli odborníci zo Slovenska, 

Českej republiky, Francúzska a Rakúska. Predsedal jej vedúci 
katedry grafického dizajnu Vysokej školy výtvarných umení 

Stanislav Stankoci. Na základe rozhodnutia poroty boli 
udelené dve Národné ceny za dizajn 2005, dve Ceny ministra 

školstva Slovenskej republiky a desať uznaní. Uznanie 

v súťaţi Národná cena za dizajn 2005 prevzali v Astorke 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a autor gra-

fického návrhu loga Emil Drličiak. 
Trenčianske noviny 07.11.2006 

Pomocná noviny 573/3/05  

 

Emil Drličiak a Ing. Branislav Celler  pri preberaní ocenenia 
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Pri príleţitosti Dňa pamiatky zosnulých 2. novembra 2005 

sa uskutočnil pietny akt pri obnovenom pamätníku kragu-

jevackých hrdinov v Kasárňach Slovenského národného pov-
stania v Trenčíne. Pietny akt začal poloţením vencov delegácií 

k pamätníku za smútočného chorálu. Po štátnej hymne 
Slovenskej republiky vystúpil s prejavom náčelník štábu 

Pozemných Ozbrojených síl Slovenskej republiky plukovník 

Ing. Karol Navrátil. V ňom pripomenul odváţnosť 44 slo-
venských chlapcov, príslušníkov 71. pešieho pluku Rakúsko – 

uhorskej armády, ktorí sa vzbúrili proti šikanovaniu zo strany 
dôstojníkov na prostých vojakoch. Ozbrojené povstanie 

krvavo potlačené prispelo k ukončeniu prvej svetovej vojny 

a rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie. Na prejav nadviazal 
člen Oblastného výboru Slovenského protifašistických 

bojovníkov pplk. v. v. Michal Krošlák, ktorý okrem iného 
spomenul, ţe v minulosti na tomto mieste boli prítomní aj 

priami účastníci kragujevackej vzbury a ich rodinní prís-

lušníci. Od 9. júna 1918, keď prebehlo toto ozbrojené pov-
stanie prešlo veľa času a takmer všetci uţ nie sú medzi ţivými. 

Záver oficiálneho programu pietneho aktu patril cirkevného 
obradu, ktorý vykonali dvaja duchovní a hymnickej piesni 

„Kto za pravdu horí“. 

Trenčianskej noviny 07.11.2005  
Pomocná evidencia 571/1/05 

 
          Nový viacúčelový športový areál slávnostným 

prestrihnutím pásky otvorili dňa 4. novembra 2005 na 

Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ulica primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a riaditeľ školy PaedDr. 

Jozef Vakoš.  Náklady na vybudovanie viacúčelového ihriska 
pre loptové športy na úrovni 21. storočia s umelým trávnikom 

a tartanovým oválom dosiahli takmer 16,5 milióna Sk. 

Rekonštruovaný bol aj školský dvor, chodníky v areáli a 
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rozšírené parkovisko. Investorom stavebných akcií bol zria-

ďovateľ školy Mesto Trenčín. Práce sa začali počas letných 

prázdnin. Na slávnostnom otvorení športového areálu riaditeľ 
školy PaedDr. Jozef Vakoš na otvorenej scéne poďakoval 

poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ţe deťom 
a obyvateľom tejto časti mesta Trenčín poskytlo tento pre-

krásny dar, čo umoţní 

skvalitnenie športovej 
činnosti detí. Vyzval 

deti, aby si tento areál 
chránili, zveľaďovali 

a doslova zodrali jeho 

pouţívaním. Tento 
športový areál nebude 

slúţiť len ţiakom školy, 
ale v popoludňajších 

hodinách všetkým obyvateľom Zámostia. Vo svojom prího-

vore primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler konšta-
toval, ţe Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ulica tak 

dostala po Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica vynovené 
športové plochy. Mesto má v pláne rekonštruovať školské 

ihriská na všet-

kých ôsmich zá-
kladných školách 

v meste Trenčín. 
V budúcom roku 

2006 sa začne 

rekonštruovať za 
30 miliónov Sk 

školský areál Zá-
kladnej školy 

Novomeského 

ulica na najväč-

zľava PaedDr. Jozef Vakoš a Ing. Branislav Celler 
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šom trenčianskom sídlisku Juh. Mesto Trenčín tak plní zámer 

budovať rekreačno-športové centrá, slúţiace aj pre širšiu 

verejnosť. 
Vlastné poznámky 

Info Trenčín 24.11.2005  
 

Na slávnostnom galavečeri v Bratislave dňa 21. novembra 

2005 bola vyhodnotená súťaţ „Zlatý erb.Sk 2005“ vyhlásenej 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, do ktorej sa 

prihlásilo presne 10 samospráv, z toho päť vyšších územných 
celkov, 21 obcí a 62 miest so svojimi internetovými stránkami 

a elektronickými sluţbami. Jedenásť členná hodnotiaca 

komisia pod vedením svojho predsedu Miroslava Drobného 
hodnotila predloţené súťaţné návrhy podľa 66 kritérií. 

Hlavným cieľom súťaţe bolo podporiť informatizáciu 
slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť 

výmenu skúseností a ohodnodnotiť snahu zástupcov samo-

správ v účinnom vyuţívaní informačno-komunikačných tech-
nológii na zvýšenie kvality a prístupnosti sluţieb. Súťaţilo sa 

v troch kategóriach :  
- kategória – Najlepšia stránka samosprávneho kraja bolo 

ocenených všetkých päť prihlásených krajov, medzi 

ktorými bol aj Trenčiansky samosprávny kraj; 
- kategória – Najlepšia stránka miest bolo ocenených šesť 

miest, medzi nimi aj mesto Trenčín;  
- kategória – Najlepšia stránka obcí boli ocenené štyri obce 

Cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky za 

najlepšiu webovú stránku samospráv v oblasti cestovného 
ruchu za Mesto Trenčín prevzal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. Mesto Trenčín ako prvé na Slovensku 
disponuje aj na svojej oficiálnej webovej stránke súborom 

virtuálnych 3d fotografií, tvoriacich 28 panorám rôznych 

pohľadov na mesto. Pospájaním jednotlivých panorám pomo-

mladí karatisti ukázali časť svojho umenia 
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cou šípok a vytvorením navigácie sa podarilo vytvoriť 

virtuálnu prehliadku mesta ako súvislý film. Virtuálna 

prehliadka zahŕňa takmer celé mesto, počnúc ţelezničnou 
stanicou, prechádza cez Štefánikovu ulicu a hotel Tatra na 

Mierové námestie a končí pri Keramoprojekte na kriţovatke 
Ulíc Soblahovská a Legionárska. Najviac snímok zachytáva 

Trenčiansky hrad. Sú to aţ štyri panorámy z rôznych 

pohľadov. Nechýbajú ani ďalšie kultúrne pamiatky mesta, či 
športoviská. Po prevzatí ceny primátor Ing. Branislav Celler 

konštatoval, ţe „v rámci tvorby imidţu mesta má virtuálna 
prehliadka na webovej stránke nezastupiteľné miesto. 

Predstavuje Trenčín prakticky vo všetkých kútoch sveta, keď 

stačí si len kliknúť na doménu www.trencin.sk. Práve toto je 
pre rozvoj cestovného ruchu veľmi cenná devíza.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 604/1/05 

 

Ocenenia za modernizáciu spoločnosti - ceny „ITAPA 
2005“, sa udeľo-

vali v pondelok  
21. novembra 

2005 v rámci 4. 

ročníka medziná-
rodného kongresu 

ITAPA v brati-
slavskom hoteli 

SAS Carlton. Štr-

násťčlenná komi-
sia hodnotila tento 

rok 29 projektov a 
nominácií, ktoré prihlásili inštitúcie štátnej správy a samo-

správy, IT spoločnosti alebo akademická obec. Hlavným 

kritériom hodnotenia jednotlivých projektov bol ich reálny 

druhý sprava primátor Ing. Branislav Celler 

http://www.trencin.sk/
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prínos pre občana a zefektívnenie sluţieb a procesov vo 

verejnej správe. Druhé miesto v kategórii „Zlepšovanie 

procesov“ si odniesli dva projekty  
- Sofia - finančný informačný systém pre slovenské verejné 

vysoké školy Ministerstva školstva Slovenskej republiky  

- a Mesto Trenčín za implementáciu procesného riadenia na 

Mestskom úrade v Trenčíne.  

Hodnotiaca komisia ocenila na trenčianskom projekte 
profiláciu mestského úradu ako organizáciu ústretovú a s 

blízkym vzťahom ku klientom (občanovi a podnikateľovi). 
Cieľom implementácie procesného riadenia bolo 

reorganizovať mestský úrad na prevádzkovú dokonalosť jeho 

procesov a zníţiť prevádzkové náklady úradu. Prínosom bolo 
vybavenie záleţitostí klienta na jednom mieste v klientskom 

centre, lepší prístup zamestnancov úradu k občanom a 
zvýšenie spokojnosti občanov vrátane zvýšenia produktivity 

práce procesnou integráciou. Poslaním kongresu ITAPA bolo 

aktívne napomôcť urýchleniu informatizácie verejnej správy a 
to predovšetkým tým, ţe:  

 zvyšuje dopyt po informatizácií vo verejnej správe  
 vytvára priestor, kde sa stretávajú a vzájomne informujú 

predstavitelia politiky, verejnej správy, akademickej sféry a 

komerčných subjektov  
 prináša informácie o najnovších projektoch a trendoch v 

zahraničí, a to priamo od zahraničných expertov  
 umoţňuje prezentáciu rôznych riešení vyuţívajúcich 

informačné technológie  

 oceňuje a podporuje najlepšie zrealizované projekty, ktoré 
zavádzajú a vyuţívajú informačné technológie do procesov 

verejnej správy.  
Po prevzatí ocenenia primátor  Ing. Branislav Celler 

povedal, ţe „v roku 2003 oslovil Mestský úrad v Trenčíne 

nezávislú konzultačnú spoločnosť, aby vypracovala návrh na 
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efektívnejšie zabezpečovanie činností mesta tak, aby boli 

prehľadnejšie a dostupnejšie občanovi. Návrh spoločnosti SH 

Ware mal byť akýmsi odrazovým mostíkom k tomu, aby sa 
mesto vedelo rozhodnúť, či týmto smerom vôbec pôjde. Ako 

prvé prešli procesným riadením sluţby občanom. Trenčín 
zriadil od roku 2004 nové moderné Klientské centrum na 

európskej úrovni. Občania nemusia ďalej blúdiť po úrade a 

klopať na zatvorené dvere. Všetko vybavia v  jednej 
miestnosti, úradné dni boli zrušené a zamestnanci úradu sú 

k dispozícii kaţdý deň. Výsledkom analýzy všetkých činností, 
ktoré nie sú v priamom kontakte s občanom, je nový 

Organizačný poriadok Mestského úradu v Trenčíne s vyš-

pecifikovaním stavu pracovných miest s kvalifikačnými pred-
pokladmi. Ročná úspora mzdových nákladov dosiahla 7 mi-

liónov Sk, ale pre nás je najdôleţitejšie výrazné skvalitnenie 
práce úradu pre občanov.“ 

Vlastné poznámky  

Pomocná evidencia 602/1/05 
 

Dňa 23. novembra 2005 sa uskutočnila v univerzálnej 
miestnosti Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl 

Slovenskej repu-

bliky konferencia 
opevnených miest, 

na ktorej vedúca 
Útvaru marketingu 

Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. 

Renáta Kaščáková 

informovala o účas-
ti mesta Trenčín na 

konferencii „Opev-

nenie ako korzet“, Mgr. Renáta Kaščáková pri prednáške 
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uskutočnenej v holandskom meste ś-Hertogen-Bosch v dňoch 

25. – 28. októbra 2005. Po úvodnej prednáške sa premietali 

fotografie a videozáznamy. Na záver konferencie boli všetci 
prítomní prizvaní k spoluprácu vzhľadom k tomu, ţe v novem-

bri roka 2006 sa podobná konferencia uskutoční v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 580/1/05 

 
V Trenčianskom kraji získal vo voľbách do Trenčianskeho 

samosprávneho kraja najviac hlasov kandidát na post ţupana 
za koalíciu Smer – sociálna demokracia – Kresťansko- 

demokratické hnutie – Slovenská 

národná strana – Hnutie za demokraciu 
– Slobodné fórum MUDr. Miroslav 

Chovanec, ktorému svoj hlas mu dalo 
19 752 voličov. V poradí druhý kandidát 

za koalíciu Ľudová strana – Hnutie za 

demokratické Slovensko – Alianca 
nového občana – Pravá Slovenská ná-

rodná strana - ZSNS  MUDr. Pavol Se-

dláček získal 15 873 hlasov. Kandidátov na ţupanov volilo 55 

778 občanov z celkových 483 599 oprávnených voličov. 

Keďţe ani jeden z kandidátov na ţupana nezískal nad-
polovičnú väčšinu platných hlasov dňa            

10. decembra 2005 sa uskutoční druhé 
kolo volieb, v ktorom sa voliči roz-

hodnú medzi Miroslavom Chovancom a 

Pavlom Sedláčkom. V 45-člennom 
zastupiteľstve Trenčianskeho samo-

správneho kraja bude mať 21 kresiel 
koalícia Smer – sociálna demokracia – 

Kresťansko-demokratické hnutie, Slo-

venská národná strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum 

MUDr. Miroslav Chovanec 

MUDr. Pavol Sedláček 
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a 20 kresiel koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické 

Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá Slovenská národná 

strana, ZSNS. Tri kreslá si vybojovali nezávislí, jeden 
poslanecký mandát získala koalícia Slovenská demokratická 

kresťanská únia – Demokratická strana. Poslancov volilo 
57.462 občanov. Na voľbách sa v Trenčianskom 

samosprávnom kraji celkovo zúčastnilo pribliţne 12,3 % 

občanov, čo bolo najniţšia účasť spomedzi slovenských 
krajov. Do Krajského zastupiteľstva v Trenčíne boli zvolení 

títo občania : 
B á n o v c e n/B e b r a v o u Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Peter Bulík Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 137 

Ladislav Kšiňan Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokrat ické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 162 

Zuzana Máčeková Aliancia nového občana Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, P Slovenská národná strana, Z Slovenská národná 

strana 

1 429 

   

   

I l a v a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Marián Brídik Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 221 

Pavol Čiernik Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 656 

Anna Chalupková Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 242 

Anton Vanko Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 060 

Mária Zimanová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer 

1 263 

   

M y j a v a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Jaroslav Ferianec Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

759 

Henrich Gašparík Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

634 

   

N o v é  M e s  t o n/V á h o m Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Mária Cagalová  Nezávislý kandidát  1 293 
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Anna Halinárová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 450 

Ivan Sádovský Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 343 

Jozef Trstenský Aliancia nového občana, Ľudová s trana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 190 

Viera Vienerová  Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 392 

   

P a r t i z á n s  k e Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Jozef Boţik Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 348 

Mária Hazuchová Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 153 

Iveta Randziaková  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 175 

Anton Stanko Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 522 

   

P o v a ţ s  k á   B y s  t r  i c a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Miroslav Adame Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 815 

Vladimír Bačík Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

1 454 

Pavol Jurčík Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 361 

Amália Ondičová Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 277 

Viera Zboranová Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 354 

   

P r i e v i d z a Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Luboš Beňo Demokratická strana, Slovenská demokrat ická a kresťanská únia 2 397 

Vladimír Buzalka  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 539 

Ján Cipov Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 422 

Vojtech Čičmanec  Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 933 

Jaroslav Izák Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer 

2 608 

Emil Mendel Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 459 

   



 215 

 

 

 

  

 

 

Michal Mladý Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 136 

Ján Mokrý Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 566 

Eleonóra Porubcová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 526 

Gabriel Šimko  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

3 085 

   

P ú c h o v  Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Miroslav Kubičár Nezávislý kandidát  1 518 

Marián Michalec Nezávislý kandidát  2 372 

Ľuboš Savara Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

1 266 

   

T r e n č í n Stranícka príslušnosť Počet 

hlasov 

Jozef Habánik Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 967 

Mária Hládeková Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 777 

Magda Košútová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 272 

Anna Kováčová Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 328 

Ján Krátky  Hnutie za demokraciu, Kresťansko-demokratické hnutie, 

Svobodné fórum, Slovenská národná strana, Smer  

2 871 

Pavol Krištof Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 280 

Peter Sika Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 439 

Stanislav Svatík Aliancia nového občana, Ľudová strana - Hnutie za demokrat ické 

Slovensko, Pravá Slovenská národná strana,  Z Slovenská 

národná strana 

2 804 

 

Slovenský štatistický úrad 28.11.2005 
Trenčianske noviny 28.11.2005 

Pomocná evidencia 601/1/05, 608/2/05, 609/2/05, 
611/1/05, 612/1,2/05, 613/1/05 

 

Dňa 8. decembra 2005 sa uskutočnilo slávnostné zasadanie 
Rady Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v 

Trenčíne. Pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším sa tu v 
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príjemnej atmosfére odovzdávali vyznamenania 1. a 2. stupňa. 

Po veselom kultúrnom vystúpení dua speváčok z Hornej Súče 

sa prítomným prihovoril dlhoročný predseda krajskej 
organizácie Trenčín Ing. Jozef Mikloš. Poďakoval sa hlavne 

zakladateľom a funkcionárom za ich priekopnícku a dobro-
voľnícku činnosť v prospech starších spoluobčanov. Prítom-

ným sa prihovoril i expodpredseda zo ţilinskej organizácie 

pán Drizuliak. Ten sa posťaţoval na nelichotivý ţivot 
dôchodcov na Slovensku, na problémy, ktorým musia čeliť a 

zaspomínal i na účasť v Slovenskom národnom povstaní. 
Jeden z prítomných na neho prezradil, ţe on sám stál ako 

model ku soche vojaka na Slavíne. Vyznamenanie 1. stupňa 

získali predsedovia a zakladatelia základných organizácií 
Oľga Baginová z mesta Stará Turá, Emília Borčinová z Bošian 

a trenčiansky predseda Klubu vojenských dôchodcov Ing. 
Rudolf Tvaroška. Ďakovné listy obdrţali aj Krajský úrad v 

Trenčíne a Trenčiansky samosprávny kraj. Za vyznamenaných 

poďakoval odmenený Ing. Rudolf Tvaroška. 
Trenčianske noviny 12.12.2005  

Pomocná evidencia 651/1/05 
 

Druhé kolo volieb na funkciu ţupana Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa uskutočnilo v sobotu dňa 10. decem-
bra 2005. Svoje hlasy mali voliči moţnosť odovzdať MUDr. 

Miroslavovi Chovancovi, kandidátovi na post ţupana za 
koalíciu Smer – sociálna demokracia – Kresťansko 

demokratické hnutie – Slovenská národná strana – Hnutie za 

demokraciu – Slobodné fórum a , kandidátovi na na post 
ţupana za koalíciu Ľudová strana – Hnutie za demokratické 

Slovensko – Alianca nového občana – Pravá Slovenská 
národná strana – ZSNS. Stal sa však obrat, keď v prvom kole 

zvíťazil rozdielom 3.879 hlasov MUDr. Miroslav Chovanec 

pred svojím rivalom, tak v druhom kole víťazstvo na svoju 
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stranu vo prospech zmenil MUDr. Pavol Sedláček, keď získal 

o 1.243 hlasov viac ako jeho konkurent.  

Trenčianske noviny 12.12.2005 
Pomocná evidencia 640/1/05, 646/1/05, 646/2/05, 650/1/05 

 
Dňa 13. decem-

bra 2005 sa usku-

točnila tlačová be-
seda primátora 

Mesta Trenčín 

Ing. Branislava 

Cellera v súvis-

losti s rokovaním 
Mestského zastu-

piteľstva v Tren-
číne dňa 15. de-

cembra 2005. Po 

jej otvorení a zoznámení s programom hovorcom primátora 
Tiborom Hlobeňom sa k predaju hotela Tatra, ktorý je 

majetkom Mesta Trenčín, sa vyjadril primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler. Ako uviedol hotel Tatra v Trenčíne slúţi 

verejnosti s malými prestávkami od roku 1901. Od prvo-

počiatku svojej existencie bol v rukách súkromného kapitálu, 
ktorý po roku 1948 prešiel do vlastníctva štátu. Mesto Trenčín 

ho získalo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia 
bezplatným prevodom po zániku štátneho podniku Reštaurácie 

Trenčín. V  rokoch 1993-1994 mestská samospráva hotel 

zrekonštruovala, pričom si zobrala úver vo výške 90 miliónov 
Sk. V roku 1994 ho prenajalo spoločnosti Atlific Inc., s.r.o. 

Trenčín na 20 rokov za pevne stanovených zmluvných 
podmienok. Od tohto roku základné ročné nájomné, ktoré 

nájomca platí mestu, činí 3,5 miliónov Sk a pohyblivá zloţka 

sa pohybuje na úrovni pribliţne 800 tisíc Sk. Celkové príjmy 

zľava - Tibor Hlobeň, Ing. Ľubomír Štefánik, Ing. Branislav Celler, Mgr. Peter Kocnár             

a Ing. Viliam Cagala 

primátor Ing. Branislav Celler 
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z nájmu a poplatkov od spoločnosti Atlific Inc. v roku 2004 

predstavovali 4,3 mil. Sk. Mesto Trenčín má však aj výdavky 

s touto nehnuteľnosťou, napríklad s poistným. V roku 2004 sa 
pohybovali na úrovni 4 miliónov Sk, pretoţe Mesto Trenčín 

financovalo aj opravy na budove.  Miestna samospráva teda 
nemá dostatočný príjem z tejto nehnuteľnosti a vzhľadom na 

pevnosť zmluvy do roku 2014 je tento nájomný vzťah pre 

mesto nevýhodný. Navyše, mesto nie je subjekt, ktorý by mal 
podnikať v oblasti hotelierstva. V poslednom období vyrástlo 

v Trenčíne viacero menších penziónov 
a chystá sa výstavba nových hotelov. 

Pri rozhodovaní, či podať do mest-

ského zastupiteľstva návrh na odpredaj 
hotela, sa vychádzalo aj z faktu, ţe po 

vypršaní nájomnej zmluvy si budova 
vyţiada ďalšie investície do rekon-

štrukcie a modernizácie, teda vykonať 

generálku, aby drţala krok s konku-
renciou. Na druhej strane treba brať do 

úvahy skutočnosť, ţe nie je úlohou 

mesta, aby zo svojho 

rozpočtu takéto in-
vestičné výdavky 

hradilo. Mesto Tren-

čín si v roku 2005 
objednalo u znalec-

kej organizácie 
TREFA s.r.o. Tren-

čín odborný posu-

dok o efektívnosti 
vlastníctva tohto 

majetku. V záverečnom hodnotení sa okrem iného konštatuje, 

Ing. Branislav Celler 

hotel Tatra 
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ţe majetok mesta, viazaný na podnik hotel Tatra je dlhodobo 

prevádzkovaný nerentabilne. Prenájom hotela sa pohybuje 

výrazne pod trhovou cenou nájomného v danej lokalite. 
S týmto návrhom na predaj hotela Tatra sa stotoţnila finančná 

a majetková komisia pri mestského zastupiteľstva. Mestská 
rada preto odporučila mestskému zastupiteľstvu predať hotel 

formou verejnej súťaţe s tým, ţe hlavným kritériom bude naj-

vyššia cena. Subjekt, ktorý bude hotel vlastniť a prevádz-
kovať, musí byť spoločnosťou, ktorá vlastní alebo prevádzkuje 

hotely či uţ na Slovensku alebo v zahraničí. Umelecké diela, 
ktoré sú umiest-

nené v hoteli Ta-

tra, zostanú vo 
vlastníctve mes-

ta. Okrem toho 
nový vlastník 

musí zaručiť aj 

dostupnosť zná-
meho rímskeho 

nápisu na hrad-
nej skale pre kaţdého, kto o to poţiada. Ďalšou z podmienok 

predaja je, ţe kupujúci kúpi nehnuteľnosť s existujúcou ná-

jomnou zmluvou, prevezme záväzky 
a bude ich riešiť so súčasným 

nájomcom. 
O návrhu rozpočtu na rok 2006 

v hrubých rysoch hovoril primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
a detailnejšie vedúci Útvaru finan-

čného Mestského úradu v Trenčíne 
Ing. Ľubomír Štefánik. Bolo kon-

štatované, ţe hľadiska finančného 

objemu je návrh rozpočtu mesta 
Ing. Ľubomír Štefánik 

letecká fotografia hotela Tatra 
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Trenčín na rok 2006 rekordný, pretoţe dosahuje príjmy a 

výdavky vo výške 1.193.120.000 Sk. Na rok 2006 sú 

plánované investície vo výške takmer 527.000.000 Sk. Pre 
potrebu dopravy sa počíta s dotáciou pre mestskú hromadnú 

dopravu vo výške minimálne 12 miliónov Sk, čo je naviac o 4 
milióny Sk oproti roku 2005. Posilňujú sa aj výdavky na 

údrţbu verejnej zelene na objem 18 miliónov Sk. V rámci 

skvalitnenia ţivotného prostredia na likvidáciu nelegálnej 
skládky na Zámostí je navrhnutých 15 miliónov Sk, ktorá 

priamo súvisí aj s výstavbou Juhovýchodného obchvatu mesta 
Trenčín, pretoţe stojí v jeho trase. V oblasti kapitálových 

výdavkov sa pripravujú zdroje, ktoré sú plánované na spolu-

financovanie inţinierskych sietí v priemyselnom parku 
v objeme 15 miliónov Sk. Na cestnú dopravu sú navrhnuté 

prostriedky v objeme 114 miliónov Sk. V tejto sume je 
zarátaných aj 50 miliónov Sk na vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie a ponukové konanie na 

výstavbu druhého cestného mosta v Trenčíne, ako prvej etapy 
budovania Juhovýchodného obchvatu, ktorého vlastná 

výstavba by sa mala na jeseň začať realizovať. Na 
rekonštrukciu pozemných komunikácií, čo v praxi znamená 

nové asfaltové povrchy, je navrhnutých v rozpočte 25 

miliónov Sk. Oproti roku 2005 je to čiastka takmer 
dvojnásobná. Pripravuje sa aj spolufinancovanie rekonštrukcie 

kriţovatky pod cestným mostom. Mesto prispeje investorovi, 
ktorým je Slovenská správa ciest, na projektovú dokumentáciu 

a vlastnú realizáciu stavby sumou 5,5 milióna Sk. Na 

kanalizáciu v Trenčíne návrh mestského rozpočtu vyčlenil 
viac ako 73 miliónov Sk, pričom z toho na kanalizáciu v Opa-

tovej a Kubre je 22 miliónov Sk a na ostatnú kanalizáciu 
v meste 41 miliónov Sk. Pripravuje sa výstavba 30 nájomných 

bytov na Koţušníckej ulici v objeme 20 miliónov Sk. Budú to 

štandardné nájomné byty, ktorých dokončenie je naplánované 

Ing. Ľubomír Štefánik 
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na rok 2007. Na dokončenie sprístupnenia barbakanu 

a výstavby verejných WC na Sládkovičovej ulici je plánovaná 

čiastka vo výške 8 miliónov Sk. Starostlivosť o detské ihriská 
je vyčíslená sumou 3 miliónov Sk. Na predláţdenie okolia 

farského kostola je vyčlenených 8 miliónov Sk. Na obnovu 
evanjelického cintorína na Hornom Šianci, kde sú pochované 

významné osobnosti trenčianskej histórie je plánovaných 2 

milióny Sk. Do návrhu rozpočtu bola zahrnutá aj 
rekonštrukcia športového areálu pri Základnej škole, 

Novomeského ulica. Ide o dielo v hodnote 40 milióny Sk, 
ktoré bude slúţiť nielen školákom, ale aj obyvateľom 

najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh. Návrh rozpočtu 

pamätá aj na rekonštrukciu bývalej Materskej školy na 
Gagarinovej ulici v objeme 4 milióny Sk, aby tento objekt, čo 

najskôr slúţil skôr narodeným občanom mesta ako „Centrum 
seniorov“.  

Čo bude s kinom Metro v Trenčíne v roku 2006 informoval 

vedúci Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Peter Kocnár. Z jeho vyjadrenia k tejto problematike vyply-

nulo, ţe tomuto kinu je zriaďovateľom a prevádzkovateľom 
Mesto Trenčín. Patrí dlhodobo medzi najlepšie kiná v Sloven-

skej republike z hľadiska návštev-

nosti i výnosov. Ešte v roku 2004 
bolo ziskové. Koncom januára roku 

2006 sa zmení situácia otvorením 
štyroch kinosál v novom zábavno-

obchodnom centre Max na najvyššej 

technickej úrovni, preto kino Metro 
im nebude môcť konkurovať.           

Mesto Trenčín sa nechce zbavovať 
zodpovednosti za prevádzku kina 

Metro, najmä ak posledné rokovania 

primátora Branislava Cellera 
Mgr. Peter Kocnár 
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s predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou 

Slovenskej sporiteľne Reginou Ovesny-Straka priniesli 

konkrétny výsledok. Mesto Trenčín odkúpi od Slovenskej 
sporiteľne, ktorá majiteľom priestorov kina Metro a v týchto 

priestoroch vybuduje sálu na premietanie filmov vyššej 
kvality, tzv. artkino. Ak poslanci schvália návrh zmluvy 

o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Art-kina Metro Mesta 

Trenčín s občianskym zdruţením LampART a zmluvu 
o výpoţičke s týmto zdruţením, kino Metro ostane v sieti 

slovenských kín s výlučným zameraním na programy výchovy 
filmového diváka, včítane školskej mládeţe. Ak poslanci 

schvália aj návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006, v rámci 

spolupráce pri zabezpečení činnosti Art-kina Metro získa 
LampART od miestnej samosprávy dotáciu na činnosť do 

výšky 950 tisíc Sk. Priestory Art-kina Metro by malo zároveň 
vyuţívať o.z. Finestrina na prevádzkovanie scény Hudobného 

divadla. Mesto Trenčín chce poskytnúť o.z. Finestrina aj 

dotácie na všetky predstavenia v roku 2006 v maximálnej 
výške 1 mil. Sk.                  

Ako posledný vystúpil Ing. Viliam Cagala, ktorý infor-
moval o projektoch Mesta Trenčín pre eurofondy. V rokoch 

2004 a 2005 Mesto podalo 11 projektov a v troch projektoch 

vystupuje ako partner. Schválený 
a realizovaný bol projekt : „Štúdia 

uskutočniteľnosti vybudovania ju-
hovýchodného diaľničného obchva-

tu mesta Trenčín“. Tento projekt 

z fondu PHARE priniesol mestu 
3,5 mil. Sk. Schválený a v súčas-

nosti realizovaný je návrh projektu 
na vypracovanie návodu na pre-

vádzku odvádzania daţďových 

vôd. Je zaujímavý zloţením 

Ing. Viliam Cagala 
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partnerov : Kupfercel – Nemecko, Aharnai – Grécko, 

Mikroregión Vsetínsko – Česká republika a hlavný partner 

Karviná – Česká republika. Celková poţadovaná výška 
finančného príspevku pre Trenčín je 4 milióny 165 tisíc Sk. 

Ostatne projekty sú v procese posudzovania, doteraz ţiaden 
projekt nebol zamietnutý: 

- Rekonštrukcia základných škôl na území mesta Trenčín; 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre prestavbu kina 
Hviezda na viacúčelový kultúrno-spoločenský dom; 

- Priemyselná zóna Trenčín - Bratislavská ulica – 
infraštruktúra; 

- Štúdia riešenia problémov bioodpadov v meste Trenčín; 

- Vytvorenie nových verejných prístupových bodov k 
internetu v meste Trenčín; 

- Digitálne mesto Trenčín. 
Celková poţadovaná výška finančných príspevkov 

z eurofondov a štátneho rozpočtu na tieto projekty je 469 

miliónov 310 tisíc Sk. V roku 2006 plánuje mesto Trenčín 
podať ďalšie projekty v oblasti ekológie, vzdelávania 

a cezhraničnej spolupráce. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 655/1/05, 656/1/05, 657/1/05, 

655/1/05, 656/1/05 
 

Aţ 6 miliónov Sk bude stáť rekonštrukcia vojenského cin-
torína z prvej svetovej vojny v starej časti mestského cintorína 

v Trenčíne. Zachovalo sa asi 620 hrobov, na uniformných 

osemcípych náhrobkoch uţ desaťročia nie sú čitateľné mená. 
Na cintoríne leţia vojaci takmer všetkých národností Rakúsko-

uhorskej monarchie, ktorí zomreli cez vojnu v trenčianskom 
lazarete. Na cintoríne je aj niekoľko masových hrobov a 

kostnica srbských vojakov. Posledná väčšia úprava vojen-

ského cintorína podľa vojenského historika Ing. arch. Štefana 
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Androviča bola vykonaná koncom 20. rokov minulého sto-

ročia, keď vláda Juhoslávie v spolupráci s Ministerstvom 

národnej obrany 
Československej 

republiky na cin-
toríne vybudova-

la aj kaplnku. 

Odvtedy cintorín 
viac-menej chá-

tra. Úprava celé-
ho vojenského 

areálu by mala 

byť rozvrhnutá 
do niekoľkých 

etáp. V prvej etape rekonštrukcie by sa mali zbúrať obruby 
hrobových miest, osadiť pätky na náhrobné kamene, opraviť 

náhrobné tabule a urobiť aj prípravné terénne práce. Po 

odstránení obrubníkov by sa zatrávnila celá plocha a 
konkrétne hroby pochovaných vojakov budú pripomínať len 

zrekonštruované náhrobné tabule. V ďalších rokoch budú 
práce pokračovať vybudovaním nových chodníkov, 

rekonštrukciou kostnice a ďalšími prácami.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. decembra 
2005 sa uskutočnilo 

posledné rokovanie zas-

tupiteľstva Trenčian-
skeho samosprávneho 

kraja na záver štvor-
ročného volebného ob-

dobia za účasti všetkých 

poslancov. Rokovanie 
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viedol jeho predseda Ing. Štefan Štefanec. Po schválení pro-

gramu rokovania predseda Ing. Štefan Štefanec blahoţelal 

MUDr. Pavlovi Sedláčkovi k zvoleniu ţupana na nové voleb-
né obdobie a odovzdal mu pamätnú plaketu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Rokovanie pokračovalo správou o pl-
není uznesení, ktorú pred-

niesol hlavný kontrolór 

Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Richard 

Horváth. Na záver zastu-
piteľstva si poslanci schvá-

lili mimoriadnu odmenu 

30.000,- Sk. Za udelenie 
mimoriadnej odmeny hla-

sovalo 34 poslancov. Medzi 
tými, ktorí sa zdrţali hlasovania bol aj nový ţupan MUDr. 

Pavol Sedláček. Záver patril slávnostnému obedu. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 665/1/05 

 
     Dňa 14. decembra 2005 pozval poslanec Národnej rady 

Slovenskej republiky PhDr. Jozef Hrdlička na predvianočné 

a koncoročné stretnutie so všetkými regionálnymi novinármi. 
Pri tejto príleţitosti všetkým poďakoval za spoluprácu 

v uplynulom roku 2005 s predsavzatím, ţe i v nastávajúcom 
roku bude táto spolupráca pokračovať. 

Pomocná evidencia 654/1/05 

 
Dňa 15. decembra 2005 sa uskutočnil v Kultúrnom 

a metodickom centre Ozbrojených Slovenskej republiky             
VI. snem Zväzu vojakov Slovenskej republiky. Jeho rokovanie 

sa nieslo v kritickom tóne na adresu Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky, 
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ktoré si neplnia ustanovenia zákona o sociálnom zabezpečení 

vojakov a policajtov. Podobne aj systém odmeňovania 

profesionálnych vojakov nie je motivujúci. Kritika smerovala 
aj na scivilňovanie zdravotníckeho personálu vo vojenských 

nemocniciach a privatizáciu vojenských zdravotníckych, 
liečebných a rekreačných zariadení. Na záver snem zvolil 

vedenie Zväzu vojakov Slovenskej republiky, keď za 

prezidenta bol zvolený Michal Bohunický a za viceprezidenta 
Jozefa Tuchyňu. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 663/1/05 

 

Dňa 17. decembra 2005 sa uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie prvých kusov kolesových vozidiel Aligátor 4x4 

pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, vyrobených vo 
Vojenskom opravárenskom podniku 027 Trenčín za účasti 

ministra obrany 

Slovenskej repu-
bliky Ing. Jura-

ja Lišku, náčel-
níka generálneho 

štábu Ozbroje-

ných síl Sloven-
skej republiky 

generálporučíka 
Ing. Ľubomíra 

Bulíka, vyso-

kých predstavite-
ľov armády a do-

mácich i zahraničných hostí. Dvadsať nových ľahkých 
obrnených transportérov, ktoré budú slúţiť ako pojazdné 

veliteľské stanoviská v armáde Slovenskej republiky, prevzal 

od riaditeľa Vojenskom opravárenskom podniku Ing. Vlasti-
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mila Podluckého v podobe malej makety symbolicky minister 

Juraj Liška. Ten si aj po skončení oficiálnej časti osobne 

vyskúšal riadenie Aligátora priamo na nádvorí. O prednostiach 
ľahkého obrneného vozidla Aligátor 4x4 povedal pre 

novinárov obchodný riaditeľ Vojenského opravárenského pod-
niku Ing. Jiří Šustek. Vozidlo vypĺňa medzeru medzi veľký-

mi kolesovými vozidlami typu amerického Hummeru a malý-

mi osobnými vozidlami, akým je napríklad anglický Land 
Rover. Jeho prednosti sú v jeho úţitkových vlastnostiach, 

medzi ktoré patrí ochrana posádky proti ručným zbraniam a 
pechotným mínam všetkého druhu alebo filtroventilácia 

umoţňujúca 

pohyb v za-
morenom 

prostredí, čo 
je veľmi výz-

namné pri zá-

sahoch proti 
teroristickým 

útokom. Ne-
chýba ani 

komfort, ako 

napríklad kli-
matizácia, ktorá predurčuje pouţitie vozidla aj vo veľmi 

ťaţkých klimatických podmienkach púšte. Veľkou prednosťou 
vozidla je aj jeho obojţivelnosť, keď vodné toky zdoláva 

rýchlosťou 4 km/hod., ako aj nezastaviteľnosť pri priestrele 

pneumatík. Tie sú riešené tak, ţe pri ôsmich priestreloch stále 
pracuje centrálne dofukovanie udrţiavajúce pneumatiku v 

normálnom stave a ak dôjde k jej roztrhaniu, vozidlo dosadne 
na dojazdovú ramfletovú pryţovú vloţku a ďalej pokračuje v 

jazde rýchlosťou 60 km/hod. Aligátor 4x4 sa osvedčil v 

mestských i terénnych podmienkach. Bol testovaný v 

Ing. Juraj Liška testuje nové obrnené vozidlo 
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najťaţších podmienkach Kosova a bosnianskych hôr, kde boli 

zaradené do výzbroje štyri vozidlá v rámci československého 

práporu. Na otázku, aké sú šance Aligátora uspieť na medzi-
národnom trhu sme sa dozvedeli, ţe je zmapovaný trh v 

Európskej únii, Amerike, ale aj v iných krajinách. V  Európe 
Aligátoru konkuruje francúzsky Panhard a švajčiarsky 

Mowag, ale pri ostatných typoch vozidiel vyrábaných v 

Turecku, Ázii a USA, Aligátor vypĺňa priestor na trhu a tam sa 
môţe umiestniť. Vozidlo bolo prihlásené do dvoch tendrov na 

dodávky vozidiel pre NATO. Ak by si vozidlo objednala 
ďalšia krajina NATO, stalo by sa oficiálnou výzbrojov celej 

aliancie. Naším cieľom je teda uspieť na európskom trhu 

NATO a potom samozrejme aj v ďalších teritóriách. Vozidlá 
Aligátor 4x4 boli zavedené do pouţívania v ozbrojených 

silách Slovenskej republiky v roku 2000 a do konca roku 2010 
by ich celkový počet mal dosiahnuť 103 kusov vo viacerých 

modifikáciach. 

Trenčianske noviny 19.12.2005  
Pomocná evidencia 666/1/05 

 
Blízkosť ľudí a pocit spolupatričnosti tradične vrcholil na 

Zlatú nedeľu dňa 20. de-

cembra 2005, kedy prišli 
občania do centra mesta 

Trenčín, aby postretali 
svojich známych, aby eš-

te dokúpili darčeky pod 

vianočný stromček. Vo 
vianočnej nálade si ľudia 

lepšie rozumejú, sú si 
bliţší, podanie rúk i pozdrav je úprimnejší neţ po dni iné. Aj 

ochota, či nutkanie urobiť dobrý skutok rozväzuje ľuďom duše 

i srdcia. V tejto príťaţlivej atmosfére si našli voľný čas aj 

Na vianočnom punči sa stretli aj mladí rotariáni 

vozidlo odskúšal aj minister obrany SR Ing. Juraj Liška 
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rotariáni, keď si postavili svoj stánok na Mierovom námestí 

a hostili punčom nedostiţnej kvality, tých ktorí mali naň chuť. 

Mnohí so skúsenosťou z posledných rokov prišli zámerne a tí 
ďalší len tak ochutnať punč. Jedna časť tohoročnej zbierky 

bola určená pre Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne na 
zakúpenie prístroja Rebox Physio určeného pre ambulanciu 

chronickej bolesti. Spestrením ochutnávky bolo odovzdanie 

keramických prác členov keramického krúţku pri Základnej 
škole v Trenčíne, Ulica Na dolinách. Tí, ktorí ochutnali punč 

prispeli na Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne sumou 
13.000,- Sk a na podporu činnosti keramického krúţku sa 

zozbieralo 2.000,- Sk.  

Vlastné poznámky 
 

Štatistika vypracovaná spoločenskou rubrikou Trenčian-
skych novín o novonarodených deťoch v roku 2005 nášho 

regiónu odhalila, ţe rodičia aj naďalej preferujú také mená ako 

v roku 2004. Na deti, ktoré sa narodili v Trenčianskej, 
Bánovskej, Myjavskej a Ilavskej nemocnici rodičia 

v Trenčíne, Bánovciach n/Bebravou, Myjave a Ilave svojím 
synom najčastejšie dávali meno Adam (62), Samuel (62), 

Martin (53), Jakub (50) a Matúš (49). Najobľúbenejšími 

dievčenskými menami sa stali Kristína (45), Nina (38) a 
rovnako ţiadané boli mená Ema (36), Lucia (36) a Natália 

(36). Zaujímavosťou je, ţe tradičné mená pre dievčatá ako 
Anna, Mária či Zuzana sú v našom okrese na ústupe a 

podobný osud majú aj klasické chlapčenské mená ako 

František, Jozef či Karol. Zahraničných mien je však stále viac 
a zdá sa, ţe sú čoraz pestrejšie. Stáva sa to najmä v prípadoch, 

keď má dieťa jedného rodiča zo zahraničia, alebo keď rodičia 
chcú mať exoticky znejúceho potomka. A tak niektoré deti do 

vienka dostali mená ako Chiara, Tabita, Kevin, Maxim, 

Ruslan, Sinjin, Christopher, Theo Max alebo Cynthia či 
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Emerita. Tieto deti si svoje meniny v slovenskom kalendári 

budú hľadať len ťaţko. Do módy však prichádzajú zloţené 

dvojmená, ktorých drţitelia budú môcť meniny oslavovať 
dvakrát do roka. Pokles pôrodnosti, ktorý charakterizoval 

minulé roky sa v súčasnosti na Slovensku obracia a populácia 
má znovu vzrastajúcu tendenciu. Platí to aj pre pôrodnicu 

v Trenčíne, v ktorej sa v roku 2005 narodilo 1275 detí, čo je o 

62 novorodencov viac ako v roku 2004.  
Trenčianske noviny 09.01.2006  

 

 

 


