
 231 

Ekonomický rozvoj mesta Trenčín 

 
Masarykove kasárne v širšom centre na Legionárskej ulici 

v Trenčíne získalo mesto Trenčín v 90-tych rokoch minulého 

storočia vtedy ešte od Ministerstva obrany Československej 
republiky s podmienkou, ţe objekt asanuje. V januári roku 

2003 sa týmto investičným zámerom začala zaoberať Komisia 
územného plánovania a investícií Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne. Trvalo takmer rok, kým po rôznych dopracovaniach 

a vysvetleniach ďalších postupov bol tento zámer predloţený 
do mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania sa však 

stal predaj pozemku, nie budovy, pretoţe tú je mesto Trenčín 
povinné na zákla-

de platného územ-
ného plánu asano-

vať. Svoju víziu 

a projekty prezen-
toval na mestskom 

zastupiteľstve len 
jeden záujemca a 

to konzorcium 

troch firiem – 
Konzorcium 

Z.A.I.C., ktoré má 
skúsenosti s investičnou výstavbou i za hranicami Trenčína. 

Cenu pozemku stanovilo mestské zastupiteľstvo na 8 miliónov 

248 tisíc Sk, ďalších pribliţne 20 miliónov Sk ostane v mest-
skej pokladnici, pretoţe investor sa zaviazal zrealizovať asa-

náciu na vlastné náklady. Pri započítaní ceny búracích prác 
a odvozu prebytočného odpadu, tak vychádza 1 m

2
 pozemku 

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

mestského zastupiteľstva s búracími prácami začať do 60 dní 
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od právoplatného rozhodnutia o asanácii stavby a ukončiť ich 
do troch mesiacov. Jeho povinnosťou je do roka po odstránení 

kasární začať realizáciu nového polyfunkčného objektu 
v súlade s územným plánom mesta Trenčín a v súlade so 

záväzným stanoviskom mesta Trenčín. Výstavba musí byť 

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

základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín o na-
kladaní s majetkom mesta konzorcium zaplatiť 80% kúpnej 

ceny pozemku a aţ 

potom s ním bude 
uzatvorená Zmluva 

o budúcej zmluve 
a aţ potom, keď 

výstavbu polyfunk-
čného domu zreali-

zuje a skolauduje, 

sa objaví na liste 
vlastníctva ako 

vlastník.  Zmluva 
o budúcej zmluve 

bola podpísaná 19. februára 2004. Polyfunkčný objekt je 

navrhovaný ako 4-5 
podlaţný, t.j. je 

v ňom skĺbených 
viacero miestotvor-

ných funkcií – ob-

chody, sluţby, ad-
ministratíva, býva-

nie, garáţe a parko-
viská s kapacitou 

200 miest, v objeme 

pribliţne 222 mi-
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liónov Sk. Povolenie na odstránenie stavby súčasnej budovy, 
tzv. Masarykových kasární nadobudlo právoplatnosť 30. 

decembra 2004. Pri búracích prácach vznikne asi 14 000 ton 
stavebného odpadu. Konzorcium Z.A.I.C. zmluvne poverilo 

odstránením stavby  firmu Eko-Demolácie spol. s r.o. Ţilina 

v termíne  do 31. mája 2005. Získaný nezávadný materiál 
z odstránenej stavby 

môţe byť vyuţitý 
pri stavebnej čin-

nosti. Ostatný pre-

bytočný materiál 
musí byť zneškod-

nený na legálne po-
volenej skládke. 

Najbliţšia povolená 
skládka odpadov je 

skládka Luštek – 

Dubnica nad Váhom alebo skládka Veronika – Deţerice. 
Organizácia, ktorá vykonáva búracie práce, musí oddeľovať 

jednotlivé skupiny stavebných odpadov podľa kategórie 
odpadov a evidovať ich mnoţstvá v tonách. Do 10 dní po 

ukončení prác predloţí Obvodnému úradu ţivotného 

prostredia v Trenčíne súhrnnú správu o druhoch, mnoţstvách, 
materiálovom zhodnocovaní stavebných odpadov (napr. 

čistenie tehál na opätovné vyuţitie a pod.) a spôsobe 
nakladania s odpadmi. Náklady, spojené s nakladaním s od-

padmi bude znášať Konzorcium Z.A.I.C. Počas demolačných 

prác bude chodník na Legionárskej ulici prekrytý a osvetlený, 
zo strany stavby oddelený neprehľadným oplotením. Proti 

poškodeniu budú zabezpečené ochranou korún aj stromy na 
Legionárskej ulici. Podľa poţiadaviek dopravného inšpek-

torátu zabezpečí Konzorcium Z.A.I.C. aj dočasné dopravné 

značenie podľa platných noriem. S asanačnými prácami 
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objektu sa začalo 10. januára 2005 a celý objekt bol ohradený 
oplotený, aby v jeho blízkosti nenachádzali nepovolané osoby. 

Trenčianske noviny 17.05.2005 
Pomocná evidencia 05/1/05,  16/1/05 

 

Do nového kalendárneho roka 2005 prešli rozsiahle 
asanácie objektov v meste Trenčín a to areálu nazývanej 

„Borovičková“, na ploche 20.000 m
2 

uţ na jar 2005 začne 
stavať firma „Slovakia Max“ z Trnavy Obchodno-zábavné 

centrum s hypermarketom, obchodmi a kinami a potom areál 

nedokončeného obchodného domu na Bratislavskej ulici na 
ploche 9.000 m

2
 oproti vchodu do továrne „Old Herold“, kde 

vyrastie obchodný dom „Lídl“. Asanačné práce neboli nič 
príjemné pre okolité susediace rodinné domy  a obytné domy, 

pretoţe si prachu uţívali viac ako dosť. Preto aj nejaké 
sťaţnosti boli zo strany občanov boli, ale treba chápať 

stavbárov,  ţe bez prachu to neide. 

Trenčianske noviny 17.05.2005 
Pomocná evidencia 6/1/05 

 

Najlepších šiestich súťaţiacich z 11 prihlásených vybrala 

dňa 15. januára 2005 porota na vyraďovacích pretekoch 
v Trenčíne do finále majstrovstiev Slovenskej republiky v 

make-upe. Témou pre tento rok sa stal „Think pink!“, čiţe 

„Mysli na ruţovo“. Finalistkami sa stali Slavomíra Greňová z 
Krupiny, Daniela Karabegovič zo Zvolena, Silvia Nehézová z 

Komárna, Beáta Sárkányová z Tomášikova, Michaela 
Vrančíková z Nových Zámkov a Silvia Píšová z Banskej 

Bystrice. Finále majstrovstiev sa uskutoční 18. februára 2005 

počas veľtrhu kozmetiky „Beauty Forum Slovakia“ na 
Výstavisku Trenčín mesto módy v Trenčíne. Úlohou 

súťaţiacich bude v limite 30 minút vytvoriť make-up 
vystihujúci tému „Think pink!“. Súťaţiace budú mať široký 



 235 

priestor na rozvinutie svojej fantázie, v rámci ktorej sa majú 
citlivo zmocniť farebnej škály, zabudnúť na základy 

normálneho kaţdodenného make-upu, vytvoriť uletené účesy 
a excentricky obliecť svoju modelku. Look modelky nemusí 

byť nositeľný, ale make-up, oblečenie a účes musia tvoriť 

harmonickú jednotu. Na súťaţi tentoraz môţu byť pouţité aj 
umelé mihalnice. Modelky s permanentným make-upom na 

očiach alebo ústach však nemôţu súťaţiť. Víťaz bude 
reprezentovať Slovenskú republiku na 18. medzinárodných 

majstrovstvách v make-upe pod názvom „Beauty Forum“ v 

Mníchove, vyhlásená nemeckou firma Health & Beauty.  

Trenčianske noviny 17.01.2005 
Pomocná evidencia 10/2/05 

 

Mesto Trenčín v začiatkom roka 2005 získalo od Armády 

Slovenskej republiky sklady v blízkosti kláštora na Skalke. Ich 
prevod dňa 19. januára 2005 schválila vláda Slovenskej 

republiky. Ozbrojené sily Slovenskej republiky objekt uţ 

dávnejšie nevyuţívali a v prenájme ho má istý podnikateľ na 
sklad ovocia a zeleniny. Podľa primátora mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera by sa moţno sklady dali vyuţiť v súvislosti 
s kláštorným komplexom. Budú sa hľadať aj iné moţnosti 

vyuţitia tejto nehnuteľnosti, povedal primátor.  

Trenčianske noviny 27.01.2005 
 

Info Trenčín zo dňa 10. februára 2005 prinieslo informáciu 
pre občanov mesta Trenčín o navrhovanom objekte, ktorý 

bude stáť na pozemku pod asanovanými bývalými 

Masarykovými kasárňami. Urbanistický objekt je ponímaný 
a navrhovaný tak, ţe vyuţíva prednosti danej polohy, t.j. ako 

typický nároţný objekt od strany centrálnej mestskej zóny 
a hlavná časť sa rozvíja pozdĺţ Legionárskej ulice. Stred 

objektu bude predelený viac podlaţnou pasáţou pribliţne pri 

nároţná časť – zľava Partizánska ulica, zprava Legionárska ulica 
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vyústení Ulice K Dolnej 
stanici do Legionárskej ulice. 

Objekt je navrhnutý ako 
polyfunkčný, t.j. je v ňom 

skĺbených viacero mesto 

tvorných funkcií ako ob-
chodné priestory, sluţby, 

administratíva, bývanie 
a garáţe. Zadný blok je 

situovaný do parkovacieho domu s pribliţne 180 parkovacími 

miestami. Nároţná časť sa nachádza pri strete Partizánskej 
a Legio-nárskej ulice. Jeho dominantou bude presklenená 

veţa, ktorá dá objektu dynamický charakter a je jeho 
ústredným motívom, v ktorého útrobách budú obchodné 

priestory, reštaurácia, sluţby a kancelárske priestory. Poobede 
dňa 11. februára 2005 načal buldozér svojou lyţicou múry 

bývalých Masarykových kasární od dolnej časti mesta 

Trenčín. Chodník okolo nich uţ dávno predtým bol obohnaný 
neprehľadným oplotením, aby sa zníţilo nebezpečenstvo 

úrazu prechádzajúcich občanov. Asa-načné práce budú 
ukončené v mesiaci máj 2005. 

Info Trenčín 10.02.2005  

Pomocná evidencia 40/1/05 
 

Dňa 16. februára 2005 sa 
uskutočnilo slávnostné otvorenie 

a odovzdanie do prevádzky vý-

ťahu do Mestského úradu v Tren-
číne pre klientelu starších a inva-

lidných občanov, pohybujúcich sa 
na klasických invalidných vozí-

koch. Za početného počtu obča-

nov a funkcionárov mesta Trenčín symbolickú stuhu prestrihol Rastislav Tureček 
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pod vedením primátora mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera symbolickú stuhu prestrihol víťaz Paraolympijských 

hier v Aténach v roku 2004 Rastislav Tureček. Rastislav 
Tureček spolu s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom 

Cellerom vykonali aj prvú jazdu výťahom do prvého pos-

chodia, kde sa uskutočnila vo veľkej zasadačke tlačová 
beseda. Druhým cestovateľom výťahu bol 12 ročný Martin 

Krajčovič na invalid-
nom vozíku so svojou 

mamičkou Patríciou. 

Časť účastníkov sláv-
nostného otvorenia ne-

vyčkala na výťah a pe-
šo klasicky sa zhro-

maţdili vo veľkej za-
sadačke. Tlačovú be-

sedu otvoril tlačový 

tajomník mesta Trenčín Tibor 
Hlobeň. Ten odovzdal slovo Ing. 

Petrovi Blažekovi, vykonávajúci 
na stavebný dozor na stavbe a zoz-

námil so základnými údajmi 

o stavbe. Výťah riešil základnú úlo-
hu – bezbariérový prístup do budo-

vy Mestského úradu a následne 
umoţniť v letných mesiacoch prís-

tup občanom a turistom na mestskú 

veţu. Projektantom stavby bol Ing. 

arch. Pavol Balaščák a realizáciu 

vykonala firma „Skala“ s.r.o. Tren-
čín. Na realizácii stavby náklady 

predstavovali čiastku 4,8 milió-    

na Sk, včítane stavebných prác a 

hostí privítal hovorca mesta Trenčín T ibor Hlobeň 

Martin Krajčovič 
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technológie výťahu. Projektová dokumentácia a vyvolané in-
vestície predstavovali čiastku 200 tisíc Sk. Technologickú 

časť predstavuje výťah „Schindler 630 TR 80 “  s nosnosťou 
630 kg pre 8 osôb a rýchlosťou 1m/sek. Na realizáciu výťahu 

na Mestskom úrade v Trenčíne ako prvý reagoval predseda 

Okresnej rady telesnej postihnutých Pavol Mrákava. Ten 
okrem iného povedal, ţe vedenie mesta Trenčín veľmi rýchlo 

reagovalo na ich poţiadavky zriadenia parkovacích miest na 
Štúrovom námestí, Palackého ulici, Ulici K dolnej stanici pri 

poliklinike, podobne umoţnilo vstup občanov s označením na 

Mierove námestie. Boli splnené i menšie poţiadavky bez 
nároku na finančné prostriedky, na ktoré 

vedenie mesta Trenčín reagovalo veľmi 
rýchlo. Dnes odovzdané dielo je pekný 

dar mesta Trenčín pre svojich občanov. 
Do diskusie vstúpil paraolympijský 

víťaz z Atén Rastislav Tureček, ktorý 

poďakoval za podporu a materiálnu 
pomoc mesta Trenčín. Na pretekoch, 

ktoré absolvoval, sa cítil nielen repre-
zentantom Slovenska, ale aj Trenčína. Do diskusie vstúpil aj 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý ocenil 

dobrú spoluprácu vedením okresnej rady postihnutých, ktorá 
nanáša poţiadavky svojich členov na mesto. Pre najbliţšiu 

budúcnosť sa pripravuje celá rada akcií, z ktorých spomenul 
úpravu podchodu pri hoteli Tatra a verejné WC na 

Sládkovičovej ulici.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 45/1/05, 66/1/05 

 
Dňa 17. februára 2005 sa uskutočnila slávnostná vernisáţ 

výstavy 13. ročníka medzinárodného odborného kozmetického 

veľtrhu „Beauty Forum Slovakia“, ktorý organizuje Výsta-

Pavol Mrákava 
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visko Trenčín mesto módy s nemeckou firmou Helth &Beauty 
Trade Fairs GmbH & Co. KG. Súčasne s kozmetickým 

veľtrhom sa uskutočnil uţ jubilejný 
10. ročník výstavy bytovej, čistiacej 

a spotrebnej chémie, drogériového 

tovaru a čistiacej techniky „Expo-

drogéria Clean“. Na kozmetickom 

veľtrhu umiestnenom na celkovej 
ploche 4.650 m

2 
boli predstavené 

najnovšie trendy v účesovej tvorbe, 

líčení a nechtovom dizajne 119 vystavovateľmi zo Slovenska, 
Čiech, Poľska a Maďarska. V porovnaní s predchádzajúcim 

ročníkom bol zaznamenaný nárast výstavnej plochy o 12 % 
a vystavovateľov o 32 %. Kaţdým rokom sa snaţia jeho 

organizátori upútať niečím novým. A nebolo inak aj v tomto 
roku, keď mali premiéru majstrovstvá Slovenskej republiky 

v japonskom tetovaní. Samotná súťaţ pozostávala z dvoch 

disciplín a to z maľovania povinného obrázku a maľovania 
obrázku podľa vlastného návrhu na tému „Vodný kvet“. 

Okrem toho prebiehali počas veľtrhu ďalšie atraktívne súťaţe : 
- 6. ročník v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike „Pohár 

Laugarício“, 

- majstrovstvá Slovenskej republiky 
v make-upe, 

- 5. ročník majstrovstiev Slovenskej 
republiky v nail-arte, 

- majstrovstvá Slovenskej republiky 

v nail dizajne. 
Prezentáciu noviniek a trendov 

z oblasti dermatológie, koţného le-
kárstva, plastickej chirurgie a vlaso-

Vlasta Pilmajerová 
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vej kozmetiky dopĺňali work-schopy. Na výstave sa 
uskutočnilo aj Valné zhromaţdenie Asociácie profesionálov 

pre krásu a relaxáciu. 
Na výstave „Expodrogéria Clean“ sa predstavilo 29 

vystavovateľov na ploche 246 m
2
. Pre vystavovateľov bol 

najväčším ťahákom 5. ročník súťaţe o „TOP exponát výs-
tavy“, do ktorej bolo prihlásených 13 výrobkov. Titul bol 

udelený kolekcii 
krémov na ruky 

a pleť „Pythanola“ 

od firmy „Delux-S 
M s.r.o.“ z Vráblov. 

Čestné uznanie od-
borná porota udelila 

kolekcii dekorač-
ných sviečok „Lí-

nie“ od firmy Unio-

wax. 
Po privítaní hostí 

moderátorkou Karin Majtánovou sa k prítomným prihovorila 
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana 

Martináková, ktorá sa 

poďakovala organizáto-
rom za pozvanie. Okrem 

iného povedala, ţe kaţdá 
ţena je krásna, ktorá 

musí na sebe prikrášliť, 

čo je na nej krás-
ne, osobité a neopakova-

teľné. Vyuţije svoju prí-
tomnosť na výstave nie-

len na pozeranie, ale aj 

na nákup, pretoţe bude 

Marianna Michalská z firmy Delux-SM s.r.o. preberá ocenenie „TOP výrobok“ 

generálny riaditeľ TMM Ing. Emil Dobiaš preberá certifikát ISO 9001 
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mať dnes jedinečnú moţnosť pod jednou strechou si pozrieť 
veľa pekného a zaujímavého. Na jej vystúpenie nadviazala 

predsedníčka Asociácie profesionálov pre krásu a relax Vlasta 

Pilmajerová, ktorá priblíţila inštitúciu, ktorú zastupuje a zoz-

námila s aktivitami, s ktorými sa poprední profesionáli na 

veľtrhu predstavia. Záver patril generálnemu riaditeľovi 
Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emilovi Dobiašovi, 

ktorý poďakoval za účasť pozvaným hosťom na otvorení 
výstavy a potom spolu s konateľom firmy „Son media“ 

Jurajom Verešom odovzdali zástupkyni firmy Delux-SM 

s.r.o. Vráble Marianne Michalskej ocenenie „Top výrobok“ 
výstavy Expodrogéria Clean 2005 za kolekciu krémov na ruky 

a pleť „Phytanola“ a zástupcovi firmy „Uniowax“ PhMr. 

Jozefovi Zimovi čestné uznanie výstavy Expodrogéria Clean 

2005 za kolekciu dekoratívnych sviečok „Línie“. Úplný záver 
patril oceneniu Výstaviska Trenčín mesto módy, ako prvej 

výstavníckej organizácii na Slovensku  medzinárodným 

certifikátom ISO 9001, ktorý z rúk obchodného riaditeľa firmy 
„Bureau Veritas Quality International Ing. Radoslava 

Tilandyho prevzal generálny riaditeľ  Výstaviska Trenčín 
mesto módy Ing. Emil Dobiaš. Po slávnostnej vernisáţi 

výstavy si hostia prezreli jednotlivé expozície firiem. 

Výsledky jednotlivých poriadaných súťaţí : 
 Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail-arte 

1. miesto : Eva Kapitulčinová, Ţilina 
téma : Extravagantná nevesta 

2. miesto : Katarína Capeková, Selce pri Banskej Bystrici 

téma : Disco pink 
3. miesto : Adriána Bederová, Bratislava 

téma : Haute couture 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail-designe 

1.  miesto : Dana Trefilová, Bratislava 

2.  miesto : Eva Guzlejová, Trenčín 
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3.  miesto : Michaela Trepáčová, Bánovce nad Bebravou 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v japonskom tetovaní 

1.  miesto : Jaroslav Procnár  
2. miesto :  Ivona Bačová  

3. miesto :  Mária Švajdová 

Výsledky súťaţe „Pohár Laugarício 2005“ 
„Cenu mediálnej poroty“ získal Karol Uhrín zo Strediska 

praktického vyučovania Nitra 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v make-up 

1. miesto : Daniela Karabe-

gović 
2. miesto : Slavomíra Gre-

ňová 
3. miesto : Silvia Pišová 

Kategória – učni : 

1. Dekoratívna kozmetika 

Disciplína :  Make - up  

„Think Pink - mysli na ružovo“ 
Výsledné poradie:  

1. Katarína Černáková, Stredisko praktického vyučovania 
Nitra 

2. Zuzana Abrahámová, Zdruţená stredná škola sluţieb 

Zvolen   
3. Denisa Kosová, Zdruţená stredná škola obchodu a slu-

ţieb 
    Komárno 

2. Účesová tvorba : 

Disciplína :  Denný nositeľný účes „voľný štýl“ 
Výsledné poradie:  

1. Marek Červenák, Zdruţená stredná škola sluţieb, Zvo-
len 

zľava – Slavomíra Greňová, Daniela Karabegovič, Silvia Píšová 
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2. Katarína Galeková, Stredné odborné učilište obchodné, 
Vrbové  

3. Lívia Šimková, Cirkevné Stredné odborné učilište sv. 
Cyrila a Metoda, Michalovce 

Disciplína :  Večerný účes „titulka disco časopisu“ 
Výsledné poradie:  
1.  Viktor Štefek, Zdruţená stredná škola, Bratislava 

2.  Katarína Nussová, Stredné odborné učilište, Bratislava  
3.  Linda Gregáňová, Zdruţená stredná škola, Bratislava 

Kategória – dospelí : 
Účesová tvorba : 

Disciplína :  Denný nositeľný účes „voľný štýl“ 
Výsledné poradie:  
1.  Hedviga Miščiová, Ţilina 

2.  Silvia Havranová, Zvolen 

3.  Zuzana Ostrihoňová, Zvolen 

Disciplína :  Večerný účes „titulka módneho časopisu“ 
Výsledné poradie:  
1.   Slávka Holíková, Nitra 

2.   Silvia Havranová, Zvolen 

3.   Alžbeta Bónová, Bratislava 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 21.02.2005 
Pomocná evidencia 46/1/05, 69/1/05 

 
Dňa 1. marca 2005 sa uskutočnilo 

slávnostné otvorenie jarnej časti 38. roční-

ka veľtrhu módy a odievania „Trenčín 

mesto módy“. Po otvorení a predstavení 

hostí moderátorkou postupne vystúpili 
riaditeľ odboru priemyselnej politiky 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
Ing. Jozef Velebný 
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republiky Ing. Jozef Velebný, poslankyňa Národnej rady 
Slovenskej republiky Zuzana Martináková, primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler, zástupca Asociácie textilného 
a odevného priemyslu Slovenskej republiky 

Ing. Jaroslav Kubečka a generálny riaditeľ 

a predseda predstavenstva a.s. Výstavisko 
Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš. Vo 

svojich vystúpeniach uţ spomenutí predsta-
vitelia z odborných 

kruhov konštatovali, ţe 

v súčasnom období čelí odevný a textil-
ný priemysel enormnému nárastu zo 

zahraničia, najmä z ázijských krajín. 
V tomto odvetví pracuje takmer 60 tisíc 

pracovníkov. Aţ 70 % výrobkov od 
slovenských výrobcov ide na vývoz, 

z toho na náročné trhy Európskej únie 

aţ 80 %. Po príhovoroch na predvá-
dzacom móle sa predvádzali manekýnky zo „Sophia Model 

Management“ kolekciu výrobkov roku 2005 firiem „Ozeta 
Neo“ Trenčín, „Kara Slovakia WT“ Trenčín a kolekciu mo-

delov „Goldies“ mladého módneho návrhára Lukáša Ki-

mličku.  
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 07.03.2005 
Pomocná evidencia 79/1/05, 100/1/05 

 

V prvej polovici marca 2005 sa prišlo do Berlína na 
výstavu cestovného ruchu zviditeľniť  180 krajín. Na tomto 

prestíţnom svetovom veľtrhu cestovného ruchu sa zviditeľnil 
aj Trenčín v rámci spoločnej expozície s mestom Piešťany 

a Vysokých Tatier. Mesto Trenčín sa na tejto výstave 

prezentoval po prvýkrát. Snaţil sa zaujať nielen svojimi 

Zuzana Martináková 
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propagačnými materiálmi, ale aj trenčianskou medovinou, 
medovníkmi a vínom. Najlepšie si na nich pochutnávala 

staršia generácia Nemcov a Poliakov, ktorí Trenčín uţ poznali, 
dokonca ho niektorí aj navštívili. Najčastejšou otázkou 

vynesenou v našej expozícii bolo, či im bude niekto rozumieť, 

keď prídu k nám na návštevu. Samozrejme, ţe táto otázka 
vyvoláva úsmev, veď 

dnes je situácia podstate 
iná ako pred pätnástimi 

rokmi. Pravda je však 

taká, ţe Slovensko i náš 
Trenčín sú krásne a treba 

ešte veľa vykonať, aby 
sme pre turistu, pre jeho 

uspokojenie poskytli 
zaujímavé produkty . 

Info Trenčín 24.03.2005 

Pomocná evidencia 119/1/05 
 

Dňa 29. marca o 13. h sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
predstaviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja s odbor-

nou verejnosťou (prizva-

ní boli architekti z regió-
nu),  na ktorom sa hovo-

rilo o Zámere obnovy sú-
boru pamiatok národnej 

kultúrnej pamiatky – 

Trenčiansky hrad, jeho 
rehabilitácia a revitalizá-

cia. Po otvorení vedúcou 
oddelenia kultúry Tren-

čianskeho samosprávne-

ho kraja Ing. Martou Šajbidorovou a pozdravení účastníkov 

doc. Ing. Eva Králová 
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stretnutia predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Štefanom Štefancom priblíţila účastníkom návrh riešenia 

doc. Ing. Eva Králová zo Slovenskej technickej univerzity, 
Fakulty architektúry katedry obnova kultúrnych pamiatok za 

prítomnosti  doc. Ing. arch. Jaroslava Lalková, PhD.  

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 6. aţ 8. apríla 2005 sa uskutočnili na Výstavisku 
Trenčín mesto módy tri mimoriadne zaujímavé výstavy pre 

všetkých občanov bez ohľadu na vek i profesionálne zame-

ranie 11. ročník špecializovaného kontraktačno-predajného 
veľtrhu potrieb pre záhradárov „Záhradkár“, ktorý dominoval 

tomuto jarnému poduja-
tiu. Široký sortiment osív, 

sadív a úţitkových rastlín, 
záhradkárskych potrieb 

a malej poľnohospodár-

skej techniky na celkovej 
ploche 4.150 m

2
 ponúka-

lo 180 vystavovateľov. 
V symbióze  so záhrad-

kárskym veľtrhom sa 

konal uţ 9. ročník výstavy včelárskych potrieb a včelých 
produktov „Včelár“, na ktorom sa prezentovalo 10 vystavo-

vateľov na ploche 100 m
2
.  Poslednou výstavou bol  7. ročník 

informačno-predajnej výstavy zameranej na zdravie, relax 

a celkovú vyváţenosť osobnosti „Zdravý ţivotný štýl, na 

ktorej sa predstavilo 63 vystavovateľov na celkovej ploche 
966 m

2 
s výrobkami zdravej výţivy, prírodnými liečivami 

a kozmetikou, športovými a relaxačnými potrebami. Na sláv-
nostnom otvorení sa k prítomným hosťom postupne 

prihovorili predseda výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Miroslav Maxon, poslankyňa Národnej rady 
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Slovenskej republiky  Zuzana Martináková, hlavný hygienik 
Úradu verejného zdravot-

níctva MUDr. Ivan Rov-

ný, predseda republiko-

vého výboru Slovenského 

zväzu záhradkárov prof. 

Ing. Ivan Hričovský, 

CSc. a posledné slovo mal 
usporiadateľ a organizátor 

výstav generálny riaditeľ 

Výstaviska Trenčín mesto 
módy Ing. Emil Dobiaš. Okrem bohatej ponuky ovocných 

stromčekov, kvetín, výrobkov z medu, výstavy boli sprevá-
dzané bohatou ponukou 

sprievodného programu. 
Boli to rôzne súťaţe ako 

napríklad v aranţovaní 

kvetov, v ktorej účastníci 
súťaţili v dvoch disciplí-

nach : 

- disciplína : Fantázia 

obraz 

1. Klaudia Štrbová 
z Levíc, 

2. Gabriela Molnárová z Galanty, 
3. Mgr. Daniela  Kabátová zo Ţiliny 

-  disciplína : Jarná aranžmán  

1. Emil Sojka z Prievidze, 
2. Lívia Melišová z Trenčína, 

3. Elena Zubajová zo Ţiliny. 
Ďalej to bola vedomostná súťaţ časopisu „Záhradkár“, 

ponuky ako a čo pestovať na balkónoch, ponuka ako zdobiť 

a piecť medovníky  a podobne. Zaujímavá bola aj vedecká 
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konferencia pod názvom Interdisciplinárna vedecká 

konferencia nad ktorou prevzala patronát Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka s účasťou popredných 
slovenských lekárov, vysokoškolských pedagógov.   

Konferencia riešila dva tematické okruhy „Výchova ku 

zdraviu“  a „Pohyb a zdravie“, v úvode ktorých vystúpili 
známi odborníci prof. MUDr. Oto 

Masár, CSc. so svojím pohľadom na 
zdravie človeka a úlohe zdravotníckeho 

personálu a na tému šport, výchova 

a zdravie hovoril prof. PhDr. Július 
Kasa, CSc. V rámci programu 

vystúpila Edita Sipeky, na ktorom sa 
prezentovala so svojou novou knihou 

k problematike chudnutia pod názvom „Vysoká škola 

chudnutia“. Okrem toho sa prezentovali poprední športovci 

ako napríklad Juraj Vrábel - majster sveta 

v kulturistike a majster sveta v párovej 
kulturistike, Pavol Jablonický – niekoľ-

konásobný majster sveta v kulturistike a 
profesionálny kulturista Ing. Rudolf Lu-

káč, Gabika Mlsnová - trojnásobná maj-

sterka sveta vo fitnes, Boris Mlsna – tré-
ner, Natália Lenartová - majsterka sveta vo fitnes a body 

fitnes, MUDr. Milan Čiţek - reprezentačný tréner kul-
turistov a fitnesiek a odborník na výţivu a ďalší. 

Trenčianske noviny 11.04.2005 

Pomocná evidencia 132/1/05, 171/1/05 
 

Mesto Trenčín publikovaním oznámenia o vyhlásení 
metódy verejného obstarávania zo dňa 23. novembra 2004 

vyhlásilo súťaţ návrhov pod názvom „Architektonicko-urba-

nistická súťaţ návrhov – Revitalizácia Mierového námestia 

MUDr. Oto Masár 
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v Trenčíne“. Súťaţné podklady si vyţiadalo jedenásť 
záujemcov a štyria z nich predloţili ponuky. Otváranie ponúk 

sa uskutočnilo 24. februára 2005 a následný proces vy-
hodnocovania trval do 10. marca 2005. Porota menovaná pre 

otváranie vyhod-

notenie ponúk 
odporučila obsta-

rávateľovi neu-
deliť prvú cenu 

ţiadnemu z uchá-

dzačov z dôvodu, 
ţe ani jedna z po-

núk nevyhovova-
la poţiadavkám 

obstarávateľa, 
uvedených v sú-

ťaţných podkladoch. Uchádzači tak boli ocenení druhou aţ 

piatou cenou, resp. odmenou. Mesto Trenčín zrušilo vyhlásenú 
metódu verejného obstarávania zaslaním oznámenia o výsled-

ku verejného obstarávania 31. marca 2005 na publikovanie vo 
Vestníku verejného obstarávania a bude ďalej pokračovať 

metódou rokovacieho konania bez zverejnenia, pričom 

rokovať bude spoločne so všetkými uchádzačmi, ktorí sa 
zúčastnili súťaţe návrhov. Predpokladaný termín oznámenia 

víťaza predmetnej akcie je mesiac júl 2005. 
Trenčianske noviny 11.04.2005 

Pomocná evidencia 137/1/05, 167/1/05 

 
Nad komerčným vyuţívaním Trenčianskeho hradu a jeho 

obnovou z „nórskych peňazí“ visia otázniky. Pamiatkový úrad 
väčšinu zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja nes-

chválil. Jeho predseda Ing. Štefan Štefanec viní z ohrozenia 

projektu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ešte v 
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októbri 2004 podpísal trenčiansky ţupan a krajský kancelár 
nórskeho regiónu Trondelag Deklaráciu o partnerstve a 

spolupráci. Nóri priamo na Trenčianskom hrade potvrdili 
ochotu prispieť na projekt jeho obnovy a komercionalizácie z 

prostriedkov, ktoré ich krajina platí za prístup na európsky 

hospodársky trh. Zámer Trenčianskeho samosprávneho kraja 
rozpracovala v štúdii Katedra obnovy pamiatok Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. Štúdia predpokladá zlepše-
nie spojenia hradu s mestom lanovkou a novými prístupovými 

cestami zo zadnej 

strany. Dolný hrad 
by mal byť podľa 

nej voľne prístup-
nou zónou spolo-

čenských kontak-
tov, relaxu, zábavy 

a sluţieb zabezpe-

čených podnika-
teľskými subjekta-

mi. Pribudnúť by 
tu mali stravovacie 

i hotelové zariadenia. Vstupné sa má vyberať iba na horný 

hrad, kde má dôjsť k rozšíreniu expozícií. „Znovu objaviť“ 
zadný hrad štúdia plánuje pomocou nových objektov ako 

amfiteáter, prístupová lávka ponad hradby, reštauračné 
zariadenie, či tanečná sála s maximálnou kapacitou 350 miest. 

Spoluautorka projektu doc. Ing. Eva Králová, CSc. tvrdí, ţe 

nové objekty nijako nezmenia vţité pohľady na hrad, 
nedotknú sa jeho múrov ani ich nepoškodia. „Aktívne vyuţitie 

technicky stabilizovaného a kultúrne rehabilitovaného areálu 
hradu môţe naopak pomôcť k rozvoju mesta a regiónu,“ 

zdôrazňuje doc. Ing. Eva Králová, CSc. na leitmotív ich práce. 

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne takto koncipovaný zámer 
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neschválil. Pamiatkárom sa nepáči uprednostnenie 
komercionalizácie hradu pred riešením alarmujúceho 

havarijného stavu mnohých jeho častí. Výstavba nových 
objektov by mala byť podľa nich preto minimalizovaná, alebo 

dočasne úplne zastavená v záujme ochrany ohrozených 

historických konštrukcií hradu. Trenčiansky samosprávny kraj 
sa voči rozhodnutiu odvolal. O odvolaní v polovici marca 

2005 definitívne rozhodne Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky, ktorý celkom zamietavé stanovisko krajských 

pamiatkárov zmiernil mnoţstvom podmienok. „Keby sme ich 

mali všetky splniť, tak neurobíme v podstate nič,“ hnevá sa 
Ing. Štefan Štefanec. Domnieva sa, ţe na pamiatkárov vy-

víjalo tlak „Vidím v tom ich nečistú hru, ţe doslova naš-
tartovali pamiatkový úrad, aby nám vytváral takéto prekáţky“. 

Tvrdenie Ing. Štefana Štefanca na Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky odmietajú. „Je zavádzajúce a účelové,“ 

komentuje ho generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva 

Martin Kováč. Ministerstvo kultú-
ry Slovenskej republiky podľa ne-

ho naopak bojuje o to, aby bolo čo 
najviac pamiatok obnovených. „Ja 

sám som ţupana upozorňoval, ţe je 

našou prioritou, aby práve projekt 
Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja bol zaradený ako jeden z pilotných projektov financovaných 
z nórskych zdrojov,“ tvrdí Kováč. Je presvedčený, ţe problém 

so stanoviskom pamiatkového úradu je čisto odborná 

záleţitosť, ktorá by sa nemala dávať do súvislosti s finan-
covaním. Ing. Štefan Štefanec však upozorňuje, ţe postoj pa-

miatkárov môţe ich projekt ohroziť a nórskych partnerov 
prejsť trpezlivosť. „Prostriedky sú k dispozícii a celé to treba 

urýchliť,“ apeluje. Ţupan stále verí, ţe prisľúbených šesť 

doc. Ing. Eva Králová, CSc. 
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miliónov eur na prvú etapu do Trenčína dorazí. Proti 
rozhodnutiu pamiatkárov budú konať.  

Trenčianske noviny 04.04.2005  
Pomocná evidencia 152/1/05 

 

      Na podporu zaostávajúceho vidieka bola zameraná 
konferencia, ktorú dňa 8. apríla 2005 v Trenčíne organizoval 

europoslanec  Ing. Peter Baco v spolupráci s informačnou 
kanceláriou Európskeho parlamentu. Významní slovenskí i 

českí agropodnikatelia, predstavitelia štátnej správy, výskumu 

a poslanci Hnutia za demokratické Slovensko – Ľudová strana 
porovnávali skúsenosti vidieka po prvom roku nášho členstva 

v Európskej únii. Ing. Peter Baco je presvedčený, ţe 
Slovensko aj napriek tomu, ţe je najvidieckejšou krajinou 

únie, nedoceňuje dôleţitosť vidieka. Ako sa vo vyhlásení z 
konferencie uvádza, sociálny a ekonomický úpadok regiónov 

môţe zastaviť práve vidiecke podnikanie. Konkrétnemu 

zlepšeniu jeho podmienok sa venovali vo svojich vystúpeniach 
agropodnikatelia, medzi nimi i zástupcovia nášho regiónu - 

Agrofarmy Červený Kameň a spoločnosti TBS zo Starej 
Turej. Organizátori popri riešení praktických otázok vidieka 

ako gesto dobrej vôle usporiadali aj zbierku pre hospic, ktorý 

v Trenčíne v týchto dňoch buduje občianske zdruţenie 
Refugium.  

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 167/1/05 

 

      V dohľadnom čase nie je reálne začať s výstavbou 
komplexnej rýchlostnej komunikácie R-2 medzi Trenčínom a 

Ţiarom nad Hronom, konštatoval to v Prievidzi počas svojej 
pracovnej cesty na hornej Nitre minister dopravy, pôšt a 

telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavol Prokopovič 

začiatkom mesiaca apríl 2005. Výstavbu tejto komunikácie 
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presadzujú predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vzhľadom na zlý technický stav cesty prvej triedy 1/50 a 

potrebu dopravnej spojnice v tejto časti značne priemyselného 
regiónu. Minister však ponúkol moţnosť vyčleniť v rozpočte 

na budúci rok obmedzené prostriedky na čiastkové riešenie. 

Podľa neho by sa mohlo začať s výstavbou niektorých 
obchvatov obcí a miest alebo vyriešiť niektoré nebezpečné 

úseky s častými dopravnými haváriami. Tie by sa stali neskôr 
súčasťou R-2. Ing. Pavol Prokopovič vyzval predstaviteľov 

samosprávy, aby v tomto prípade sami určili priority. Potom 

sa môţe začať klasický proces pri príprave a schvaľovaní 
jednotlivých stavieb. 

Trenčianske noviny 11.04.2005  
Pomocná evidencia 167/2/05 

 
Nájsť v širšom centre mesta Trenčín verejné WC je niekedy 

ťaţšie, ako nájsť ihlu v kope sena. Jediné funkčné verejné WC 

je na Námestí svä-
tej Anny. Sú aj 

v reštaurácii Mar-
kus, ale jeho ma-

jiteľ ich nepropa-

guje. Mesto Tren-
čín sa preto rozho-

dlo tento problém 
radikálne riešiť. 

K tejto veci sa vy-

jadrila poverená vedením Útvaru architektúry a stratégie 
Mestského úradu v Trenčín Ing. arch. Adriana Mlynčeková, ţe 

po odborných diskusiách sa rozhodli umiestniť takéto zaria-
denie vedľa schodov, smerujúcich k obradnej miestnosti 

Mestského úradu v Trenčíne. Bude zapustené 1,5 metra do 

zeme. Vchod bude od Sládkovičovej ulice. Projekt rieši aj 

plán verejného WC na Sládkovičovej ulici 
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invalidných občanov, keď pri vchode bude vybudovaná 
plošina, ktorá ich zvezie dole. Prevádzka WC bude 24 hodín 

s bezplatnou prevádzkou. Kapacita WC bude 5 kabínok pre 
ţeny, 4 kabínky pre muţov 5 pisoárov. Pre imobilných 

občanov bude osobitná kabínka. Okolie skrášli sadová úprava 

ako náhrada za asanovanú brezu a ostatnú zeleň. Obmedzenia 
s výstavbou budú pre svadobných hostí, ktorí budú musieť 

chodiť cez vchod Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Info Trenčín 11.04.2005  

Pomocná evidencia 179/1/05 

 
Od 16. apríla 2005 začali na Bratislavskej ulici v Trenčíne 

vodiči motorových vozidiel jazdiť uţ po novej časti cesty 
kruhového objazdu v súvislosti s jeho výstavbou pri výstavbe 

obchodného domu Lídl. Autá, ktoré išli smerom do Bratislavy 
išli stále po pôvodnej ceste, ale od Bratislavy museli zabočiť 

do Staničnej ulice a potom na Zlatoveckú ulicu s napojením na 

Bratislavskú ulicu pred semaforom. V ďalšej etape autá 
smerom do Bratislavy cez Vlársku ulicu. Dopravné obme-

dzenia budú trvali do 9. júna 2005. 
Trenčianske noviny 18.04.2005 

Pomocná evidencia 179/1/05 

 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín uviedlo v 

dňoch 21. aţ 23. apríla 2005 do ţivota nový výstavnícky titul 
Medipharm. Na jeho slávnostnom otvorení dňa 21. apríla 

2004 sa zúčastnil okrem iných aj šéf rezortu minister 

zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolf Zajac. Po 
ukončení bratislavského podujatia Slovmedica - Slovpharma v 

roku 2000 na slovenskom trhu absentovala výstava, ktorá by 
poskytovala priestor pre komplexnú prezentáciu potrieb z 

oblasti zdravotníctva. Zrod tohto prvého ročníka medzinárod-

nej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy sa stal dôsledkom 
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súladu invenčnej schopnosti výstavníckej organizácie a 
prejavu priazne a záujmu odbornej verejnosti o túto myš-

lienku. Odbornými garantmi výstavy sa stali všetky najvýz-
namnejšie komory a asociácie v tejto oblasti - Slovenská 

lekárska spoločnosť, Slovenská lekárska komora, Slovenská 

lekárnická komora, Regionálna komora zubných lekárov 
Slovenskej republiky, Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek, Aso-
ciácia súkromných 

lekárov Slovenskej 

republiky, Asociá-
cia nemocníc Slo-

venska ako aj Ko-
mora medicínsko – 

technických pracov-
níkov. Na prvom 

ročníku výstavy 

Medipharm sa pre-
zentovalo 57 vysta-

vovateľov na celkovej ploche 1 050 m
2
 široký sortiment zdra-

votníckych po-

môcok, prístrojov 

a zariadení, ako 
aj farmaceutic-

kých výrobkov. 
Zrejmou výho-

dou, oceňovanou 

nielen vystavova-
teľmi, ale aj os-

tatnými účastník-
mi bol fakt, ţe 

počas konania 

tejto výstavy ne-
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prebiehal v areáli výstaviska ţiadny iný veľtrh či výstava, čo 
vytváralo optimálne podmienky pre rokovania výlučne 

odborníkov z tejto branţe. Atraktívnosť tohto významného 
podujatia umocnil kvalitný odborný sprievodný program. V 

prvý deň výstavy pripravila Komora medicínsko - technických 

pracovníkov odbornú konferenciu pod názvom „Kardio-
vaskulárne ochorenia - prevencia, diagnostika, liečba, 

rehabilitácia“. Okrem toho pod patronátom Slovenskej 
komory sestier a pôrodných asistentiek sa konal odborný 

seminár „Sestry a pôrodné asistentky spoločne pre zdravie“. 

Na programe prvého dňa výstavy bol aj workshop  pod náz-
vom „Manaţment pacienta - áno, či nie?“, ktorý poriadala 

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky a usku-
točnilo sa zasadnutie rady Asociácie nemocníc Slovenska. 

Druhý deň výstavy sa uskutočnil zjazd Slovenskej lekárskej 
spoločnosti ako aj Prvý stomatologický kongres, poriadaný 

Regionálnou komorou zubných lekárov Trenčín. Ďalej sa 

uskutočnil 16. snem Slovenskej lekárskej komory a Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek uskutočnila „Školenie 

v oblasti nových platných právnych predpisov v oblasti 
zdravotníctva“.  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 191/1/05, 192/1/05 
 

Dňa 10. mája 2005 bola sprístupnená verejnosti predajná 
časť obchodnej spoločnosti Kinekus v supermarkete COOP 

Jednota na Soblahovskej ulici v Trenčíne. Táto spoločnosť je 

pomerne mladá, ktorá bola zaloţená v Ţiline v roku 1991. 
Symbolickú pásku otvorenia prestrihli majiteľ otvárajúcej 

firmy Ing. Štefan Súkenník a vedúci predajne Dušan Ďurčo. 
O 14,

00 
hodine, keď vstúpili prví zákazníci do predajne musela 

byť zabezpečená regulácia pre veľký záujem. Vedúci predajne 
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Dušan Ďurčo pri otvorení predajne zodpovedal na niekoľko 
otázok : 

1. v predajni je zamestnaných 10 pracovníkov; 
2. predajná plocha má veľkosť 480 m

2
; 

3. predajňa ponúka široký sortiment tovaru, ktorý sa dotýka 

viac ako 12 tisíc druhov tovaru z oblasti domácich potrieb, 
kuchýň, elektra, náradia, hobby produktov a záhrady. 

V priebehu otvorenia novej predajne spoločnosti Kinekus 
v Trenčíne (v poradí uţ štvrtej na Slovensku) sprevádzal 

zábavný program, v ktorom vystúpili Peter Šesták s javis-

kovými trikmi a kúzlami, zabávači Kajzer s Melušom a 
úradujúci majster sveta v cyklotriale Ján Šidlík. Na rozlúčku 

s otváracím dňom bol ohňostroj. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 11. mája 2005 usporiadala Slovenská sporiteľňa 

v Trenčíne tlačovú konferenciu, na ktorej informovala 

o svojich hospodárskych výsledkoch, ktoré dosiahla v tren-
čianskom regióne za prvé tri me-

siace roka 2005. Informáciu pos-
kytli riaditeľ pobočky Slovenskej 

sporiteľne v Trenčíne Ing. Gabriel 

Szekeres a riaditeľ Obchodného 
centra Slovenskej sporiteľne 

v Trenčíne Ing. Miloš Pelech. 
Novinárom poskytli zaujímavé in-

formácie, z ktorých osobitne zvýrazniť : 

- Slovenská sporiteľňa poskytla spotrebné úvery v objeme 
200 miliónov Sk, čo je oproti predchádzajúcemu roku 

o 200 % viac; 
- do podielových fondov klienti investovali takmer 500 

miliónov Sk; 

Ing. Gabriel Szekeres 
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- Slovenská sporiteľňa ponúka v trenčianskom regióne  
komplexné sluţby pre fyzické osoby prostredníctvom troch 

mestských pobočiek, 11 pobočiek a 12 filiálok; 
- klienti vyuţívajú čoraz častejšie investície do podielových 

fondov Asset managementu Slovenskej sporiteľne; 

- obchodné centrum v Trenčíne obsluhuje prostredníctvom 
firemných poradcov siete malých a stredných podnikov 

v regióne; 
- Slovenská sporiteľňa v Trenčíne zaviedla v roku 2005 tri 

nové produkty v oblasti sporenia a úverov : vkladná kniţka 

Sporobonus dôchodok, ţivotné poistenie Sporoživot 

klasik, Sporo dôchodkové 

sporenie v podielových fondoch; 
- Slovenská sporiteľňa v Trenčíne 

zaviedla nové balíky Extra, Extra 

plus a Exclusive, pri ktorých môţu 

klienti ušetriť peniaze podľa toho 

ako nakladajú s peniazmi na účte; 
- malí a strední podnikatelia ocenia nové funkcie Inter-

netbankingu Extra a sluţbu Databanking. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 233/1/05 

 
V meste Trenčín sa nachádza 114 km mestských 

komunikácií, ktorých po-
vrchovú vrstvu tvorí pre-

vaţne asfaltobetón hrubý             

4 - 8 cm, ale aj liaty asfalt 
alebo betón. Dve ulice – 

Jahodová a Široká, majú 
komunikácie bez spevnené-

ho povrchu. Povrch chod-

níkov a verejných pries-

Ing. Miloš Pelech 
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transtiev, ktorých dĺţka na území Trenčína predstavuje 141 
km, tvorí liaty asfalt alebo zámková dlaţba.  Takmer do 

polovice marca 2005 bola na trenčianskych cestách 
a chodníkoch súvislá vrstva snehovej pokrývky. Počas zimy sa 

povrchová vrstva na miestnych komunikáciách poškodila. 

Vţdy je snahou mesta, čo najskôr odstrániť tieto nedostatky. 
Bliţšie o tom povedal Ing. Ľubomír Šimo, vedúci odboru 

technických sluţieb a prevádzky Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m.r.o. v Trenčíne. Škody, spôsobené na miest-

nych komunikáciách zimným počasím, odstraňujeme prie-

beţne. Všetko sa  odvíja 
od výrobcu a dodávateľa 

asfaltovo – betónových 
zmesí, ktorý spustil oba-

ľovaciu súpravu do pre-
vádzky 15. apríla 2005. 

So zmluvným dodávate-

ľom sa však kompetentní 
pracovníci samosprávy 

včas dohodli a počas skú-
šobnej prevádzky obaľovacej súpravy vyrobil pre Trenčín as-

faltovo – betónovú zmes. Tú okamţite vyuţili na opravu po-

rušených povrchov 
ciest na Uliciach 

Soblahovská, K Dol-
nej stanici, Opatov-

ská, Potočná a na Ţe-

lezničnej stanici. Pri-
bliţne 500 m

2
 výtl-

kov zalialo takmer 63 
ton asfaltobetónu. 

V súčasnosti boli 

opravované komuni-
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kácie, po ktorých jazdia linky mestskej hromadnej dopravy. 
Teraz uţ bola ukončená údrţba po zimnej prevádzke naprí-

klad na Uliciach Západná, J. Halašu, Halalovka na sídlisku 
Juh, Duklianskych hrdinov na sídlisku Kvetná. Pracovníci 

Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne minuli 

ďalších 240 ton asfaltobetónu, čo predstavuje pribliţne 1450 
m

2
 plochy odstránených výtlkov. Plánovaná cena za 1 m

2
 

asfaltobetónu bol 850 Sk. Mesto bolo uţ vyčistené aj od 
zimného posypu. Pracovníci Mestského hospodárstva a správy 

lesov v Trenčíne čistili strojmi miestne komunikácie v dvoj-

smennej prevádzke aţ do 25. apríla 2005. Spolu vyzbierali 
1500 ton kameniva.  Mesto Trenčín v roku 2005 investuje          

11 miliónov 360 tisíc Sk na súvislú údrţbu povrchových vrs-
tiev, ktoré sú v havarijnom stave. Nový povrch má Zlatovská 

ulica v úseku medzi Piešťanskou a Bratislavskou ulica, rov-
nako ako Majerská a Koţušnícka ulica. Tieto práce si vy-

ţiadali 5 mil. 966 tisíc Sk. Práce na prístupovej ceste k Ma-

terskej škole na Opatovskej ulici a na Ulici Dlhé Hony sú 
v štádiu rozpracovanosti, 

ukončené budú v polovici 
mája. Mesto Trenčín tu 

preinvestovalo 3 mil. 750 

tisíc Sk. Nový povrch dos-
tali aj chodníky a verejné 

priestranstvá na ploche 
130 m

2
 na Uliciach Li-

dickej a kpt. Jaroša v hod-

note 620 tisíc Sk. Roz-
pracované boli chodníky 

na Soblahovskej ulici a zjazdy z cestného mosta. Hodnota 
tohto diela, ktorého ukončenie je naplánované na koniec mája, 

je 950 tisíc Sk. Nový povrch v hodnote 780 tisíc Sk čaká 

v tomto roku aj na chodníky alebo verejné priestranstvá na 

Ulica Dlhé Hony po rekonštrukcii 
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Ulici M. Turkovej (basketbalové ihrisko), v okolí Juţanky na 
sídlisku Juh a v mestskej časti Kubra. Súťaţe na dodávateľa 

v rámci verejného obstarávania zabezpečuje v súčasnosti 
Mesto Trenčín na ďalšie projekty – Rozšírenie komunikácie 

pod Juhom, Chodník na Vlárskej ceste a Parkovisko na Ul. 

Horný Šianec. Ich realizácia je naplánovaná tieţ na tento rok.  
Trenčín je jedným z prvých miest na Slovensku, ktoré po zime 

kompletne oţivilo vodorovné dopravné značenie na svojich 
komunikáciách. Práce boli závislé od počasia, preto sa nedalo 

presne určiť, kedy sa dokončia. Náklady si vyţiadajú 900 tisíc 

Sk, ale je v nich zahrnutá aj novinka, reflexná úprava 
prechodov pre chodcov, aby boli jasne viditeľné aj nočných 

hodinách. Vodorovné značenie miestnych komunikácií 
v Trenčíne tvoria : 

- prechody pre chodcov (s reflexnou úpravou) 4000 m
2
   

- vodiace čiary (pri krajnici vozovky) 3400 m
2
 

- deliace čiary (v strede vozovky) 9460 m
2
 

- BUS na zastávkach (ţlté značenie) 600 m
2
 

- parkoviská (všetky platené a vybrané neplatené) 1300 m
2
 

Tieto práce sa dajú 
robiť len v nočných 

hodinách, okrem ozna-

čenia zastávok a parko-
vísk. Celkove bolo na 

správu a údrţbu komu-
nikácií v rozpočte Mes-

ta Trenčín na rok 2005 

vyčlenených 25 mi-
liónov 395 tisíc Sk. V 

tejto sume treba hľadať 
aj peniaze na zabezpečenie údrţby autobusových prístreškov, 

obnovu zvislého dopravného značenia, ručné čistenie cen-
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trálnej mestskej zóny, strojné čistenie a kropenie miestnych 
komunikácií, kosenie krajníc a kompletnú zimnú údrţbu. 

Info Trenčín 19.05.2005 
Pomocná evidencia 258/1/05 

 

Poškodený múr Trenčianskeho hradu, ktorému hrozí 
zrútenie, začnú rozoberať pravdepodobne počas leta. 

V mesiaci máj 2005 podľa riaditeľky Trenčianskeho múzea 
Kataríny Babičovej pripravujú podklady na vypracovanie 

projektu. V ňom bude stanovený spôsob, akým opevnenie 

rozoberú. Pamiatkári určia, aká časť múru bude asanovaná. 
Rozsah rozoberania sa bude určovať za pochodu. Záujem je v 

prvom rade zachovať čo najväčšiu časť múru. Podľa Ing. 

Marty Šajbidorovej z Trenčianskeho samosprávneho kraja 

bude treba postaviť na hradnej skale konštrukciu, z ktorej sa 
bude múr rozoberať. Trenčiansky samosprávny kraj vyčlenil v 

rozpočte na asanáciu hradného múru 5 miliónov Sk.  Katarína 

Babičová dúfa, ţe rozoberanie múru si nevyţiada výraznejšie 
obmedzenia. Môţe sa stať, ţe na jeden - dva dni hrad 

uzavrieme. Budeme musieť v prvom rade dbať na bezpečnosť 
návštevníkov. Na múre pokračuje deštrukcia. Je však pevnejší 

ako tá časť, ktorá sa zrútila v marci 2003. Navyše bol 

odľahčený odbagrovaním zeminy a ukotvený je lanami. Na 
Trenčianskom hrade sa v marci 2003, keď sa zrútila prvá časť 

opevnenia v dĺţke 30 metrov, spadlo 1100 ton muriva. Zvyšná 
časť múru je dlhá asi 35 metrov a vysoká 11 aţ 17 metrov. V 

hornej časti dosahuje múr hrúbku jeden meter, v spodnej 

takmer tri a pol metra. Pri katastrofickom scenári by mohlo 
spadnúť aţ 1400 ton muriva. Z tejto časti hradieb vlani na 

jeseň vypadli asi štyri kubické metre muriva. Statik                
Ing. Jozef Závacký vtedy povedal, ţe je to začiatok havárie. 

Na hradbách sú rozsiahle trhliny a múr sa postupne vydúva.  

Trenčianske noviny 09.05.2005  
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Pomocná evidencia 244/1/05 
 

Ranná správa zo 16. mája 2005 zarazila, pretoţe 
oznamovala, ţe v noci zo 14. na 

15. mája 2005, pribliţne v strede 

spomínaného opevnenia sa 
z vonkajšej strany uvoľnila časť 

muriva o hmotnosti 30 ton. Tým 
sa len potvrdila nutnosť asanácie 

muriva opevnenia. Táto sku-

točnosť zrejme ovplyvní náv-
števnosť Trenčianskeho hradu.  

Trenčianske noviny 23.05.2005  
Pomocná evidencia 276/1/05 

 
Trenčín sa v dňoch 25. aţ 27. mája 2005 stal opäť dejiskom 

v poradí uţ 7. ročníka medzinárodnej výstavy hasičskej, 

záchranárskej a zabezpečovacej techniky Fireco a 6. ročníka 
medzinárodnej výstavy 

ochranných pracovných 
prostriedkov, materiá-

lov, zariadení a techno-

lógií pre zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci Uni-

protech. Na výstave 

Fireco sa tento rok na 

celkovej ploche             
2.950 m

2
 predstavilo 67 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 

republiky, Poľska, Rakúska a Maďarska. Vo svojich expo-
zíciách prezentovali najnovšie typy protipoţiarnych zariadení 

a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, 

hasiacich prostriedkov, výstroja a výzbroja hasičov 

vystavené exponáty poţiarnej techniky 
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záchranárov. Prezentáciu vystavujúcich firiem doplnil bohatý 
sprievodný program. V rámci neho Poţiarno-technický a 

expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
pripravil v dňoch 24. - 25. mája 2005  VI. medzinárodnú 

konferenciu. Hlavnými témami konferencie boli : 

- „Zásahová činnosť hasičských a záchranárskych zloţiek pri 
ochrane obyvateľstva v podmienkach nových bezpeč-

nostných rizík“;  
-  „Vzájomná medzištátna pomoc hasičských a záchranárskych 

zloţiek pri mimoriadnych udalostiach a haváriách“; 

- a „Špecifické črty prípravy príslušníkov hasičských jed-
notiek pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva“.  

V areáli trenčianskeho výstaviska súbeţne prebiehali praktické 
ukáţky záchranárskeho systému a proti-

poţiarnej ochrany osôb hasičskými jednot-
kami, na ktorých sa podieľalo Prezídium 

Hasičského a záchranného zboru  Mini-

sterstva vnútra Slovenskej republiky, Hlav-
ná banská záchranná stanica a Rescue 

Team. Nemenej zaujímavá bol i výstava 
poţiarnických prilieb a iných zberateľských 

kuriozít s poţiarnickou tematikou, ktorej garantom bola 

Dobrovoľná poţiarna 
ochrana Slovenskej re-

publiky. Výstavu otvoril 
štátny tajomník Mini-

sterstva vnútra Sloven-

skej republiky Ing. 

Martin Pado. V závere 

vernisáţe výstavy odov-
zdal spolu s predsedom 

hodnotiacej komisie Ing. 

Jaroslavom Flachbar- zástupca firmy Siemens s.r.o. preberá ocenenie „Zlaté Fireco 2005“ 

Ing. Martin Pado 
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tom výrobcom, ktorých exponáty získali ocenenia „Zlaté 

Fireco 2005“ : 

- Firma JaGa Bratislava, s.r.o., Slovenská republika za 
Holmatro – podperné tyče; 

- Firma Euro Fire Sk s.r.o., Slovenská republika za peno-

tvorný hasiaci prostriedok „Sthamex F – 15“; 
- Firma Siemens, s.r.o., Building Technologies, Slovenská 

republika za Sinteso 
TM

 – neutrálny poţiarny hlásič FDOOT 
241-9 radu S-LINE; 

- Firma THT Slovensko s.r.o. Slovenská republika za cister-

novú striekačku CAS 24  Mercedes – Benz ATEGO 1528 F 
4x2 CAS EN 1846 – 1 M-1-6-2700-8/2400-1; 

Ochranné pracovné prostriedky, materiály, zariadenia a 
technológie na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci boli 

predmetom na 6. ročníka výstavy 

Uniprotech, na ktorej sa prezentovalo 

28 vystavovateľov na celkovej ploche 

1.050 m
2
. V rámci  sprievodného pro-

gramu výstavy sa druhý deň uskutočnila 

pod záštitou Národného inšpektorátu 
práce, Bratislava a firmy Vipotest, s.r.o. 

Partizánske odborný seminár zameraný 

na : 
- „Aktuálne otázky z legislatívy v oblasti bezpečnosti práce“;  

- a „Aktuálne otázky v oblasti posudzovania zhody a 
uvádzania na trh osobných ochranných prostriedkov“.  

Výstavu otvoril hlavný inšpektor Inšpektorátu  práce Trenčín 

Ing. Jaroslav Sabatka.       
Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 30.05.2005 
Pomocná evidencia 279/1/05, 280/1/05, 281/1/05, 

284/1/05                   

 

Ing. Jaroslav Sabatka 
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Dňa 27. mája 2005 sa uskutočnil smerový prieskum 
cestujúcich v autobusoch mestskej hromadnej dopravy v 

Trenčíne, ktorý vykonávali sčítací komisári priamo vo 
vozidlách počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky. 

Cestujúci, ktorí dostali kupóny pri vstupe do autobusu 

odovzdali pri vystupovaní sčítacím komisárom. V prípade, ţe 
cestujúci prestupoval na iný spoj mestskej hromadnej dopravy, 

kupón si ponechal a odovzdal ho aţ pri vystupovaní z druhého 
vozidla, aby bol zachytený skutočný cieľ cesty cestujúceho. 

Vlastné poznámky 

 
V hoteli Tatra v Trenčíne sa uskutočnila medzinárodná 

konferencia o boji s poisťovacími podvodmi v dňoch 6. a 7. 
júna  2005 v ho-

teli Tatra v Tren-
číne. Na tlačovej 

besede, generál-

nym tajomníkom 
Slovenskej aso-

ciácie poisťovní 

Ing. Vladimí-

rom Rančíkom, 

dňa 6. júna 2006 

sa v hoteli Tatra a stretli regionálni 

novinári s účastníkmi konferencie. Pred-
stavitelia slovenského, českého, rakúske-

ho a nemeckého poistného trhu infor-
movali novinárov o problematike poisťo-

vacích podvodov s motorovými vozidlami, o legislatívnych 

podmienkach boja s poisťovacími podvodmi, o podmienkach, 

sprava – Ing. Ivan Bátovský, RNDr. Milan Šulista, JUDr. Milan Lehuta, Ing. Vladimír Rančík, 

Ing. Ľuboš Lipan, Ing. Franz Burger, Jozef Borsody 

Ing. Vladimír Rančík 
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ktoré umoţňujú i sťaţujú ich páchanie a o rozvíjajúcej sa 
medzinárodnej spolupráci v boji proti spomínanej trestnej 

činnosti. Na otázky novinárov odpovedali tajomník sekcie pre 
boj s poisťovacím podvodom Slovenskej asociácie poisťovní 

JUDr. Milan Daráš, predseda sekcie pre boj s poisťovacím 

podvodom Československej obchodnej banky –Poisťovňa a.s., 
člen kancelárie pre boj s poisťovacím podvodom Českej 

asociácie poisťovní RNDr. Milan Šulista, predseda sekcie pre 
boj s poisťovacím podvodom Českej asociácie poisťovní 

JUDr. Milan Lehuta, člen sekcie pre boj s poisťovacím 

podvodom z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ing. 

Ivan Bátovský, zástupca Rakúskej asociácie poisťovní Jozef 

Borsody a zástupca Rakúskej asociácie poisťovní Ing. Franz 

Burger. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny  

Pomocná evidencia 299/1/05 

 
Dňa 1. mája 2005 dali do skušobnej prevádzky najväčšie 

parkovisko na Mládeţníckej ulici v Trenčíne. Ale od  6. júna 
2005 uţ sa parko-

valo na ostro za dva-

dsať Sk za kaţdú za-
počatú hodinu. Par-

kovné sa bude vy-
berať od 07. do 18. 

hod. počas pracov-

ných dní a od 07. do 
13. hod. v sobotu. V 

nedeľu bude parko-
vanie zdarma. Par-

kovisko s kapacitou 140 vozidiel sa tak zaradilo k ostatným 

spoplatneným parkoviskám v centre mesta.  
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Trenčianske noviny 06.06.2005  
Pomocná evidencia 306/3/05 

 
V rámci hesla „S T-Mobilom vám bude svetovo“ uspo-

riadal mobilný operátor T-Mobile dňa 1. júna 2005 v Bra-

tislave koncert hudobnej anglickej legendy Eltona Johna. Ešte 
pred týmto koncertom sa T-Mobile predstavil dňa 28. mája 

2005 aj v Trenčíne. Na Mierovom námestí, ktorí sa koncertu 
zúčastnili, alebo i náhodne cez námestie prechádzali získali 

šnúrku, tričko a šiltovku. Hlavnou hviezdou krásneho slneč-

ného popoludnia bol nepochybne moderátor Pyco. Nemenej 
príťaţlivou bola aj cukrová vata vo farbách T- Mobile. Ku 

všetkému si kaţdý mohol vyrobiť odznak s ľubovoľným motí-
vom a nápisom, čo odfotiť sa mobilným telefónom a následne 

si fotografiu vytlačiť. O tom, ţe akcia sa tešila mimoriadne 
pozornosť občanov, hovorí fakt, ţe hostesky T-Mobilu rozdali 

šesť tisíc balónikov a dva tisíc porcií cukrovej vaty. Na záver 

podujatia vystúpila akrobatická skupina „Jump Zone“, ktorá 
predvádzala priam neuveriteľné kúsky vo vzduchu, s ohňom 

a bubeníkmi. T- Mobile 44 výhercom v SMS súťaţi vstupenky 
na koncert Eltona Johna v Bratislave. 

Trenčianske noviny 06.06.2005  

Pomocná evidencia 310/1/05 
 

     Výstavisko Trenčín mesto módy sa uţ po dvanástykrát stalo 
v dňoch 14. aţ 16. júla 2005 miestom 

stretnutia vodohospodárov, starostov a 
primátorov miest a obcí na medziná-

rodnej špecializovanej výstave vodného 

hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany 
ţivotného prostredia, komunálnej tech-

niky a rozvoja miest a obcí „Aqua“. Na 
celkovej ploche 5.960 m

2
 sa predstavilo 

Ing. Lázsló Miklós 
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132 vystavovateľov. Výstava „Aqua“, organizovaná v spolu-
práci s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, je 

najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku. Jej stúpajúcu 
úroveň dokazuje nárast obsadenej výstavnej plochy ako aj 

aktívna účasť zahraničných vystavovateľov. I v tomto roku sa 

jej zúčastnili popredné firmy zo Slovenska, Českej republiky, 
Rakúska, Maďarska a svoje zastúpenie tu majú aj firmy z 

Poľska, Nemecka, Francúzska 
a Ruska. Výstavu podporili 

odborní garanti -  Slovenský 

národný komitét IWA, Aso-
ciácia čistiarenských expertov 

Slovenskej republiky, Sloven-
ská vodohospodárska spoloč-

nosť a Slovenská komora sta-
vebných inţinierov. Za účasti popredných hostí, medzi iným 

aj primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera výstavu 

otvoril minister ţivotného prostredia Slovenskej republiky 
László Miklós. Súčasťou výstavy „Aqua“ bol vysokokvalitný 

odborný sprievodný program.  Osobitne treba  spomenúť 
vedeckú konferenciu, ktorá sa venovala zásobovaniu vodou, 

čo je jedna zo základných poţiadaviek pre existenciu obyva-

teľstva v čase mieru, ale aj v čase krízových situácií. Na 
prípadné krízové situácie je však potrebné pripravovať sa v 

predstihu. Z tohto dôvodu sa organizátori konferencie rozhodli 
oboznámiť široký okruh odbornej vodohospodárskej verej-

nosti s najnovšími poznatkami a skúsenosťami v problematike 

zásobovania vodou v krízových situáciách a poskytnúť účast-
níkom konferencie priestor na diskusiu. Odborný seminár 

„Ekonomické nástroje vypúšťania odpadových vôd“ mal za 
cieľ poskytnúť informácie o novom legislatívnom rámci 

v spoplatňovaní vôd a odpadových vôd, ako aj o praktickom 

napĺňaní nových poţiadaviek ekonomického fungovania 



 270 

vodárenských spoločností. Ďalším cieľom seminára bola 
informovať predstaviteľov komunálnej sféry o dôleţitých 

ekonomických nástrojoch čistenia odpadových vôd, tvorby 
cien za sluţby spojené s uţívaním vôd a pod. V priebehu 

výstavy sa ďalej konali semináre „Integrovaný management 

krajiny“, „Svetová výstava v Japonsku - Múdrosť prírody“ a 
„Nové trendy vo vodnom hospodárstve“. Pre vystavovateľov 

organizátori opäť pripravili súťaţ „Zlatá Aqua“ o najlepšie 
vystavované výrobky a technológie. Odborná komisia pod 

vedením prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. rozhodla oceniť v : 

b) kategórii výrobkov : 
1. cenu firme ATJ Slovakia, s.r.o. Plavecký Štvrtok za 

výrobok „Datalogger tlaku a prietku CLA-VAL e-
Log.2“ 

2. cenu firme ECM ECO Monitoring, a.s. Bratislava za 
výrobok „Stacionárny vzorkovač na odber kalu MAXX 

SP3-P“ 

3. cenu firme Kanal M.P.S., s.r.o. Senec, pobočka Trenčín 
za výrobok „Ekotoaleta 

Separet „Villa“ model 
9000 kompostovacia“ 

B)   kategórii technológií : 

1. cenu firme K H Kinex, 

a.s. Stará Ľubovňa za 

dosadzovaciu nádrţ z re-
ťazovým zhrabovákom 

kalu bez kalovej priehlb-

ne v čistiarni odpadových 
vôd Dolný Kubín 

2. cenu firme Asio-Sk, s.r.o. Bytča za spôsob čistenia 
odpadových vôd 
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3. cenu firme Hydrotechnológia, s.r.o. Bratislava za 
projekt skutočnej realizácie stavby – RSO v Banskej 

Bystrici 
S cieľom podporiť estetickú úroveň výstavných expozícií bola 

vyhlásená súťaţ o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý 

akvadukt“, v ktorej odborná porota pod vedením akademickej 
maliarky Evy Ábelovej – Mišákovej udelila najvyššie ocene-

nie týmto expozíciam : 
1. cenu expozícii firme Hobas Sk, s.r.o. Bratislava 

2. cenu expozícii firme Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava 

3. cenu expozícii firme Glywed, s.r.o. Trnava 
Okrem vyhlásenia výsledkov uvedených súťaţí súčasťou 

slávnostného otvorenia výstavy bolo  
po druhýkrát udelenie „Ceny Mila-

na Topoliho“ za prínos vo vodnom 
hospodárstve, ktorú získal pod-

predseda predstavenstva Trenčian-

skej vodohospodárskej spoločnosti 
a.s. Ing. Ján Kardoš. Záver sláv-

nostného otvorenia výstavy patril 
odovzdaniu Čestných uznaní ministra ţivotného prostredia 

Slovenskej republiky László Miklósa 28 popredným pracov-

níkov vo vodnom hospodárstve Slovenskej republiky  
Vlastné poznámky 

 
Dňa 16. júna 2005 sa uskutočnil pri príleţitosti 

medzinárodnej výstavy 

„Aqua“ odborný seminár 
pod názvom „Nové trendy 

vo vodnom hospodárstve“, 
ktorý organizovalo 

Regionálne zdruţenie 

Slovenskej komory 

Ing. Ján Kardoš 
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stavebných inţinierov z Trnavy a katedra zdravotného 
inţinierstva Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. Po privítaní 
účastníkov seminára predsedom komory Ing. 

Mariánom Kobzom odborný seminár 

otvorila úvodnou prednáškou „Ţitný ostrov 
ako najvzácnejší stredoeurópsky zdroj pitnej 

vody“ doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. Na 
túto prednášku nadväzovali ďalšie prednášky : 

- Ing. Vanda Dubová, PhD. : „Trendy          

hospodárneho nakladania s vodami“  

- Ing. Ivana Mahríková :  

„Hospodárstvo zdravotného 
zabezpečenia vody vo vo-

dohospodárskych prevádz-
kach“ 

- doc. Ing. Marta Čermáková, PhD. :  

„Pouţitie príloţných ultrazvukových 

prietokomerov pri meraní prietoku vo 
vodovodnej sieti“  

- RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. :  

„Prevádzkovanie verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií – poţiadavky na 

získanie osvedčenia“ 

- doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD. :  

„Prevádzka kúpalísk a bazénov“ 

- doc. Ing. Dušan Rusnák, 
PhD. :  „Nakladanie s vo-

dami z povrchového odtoku 
v urbanizovaných povod-

niach“ 

- prof. Ing. Michal Lukáč, PhD. :  „Úloha 
vodných nádrţí pri zásobení pitnou vodou“ 

Ing. Vanda Dubová, PhD. 

Ing. Ivana Mahríková 

doc. Ing. Marta Čermáková, PhD. 

RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD. 

doc. Ing. J. Boţíková, PhD. 
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Vlastné poznámky  

 

Sedemdesiat obyvateľov paneláku na Ulici kapitána 
Nálepku nesúhlasí s rozsiahlou prestavbou bývalej reštaurácie 

Kotva na trenčianskej Sihoti na polyfunkčný objekt. Stavbu 

chce totiţ investor spoločnosť Magnus Center rozšíriť viac 
ako o polovicu na úkor zelene 

a parkovísk a súčasne plánuje 
nadstaviť aj ďalšie podlaţie. 

Výška investícií by mala 

dosiahnuť asi 180 miliónov 
Sk. Obyvatelia paneláku sa 

obávajú aj zvýšeného hluku a 
pohybu  rôznych ţivlov, keď-

ţe v centre by mali vzniknúť 
diskoklub, piváreň, kasíno a bowling. Obyvatelia sa preto 

obrátili s protestnou petíciou na primátora Trenčína  Ing. 

Branislava Cellera i na poslancov mestského zastupiteľstva. 
Podpisy pod petíciu začali v týchto dňoch zbierať aj 

obyvatelia susedných obytných domov. Podľa konateľa 
spoločnosti Magnus Center Ladislava Medňanského by však 

výstavba polyfunkčného centra mala naopak podmienky v 

tejto mestskej časti zlep-
šiť, keďţe sa má zriadiť 4-

hviezdičkový hotel, ktorý 
by tam nemohol byť, keby 

ostatné prevádzky neboli 

dostatočne odhlučnené. 
Podľa neho sa vyrieši aj 

ďalší problém sídliska 
Sihoť, kde dochádza 

k znečisťovaniu vodného 

zdroja kvôli prasknutej kanalizácii pod budovou Kotvy. 

ani parkovisko pred Kotvou sa predávať nebude povedal Ing. Celler 

podľa zámeru investora časť týchto stromov by mala byť asanovaná 
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Kanalizáciu opraví na vlastné náklady firma Magnus Center. 
Obyvatelia paneláku kritizujú aj rozsah prestavby objektu, 

pretoţe okolo idúca  cesta povedľa Kotvu by sa presunula len 
na 4,5 metra od múru obytného domu. Prestavba znamená aj 

absolútnu likvidáciu všetkých 40-ročných stromov pred 

domom. Ak sa takáto bezohľadná investícia povolí, asi nám 
neostane nič iné, ako byty predať a odsťahovať sa, hovoria 

nájomníci. Rozsah zamýšľanej investície sa nepozdával ani 
primátorovi Trenčína Ing. Branislavovi Cellerovi a ďalej 

konštatoval : „Útvar hlavného architekta síce pôvodne vydal 

kladné stanovisko, po mojom zásahu ho však vezme späť. 
Mesto Trenčín bude súhlasiť iba vtedy s touto investíciou, 

ktorá nebude mať nočné prevádzky. Problémy s hlukom boli 
uţ pri reštaurácii Kotva. Pri takejto veľkej prestavbe by boli 

ešte väčšie. Investor podľa neho urobil chybu, ţe svoj zámer 
nepredrokoval s vedením Mesta Trenčín a začal konať na 

vlastnú päsť. V takomto rozsahu územné rozhodnutie určite 

nepodpíšem,“ dodal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler. 

Trenčianske noviny 20.06.2005  
Info Trenčín 30.06.2005  

Pomocná evidencia  349/2/05 

 
Výrobnú halu na produkciu náhradných dielcov pre 

kovoobrábacie stroje spolufincovanú z fondov Európskej únie 
postaví akciová spoločnosť Bost Sk v Trenčíne. Investícia 

predstavuje pribliţne 40 miliónov Sk, z čoho 65 % poskytne 

Európska únia. Bost Sk patrí medzi najväčších dodávateľov 
špičkových strojov na trieskové obrábanie kovov na Slo-

vensku. Je najväčším dodávateľom kovoobrábacích strojov z 
Veľkej Británie a zastupuje aj japonského výrobcu Fanuc 

Robodrill a takisto tradičného českého výrobcu týchto strojov 

OSO Olomouc. Podľa informácie marketingového manaţéra 
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Petra Chovana firma vlani dosiahla obchodný obrat 80 
miliónov Sk. Od roku 1990 kedy vznikla, dosahuje nárast 

obratu od 30 do 45 % ročne. V tomto roku predpokladajú, ţe 
predajú obrábacie stroje za viac neţ 100 miliónov Sk.          

S výstavbou novej výrobnej haly začnú koncom mesiaca júla 

2005. Budú ju vyuţívať aj na aktivity v oblasti vzdelávania. 
Zameriavajú sa na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v 

strojárskom priemysle. Sú významným šíriteľom osvety v 
oblasti počítačovo riadených obrábacích strojov a inova-

tívnych postupov v strojárenstve. 

Info Trenčín 14.07.2005  
Pomocná evidencia 365/1/05 

 
Dňa 11. júla 2005 sa začali prípravné práce na 

rekonštrukciu kriţovatky ulíc Soblahovskej a Legionárskej. 
Podľa harmonogramu prác sa 

stavebné práce budú realizo-

vať vo dvoch etapách. V prvej 
etape sa budú realizovať práce 

tej časti kriţovatky, v ktorej 

sa napája Soblahovská ulica 
na Legionársku ulicu. Hlavná 

dopravná trasa bude po Legionárskej ulici. Obchádzková trasa 
bude vedená po Ulici Dlhé Hony. Mestská hromadná doprava 

bude vyuţívať jestvujúce autobusové zástavky na Ulici Dlhé 

Hony pri Smaţienke a pri Pošte a na Legionárskej ulici pri 

obchádzka pri 1. etape rekonštrukcie kriţovatky 

obchádzka pri 2. etape rekonštrukcie kriţovatky 
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Druţbe. Výstavba prvej etapy bude trvať 9 aţ 10 mesiacov. 
V druhej etape bude uzavretá Legionárska ulica a hlavná 

dopravná trasa bude presmerovaná cez uţ novovybudovanú 
kriţovatku za vyuţitia dopravnej svetelnej signalizácie. Vjazd 

z Ulice k dolnej stanici na Legionársku ulicu bude uzavretý. 

Obchádzková trasa teda povedie po Soblahovskej ulici, 
Inoveckej ulici a Ulici Dlhé Hony. Autobusová doprava bude 

vyuţívať jestvujúce autobusové  na Soblahovskej ulici.  
Doprava z Ulice Dolný Šianec bude presmerovaná do Ulice 

K dolnej stanici.  

Info Trenčín 14.07.2005  
Pomocná evidencia 372/1/05 

 
Urbanizácia mesta a rozvoj dopravných ciest je v Trenčíne 

vo veľkej miere ovplyvňovaný prírodnými danosťami. Je to 
predovšetkým rieka Váh a výbeţok Trenčianskej vrchoviny s 

Trenčianskym hradným bralom. Tieto dve prírodné prekáţky 

rozdeľujú mesto na tri časti: západnú časť (Zlatovce, 
Záblatie, Nové Zlatovce, Zámostie, a pod.), južnú časť 

(Dolné mesto, Dlhé 
Hony, Biskupice, 

sídlisko Juh, a pod.) 

a východnú časť 
(Pod Sokolice, Si-

hoť, výstavisko, 
Kubrá, a pod.), kto-

ré sa dotýkajú v 

centre mesta. Celý 
objem dopravy, kto-

rý prechádza z jed-
nej časti mesta do 

druhej musí v súčasnosti prechádzať cez jeden dopravný uzol. 

Táto skutočnosť spôsobuje váţne kapacitné problémy v centre 

virtuálny pohľad na predpokladaný nový most 
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mesta, zhoršenie ţivotného prostredia a zapríčiňuje zbytočné 
nadchádzanie (napr. z priemyselného Zámostia na sídlisko 

Juh). Jediný most cez Váh kapacitne nepostačuje a doprava je 
ľahko zraniteľná (v prípade dopravnej nehody alebo stavebnej 

havárie mostu!). Z vyššie uvedených dôvodov bol navrhnutý 

Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín v nadväznosti na diaľ-
ničný privádzač, situovaný pribliţne 2 km juţne od jest-

vujúceho mostu. Začiatok trasy je na konci diaľničného pri-
vádzača Trenčín za kriţovatkou s cestou 1/61. Trasa pokračuje 

priemyselnými areálmi v mestskej časti Zámostie, k Bis-

kupickému kanálu a k Váhu, ktorý kriţuje pod haťou Tren-
čianske Biskupice. Za riekou Váh trasa obchvatu kriţuje 

Biskupickú uli-
cu, vedie pozdĺţ 

areálu Letec-
kých opravovní 

Trenčín a kri-

ţuje Legionár-
sku ul., ţelez-

ničnú trať Tren-
čín - Topoľčany 

a cestu 2/507, 

kde končí pri 
čerpacej stanici 

Esso. Táto časť, 
dlhá 2,4 km, tvorí prvú časť Juhovýchodného obchvatu a sta-

vebne bude realizovaná ako prekládka štátnej cesty 1/61. 

K súčasnému stavu prípravných prác na realizácii prvej etapy 
Juhovýchodného obchvatu sa vyjadril primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler takto : „Je ukončená technická štúdia 
umiestnenia prvej etapy Juhovýchodného obchvatu. V súčas-

nosti sa k štúdii vyjadrujú organizácie v rámci územného ko-

nania, čiţe vodári, elektrikári, plynári a pod. Zároveň komu-
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nikujeme s občanmi, na pozemkoch ktorých bude nový most 
postavený. Mesto s nimi prerokuje celú problematiku a buď 

pozemky od majiteľov odkúpime a následne ich odpredáme 
Slovenskej správe ciest, alebo s nimi uzavrieme zmluvy 

o zmluve budúcej, kde sa zaviaţu, ţe tieto pozemky odpredajú 

Slovenskej správe ciest za účelom výstavby nového mosta a 
kriţovatiek.“ Primátor predpokladá, ţe v septembri 2005 by sa 

mohol začať proces vydávania územného rozhodnutia, aby sa 
mohla uskutočniť verejná súťaţ na firmu, ktorá spracuje 

projekt pre stavebné povolenie a ponukové konanie. Projekt 

by mal byť ukončený začiatkom roku 2006. Tieto práce 
financuje Mesto Trenčín. „Mesto Trenčín vzalo na seba 

prípravu aj finančne. Vďaka tomuto postupu a na základe 
rokovaní s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky i manaţmentom Slovenskej správe ciest, 
všetky strany objektívne zhodnotili situáciu v Trenčíne. 

Slovenská správa ciest zahrnie túto stavbu do plánu svojich 

investičných akcií na rok 2006. Slovenská správa ciest ako 
štátna inštitúcia zabezpečuje realizáciu a obnovu všetkých 

štátnych ciest. Dostáva na to prostriedky vyčlenené zo 
štátneho rozpočtu. Snahou mesta Trenčín je, aby koncom roku 

2006, alebo na jar roku 2007 mohla byť začatá výstavba 

nového cestného mosta,“ konštatoval Ing. Branislav Celler. Za 
účelom ďalšieho postupu prác sa uskutoční v druhej polovici 

augusta 2005 pracovné stretnutie s ministrom dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky Ing. Pavlom Proko-

povičom s predstaviteľmi mesta a Slovenskej správy ciest sa 

uskutoční v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

 
Okolie chrámu Svätej rodiny na sídlisku Trenčín Juh pôsobí 

ako stavenisko, ktoré je potrebné upratať. Nezastavaná plocha 

je zdevastovaná zvyškami betónových panelov a rôznym 
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stavebným odpadom. Na základe poţiadavky poslancov 
z Výboru mestskej časti Juh na úpravu a skultúrnenie tohoto 

rozsiahleho územia sa zrodil zámer na vybudovanie parku pre 
oddych starších občanov a rodín s malými deťmi nielen pri 

návšteve kostola. Projekt vypracoval v roku 2000 Ing. arch. Ján 

Novák, ktorý areál rozčlenil na niekoľko objektov. Parkoviská a 
príjazdové komunikácie oddelil osvetlenými chodníkmi – hlav-

ným a spojova-
cími, nezabudol 

ani na zeleň. Po 

vydaní staveb-
ného povolenia 

Mesto Trenčín 
ako investor za-

čalo s realizáciou 
v roku 2001. V 

hornej časti are-

álu pribudla prí-
jazdová komuni-

kácia, parkovis-
ko s kapacitou 40 miest, časť hlavného chodníka zo zámkovej 

dlaţby a spojovací chodník. Celá časť areálu bola odvodnená 

a je pripravená pre kabeláţ verejného osvetlenia. Parkovisko 
slúţi svojmu účelu od polovice roku 2002. Potom sa dva roky 

nič nedialo. Aţ v rozpočte mesta Trenčín na rok 2005 poslanci 
mestského zastupiteľstva schválili 7,2 mil. Sk na dokončenie 

stavby. Projekt zaktualizoval Ing. arch. Ján Kvasnica. Prioritou 

sú stavebné objekty, ktoré lepšie dopravne sprístupňujú chrá-
mový areál, vrátane bezbariérových prístupov pre peších, este-

tizujú a humanizujú jestvujúce prostredie. Projekt sa doplnil o 
oporné múry v časti hlavného prístupového chodníka a parko-

visko sa rozšírilo o 22 miest.  V okolí chrámu Svätej rodiny ne-

bude chýbať ani detské ihrisko a oplotené viacúčelové ihrisko. 

Kostol svätej rodiny z východnej strany 
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Projektant riešil plochy, chodníky a komunikácie pri spracovaní 
projektovej dokumentácie tak, aby bolo moţné postaviť 

v budúcnosti ďalšie vytipované objekty - farský úrad, viac-
účelovú budovu a autobusovú zastávku. Víťaz verejnej súťaţe 

na dodávku stavebných prác Cesty a.s. Nitra uţ prevzal 

stavenisko s tým, ţe stavebné práce budú ukončené do                     
25. októbra 2005. 

Info Trenčín 28.07.2005  
Pomocná evidencia 383/1/05 

 

K dlhšie očakávanej privatizácii štátneho podniku Slo-
venskej autobusovej dopravy Trenčín konečne došlo. Iba dva 

dni potom, ako koncentráciu odsúhlasil Protimonopolný úrad 
Slovenskej republiky, vstúpil do podniku strategický investor - 

Slovenská investičná a realitná spoločnosť. Udialo sa tak 21. 
júla 2005 na mimoriadnom valnom zhromaţdení spoločnosti. 

Slovenská investičná a realitná spoločnosť nebude mať v 

podniku zo začiatku väčšinu. Za 49 % balík akcií zaplatí na 
základe kúpnej zmluvy s Fondom národného majetku Slo-

venskej republiky 150 miliónov Sk. Na valnom zhromaţdení 
bola zvolená nová dozorná rada spoločnosti, predsedom ktorej 

sa stal Marián Karkuš. Zamestnancov v orgáne spoločnosti 

budú zastupovať Oľga Pažitná a Jozef Burian. Valné zhro-
maţdenie okrem iného schválilo aj navýšenie základného ima-

nia Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, z ktorého pros-
triedky budú pouţité na nákup nových autobusov. Nová 

dozorná rada následne zvolila predstavenstvo spoločnosti a jej 

nového riaditeľa. Na zasadnutí 4. augusta 2005 odvolala dote-
rajšieho generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Kodaja a me-

novala nového riaditeľa Ing. Jiřího Habalu. Predsedom pre-
stavenstva sa stal zástupca Fondu národného majetku Slo-

venskej republiky Vladimír Zachar. Okrem Slovenskej auto-

busovej dopravy Trenčín vstúpila Slovenská investičná a 
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realitná spoločnosť aj do ţilinskej Slovenskej autobusovej 
dopravy Trenčín. Predseda predstavenstva Slovenskej inves-

tičnej a realitnej spoločnosti George Trabelssie uviedol, ţe v 
Trenčíne uplatnia podobný model ako v Ţiline. Trenčiansky 

podnik sme kúpili preto, aby sme skvalitnili sluţbu, obnovili 

vozový park a integrovali dopravu, teda zharmonizovali 
mestskej hromadnej dopravy s prímestskou dopravou a vlak-

mi. Prisľúbil, ţe trenčianska doprava sa stane výkladnou skri-
ňou Slovenska. 

Trenčianske noviny 15.08.2005  

Pomocná evidencia 417/1/05 
 

Dňa 13. augusta 2005 pred obchodným domom COOP 
Jednota na Soblahovskej 

ulici v Trenčíne  spoločnosť 
Kinekus pripravila zaujímavé  

podujatie, ktorým priniesla 

zábavu pre mladých a súťaţ 
pre starších našich občanov. 

Deti našli zábavu na ská-
kajúcom hrade, v maľovaní 

tváre, či iných častí tela, v ob-
divovaní športového umenia 

majstra sveta v cyklotriale Pe-

tra Bartáka a podobne. Pre 
starších nad 18 rokov bola pripravená súťaţ v rýchlosti a zruč-

nosti v jazde na kosačkovom traktore, ktorá bola aj vyhod-
notená. Najlepší v súťaţi muţov Radoslav Janota z Ky-

suckého Nového Mesta získal benzínovú kosačku V-40 a v 

do súťaţe sa zapojili aj ţeny 

deti šantili na nafukovacom hrade 
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súťaţi ţien najlepšia Janka Soukupová získala viacúčelový 
šľahač Ufesa. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 404/1/05 

 

Mesto Trenčín v roku 2005 začalo pracovať na štúdii 
výťahu na Trenčiansky hrad. Okrem technických záleţitostí 

štúdia s osobitným zreteľom si všíma jeho vplyv na ţivotné 
prostredie. Podľa primátora Ing. Branislava Cellera rea-

lizácia výťahu na Trenčiansky hrad by sa mohla stať sku-

točnosťou v roku 2007. Na budúci rok 2006 chce Mesto 
Trenčín poţiadať o príspevok z európskych fondov na 

ojedinelý projekt v Slovenskej republike. Výstavba výťahu 
bude stáť niekoľko desiatok miliónov korún. Výťah by mal 

jazdiť po jednej koľaji z priestorov bývalého letného kina 
medzi mestským úradom a úradom Trenčianskeho samo-

správneho kraja pri mestských hradbách k juţnému opevneniu 

hradu. Kabína výťahu s kapacitou 16 ľudí by sa mala riadiť 
samoobsluţne. Predstavitelia mesta si uţ boli podobný projekt 

pozrieť v Rakúsku. Súčasťou projektu je sprístupnenie hradu z 
juţného opevnenia, pričom mesto bude spolupracovať s 

vlastníkom hradu, Trenčianskym samosprávnym krajom a 

pamiatkármi. Celkovou revitalizáciou prejde aj bývalé letné 
kino. Projekt ušetrí návštevníkov od pribliţne 15-minútového 

pochodu do strmého kopca na hrad. 
Trenčianske noviny 15.08.2005  

Pomocná evidencia 414/2/05 

 
V kanále Váhu, ktorý koncom mesiaca augusta 2005 

vodohos-podári vypustili na 30 - km úseku od Trenčianskych 
Biskupíc po Hornú Stredu, sa našlo 13 potopených osobných 

áut. Vraky týchto potopených áut začali vyťahovať pra-

covníci z firmy Auto-šport Slovakia po strmých stenách 
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kanála vyťahovali pomocou špeciálne upraveného dţípu. 
Niektoré autá, ktoré pochádzali z trestnej činnosti, zoberú 

policajti a boli podrobené expertíze. Ostatné vraky boli zlik-
vidované. Väčšinou to boli staršie typy vozidiel - škodovka, 

lady, ale bola medzi nimi aj novšie vozidlá Octavia a Seat. 

Jeden vrak ktorý bol vytiahnutý, ktorý bol identifikovaný ako 
Favorit ukradnutý v mesiaci marec 2005. Na vraky, ktoré 

doteraz skrývala hla-
dina kanála, sa teraz 

húfne chodili poze-

rať ľudia zo širokého 
okolia. Prichádzali 

sem na autách, ale aj 
na bicykloch. Niek-

torí boli zvedaví, či 
medzi vrakmi neob-

javia svoje auto, čo 

im kedysi ukradli. 
Na dne kanála sa našli tieţ bicykle, pračky, chladničky, ale aj 

trezor. Kanál zjavne slúţil ako domáce smetisko cielene od-
stránených vecí. Väč-

šinu ľudí však lákal 

nezvyčajný pohľad 
na kanál bez vody. 

Pôvodne mal byť 
kanál vypúšťaný uţ 

pred dvoma týţdňa-

mi, ale pre veľkú 
vodu to museli od-

loţiť. Starým kory-
tom Váhu by totiţ 

tiekol taký silný prúd 

vody, ktorý by mohol vymlieť dno a brehy a uškodiť rybám. 
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Rybári si vyţiadali prestávku vo vypúšťaní, aby mohli sieťami 
vyloviť ryby z kanála a premiestniť ich do iných revírov. V 

stredu dňa 1. septembra 2005 kanál zostal odstavený od vody 
a začali sa práce na čistení kanála. Vo štvrtok 2. septembra 

2005 ráno sa niekoľko desiatok rybárov zišlo vo viacerých 

lokalitách kanála, aby mohli ryby z umelého vodného toku 
nad elektrárňou v Kostolnej presťahovať do náhradných vôd. 

Skoro desať hodín rybárom trvalo premiestniť vyše tonu rýb. 
Výlovy boli staros-

tlivo odváţené a roz-

triedené podľa dru-
hu. Boli tu kapor, su-

mec, pleskáč vysoký, 
mrena a niektoré 

menšie biele ryby, 
ako napríklad plotič-

ka. Náhradné lokality 

boli vyberané podľa 
druhu rýb. Kaprovité 

ryby a pleskáče išli na Bodovku a Kaskády. Mrena, jalec a 
ostatné ryby boli vrátené do Váhu, pretoţe to nie sú ryby 

vhodné do stojatých vôd. Medzi rybami boli tieţ veľké kusy, 

z ktorých moţno spo-
menúť šesťkilového 

kapra alebo metrového 
sumca. Vodohospodári 

museli kanál vypustiť 

pre revíziu a nevyh-
nutné opravy tesnenia. 

Zároveň ho vyčistili 
od nánosov, ktoré sa v 

ňom usadili za po-

sledných 20 rokov, 
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keď bol kanál naposledy vypustený. Uţ sa prejavili známky 
opotrebovania, niekde boli aj priesaky. Aj na vtokových 

objektoch vodných elektrární bolo treba opraviť betóny, ktoré 
agresívna voda narušila. Nehrozí vybreţenie alebo záplavy, 

voda je hlboko pod brehovou čiarou, ale je potrebné, aby sa 

ľudia na tomto úseku správali obozretne. Je totiţ rozdiel, či 
korytom Váhu tečie 6 aţ 10 m

3
 za sekundu, alebo 160 m

3
. 

Práce budú trvať do konca októbra 2005. Na revíziu 
Biskupického kanála vodohospodári vyčlenili 40 miliónov Sk.  

Koncom októbra sa bude kanál opäť postupne napúšťať. 

Najbliţšie k takejto udalosti na Váhu a jeho umelom vodnom 
toku dôjde znovu o dvadsať rokov – v roku 2025. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 05.09.2005 

Pomocná evidencia 448/1/05 
 

Po vlaňajšom úspešnom ročníku sa opäť na trenčianske 

výstavisko Trenčín mesto módy nasťahovali tátoše. Tie 
skutočné boli aj pod kapotami áut. V dňoch 2. aţ 4. septembra 

2005 sa konala trojica výstav Kôň 2005, Auto – moto - show 
a novinka výstava golfových potrieb Golf. Hlavným lákadlom 

zostala však výstava koní. Slovenskí chovatelia sem doviezli 

viac ako stovku ko-
ní rôznych plemien. 

Na Slovensku sa 
ešte v šesťdesiatych 

rokoch chovalo 

250-tisíc koní a 
dnes ich je okolo 

8000, povedal ria-
diteľ Národného 

ţrebčína v Topoľ-

čiankach Michal 
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Horný. Je to však optimistický nárast o 700 aţ 1000 koní 
oproti situácii spred dvoch rokov. Počas výstavy sa kone aj ich 

majitelia predvádzali na kolbisku v chovateľských pre-
hliadkach, uskutočnila sa aukcia koní, pre odborníkov viaceré 

prednášky, pre divákov atraktívne westernové i furmanské 

preteky. Nechýbali ani ukáţky voltíţe a hipoterapie. 
Predviedli ju členovia Hipoterapeutického centra z Bratislavy. 

Výstava si po minuloročnej premiére zakrátko získala stabilné 
miesto v kalendári podujatí Výstaviska Trenčín mesto módy, 

a.s. Podľa riaditeľa marketingu Ing. Pavla Hozlára uvaţujú o 

rovnakom termíne aj na budúci rok. Je to ideálna akcia na 
koniec prázdnin, pre celú rodinu. Do pavilónov lákali naj-

novšie aj modely 12-tich vystavovateľov automobilov po-
predných značiek. Prvá slovenská výstava golfových potrieb 

predstavila návštevníkom donedávna uzavretý a luxusný svet. 
V minulosti sa pozeralo na golf ako na zábavu pre bohatých. 

Ale je to najmä šport, hovoril profesionálny inštruktor golfu 

Jozef Zvonček, ktorý na cvičnej lúke – driving range všetkým 
záujemcom ochotne vysvetlil základy golfu. „Golf sa nedá 

učiť sám, zákonitosti pohybov najlepšie vysvetlí tréner. 
Zvládnuť golf je dlhodobou záleţitosťou. Kurz naučí iba 

základným pravidlám golfovej etikety.“ Podľa neho záujem o 

golf v posledných rokoch prudko narástol. Súvisí to aj s 
výstavbou ihrísk, ktorých je na Slovensku stále málo. V 

Čechách uţ majú 55 ihrísk a do roka ich budú mať aj 100. 
Golf je hra, pri ktorej nikdy nie je neskoro začať.  

Trenčianske noviny 05.09.2005  

Pomocná evidencia 443/1/05 
 

 V pondelok dňa 5. septembra 2005 začali horolezci s 
rozoberaním poškodeného západného opevnenia Trenčian-

skeho hradu z 15. storočia. Opevnenie, ktoré je dlhé asi 35 

metrov a vysoké od  11 do  17 metrov, opatrne začali demon-
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tovať traja horolezci dvojitým istením lán z lešenia, isteného 
tieţ oceľovými lanami do hradnej skaly. Nezvyčajná práca 

vyţadujúca neobyčajnú zručnosť, ale aj kus odvahy, tak 
moţno charakterizovať činnosť pri ktorej horolezci priamo 

pod svojimi nohami šramačkou a rukami postupne rozoberali 

steny opevnenia a uvoľnené časti spúšťali do pripraveného 
kontajnera na hrad-

nom nádvorí. Zapoje- 
nie ďalších horolez-

cov do asanácie sa 

uskutoční aţ po zhod-
notení prvých poznat-

kov z tejto činnosti. 
Trenčianske múzeum 

v súvislosti s touto 
činnosťou Trenčian-

sky hrad z bezpeč-

nostných dôvodov uzavrelo a podľa povahy prác prisľúbilo 
jeho sprístupnenie. Opevnenie by malo byť rozobraté do troch 

mesiacov. Splnenie časového limitu je podmienené priaz-
nivým počasím. Na demontáţ opevnenia bolo vyčlenených 

z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 6 miliónov 

Sk. Rozobrať by sa malo 
okolo 400 m

3
 muriva. Na 

práce bude okrem statika 
a pamiatkárov dozerať aj in-

špektorát práce, pretoţe 

opevnenie je značne poš-
kodené a práce na jeho ro-

zobratí sú mimoriadne ne-
bezpečné. Na osvieţenie pa-
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mäti treba pripomenúť, ţe časť opevnenia sa zrútila v m-siaci 
marci 2003 a v máji tohto roku vypadla ďalšia časť 

vonkajšieho plášťa. 
Trenčianske noviny 05.09.2005  

Pomocná evidencia 461/1/05 

 
Dňa 5. septembra 2005 bola v prízemných priestoroch 

Keramoprojektu v Trenčíne otvorená retailová pobočka Všeo-
becnej úverovej banky a Hypotekárne centrum. Symbolickú 

stuhu prestrihli re-

gionálny riaditeľ 
Všeobecnej úvero-

vej banky v Tren-
číne Ing. Adrián 

Ševčík, poslanec 
Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Se-
dláček a personálna 

manaţérka Johnson 
Controls Trenčín 

s.r.o. Ing. Jana Macharová. Do funkcie riaditeľa reailovej 

pobočky Všeobecnej úverovej banky bol menovaný Ing. 

Jaroslav Pagáč a do funkcie riaditeľa Hypotekárneho centra 

Ing. Rastislav Buday. 
Trenčianske noviny 12.09.2005  

Pomocná evidencia 466/1/05 

 
V septembrových dňoch sa v mestských častiach  Trenčína 

v Opatove a Kubre začali práce na  kanalizačnom systéme, ku 
ktorej si kaţdý občan bude moţnosť napojiť si svoj dom. Na  

realizáciu tejto  investície mesto vypísalo  verejnú súťaţ v 

rámci verejného obstarávania, ktorú vyhrala  firma Vod-Eko a. 
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s. Trenčín. Mesto uzavrelo  s firmou  rámcovú zmluvu, ktorá 
zachytáva odpadovú vodu oblasť troch mestských častí 

Opatovú, Kubru a Nozdrkovce. Na realizáciu na tento rok bolo 
vyčlenených z rozpočtu mesta viac ako 53 miliónov Sk. Takto 

znela i konkrétna zmluva o dielo na rok 2005  s firmou Vod-

Eko a.s. Trenčín. Firma začala s realizáciou stavieb kana-
lizácie v mestských častiach Opatová a Kubra v súlade s pro-

jektovou dokumentáciou vyhotovenou štátnym podnikom 
Hydroconsult Bratislava. Odovzdanie staveniska sa uskutoč-

nilo 9. septembra 2005. Útvar  ţivotného prostredia a dopravy 

Mestského úradu v Trenčíne vydal rozhodnutie na rozkopávky 
komunikácií, rozhodnutia na dopravné značenie, ktoré bude 

dopravný reţim v daných lokalitách upravovať tak, aby bola 

zachovaná bezpečnosť pri realizácii stavebných prác. Tie by 

mali skončiť uţ v prvej polovici decembra 2005 tak, aby 
mohla byť plynulo zabezpečená zimná údrţba a prevádzka na 

komunikáciách. Ak sa vrátime späť do histórie výstavby 

kanalizácie, prvá časť stavby na úseku Trenčín – Kubra bola 
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ukončená kanalizačným zberačom na námestí prof. Š. Hlaváča 
kolaudáciou v roku 2000. K tejto stavbe neskôr pribudol kana-

lizačný zberač, úseky stôk, ktoré sa na zberač pripájajú 
a prečerpávacia stanica odpadových vôd. V rámci prvej stavby 

bola spracovaná aj projektová dokumentácia stoky, stavebne 

zrealizovaná v rámci riešenia dopravy Potočnej ulice v Opa-
tovej. Pre názornosť prinášame  pohľad  prostredníctvom 

ortomapy na ktorej je súčasný stav vybudovanej kanalizačnej 
siete znázornený čiernou čiarou a projekt na ktorom sa pracuje 

v súčasnosti, farbou červenou. Pôvodná koncepcia vychádzala 

z členitosti terénu, ktorý sa z horného konca Opatovej zvaţuje 
k Opatovskej ceste a ďalej aţ k potoku Teplička. Mestská časť 

bola rozdelená na dva samostatné gravitačné kanalizačné 
systémy s ukončením pri Poľnohospodárskom druţstve 

Opatová v dvoch prečerpávacích staniciach odpadových vôd. 
Výtlačné potrubie je v koncepcii situované pozdĺţ cesty idúcej 

súbeţne s potokom a potom cez perspektívnu oddychovú zónu 

novej zástavby aţ do prerušovacej šachty na Ulici J. Hricku. 
Kanalizácia v Kubre bude plynule napojená na Opatovú 

vybudovaním novej čerpacej stanice, čím sa zároveň  vytvorí  
perspektívna moţnosť na odkanalizovanie celého územia me-

dzi Sihoťou 4. a Opatovou, aby sa mohlo ďalej urbanisticky 

rozvíjať. V Kubre sa budú dopĺňať časti, ktoré ešte nie sú 
napojené na hlavný kanalizačný systém. Pred dvomi mesiacmi 

sa uskutočnilo i stretnutie s občanmi, na ktorom sa im 
vysvetlilo, ktoré časti sa idú robiť.   

Info Trenčín 22.09.2005  

Pomocná evidencia 479/1/05 
 

Jesenná časť 38. ročníka Trenčín mesto módy sa konala od 
12. do 14. septembra 2005. Vystavovalo 68 firiem a spoloč-

ností. Manaţérka veľtrhu Drahomíra Chrenková hodnotila 

počty vystavovateľov ako stabilné. Z výrobcov vystavovali 
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najmä tradičné renomované firmy, ktoré na trhu pôsobia uţ 
dlhšie, pribúda vystavovateľov z radov obchodníkov. Zahra-

ničných vystavovateľov zastupovalo osem českých firiem a 
sedem talianskych z oblasti Lombardie. Tých zorganizoval 

taliansky úrad pre zahraničný obchod a sekcia na podporu 

zahraničného obchodu pri talianskom veľvyslanectve. Uţ 
niekoľko rokov prevláda v textilnej a odevnej brandţi skepsa z 

nárastu dovozu z ázijských štátov. Pripomenul to vo svojom 
príhovore aj generálny tajomník Asociácie textilného a 

odevného priemyslu Slovenskej republiky Ing. Jaroslav 

Kubečka a pokračoval. „To, ţe sa veľtrh vôbec koná, berieme 
ako samozrejmosť, ale také samozrejmé to nie je. Ak sa 

chceme v tejto brandţi presadiť, treba výrazne zvýšiť aktivitu 
mnohých organizácií, ktoré na veľtrhu chýbajú. Textil sa stáva 

témou nielen ekonomickou, ale i politickou. Nastúpila tvrdá 
konkurencia z ázijských štátov a stáva sa likvidačnou pre 

značnú časť nielen textilného a odevného priemyslu, ale v 

dohľadnej dobe i pre ďalšie odvetvia, vrátane automobilového 
priemyslu“. Veľtrh otvorila poslankyňa Národnej rady 

Slovenskej republiky Zuzana Martináková. Vyjadrila nádej, 
ţe náš textilný a odevný priemysel prekoná toto ťaţké ob-

dobie. Kontraktačnú náplň veľtrhu doplnil sprievodný pro-

gram – semináre pre odborníkov, módne prehliadky i tradičné 
súťaţe Zlatá Fatima, Top trend a Módny tvorca roku 2005. Na 

záver slávnostného otvorenia vyjadril generálny riaditeľ 
Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiáš vyjadril 

presvedčenie, ţe bude snahou zachovať toto najstaršie a 

najvýznamnejšie výstavnícke podujatie na Slovensku udrţať 
aj naďalej, veď je to náš jediný odborný veľtrh v oblasti 

odevníctva a textilu. 
Trenčianske noviny 19.09.2005  

Pomocná evidencia 474/1/05 
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Prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu na aktuálnu tému 
„Trendy hospodárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách 

Európskej únie pripravila Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne v dňoch 28. a 29. septembra 2005. Jednosto účastníkov 

z Ruskej federácie, Poľska, Českej republiky a Slovenskej 
republiky diskutovalo o súčasných problémoch v ekonomickej 

a sociálnej oblasti v krajinách Európskej únie, hlavne 
v nových členských štátoch únie. Hovorilo sa aj o 

podnikateľskom prostredí v krajinách únie a o vyuţívaní   

fondov Európskej únie na podporu podnikania. Konferenciu 
viedol dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. Na konferencii vystúpil aj predseda Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory doc. Ing. Peter Mihók, 

CSc. 

TnU Trendy č. 3/2005 

Pomocná evidencia 470/1/05 
 

Na kontrolnom dni asanačných prác západného opevnenia 
Trenčianskeho hradu dňa 10. októbra 2005 bolo konštatované, 

ţe bezpečnejšiu časť 

prác na poškodenom 
západnom opevnení 

majú horolezci za se-
bou. Rozobrali zdravší 

vršok a dostali sa ku 

kritickému miestu, kde 
je múr najviac poš-

kodený. Znamená to, ţe 
pre mesto predstavuje 

zostávajúce opevnenie 

oveľa menšie riziko ako predtým. No v ďalších prácach 

po asanácii hornej časti západného opevnenia Trenčianskeho hradu sa otvorili 

nové pohľady 
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horolezcom pôjde do tuhého. V priebehu mesiaca septembra 
2005 odbúralo šesť pracovníkov 280 m

3
. Dostali sa tak do 

akéhosi „bodu nula“ najoptimistickejšieho variantu rozobratia. 
Pod túto čiaru uţ moţno nebude treba ísť. Doteraz ukrajovali 

horolezci múr odoberať spredu. Práve vonkajší plášť 

opevnenia tento rok v máji pukol a jeho časť sa zrútila do 
farskej záhrady. Výlom odkryl rozsiahlu dutinu. Podľa statika 

Ing. Jozefa Závac-
kého bude teraz 

práca horolezcov 

veľmi riziková a 
hrozí samovoľné 

odpadnutie zvyšku 
plášťa. Šéf bansko-

bystrickej firmy, 
ktorá múr rozoberá, 

Milan Packo pre 

ďalší postup asa-
načných prác pove-

dal, ţe musia robiť takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu 
pracovníkov. Z dvoch technologických veţí ostáva hore iba 

jedna, ktorú prestavujú tak, aby prevísala ponad zvyšok múru. 

Horolezci sa na ňu zavesia a k rizikovému miestu pôjdu visiac 
v lane. Statik Ing. Jozef Závacký upozornil na skutočnosť, ţe 

záver prác bude limitovaný počasím. Podľa projektu malo 
rozoberanie trvať 3 aţ 4 mesiace. Horolezci však tento termín 

chcú skrátiť na dva a pol mesiaca, teda do polovice novembra 

2005. Skorší príchod zimy alebo nepriaznivé jesenné počasie 
môţu znamenať prerušenie prác, čo by viedlo k ich 

predraţeniu. Navyše poškodený múr by ďalšiu zimu nemusel 
preţiť. Odtrhnutá časť by však uţ bola menšia, lebo je tam 

menej muriva. Nepadali by kompaktné časti, ale len jednotlivé 

pohľad na asanovanú časť západného opevnenia Trenčianskeho hradu 
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kamene, ktoré uţ nemajú takú kinetickú energiu, predpokladá 
Závacký.  

Trenčianske noviny 10.10.2005  
 

Uţ po jedenástykrát privítal Trenčín odborníkov z oblasti 

elektrotechniky, elektroniky a energetiky, keď v dňoch od           
11. do 14. októbra 2005 sa v priestoroch trenčianskeho výs-

taviska uskutočnil medzinárodný veľtrh Elo Sys 2005, ktorý 
svojím významom i veľkosťou sa stal najväčším a najvýz-

namnejším podujatím svojho druhu na Slovensku. Na celkovej 

ploche 15 350 m
2
 sa predstavilo 294 slovenských a zahra-

ničných vystavovateľov. Týmto podujatím Výstavisko Trenčín 

mesto módy s veľtrhom Elo Sys 2005 úspešne vstúpilo do 
jeho druhého desaťročia existencie.  Opätovne zaznamenal 

rekordný počet vystavovateľov a obsadenej výstavnej plochy. 
V porovnaní s minulým rokom ide o nárast počtu vys-

tavovateľov o 3% a obsadenej výstavnej plochy o 10%. V 

snahe uspokojiť rastúci záujem firiem o účasť na tomto veľ-
trhu organizátori tento rok postavili vo svojom areáli uţ tri 

montované haly. Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí rastie 
záujem o tento elektrotechnický sviatok. Svedčí o tom 

účasť 61 zahraničných firiem z Českej republiky, Poľska, 

Nemecka a Kórei. Aj vďaka tomu sú expozície vystavujúcich 
firiem výkladom toho najnovšieho z tovarovej nomenklatúry 

veľtrhu, členená na elektroenergetiku a silnoprúdovú elek-
trotechniku, osvetľovaciu techniku, elektroniku, teleko-

munikačnú a rádiokomunikačnú techniku, výpočtovú tech-

niku, meraciu a regulačnú techniku, elektrotechnické mate-
riály, elektroinštaláciu, energetiku a vykurovanie, signalizačnú 

a zabezpečovaciu techniku a sluţby.   Gestormi podujatia boli 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Zväz elek-

trotechnického priemyslu Slovenskej republiky, Fakulta elek-

trotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 
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Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Slovenský 
elektrotechnický zväz a Cech elektrotechnikov Slovenska. 

Punc kvality dáva tradične veľtrhu Elo Sys bohatý sprievodný 
program, ktorý Výstavisko Trenčín mesto módy pripravilo v 

úzkej spolupráci s odbornými garantmi veľtrhu. K veľtrhu Elo 

Sys uţ neodmysliteľne patrili súťaţe „Elektrotechnický výro-
bok roka“, „Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys“, „Kon-

štruktér roka“ a „Unikát roka“, ktoré organizoval Zväz elek-
trotechnického priemyslu Slovenskej republiky. Nemenej zau-

jímavé boli aj semináre a panelová diskusia, ktoré tento rok 

pre odbornú verejnosť pripravili ÚMNS Slovenskej republiky 
Bratislava, Slovenské energetické závody Bratislava, 

COLSYS-AUTOMATIK a.s. Kladno a Hager Systems s.r.o. 
Bratislava. Svoje uţ nezastupiteľné miesto v sprievodnom 

programe veľtrhu mala konferencia pod názvom „Elek-
trotechnika a informatika“, ktorej organizačným garantom 

bola Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. Po druhýkrát sa uskutočnila 
aj Konferencia Cechu elektrotechnikov Slovenska. Novinkou 

veľtrhu bolo Celoslovenské finále technickej súťaţe mladých 
elektronikov, ktoré organizovala Slovenská spoločnosť 

elektronikov.  

Uţ vyššie spomínané súťaţe ELO SYS 2005 vyhodnotila 
odborná komisia pod vedením prof. Ing. Viktora Smieška, 

PhD. v nasledujúcich  kategóriách:  

Elektrotechnický výrobok roka 2005 

Do súťaţe bolo prihlásených 6 výrobkov. Najlepšie ocenenie 

získali tieto výrobky : 

1. miesto : Trojfázový distribučný transformátor 

s magnetickým obvodom z amorfného kovu, s 

medeným vinutím, 1000 kVA, TE790/10.1 1. 

Prihlasovateľ : BEZ Transformátory, a.s., Bratislava 
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Prednosti výrobku : 
• netradičné pouţitie amorfného jadra pre uvedenú aplikáciu 

• straty naprázdno zníţené o 70% 
• ekologický (bezolejový) výrobok 

• nevýbušná prevádzka  

• zvýšená odolnosť voči skratovým silám 
• široký rozsah moţnosti inštalácie                   

• bezúdrţbové zariadenie 

2. miesto : Jednokomponentný bezrozpúšťadlový za-

kvapkávací impregnant 1K-NZ 97 pre elektromoto-

ry 
Prihlasovateľ : VUKI a.s. Bratislava    

     Prednosti výrobku :    
• lepšie mechanické spevnenie vinutia rotorov pri 

menšom obsahu  impregnantu vo vinutí                    
• ekologický výrobok, ktorý prešiel skúškami 

u svetových výrobcov bielej techniky                   

• patentovaný doma i v zahraničí 

3. miesto :  Ultrazvukový generátor UP03/1000 

   Prihlasovateľ : S PoweR product s.r.o., Bratislava 
   Prednosti výrobku :                    

• Výrobok sa svojimi technickými parametrami radí 

medzi popredné zariadenia svojho druhu v Európe        
• Široká škála doplnkových zariadení umoţňuje 

aplikácie v mnohých technologických oblastiach kde 
sa vyţaduje čistenie varovo zloţitých súčiastok        

• Navrhnutý a vyvinutý vlastným vývojovým pracovis-

kom                  
• Úspešne sa presadzuje aj voči tradičným výrobcom 

tohto druhu zariadení aj u zahraničných odberateľov 
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Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2005 

Do súťaţe bolo prihlásených 7 exponátov. Najlepšie 

ocenenie získali tieto exponáty : 

1.  miesto : Sieťové komponenty pre priemyselnú 

bezdrôtovú LAN – IWLAN,  IWLAN duálny 

prístupový bod, IWLAN Ethernet klient 

modul 

Prihlasovateľ : Siemens s.r.o. (Divízia A&D),   Bra-
tislava 

Prednosti exponátu :                  

• Súbor komponentov pre bezdrôtovú LAN sieť vyzna-
čujúcich sa robustnosťou, spoľahlivosťou a bez-

pečnosťou 
• Produkty poskytujú ochranu proti neautorizovanému 

prístupu  
• Moţnosť pracovať v redundantnom móde 

2. miesto : PROFI GSM, JA-63KRG 

Prihlasovateľ: JABLOTRON Slovakia, s.r.o., Ţili-
na                 

Prednosti exponátu :                  
• Sofistikovaný domový zabezpečovací komunikačný 

systém, ktorý v sebe spája prvky komunikácie, bez-

pečnosti a automatizácie pre jednoduché riešenie bez-
pečného domu   

• Je schopný vyuţívať komunikačnú platformu GPRS v 
GSM sieťach 

• Veľká modularita systému  

3. miesto : Osvetľovací systém TPS772   

(3x54W/827/865 HFD AC-MLO CVC 

SMS KIT) 
Prihlasovateľ : Philips Slovakia s.r.o., Bratislava 

Prednosti exponátu :                
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• v súčasnosti najmodernejšie riešenie umoţňujúce 
viacdimenzionálne riadenie osvetlenia  

• Umoţňuje regulovať svetelný tok svietidla i farbu 
svetla 

• Podstatným spôsobom zvyšuje komfort pri riešení 

osvetľovacích sústav v pracovných a spoločenských 
priestoroch 

 

Konštruktér roka 2005   

Do súťaţe bolo prihlásených 5 prihlášok.  

Najvyššie ocenenie získal doc. Ing. Karol Kluch, PhD. 

za vytvorenie Eliminátora kondenzácie vlhkosti vzduchu 

EKW-10. Do súťaţe ho prihlásil  Výskumný ústav 
jadrovej energetiky, a.s., Trnava 

Prednosti konštrukčného riešenia : 

 univerzálne pouţitie vo všetkých zariadeniach kde sa 

vyţaduje ochrana voči vlhkosti 

 moţnosť napojenia na informačný systém 

 95%-ná úspora elektrickej energie v porovnaní s 
doterajšími riešeniami  

 cenovo efektívne riešenie umoţňujúce návratnosť 
investície do jedného  roka 

 produkt je chránený úţitkovým vzorom 
  

Unikát roka 2005 

Do súťaţe bola prihlásená 1 prihláška na Kompenzátor 

tepelného toku a toto ocenenie aj získala.  
Autori unikátu boli : Ing. Zoltán Haršányi, PhD.,  prof. 

Ing. František Janíček, PhD., doc. Ing. Jaroslav Lelák, 

CSc. prof. Ing. Justin Murín, DrSc. 
Do súťaţe ho prihlásila Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
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Prednosti unikátu : 
• unikátne riešenie pre kompenzáciu tepelného toku pri 

otepľovacích skúškach veľkých elektroenergetických za-
riadení 

• v podmienkach laboratórií a skúšobní umoţňuje kom-

penzovať tepelný tok medzi napájacími vodičmi a skú-
šaným zariadením a tak zvýšiť presnosť merania 

• vytvára predpoklad pre tvorbu štandardov pre skúšanie 
elektroenergetických zariadení 

• moţnosť monitorovania rozloţenia teploty skúšaného 

zariadenia  

Vyhodnotenie súťaţe „Najúspešnejšia expozícia veľtrhu 

Elo Sys“ 
Ocenenie získali : 

1. miesto : získala firma   OBZOR výrobní druţstvo Zlín 
                  Návrh stánku : Art Interier, s.r.o. Zlín 

2. miesto : získala firma   Slovenské elektrárne, a.s. Bra-  

                  tislava 
                  Návrh  stánku : Progress  Promotion  Bra-                                                                   

tislava, s.r.o. 
3. miesto : získala firma  Legrand Slovensko, s.r.o. Bra-

tislava  

 Návrh stánku : Progress  Promotion  Bra                                                                   
tislava, s.r.o. 

Trenčianske noviny 17.10.2005  
Pomocná evidencia 524/1/05 

  

Trenčín pokračoval v plánoch vybudovať priemyselný park 
v západnej časti mesta, na Zámostí. Mesto Trenčín totiţ 

poţiadalo Európsky fond regionálneho rozvoja prostred-
níctvom agentúry SARIO o finančnú pomoc na budovanie 

infraštruktúry v objeme 217,5 miliónov Sk. Výstavba prístu-
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pových ciest, prípojok a inţinierskych sietí by mala byť 
dokončená v roku 2007. Projekt je vyčíslený pribliţne na viac 

ako 290 miliónov Sk. Finančná pomoc sa poskytuje na 
princípe spolufinancovania. Podľa grantovej schémy 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu 

budovania a rekonštrukcie infraštruktúry sa okrem finančnej 
pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sa na 

výstavbe podieľa štátny rozpočet čiastkou 74 miliónov Sk a 15 
miliónov Sk poskytne Mesto Trenčín z vlastných zdrojov. 

Územie parku zaberá plochu 115 ha. Na výstavbu v 

lokalite priemyselného parku je uţ uzavretá zmluva 
s americkým koncernom Johnson Controls, ktorý  sa zaviazal 

preinvestovať v rámci priemyselného parku 800 mil. Sk, 
s cieľom vytvoriť 600 kvalifikovaných pracovných miest pre 

vlastné vývojové centrum pre strednú a východnú Európu. 
V súčasnosti uţ koncern 

v Trenčíne pôsobí v prena-

jatých priestoroch a jeho 
presun do priemyselného 

parku sa predpokladá v ro-
ku 2007. Priemyselný park 

má zaistiť dostatok pra-

covných moţností pre 
vzdelanú pracovnú silu 

v priemysle a sluţbách. 
Trenčiansky primátor Ing. 

Branislav Celler intenzívne 

rokuje s viacerými zahra-
ničnými spoločnosťami a 

predpokladá, ţe práve 
americký koncern Johnson 

Controls pritiahne ďalších 

investorov, zameraných na 
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výskum a vývoj.  
Info Trenčín 20.10.2005  

Pomocná evidencia 530/1/05 
 

Na riešenie vzniku Priemyselného parku – Bratislavská 

ulica Mesto Trenčín zaloţilo spoločnosť „Trenčín Invest 
s.r.o.“ Táto spoločnosť mala za úlohu vykupovať pozemky za 

účelom prípravy územia pre výstavbu Priemyselného parku 
Trenčín – Bratislavská ulica. Mesto Trenčín sa zároveň 

zmluvne zaviazalo, ţe keď spoločnosť „Trenčín Invest s.r.o.“ 

nadobudne minimálne 50 ha pozemkov v budúcom priemy-
selnom parku, ktorý má celkovú rozlohu 115 ha, odpredá 

obchodné podiely v „Trenčín Invest s.r.o.“ spoločnosti „J&T 
Global“, aby pokračovala v budovaní priemyselného parku. 

Mesto Trenčín začiatkom septembra 2005 poţiadalo Európsky 
fond regionálneho rozvoja prostredníctvom agentúry SARIO 

o finančnú pomoc vo výške 217,5 mil. Sk na vybudovanie 

infraštruktúry priemyselného parku. Finančná pomoc sa 
poskytuje na princípe spolufinancovania. Podľa grantovej 

schémy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania 
a rekonštrukcie infraštruktúry, okrem finančnej pomoci 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa na výstavbe  

bude podieľať aj štátny rozpočet čiastkou pribliţne 74 mil. Sk 
a 15 mil. Sk pouţije Mesto Trenčín z vlastných zdrojov. 

„Najmä pre tento dôvod sme sa so spoločnosťou „J&T 
Global“ dohodli na ukončení zmluvného vzťahu. Vieme si 

celý proces prípravy infraštruktúry parku, ak bude naša 

ţiadosť úspešná, pripraviť vlastnými silami prostredníctvom 
spoločnosti Trenčín Invest, ktorej 100 %-ným vlastníkom je 

Mesto Trenčín,“ povedal primátor Ing. Branislav Celler. Po-
dľa slov štatutára Mesta Trenčín však spolupráca s „J&T 

Global“ môţe pokračovať aj naďalej, ale uţ nie na platforme 

predchádzajúcej zmluvy. V prípade, ţe „J&T Global“ bude 
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mať partnerov so zámerom umiestniť svoje investície v prie-
myselnom parku, Mesto Trenčín bude so spoločnosťou ro-

kovať o moţnostiach odpredaja pozemkov investorovi. Na 
výstavbu v lokalite priemyselného parku je uţ uzavretá zmlu-

va s americkým koncernom „Johnson Controls“, ktorý  sa 

zaviazal preinvestovať v rámci priemyselného parku 800 mil. 
Sk s cieľom vytvoriť 600 kvalifikovaných pracovných miest 

svojho vývojového centra pre strednú a východnú Európu. 
V súčasnosti uţ koncern v Trenčíne pôsobí v prenajatých 

priestoroch. Jeho presun do priemyselného parku sa 

predpokladá v roku 2007. 
Info Trenčín 20.10.2005  

Pomocná evidencia 530/1/05 
 

Trenčiansky hrad patrí k najhodnotnejším historickým 
skvostom 

Slovenska. 

Návštev-
níci sa 

k nemu 
však dos-

tanú len 

pešo. 
Z centra 

mesta po 
Farskej 

a Matú-

šovej ulici 
strmým “stupákom“, z lesoparku Brezina lesnými cestičkami 

zo všetkých svetových strán. Nie raz tento náročný terén 
odradil od návštevy najmä zahraničných turistov, zvyknutých 

na komfortnejší spôsob presunu alebo znemoţnil návštevu 

hradu starším či imobilným záujemcom o históriu. Snaha 
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sprístupniť Trenčiansky hrad všetkým obyvateľom mesta 
Trenčín a Trenčianskeho kraja, ale aj ostatným občanom 

Slovenskej republiky a zahraničným návštevníkom viedla 
Mesto Trenčín k myšlienke vybudovať na hrad a do lesoparku 

Brezina výťah. V súčasnosti je pripravený zámer sprís-

tupnenia, ktorý posudzuje Ministerstvo ţivotného prostredia 
Slovenskej republiky podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na 

ţivotné prostredie. Do 19. októbra sa k nemu môţu vyjadriť aj 
občania mesta na Útvare architektúry a stratégie Mestského 

úradu v Trenčíne, prípadne do konca tohto mesiaca svoje 

písomné stanovisko doručiť na Ministerstvo ţivotného 
prostredia Slovenskej republiky. „V zámere sú spracované dva 

varianty sprístupnenia hradu a lesoparku výťahom,“ hovorí 
vedúca Útvaru architektúry a stratégie Mestského úradu v 

Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková. „S prvým va-
riantom 

vyslovil 

súhlas aj 
Krajský 

pamiat-
kový úrad 

v Tren-

číne, s pri-
rodzenou 

podmien-
kou ar-

cheologic-

kého výskumu v lokalite.“ Trasa výťahu by bola situovaná do 
veľmi strmého územia, výškový rozdiel medzi spodnou 

a hornou časťou predstavuje 73 m. Pri realizácii ktorého-
koľvek variantu by za obeť padli stromy  na ploche, pred-

stavujúcej minimálne 870  a maximálne 1230 m
2
. Podľa slov 

Ing. arch. Adriany Mlynčekovej pri prvom variante by bolo 
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potrebné odstrániť najviac stromov z átria za mestským 
úradom (bývalé letné kino), ktorý je jedným zo vstupov do 

lesoparku Brezina. Menej stromov by zmizlo z lesoparku, 
pretoţe jeho dĺţka je len 213 m a vedie cez bývalú hradnú 

priekopu, kde rastie menej stromov. Realizácia tohto variantu 

si však vyţiada aj úpravu chodníka a jeho oporných múrov. 
„Druhý variant počíta so zásahom do plochy parčíka za 

súsoším Štúra, Hurbana a Hodţu na Hviezdoslavovej ulici 
a väčším počtom vyrúbaných stromov na dlhšej, tristome-

trovej trase v lesoparku. Ich počet môţeme spresniť aţ po 

vypracovaní projektovej 
dokumentácie, šírka kori-

doru bezpečnostného pás-
ma dráhy však predstavuje 

v oboch prípadoch 4 me-
tre,“ hovorí Ing. arch. 

Adriana Mlynčeková. Na-

vrhovaná trasa výťahu ve-
die v prvom variante od 

spomínaného átria popri 
hradobnom múre mest-

ského opevnenia aţ do 

Čerešňového sadu. Druhý 
variant s dolnou stanicou 

v parčíku za súsoším Štúra, 
Hurbana a Hodţu má trasu 

navrhnutú vo väčšej vzdia-

lenosti od hradobného múru a je ukončený vrchnou stanicou 
pri Mlynskej bašte, kde sa plánuje vybudovať v budúcnosti 

druhý vstup do hradu. „Dôleţité bude zachrániť archeologické 
nálezy hovoriace o spôsobe ţivota na hradnom brale,“ kon-

štatuje architektka. Negatívne reakcie niektorých obyvateľov 

počas výstavby, spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, 

tu niekde pri opevnení hradu by mal končiť výťah od átria z centra 
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nebezpečenstvom úrazov či výrubom stromov budú podľa 
tvorcov zámeru čiastočne eliminované technickými opa-

treniami počas výstavby. Po jej ukončení bude výťah pozi-
tívnym stimulom na návštevu lesoparku a relax v príjemnom 

prírodnom prostredí, navyše výťah umoţní pobyt v lesoparku 

aj telesne postihnutým a starším ľuďom, pre ktorých súčasný 
prístup predstavuje ťaţko prekonateľnú bariéru. Ing. arch. 

Adriana Mlynčeková sa pri porovnávaní oboch variantov 
prikláňa ku kratšej trase: „V prospech prvého variantu hovorí 

menší záber lesného pôdneho fondu, menší rozsah výrubu 

drevín, niţšie investičné náklady i menej rozsiahly zásah do 
archeologickej 

lokality.“ 
 Členovia rie-

šiteľského ko-
lektívu záme-

ru navštívili 

počas jeho vy-
pracovávania 

aj rakúske 
mesto Gus-

sing, kde po-

dobný výťah 
smeruje 

k miestnemu hradu a sú presvedčení, ţe prvý variant neov-
plyvní negatívne ţivotné prostredie, naopak, bude prínosom 

pre všetkých obyvateľov i návštevníkov Trenčína. Ak Mini-

sterstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky v zisťova-
com konaní rozhodne, ţe predpokladaný negatívny vplyv na 

ţivotné prostredie je málo významný či ţiadny, Mesto Trenčín 
prikročí k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre územné 

konanie na sprístupnenie hradu a lesoparku Brezina výťahom.  

Info Trenčín 20.10.2005  
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Pomocná evidencia  492/1/05, 530/1/05 
 

V aktuálnom štvrťročnom hodnotení slovenských regiónov 
ocenil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Ineko aj 

Trenčín. V rebríčku Heso-Regióny trenčianska samospráva 

bodovala dokonca aţ dvakrát, keď získala tretie a deviate 
miesto. Za opatrenia prijaté v druhom štvrťroku udelila 

odborná komisia kladný rating desiatim a záporný trom 
slovenským samosprávam. Najviac bodov (+165) získala obec 

Klenovec (Rimavská sobota), ktorá bezplatne prenajala 

miestnym Rómom pôdu a poskytla im aj zemiaky na sadenie, 
pričom tým chce zabrániť opakujúcim sa krádeţiam. 

Hodnotitelia ocenili, ţe opatrenie prehlbuje u Rómov 
pracovné návyky a buduje ich vzťah k vlastnému majetku 

(budúca úroda). Tretím najvyšším ratingom (+113) bola 
odmenená spolupráca Bratislavy, Piešťan a Trenčína v 

turistickom ruchu. Primátori týchto troch miest podpísali na 

roky 2006 a 2007 dohodu o vzájomnej podpore cestovného 
ruchu. Vyuţili svoje navzájom sa dopĺňajúce zdroje – hlavné 

mesto, kúpele, hrad, ako aj blízku vzdialenosť. Cieľom 
dohody je zatraktívnenie ponuky miest pre turistov a 

predĺţenie ich pobytu na Slovensku. Spolupráca bude zahŕňať 

spoločné turistické materiály, výmenu vlastných umelcov a 
prepojenie informačných centier či webových stránok miest. 

Druhýkrát bodoval Trenčín samostatne, keď hodnotitelia 
udelili deviaty najlepší rating (+65) návrhu kupónového 

systému pre financovanie kultúry a športu v meste. Na základe 

schváleného strategického plánu vedenie Trenčína navrhuje 
zaviesť tzv. kupónovú metódu financovania kultúry a športu. 

Kým 65 % financií na tieto odvetvia by rozdeľovalo 
doterajším grantovým systémom, 35 % by išlo na kupóny, 

ktoré by si obyvatelia vyzdvihli a platili by nimi v sieti 

kultúrnych a športových podujatí. Hodnota poukáţok na 
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jedného obyvateľa by bola asi 300 korún a administratívne 
náklady na tento systém by predstavovali 250-tisíc korún 

ročne. Väčšina členov komisie súhlasila s iniciatívou 
ponechať časť rozhodovania o mestských prostriedkoch 

občanom, čo podľa nich zlepší väzbu medzi dopytom ľudí a 

ponukou organizátorov športových a kultúrnych podujatí. 
Navyše o väčšine financií stále rozhodujú grantové komisie, 

čiţe peniaze by sa mali potenciálne ujsť aj menšinovým 
ţánrom. Najväčšia kritika opatrenia padla na jeho 

administratívnu náročnosť. O zavedení takéhoto kupónového 

systému bude rozhodovať októbrové mestské zastupiteľstvo. 
Trenčianske noviny 19.09.2005 

Pomocná evidencia 473/2/05 

 

V podvečer dňa 26. októbra 2005 pozvalo vedenie 
Slovenskej sporiteľne v Trenčíne významné osobnosti mesta, 

obchodných partnerov na otvorenie a prehliadku svojich 

rekonštruovaných 
priestorov v budove 

Slovenskej spori-
teľne na Mierovom 

námestí v Trenčíne. 

V prízemí budovy 
hostí privítal riadi-

teľ Mestskej po-
bočky v Trenčíne 

Ing. Boris Mísař. 

Vo svojom prího-
vore ďalej zhodno-

til rekonštrukčné práce na budove, ktoré si vynútil technický 
stav budovy, ktorá bola uţívaná takmer 70 rokov a potom 

prispôsobiť priestor pre získanie nových klientov ako zlepšiť 

pracovné prostredie vlastným pracovníkom. Jediným cieľom 

zľava Ing. Gabriel Szekeres, Ing. Boris Misař a Mgr. Mário Tunega 
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bolo zvýšiť komfort a rýchlosť obsluhy pre klientov. Táto 
náročná prestavba objektu sa presadila i preto, ţe kaţdý druhý 

obyvateľ Trenčína je klientom sporiteľne, ktorí majú v nej 
uloţené 1,5 miliardy Sk. Práce, ktoré trvali bezmála trištvrte 

roka si vyţiadali náklady v rozsahu 40 miliónov Sk. Vedúci 

pobočky Slovenskej sporiteľne Mgr. Mário Tunega priblíţil 
hosťom históriu tejto budovy, ktorá sa začala písať 21. februára 

1936. Hostia si mali moţnosť pozrieť zrekonštruované pries-
tory a zalistovať v účtovnej evidencii, starej dokumentácii stav-

by a fotografie objektu, ktorý musel byť asanovaný, aby na 

jeho miesto mohol byť postavený nový objekt. 
Vlastné poznámky 

 
Dňa 27. októbra 2005 sa otvorili na tri dni brány 

trenčianskeho výstaviska na troch špecializovaných podujatí  - 
6. ročníka výstavy o kultúre bývania Stavba – Dom – 

Nábytok, 11. ročníka výs-

tavy skla, svetelnej tech-
niky, keramiky a biţutérie 

Glass Salón a 3. ročníka 
výstavy záhradkárskych 

potrieb Záhradkár na 

jeseň. V siedmich paviló-
noch sa na celkovej ploche 

2 790 m2 predstavilo  78 
vystavovateľov, ktorí vo 

svojich expozíciách pre-

zentovali pestrý sortiment 
stavebného materiálu, ná-

bytku, bytových doplnkov, 
výrobkov zo skla, kera-

miky a potrieb pre zá-

hradkárov. Odbornú úro-
víťaz súťaţe Stavba roka 2004  
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veň výstavy Stavba – Dom – Nábytok garantovalo Mini-
sterstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

a spolupráca odborných garantov - Spolku architektov Slo-
venska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Fakulty 

architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorá v prvý 

deň výstavy pripravila konferenciu s názvom „Mestský parter 
a nové formy vzťahov súkromných a verejných priestorov“. V 

rámci konferencie odzneli prednášky venované témam: 
„Námestie a jeho parter, význam, potenciály a inovatívne 

formy“, „Vzťah celku a jeho detailu v parteri objektov“, 

„Nielen výklad je oknom do kaţdej predajne“,  „Obchodné 
jednotky – odraz ţivota spoločnosti“, „Nábytok a jeho 

optimálne pouţitie 
v mestskom par-

teri“ a „Činitele 
ovplyvňujúce ar-

chitektúru mest-

ského parteru“. 
Denne si návštev-

níci mohli pozrieť 
prezentáciu 11. 

ročníka najprestíţ-

nejšej súťaţe v od-
vetví architektúry 

a stavebníctva rea-
lizovaných stavieb na Slovensku a to Stavba roka 2005, pre-

zentáciu výsledkov súťaţe o Cenu Slovenskej komory 

architektov CE∙ZA∙AR 2002-2004, ukáţky ocenených prác 
študentov architektúry a fotodokumentáciu súťaţe Najkrajšia 

vegetačná úprava v meste Trenčín. V expozícii Spolku 
architektov Slovenska poskytovali návštevníkom cenné rady 

odborníci z oblasti architektúry. K dispozícii bola tieţ pre-

zentácia Územného plánu sídelného útvaru Trenčín a územno 

čitatelia Info Trenčín dali svoj hlas Hotelu pod hradom 
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– plánovacích dokumentácií a podkladov. Na slávnostnom 
otvorení výstavy boli vyhlásené výsledky súťaţe Stavba roka 

o najlepšiu stavbu skolaudovanú v roku 2004 v meste Trenčín. 
Do 8. ročníka tejto súťaţe vyhlásenej mestom Trenčín bolo 

tento rok prihlásených celkom 13 stavebných diel skolau-

dovaných v roku 2004. Všetky prihlásené diela posúdila 
odborná komisia a výsledky súťaţe vyhlásila vedúca Útvaru 

architektúry a stratégie mesta Trenčín Ing. arch. Adriana 

Mlynčeková na slávnostnom otvorení výstavy Stavba – Dom 

– Nábytok dňa 27. októbra 2005. Ocenenými stavebnými die-

lami boli: 
1. miesto : Ing. V. Jurga, P. Bogner - nadstavba objektu na 

Palackého ulica; 
2. miesto : Národná banka Slovenska - budova expozitúry 

Národnej banky Slovenska v Trenčíne na 
Soblahovskej ulici; 

3. miesto : CC Trade, s.r.o. - Peugeot, predaj a servis auto-

mobilov na Bratislavskej ul. 

 

Čestné ocenenie odborná komisia udelila : 
 M. Nemcovej za rekonštrukciu penziónu na Kubranskej 

ul. Garanciu nad výstavou Glass Salón prevzali Slovenská 

sklárska spoločnosť, Slovenská silikátová spoločnosť a Zväz 
sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky. Pod patronátom 

Slovenskej sklárskej spoločnosti sa počas druhého dňa tejto 
výstavy sa konalo pokračovanie cyklu „Besedy o skle pod 

Trenčianskym hradom“ na tému „Sklenený prechod. Fenomén 

stále aktuálny.“ V ten istý deň sa uskutočnilo aj zasadnutie 
predstavenstva Slovenskej sklárskej spoločnosti. Návštev-

níkov zaujali ukáţky výroby fúkaných sklenených figúrok.  
Uţ tretíkrát sa súbeţne s výstavami Stavba – Dom – 

Nábytok a Glass Salón uskutočnila aj špecializovaná výstava 

potrieb pre záhradkárov Záhradkár na jeseň. V expozíciách 
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vystavovateľov záhradkári našli okrasné kvety, ovocné a 
okrasné dreviny, záhradné krby, materiály na záhradné 

chodníky a náradie pre záhradkárov a domácich kutilov. 
Vlastné poznámky 

 

Práce na výstavbe verejného WC na Sládkovičovej ul., 
ktorým predchádzala riadna projektová a legislatívna príprava, 

boli zastavené po odkrytí archeologických nálezov časti 
barbakanu a fragmentov  zásobovacích chodieb. Mesto 

Trenčín ihneď zahájilo rokovania s Krajským pamiatkovým 

úradom v Trenčíne, ako príslušným orgánom pamiatkovej 
starostlivosti, začali sa doplňujúce práce na archeologických 

výskumoch, geodetickom zameraní a následne aj na 
vypracovaní novej architektonickej štúdie. Je len samozrejmé, 

ţe všetky kroky boli v rozpracovanosti konzultované s orgán-
mi pa-

miatko-

vej sta-
rostlivos-

ti. Mesto 
Tren-

čín má 

veľký 
záujem 

prezen-
tovať náj-

dené 

frag-
menty, či 

uţ barba-kanu alebo chodieb verejnosti. Výsledkom je nová 
vypra-covaná architektonická štúdia, ktorá vo vzájomnej 

symbióze splní pôvodne zamýšľanú funkciu verejného WC (o 

potrebe ktorej niet vo vzťahu k turistickému ruchu a pochýb) 
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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 ovplyvní 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 musíme mať všetci 

spoločne, a vidieť pre-dovšetkým výsledok slúţiaci všetkým 

občanom a návštev-níkom mesta. Na základe vyššie 
uvedeného a platných le-gislatívnych noriem Mesto Trenčín 

poţiadalo o zmenu stavby a po novej architektonickej štúdii 
v súčasnosti zadalo vypra-covať vykonávací projekt, na 

základe ktorého bude zrejmé, či je mesto povinné vyhlásiť 

novú verejnú súťaţ na dodávateľa, alebo bude pokračovať 
v spolupráci s doterajším. Predpo-kladaný termín ukončenia 

stavebných prác a sprístupnenie WC a fragmentov barbakanu 
verejnosti je tak posunuté na koniec 1. štvrťroku 2006. 

Info Trenčín 06.10.2005 

Pomocná evidencia 515/1/05 
 

Uţ niekoľko rokov je problémom najväčšieho 
trenčianskeho sídliska – sídliska Juh nedostatočná sídlisková 

vybavenosť. Obchodné centrum Juţanka bolo vybudované  v 

70-tych aţ 80-tych rokoch minulého storočia v rámci výstavby 
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trenčianskeho sídliska Juh 1. Doteraz bolo vyuţívané pre 
beţnú obchodnú a občiansku vybavenosť. Jestvujúce pre-

vádzky obsahovali predajne potravín, mäsa - údenín, drogérie, 
textilu, fitness, 

pohostinstvo, 

snack-bar, 
výrobu neal-

koholických 
nápojov, pre-

daj sudových 

nápojov, pe-
káreň. Ich  sú-

časťou  bola 
pošta,  verejná  

kniţnica (či-
táreň), stáv-

ková kance-

lária, oprava 
obuvi. Časť 

priestorov 
však v posled-

nej dobe zničil 

poţiar a ne-
boli vyuţívané 

vôbec. Rieše-
nie tohto pro-

blému bolo 

doteraz vyslovene provizórne, riešené výstavbou nízkopo-
dlaţných objektov dočasného charakteru situovaných zväčša 

pozdĺţ ulice generála Svobodu a na parkovisku pred ob-
chodným centrom Juţanka. Toto riešenie len čiastočne na-

hrádzalo nedostatok obchodných prevádzok a sluţieb pre 

potreby obyvateľov sídliska. Boli zaznamenané  i pokusy  o 
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prestavbu obchodného centra  Juţanka, z ktorých najreálnejší 
však skončil zhru-

ba pred dvomi rok-
mi neúspešným  

odpredajom objek-

tu. Zásadnú pres-
tavbu vzhľadom na 

uţ podpísanú zmlu-
vu s mestom Tren-

čín sa rozhodlo 

realizovať konzor-
cium South cen-

trum s.r.o., ktoré 
začalo s rekonštrukciou Juţanky na nové  moderné  obchodno-

zábavné centrum. S výstavbou sa začalo v júli 2005 po vydaní 
príslušných súhlasov orgánov štátnej správy. Ako sa ďalej 

pokračuje na rekonštrukcii predmetného objektu bolo zvolané 

na deň 25. októbra 2005 kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili 
poslanec uvoľnený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák 

mesta Trenčín, vedúci odboru ţivotného prostredia Ing. Ladi-

slav Petrtýl, poslankyňa Oľga Löbbová a novinári. Zmenami 

vnútorných deliacich priečok sa v objekte prebudujú prevádz-

ky podľa nových poţiadaviek. O priebehu prác informovali 
priamo na stavenisku majiteľ firmy South Business Peter 

Leitman a konateľ firmy NVK Trade Ing. Roman Vaňo. 
Z informácií sa prítomní dozvedeli niekoľko zaujímavostí, ţe 

nový obchodný dom : 

 obloţnosť plochy sa zväčšil o jednu tretinu; 

 predpokladané náklady jeho rekonštrukcie sú rozpočtované 
na 150 miliónov Sk, teda o 80 miliónov Sk viac ako sa 

kupujúci zaviazal; 

v týchto priestoroch bude hlavný vchod a vstupná hala 
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 zvýšené náklady na rekonštrukciu idú na vrub zvyšovania 
cien materiálov a pouţitie moderných technických zaria-
dení v novej budove. 

V nových priestoroch sa vybudujú obchodné jednotky a 

priestory pre sluţby, zdravotníctvo, relaxáciu a športové 
vyţitie obyvateľov. Objekt je riešený bezbariérovo a spojenie 

medzi podlaţiami je výťahom. Súčasťou výstavby je 
i spevnenie plôch a vybudovanie parkovísk pozdĺţ celého 

obchodného domu, ktoré budú  doplnené mnoţstvom 

sadových úprav a zelene, lavičiek i miest na posedenie celej 
rodiny. Celkovo sa vybuduje aţ 300 parkovacích miest, medzi 

ktorými budú i miesta určené pre vozidlá osôb s obmedzenou 
pohyblivosťou. Z centra bude zachovaný prístup do existu-

júceho podzemné-

ho krytu Civilnej 
obrany, ktorého 

priestory sa v 
súčasnosti vyuţí-

vajú na komerčné 

účely. Moderné 
obchodno-zábavné 

centrum bude mať 
i moderné nadča-

sové prvky pres-

klenené átrium, viditeľne reflexne farby strešne krytiny 
titanzinkove farby. Komplex obchodno-zábavného centra 

Juţanka ponúkanými sluţieb bude slúţiť pre obyvateľov mes-
ta Trenčín a širšieho okolia, tak aby obyvatelia nemuseli za 

sluţbami do centra mesta a zároveň si našli miesto celé ro-

diny na trávenie voľného času.  
Vlastné poznámky  

Info Trenčín 03.11.2005  
Pomocná evidencia 555/1/05 

v týchto priestoroch bude obchodná jednotka Billa 
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V treťom júlovom týţdni 2005 sa začala výstavba kru-
hového objazdu 

v kriţovatke Sobla-
hovskej ulici, Le-

gionárskej ulici 

a Ulici Dolný Šia-
nec. Hlavným do-

dávateľom prác bo-
li Cesty Nitra, a.s., 

Nitra, stredisko 

Trenčín. Trenčian-
ska vodohospodár-

ska spoločnosť a.s., 
Divízia Trenčín ako jeden zo subdodávateľov stavby vykonala 

niekoľko podstatných opráv a rekonštrukcií na vodovodných 
potrubiach a armatúrach, ktoré sa nachádzajú v uvedenej 

lokalite. Vodovodné potrubie, ktoré prechádzalo popod pô-

vodnú kriţovatku bolo zrušené a nové potrubie priemeru 250 
mm v celkovej dĺţke 120 metrov preloţené do trávnika pozdĺţ 

Soblahovskej ulice. Pracovníci Trenčianskej vodárenskej spo-
ločnosti osadili nové trasové uzávery, vymenili a ešte vymenia 

niekoľko vodovodných prípojok na Legionárskej ulici. Ukon-

čenie výstavby kruhového objazdu je plánované na polovicu 
novembra 2005. 

Info Trenčín 20.10.2005 
Pomocná evidencia 530/1/05 

 

Ak zapojenie Trenčína na ţelezničnú dopravu v poslednej 
tretine 19. storočia znamenalo hlboký zásah do pohybu ľudí a 

tovarov, rovnako významné miesto zaujme v ţivote Trenčína 
pripravovaná modernizácia ţelezničnej trate. Ak sa má stať 

Slovensko a v jeho rámci aj Trenčín plnohodnotnou súčasťou 

európskeho dopravného systému, bez modernizácie jej súčas-

kruhový objazd v októbri 2005 uţ dostával svoje základné obrysy 
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ného stavu to nie je moţné. Modernizáciou trate a výstavbou 
nového ţelezničného mosta nad riekou Váh dôjde k význam-

ným rozvojovým impulzom v meste Trenčín :  
 príde k razantnému zlepšeniu automobilovej dopravy viaza-

nej na cestný most cez Váh.  

 zníţi sa zaťaţenie okolia hlukom z prejazdu vlakov cez 
most nad rieku Váh.  

 výstavbou nového mostu sa vytvoria predpoklady na 
splavnenie Váhu.  

 modernizáciou tejto trate dôjde k prestavbe úrovňových 

kriţovaní s cestnými komunikáciami na mimoúrovňové vo 
forme podchodov pre chodcov a cyklistov a automobilo-

vých nadjazdov a podjazdov.  
 výrazne sa zlepšia podmienky pre cestujúcich zo Sihote 

vybudovaním podzemného spojenia so ţelezničnou sta-
nicou.  

 výstavbou nového ţelezničného mosta cez Váh bude moţné 

zapojenie starého ţelezničného mosta do dopravného 
organizmu mesta a jeho obchodno-spoločenského vyuţitia.  

 zlepší sa kvalita a atraktívnosť centrálnej zóny mesta.  
 bude moţné zachovať a rozvinúť zelené plochy ekotopu 

Váhu, priniesť im vyššiu kvalitu a bezpečnosť pre oddych a 

šport obyvateľov. 
 zmena trasy ţeleznice je jedinečná príleţitosť ako odstrániť 

bariéru terajšej ţelezničnej trate v centre mesta, čím sa vyt-
vorí predpoklad pre rozdelenie významného cestného kori-

doru do dvoch ulíc a výrazne sa zlepší kontakt centra mesta 

s nábreţím Váhu.  
Vlastné poznámky 

 
          Rýchle a definitívne riešenie ďalšieho spôsobu prevádz-

kovania objektu kultúrnej vybavenosti kina Hviezda bolo 

v popredí záujmu Mesta Trenčín. Objekt bývalého Katolíc-
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keho kultúrneho domu bol dokončený a odovzdaný do pre-
vádzky v roku 1939. Stavebné povolenie i  kolaudačné roz-

hodnutie boli vydané na Katolícku charitu so sídlom v Bra-
tislave. V roku 1945 na základe dekrétu prezidenta Česko-

slovenskej republiky bolo kino znárodnené. V súčasnosti patrí 

do majetku Mesta Trenčín. Trenčianskej verejnosti je známe 
pod názvom Kino Hviezda. Priestory Hviezdy sú napriek 

havarijnému stavu budovy a jej vybavenia vyuţívané na spo-
radické poriadanie koncertov, zábavných programov, predo-

všetkým však na činnosť záujmových zoskupení a súborov, 

medzi ktoré patria Mestský dychový orchester, Komorný 
orchester mesta Trenčín, folklórne súbory Druţba, Kornička 

a Seniorklub Druţba, Trenčiansky spevácky zbor, hudobné 
formácie Aurelius Quintet a Trio project, tanečné skupiny 

Korzo, Aura, Maryland, Tap Dance Quartet, Goonies, divadlá 
Kolomaţ, Trenčianske hradné divadlo, Divadlo Normálka. 

Spolu je to viac ako 300 uţívateľov – aktívnych členov 

zoskupení, patriacich k najlepším v Trenčíne i na Slovensku. 
Hoci budova prešla v rokoch 1967 – 1975 niekoľkými čias-

točnými interiérovými úpravami, a v rokoch 1993 – 1996 bola 
rekonštruovaná a modernizovaná kotolňa a čiastočne aj roz-

vody kúrenia, jej celkový stav je nevyhovujúci z hľadiska 

bezpečnostného, hygienického, funkčného, estetického i tech-
nického. Budova kina Hviezda v Trenčíne patrí k vydareným 

architektonickým dielam funkcionalizmu. Vzhľadom na 
špecifiká kina Hviezdy, ako napríklad výborné akustické 

parametre veľkej sály, či optimálnu veľkosť priestorov na 

rôzne vyuţitie, Mesto Trenčín budovu zrekonštruuje. Záujem 
o poskytovanie  priestorov je stále vysoký, jedine súčasný stav 

kina Hviezdy nedovoľuje akceptovať väčšinu poţiadaviek na 
jej vyuţitie. Jej vyuţitie  po rekonštrukcii bude zamerané na 

kultúrne, kongresové, konferenčné a spoločenské účely. S 

projektom pod názvom „Vypracovanie projektovej dokumen-
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tácie pre prestavbu kina Hviezda na viacúčelový kultúrno-
spoločenský dom“ sa Mesto Trenčín zapojilo do Grantovej 

schémy na podporu prípravy miestnych a regionálnych 
projektov. Schému vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regio-

nálneho rozvoja Slovenskej republiky prostredníctvom Agen-

túry na podporu regionálneho rozvoja. Granty sa môţu pos-
kytovať len na neinvestičné opatrenia, ktorých bezprostredný 

cieľ nie je komerčný a je prísne neziskový. Dotácia pre 
jednotlivé projekty, ktoré sa môţu financovať na základe tohto 

programu, nesmie presiahnuť čiastku 100 000 eur. Finan-

covanie do výšky 95% celkových oprávnených nákladov na 
projekt (75% z fondov Phare a 20% zo štátneho rozpočtu) sa 

môţe zabezpečiť na základe Grantovej schémy na podporu 
prípravy miestnych a regionálnych projektov, ak ţiadateľ 

zdôvodní poţiadavku na celkové čerpanie z týchto fondov 
tým, ţe preukáţe dôleţitosť vykonania navrhovaného pro-

jektu. Rozdiel musí ţiadateľ alebo spoločník vyfinancovať 

z vlastných zdrojov, alebo z iných zdrojov ako je rozpočet 
Európskeho spoločenstva. Ţiadosť o grant Mesto Trenčín 

podalo 25. augusta 2005 a v týchto dňoch ju agentúra prijala. 
Vlastné poznámky 

 

Od budúceho roka 2006 sa začne meniť vzhľad budovy reš-
taurácie Kotva oproti 

Zimnému štadiónu na 
polyfunkčný objekt s ko-

merčnou vybavenosťou, 

obchodnými prevádzkar-
ňami, nočným barom, 

herňou bowlingu, ubyto-
vacím zariadením so 

štandardným zázemím a 

parkovacími boxami. 
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Spoločnosť Magnus Center, ktorá objekt bývalej reštaurácie 
Kotva získala od jej posledného majiteľa Jednoty Trenčín, 

začne najskôr na jar s prestavbou. Plánovaný začiatok 
výstavby ovplyvnila petícia občanov susediacich domov, ktorí 

s prestavbou objektu nesúhlasili. Aţ po vydaní súhlasného 

vyjadrenia k umiestneniu stavby zmenil primátor mesta Ing. 

Branislav Celler stanovisko mestských odborných útvarov. 

Občania poukazovali na nesúlad zámerov spoločnosti s 
vyuţívaním zrekonštruovanej budovy s územným plánom 

mesta. „Táto oblasť mesta je v územnom pláne definovaná 

ako zóna pre nešpecifikovanú komerčnú vybavenosť. Funkcie 
budovy, ktoré má investor v pláne a jeho podnikateľské zá-

mery sú v absolútnom súlade s územným plánom,“ vysvetlila 
architektka mesta Ing. arch. Adriana Mlynčeková. „Spoloč-

nosť doplnila k ţiadosti poţiadavky, ktoré sme im stanovili, 
preto sme dospeli k názoru, ţe vydáme nové záväzné 

stanovisko. Je uţ jediným, ktoré investorovi chýba. Na zákla-

de tohto nášho stanoviska vydá stavebný úrad územné roz-
hodnutie.“ Postup potvrdila pracovníčka Spoločného staveb-

ného úradu v Trenčíne Marta Vániková, ktorá skonštatovala, 
ţe investor doloţil všetky potrebné stanoviská odborných 

orgánov a ich vyjadrenia sú súhlasné. Po získaní kladného 

stanoviska mesta Trenčín začne sa územné konanie. Pri 
rekonštrukcii budovy plánuje investor vyriešiť problém kana-

lizácie a jej správneho napojenia na sieť verejnej kanalizácie, 
ako i rekonštruovať elektrickú sieť. 

Trenčianske noviny 31.10.2005  

Pomocná evidencia 549/2/05 
 

Súkromný investor sa rozhodol vybudovať v Trenčíne Zlatú 
uličku a súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia objektu 

synagógy. Konateľ spoločnosti Herbaria Peter Hodál oznámil, 

ţe firma získala budovu do prenájmu od ţidovskej obce na 20 
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rokov za symbolickú 1,- Sk ročne. Zlatá ulička bude mať za 
cieľ spojovať tri dominanty centra mesta – mestskú veţu, pia-

ristický kostol a synagógu. Ak všetko dobre pôjde, Trenčania 
aj turisti by sa mohli prechádzať uličkou uţ v roku 2006. Nová 

turistická atrakcia mesta Tren-

čín vznikne v nevyuţívaných 
priestoroch dvora a pasáţe pri-

ľahlých budov medzi spomína-
nými dominantami. Vchod bude 

pri synagóge, vedľa piaristic-

kého kostola v pasáţi na Miero-
vom námestí č. 5 a pri mestskej 

veţi. V uličke vzniknú obcho-
díky, v ktorých by sa mali pre-

dávať umelecké diela. Toľko 
zámer. V ţiadnom prípade tam 

nebudú obchody s predajom te-

levízorov a inej podobnej tech-
niky. Prestavba sa bude realizovať pod drobnohľadom pa-

miatkárov a mesta. Okrem rekonštrukcie dvora s poloţením 
adekvátnej dlaţby vedľa synagógy bude pristavená aj malá 

budova slúţiaca ako vstup do zlatej uličky. Najviac finan-

čných prostriedkov bude potrebných na rekonštrukciu 
synagógy. V synagóge vznikne priestor, ktorý pracovne bol 

nazvaný Artcentrum. V ideovej dokumentácii sa navrhuje 
umiestniť v objekte na prízemí reštauráciu s kaviarňou a na 

poschodí galériu. Toto všetko si vyţiada novú výstavbu 

inţinierskych sietí, sociálnych zariadení a podlahového 
vykurovania. Priestory synagógy sa budú naďalej vyuţívať na 

výstavy, či koncerty, teda v prospech kultúry. Zámerom inves-
tora ide hlavne o to, aby boli v Trenčíne kultivované a repre-

zentačné priestory. Objekt synagógy, aj napriek tomu, ţe je z 

20. storočia, je neodmysliteľnou súčasťou mesta Trenčín.  
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Trenčianske noviny 7.11.2005  
Pomocná evidencia 572/2/05 

 
Rekonštrukcia kriţovatky 

Soblahovská ulica – Legio-

nárska ulica bola 15. novem-
bra 2005 odovzdaná po troch 

mesiacoch automobilistickej 
verejnosti. Celkové náklady 

tejto investičnej akcie dosiahli 

pribliţne 23 miliónov Sk. Ge-
nerálny dodávateľ – Cesty 

Nitra a.s., stredisko Trenčín ju 
zrealizoval v súlade so zmlu-

vou. Súčasťou stavby bolo aj 
15 nových parkovacích miest 

s pozdĺţnym státím na Le-

gionárskej ulici pred F – 
Marketom a Posádkovou správou budov. V súvislosti s novou 

kruhovou kriţovatkou niektoré zástavky mestskej hromadnej 
dopravy a prímestskej dopravy boli premiestnené. Jej vybudo-

vaním sa cestná doprava stala plynulejšou, odpadla dlhá doba 

čakania na vedľajších cestách a zníţilo sa mnoţstvo vypúšťa-
ných plynov z vozidiel do ovzdušia. Plánovaná zeleň zvýši 

estetickú hodnotu, ale tá bude vysadená aţ na jar, pretoţe by 
nebolo múdre ju sadiť teraz na zimu.  

Info Trenčín 24.11.2005  

Pomocná evidencia 592/1/05 
 

Medzi novšie podujatia patrí na trenčianskom výstavisku 
výstava kameňopriemyslu a geológie pod názvom Kamenár., 

ktorého štvrtý ročník sa konal v dňoch 16. – 18. novembra 

2005. Vo všetkých ročníkoch výstavy bol jedným z odborným 
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garantov Cech kamenárov Slovenska. Podľa predstaviteľa 
cechu Jána Krtíka sa výstava dostala do povedomia 

kamenárov na Slovensku. Ocenil moţnosť stretnutia 
predstaviteľom kamenárskeho remesla v Trenčíne, lebo majú 

tak priestor na prezentáciu noviniek v tomto priemyselnom 

odvetví. Pri tejto príleţitosti pripomenul viacero problémov, 
s ktorým sa v súčasnosti stretávajú. Je predovšetkým 

intenzívny tlak dovozu lacného materiálu najmä z Ázie, ďalej 
nezáujem mladých ľudí o štúdium kamenárskeho remesla. 

Záujem o štúdium v odbore kamenár je nízky. 

Kvalifikovaných remeselníkov - kamenárov je málo, 
potrebovali by sme ich viac. Pritom je to remeslo, ktoré má 

perspektívu a chlapci nemajú problémy s hľadaním si 
zamestnania. Propagovať štúdium v odbore kamenár a 

kameňosochár si kládla za cieľ novinka výstavy – súťaţ 
zručnosti študentov stredných odborných škôl, do ktorej sa 

prihlásilo šesť študentov. Súťaţili ţiaci Stredného odborného 

učilišťa stavebného z Levíc a partnerské kamenárske školy z 
Čiech. Prvé tri miesta obsadili hostia z Čiech – zo Stredného 

odborného učilišťa vo Světlej nad Sázavou a Stredná 
priemyselná škola kamenická v Hořoviciach. Okrem 

prezentácie nových výrobkov získali kamenári informácie aj o 

novinkách v oblasti spracovania materiálov prednášané na 
niektorom z odborných seminárov. Najväčší záujem bol o 

prednášku Františka Kozmu z Stredného odborného učilišťa 
stavebného z Levíc na tému Skúsenosti s výrobou terazzových 

výrobkov. Na výstave vystavovalo 40 firiem, nielen zo 

Slovenska, ale i Čiech, Poľska a Talianska, ktoré ponúkali 
bohatý sortiment dekoračného a stavebného materiálu, strojov 

a zariadení na jeho spracovanie, kamenárskych výrobkov, 
pomníkov a pietnych doplnkov. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  

Pomocná evidencia 595/1/05 
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Celý vozový park Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 

chce v priebehu 5 aţ 7 rokov obnoviť Slovenská investičná a 
realitná spoločnosť, a. s., ktorá získala 49 % podiel v podniku. 

Podľa Vladimíra Podoliaka zo Slovenskej investičnej a rea-

litnej spoločnosti,  a. s. to znamená výmenu pribliţne 430 au-
tobusov, ktoré jazdia v mestskej, prímestskej a diaľkovej do-

prave. „Zaviazali sme sa, ţe obnovíme komplet celý vozový 
park do niekoľkých rokov“. Ďalej konštatoval, ţe priemerný 

vek autobusov v podniku Slovenskej autobusovej dopravy  

Trenčín je 17,5 roka, ale jazdia aj 25-ročné. Investor by chcel, 
čo najskôr zníţiť priemerný vek na 12 rokov. Obnova vozo-

vého parku bude rozdelená do niekoľkých etáp. Dňa 18. no-
vembra 2005 odovzdali do uţívania prvých 16 autobusov 

Karosa, ktoré budú premávať v prímestskej doprave. Ďalších 
60 nových autobusov by malo pribudnúť počas roka 2006. 

Cena jedného autobusu je pribliţne 5 miliónov Sk. V nových 

autobusoch je viac miest na sedenie aj na státie, sú vybavené 
elektronickými informačnými tabuľami pre lepšiu orientáciu 

cestujúcich. Vo výbave autobusu bude moderný tachograf, 
ktorý zlepší kontrolu práce vodiča. Prvých 16 autobusov na-

sadí podnik Slovenskej autobusovej dopravy v Trenčíne na 

linky s najväčšími dennými kilometrickými výkonmi s ohľa-
dom na mnoţstvo prepravovaných osôb a spoľahlivosť vo-

dičov. K výraznej obnove vozového parku dôjde v krátkom 
čase aj na linkách mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 21.11.2005  

Pomocná evidencia 594/1/05 
 

To, čo je uţ dnes beţné v krajinách západnej Európy, by sa 
malo na Slovensku stať realitou v budúcom desaťročí, aby 

vlaky z Bratislavy do Ţiliny v roku 2012 jazdili rýchlosťou 

160 km/hod. Takto to vyplýva zo zámerov Ţelezníc Sloven-
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skej republiky, ktoré boli zapracované do vládnych priorít pre 
budovanie dopravnej infraštruktúry na roky 2007 aţ 2013.            

Trasa z Bratislavy cez Ţilinu a Košice do Čiernej nad Tisou je 
súčasťou Eurokoridoru 5. Ten je jednou z kľúčových doprav-

ných tepien na Slovensku, ale aj v Európe. Spája šesť krajín – 

Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko, Slovensko a 
Ukrajinu. Meria spolu 2.831 kilometrov, pričom slovenská 

vetva je dlhá 536,2 kilometra. „Odhaduje sa, ţe celková mo-
dernizácia slovenskej časti koridoru 5. si vyţiada dve miliardy 

eur. Keďţe tento odhad má niekoľko rokov a reálne náklady 

budú vyššie,“  konštatovala hovorkyňa spoločnosti Ţeleznice 
Slovenskej republiky Nela Blašková. Vláda dokonca v rokoch 

2007 aţ 2013 predpokladá ţelezničné projekty za viac ako 2,6 
miliardy eur. Podľa investičného plánu Ţelezníc Slovenskej 

republiky sa trať z Bratislavy po Ţilinu zmodernizuje do roku 
2012. O budovaní rýchlotratí na Slovensku sa neuvažuje. Tie 

sú mimoriadne nákladné a vo svete sa stavajú zväčša za 

pomoci súkromného kapitálu. Niekoľko rokov stará analýza 
ich orientačných nákladov tak zostala v archíve ministerstva 

dopravy. 
 

Ţ e l e z n i c e 

Úsek Koridor  Náklady (v mld. Sk) Medzinárodný význam  

Trnava - Piešťany 

 

5,034 5. Eurokoridor 

Piešťany – Nové Mesto nad Váhom Neznáme, pokraču je verejná súťaţ 5. koridor 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov Neznáme, pokraču je verejná súťaţ 5. koridor 

Púchov – Ţilina Neznáme, pokraču je verejná súťaţ 5. koridor 

Zdroj : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,  

            Ţeleznice Slovenskej republiky 

 

Info Trenčín 24.11.2005  

Pomocná evidencia 592/1/05 
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V zatáčke proti závodu Merina a.s. Trenčín  na Štefánikovej 
ulici vyrástlo od januára do decembra 2005 nové obchodno – 

zábavné centrum MAX, ktoré bolo slávnostne odovzdané do 
uţívania dňa 6. decembra 2005. V súvislosti s otvorením tohto 

nového objektu treba si pripomenúť to, čo bolo v týchto 

miestach predtým. Na pôvodnej ploche sa nachádzal areál 
Slovliku a.s., ktorý Trenčania poznali pod menom 

„Borovičková“, na ktorom boli umiestnené nepouţívané tech-
nologické zariadenia – oceľové veľkokapacitné nádrţe a roz-

vody na výrobu likérov, vína, pálenice s administratívnou bu-

dovou, garáţami a skladmi. Pre občanov i náhodných turistov, 
či uţ na pešo, alebo autom pohľad na tento priestor nebol 

nejako príjemný. Zmena nastala po výkupe nehnuteľnosti spo-
ločnosťou Slovakia MAX a.s., ktorá začiatkom roka 2004 

predloţila vedeniu Mesta Trenčín svoju predstavu vybudo-
vania nového obchodno-zábavného centra vo forme archi-

tektonickej štúdie. Keďţe podnikateľský zámer v sebe 

zahrňoval vybudovanie obchodných a zábavných priestorov, 
ktorých v tejto časti mesta nie je veľa, bol k zámeru vyjadrený 

súhlas. Tento komplex v sebe zahrňuje : 

1. Obchodno-zábavný komplex – obsahuje supermarket, 

obchodné a zábavné priestory, priestory pre stravovanie 

a rýchle stravovanie, blok multikina;  
2. Parkovací dom so 498 parkovacími miestami; 

3. Administratívna budova – tvorená päťposchodovou 
budovou, v ktorej štyri poschodia sú určené na prenájom 

administratívy a jedno poschodie je parkovacie miesta 

nájomcov; 
Vzhľadom na hustotu prevádzky Štefánikovej ulice bol peší 

prístup z jej druhej strany riešený mimoúrovňovou pešou 
lávkou priamo do hlavného vchodu obchodno-zábavného 

centra. A ešte niekoľko technických údajov : 
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- zastavaný priestor :  125.000 m
2
 

- zastavaná plocha :    11.500 m
2
 

- autorský kolektív :  Ing. arch. Pavol Adamec, Ing. arch.  
        Pavol Hrčka, Ing.  arch. Milan Paulík 

Vlastné poznámky 
 

 

         Dejiskom 1. ročníka medzinárodnej výstavy vína, vody a 

destilátov Vinum Laugarício v dňoch 29. aţ 30. novembra 
2005 sa stal areál Výstaviska Trenčín mesto módy. Na cel-

kovej ploche 1.120 m
2
 sa predstavilo  53 vystavovateľov zo 

Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Talianska. Vo svojich 
expozíciách prezentovali slovenské, české, rakúske, talianske, 

francúzske, moldavské, španielske a maďarské vína. Medzi 
vystavovateľmi nechýbali ani výrobcovia destilátov, mine-

rálnych a stolových vôd, pretoţe k dobrému vínu patrí aj voda. 

Nie však akákoľvek, správne zvolená voda chuť vína podtrhne 
a rozvinie, naopak zle zvolená voda môţe pôţitok z výbor-

ného vína úplne skaziť. Odbornú úroveň výstavy Vinum Lau-
garício zaručovala spolupráca odborných garantov, ktorými 

boli Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku, Asociácia 

somelierov Slovenskej republiky, Európsky vinársky rytiersky 
stav a Zväz hotelov a reštaurácií. Vďaka ich záujmu rozvíjať 

ducha a odbornosť výstavy bol pre návštevníkov pripravený 
kvalitný sprievodný program. Asociácia somelierov Slovenska 

pripravila počas prvého dňa výstavy panelovú diskusiu „Víno 

v gastronómii“ a prezentáciu „Správneho servisu vína“ – otvá-
ranie šumivého vína, dekantácia červeného vína, netradičné 

otváranie šumivého vína. Na programe druhého dňa výstavy 
bola prednáška Ing. Slezáka z Európskeho vinárskeho rytier-

skeho stavu „Ţivotný štýl a víno“ a barmanská show v podaní 

zastúpenia firmy Rudolf Jelínek. Na výstave Vinum Lauga-
rício o bola aj súťaţ o „Champion Vinum Laugarício“, určená 
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pre slovenských a zahraničných výrobcov všetkých hrozno-
vých vín, zaradených do troch súťaţných kategórií : 

Kategória 1. - tiché biele suché vína z aromatických i 
nearomatických odrôd   (0 – 4 g/l cukru) 

Kategória 2. - tiché biele vína z aromatických i nearomatic-

kých odrôd: polosuché (4 –12 g/l cukru), polosladké (12 – 45 
g/l cukru), sladké (nad 45 g/l cukru)  

Kategória 3. - tiché červené vína suché  a tiché červené vína 
ostatné vína  

Do súťaţe bolo prihlásených 54 vzoriek od 12 výrobcov a 

dovozcov. V kategórii 1. bolo prihlásených 21 vzoriek, v 
kategórii 2. bolo prihlásených 6 vzoriek a v kategórii 3. bolo  

prihlásených 26 vzoriek. Anonymná degustácia súťaţných 
vzoriek sa pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. 

konala 21. novembra 2005 na trenčianskom výstavisku. Dve 
päťčlenné komisie zloţené z uznávaných enológov a výz-

namných vinárskych osobností hodnotili vzorky 100 bodovým 

systémom Medzinárodnej únie enológov podľa troch súťaţ-
ných kategórií, ročníka a podľa všeobecných zásad senzo-

rického hodnotenia vína.  
Hodnotiace komisie rozhodli, ţe: 

v kategórii 1. : 
získalo titul „Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2005“ víno 
Chardonnay Reserve ročník 2002, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 
Markowitsch z Rakúska. 

v kategórii 2. :  

získalo titul „Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2005“  víno 
Rizling rýnsky ročník 2005, ktorý do súťaţe prihlásila firma 

„Víno Matyšák“ s.r.o. Pezinok od výrobcu Víno Matyšák 
s.r.o. Pezinok; 
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v kategórii 3. : 
získalo titul „Šampión výstavy Vinum Laugaricio 2005“  víno 

Quo Vadis Merlot ročník 2003, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo Pitnauer z 

Rakúska 

b) Zlatý diplom získali vína : 
- Frankovka modrá – výber z hrozna ročník 2003, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš, 
výrobca Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš; 

- Anna Christina ročník 2001, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Tomax, s.r.o. z Bratislavy, výrobca Vinárstvo Netzl 
z Rakúska; 

- Uvanis crianza ročník 2001, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma Fruis Import s.r.o. Trenčín, výrobca Anecoop – 

Covibex z Valencie, v Španielsku; 
b) Strieborný diplom získali vína : 

- Cabernet Sauvignon ročník 2003, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš, výrobca 
Agro-Movino s.r.o. Veľký Krtíš; 

- 1 Balzini black label ročník 2000, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Cabianca Gianfranco Italian Products 

sales, Bratislava, výrobca Azienda Agricola 1 Balzini 

Firenze, Taliansko; 
- Palacio del conde gran reserva ročník 1999, ktoré do 

súťaţe prihlásila firma Fruit Import s.r.o. Trenčín, 
výrobca Anecoop – Covibex, Valencia, Španielsko; 

- Alibernet ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

VPS – Vinohradníctvo Pavelka – Sobolič s.r.o. Pezinok, 
výrobca VPS – Vinohradníctvo Pavelka – Sobolič s.r.o. 

Pezinok 
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- Rubin Carnuntum ročník 2003, ktoré do súťaţe prihlásila 
firma TOMAX, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 

Grassl Nepomukhof Rakúsko; 
- Pannobilet rod Cuveé ročník 2002, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca 

Vinárstvo Leitner Rakúsko;  
- Cuveé Matthaus ročník 2002, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo Payer 
Rakúsko; 

- Alibernet ročník 2003, ktoré do súťaţe prihlásila firma 

Vitis – Pezinok s.r.o. Pezinok, výrobca Vitiz – Pezinok 
s.r.o.  z Pezinku; 

- Tereziánska Frankovka ročník 2003, ktoré do súťaţe 
prihlásila firma Villa Víno Rača a.s. Bratislava, výrobca 

Villa Víno Rača a.s. Bratislava;  
- Regis 3. Cuveé ročník 2002, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 

Pelzmann z Rakúska; 
- Small hill red ročník 2004, ktoré do súťaţe prihlásila 

firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Vinárstvo 
Hillinger z Rakúska; 

- Cabernet Sauvignon ročník 2004, ktoré do súťaţe 

prihlásila firma Poľnohospodárske druţstvo Mojmírovce, 
výrobca firma Poľnohospo-dárske druţstvo Mojmírovce; 

Vlastné poznámky 
 

Nový riaditeľ štátneho podniku Letecké opravovne v Tren-

číne Ing. Peter Mikle-Barát, ktorý nastúpil do funkcie od             
1. decembra 2005, zatiaľ nemá v úmysle prepúšťať zamest-

nancov. Chce dosiahnuť, aby Letecké opravovne Trenčín boli 
konkurencieschopné na trhu v Slovenskej republike a moţno-

ţe aj v zahraničí. Jeho zámerom je posilniť orientáciu na 

zákazníka a kvalitu výroby, udrţať dobré meno Leteckých 
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opravovní v Trenčíne a presadiť sa na nových segmentoch 
trhu. 

TASR 05.12.2005 
 

Obyvateľom stredného Povaţia pripravila spoločnosť 

EuroMAX Slovakia, a.s. na predvianočné nákupy nové 
zábavno-obchodné centrum MAX, ktoré sa pre verejnosť 

otvoril dňa 7. decembra 2005 v Trenčíne. Cieľom tejto spo-
ločnosti je vybudovať sieť zábavno-obchodných centier regio-

nálneho významu vo významných regionálnych centrách po 

celom Slovensku. 
Zábavno-obchod-

né centrum MAX 
v Trenčíne priví-

talo svojich pr-
vých návštevní-

kov v stredu dňa 

7.decembra 2005 
o 11-tej hodine. 

Ešte deň predtým 
6.decembra 2005 

vo večerných ho-

dinách za účasti popredných hostí samosprávnych a štátnych 
orgánov, politických a hospodárskych orgánov mesta Trenčín, 

Trenčianskeho okresu a Trenčianskeho kraja primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a zástupcovia spoločnosti 

EuroMAX Slovakia Ing. Jozef Čechovič a Ing. arch. Pavol 

Adamec, a.s. prestrihli symbolickú stuhu hlavnej brány 
zábavno-obchodného centra MAX. Prestrihnutie stuhy odštar-

tovalo kultúrny program, v ktorom vystúpili Helena Von-

dráčková a Robo Opatovský. V obchodných priestoroch 

zábavno-obchodného centra MAX v Trenčíne bude na pre-

dajnej ploche vyše 15.000 m
2
, v ktorých je  zastúpených vyše 

strihanie symbolickej stuhy, zľava Ing. J. Čechovič, Ing. B. Celler a Ing. arch. P. Adamec 
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90 prevádzok s rôznym predajným sortimentom a posky-
tovanými sluţbami, rozdelených do štyroch zón – hyperzóna, 

nákupná zóna, gastro zóna a zóna zábavy.  
Najväčšiu časť Centra MAX v Trenčíne tvorí tzv. 

hyperzóna, kde sa na ploche vyše 2.400m
2 

nachádzajú 

obchodné priestory hypermarketu Hypernova. „Sme radi, ţe 
sme pre naše regionálne projekty 

získali takého významného a silného 
partnera, ako je spoločnosť AHOLD 

Retail Slovakia“, povedal Ing. arch. 

Pavol Adamec, predseda predstaven-
stva Euro-MAX Slovakia, a.s. „Tým 

viac, ţe filozofia tejto spoločnosti 
plne korešponduje s našou snahou 

vybudovať v slovenských regiónoch 
jedinečné centrá zábavy a nákupov, 

v ktorých si prídu na svoje všetky 

skupiny obyvateľov“. 
Druhú najväčšiu časť tvoria obchody a sluţby v tzv. 

shopping zóne (nákupnej), rozprestierajúcej sa na dvoch 
podlaţiach. Náv-

števníci tu nájdu 

svoje obľúbené 
značky a predajne, 

ako napríklad Ba-
ťa, Reserved, Ter-

ranova, Kenvelo, 

New Yorker, Dr. 
Og, Chantall, Eso-

line, Imbiz, Skiny, 
Dráčik, Sunny ča-

je a mnoho ďal-

ších. Na svoje si prídu aj milovníci športu v značkových pre-

Helena Vondráčková zaujala obecenstvo 

najviac návštevníkov sa sústredilo pred vstupom do Hypernovy 
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dajniach popredných svetových výrobcov športových potrieb 
Adidas, Nike, Puma či Exi sport. Samozrejmosťou je aj gastro 

zóna s rôznorodým sortimentom, od prevádzok rýchleho ob-
čerstvenia cez reštauráciu a kaviarne aţ po cukráreň. V MAX 

– centre Poprad nebude chýbať ani detský kútik, kde budú 

môcť rodičia ponechať svoje deti počas nakupovania pod do-
zorom odborných pracovníkov. Lákadlom pre návštevníkov zo 

širokého okolia budú aj viaceré príleţitosti na zábavu a relax 
pre malých i veľkých, čo vytvára jedinečnosť obchodných 

centier MAX v tomto regióne Slovenska. Zóna zábavy v tren-

čianskom MAX centre pripravila pre svojich návštevníkov 
fitnes štúdio, herňu a nebude tu samozrejme chýbať ani 

multikino s komplexom štyroch kvalitných kinosál. Tie majú 
pre mesto Trenčín veľký význam v súvislosti s medzinárod-

ným filmovým festivalom ART film, ktorého centrom konania 
by sa v budúcnosti malo stať práve MAX centrum. Trenčania 

z priestorových dôvodov určite ocenia aj 485 miest na 

bezplatné parkovanie v podzemnej garáţi, ktoré sú súčasťou 
centra. Výstavbu zábavno-obchodných centier financuje spo-

ločnosť EuroMAX Slovakia, a.s. z vlastných a úverových 
zdrojov. Na výstavbu centra MAX v Trenčíne sa počítalo 

s nákladmi vo výške 800 mil. Sk, pričom časť týchto investícií 

smerovala do rozvoja dopravnej infraštruktúry v okolí centra. 
V Trenčíne išlo napríklad, v spolupráci s Mestom Trenčín 

a Slovenskou správou ciest o vybudovanie nadštandardnej 
okruţnej kriţovatky na štátnej ceste 1. triedy na frekven-

tovanej Štefánikovej ulici, kde sa obchodné centrum na-

chádza. Kriţovatka sa stala jedinečná svojim komplexným 
riešením pre štvorprúdovú cestu s viacerými napájacími 

bodmi, pričom jej súčasťou je aj krytá lávka pre peších ponad 
ulicu s moţnosťou prístupu výťahom pre imobilných návštev-

níkov. Úprava tejto dôleţitej dopravnej tepny tak rieši nielen 

príjazd do obchodno-zábavného centra, ale pomáha aj zlepšiť 

nová okruţná kriţovatka 
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dopravnú situáciu 
v lokalite, kde 

v minulosti dochá-
dzalo k váţnym 

a neraz tragickým 

kolíziám. V sú-
vislosti s otvore-

ním zábavno-ob-
chodného centra 

MAX bolo pre 

obyvateľov Tren-
čína i širokého 

okolia pripravených mnoţstvo sprievodných podujatí pre 
mladých i tých skôr narodených. Po slávnostnom prestrihnutí 

pásky, ktoré sa uskutoční 7. decembra o 11-tej hodine prvých 
návštevníkov MAX centra privítajú známe postavy z filmov 

v podobe ţivých sôch – Charlie Chaplin, ţonglieri a podobne. 

Tých mladších určite poteší aj face painting – maľovanie na 
tvár alebo interaktívna hra Harry Potter, ktorá umoţní malým 

odváţlivcom aspoň na chvíľu preniknúť do sveta slávneho 
mladého čarodejníka. Sprievodné 

podujatia v spolupráci s miestnymi 

umelcami, umeleckými školami, 
ukáţky zručností remeselníkov, 

work-shopy, či súťaţe pre deti bu-
dú v MAX – centre pokračovať aţ 

počas celého predvianočného ob-

dobia. Otvorením nových zábavno-
obchodných centier v Trenčíne dňa 

7. decembra 2005 a deň predtým 
dňa 6. decembra 2005 v Poprade sa 

naplnil zámer spoločnosti Euro-

MAX Slovakia, a.s. vybudovať Charlie Chaplin 

pohľad na Max – centrum a okruţnú kriţovatku 
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sieť zábavno-
obchodných cen-

tier MAX v re-
gionálnych cen-

trách na Sloven-

sku, ktorého pi-
lotným projek-

tom bolo vybu-
dovanie obchod-

ného centra 

v Trnave. Otvo-
rením týchto 

dvoch centier sa spoločnosť EuroMAX Slovakia, a.s. stáva lí-
drom na slovenskom trhu v oblasti budovania zábavno-ob-

chodných centier regionálneho významu. Vzhľadom na pred-
savzatia je spoločnosť EuroMAX Slovakia skoro v polovici 

cesty k dosiahnutiu svojho zámeru – v budúcom roku 2006 

plánuje vybudovať MAX v Nitre, začať  s výstavbou MAX-u 
v Ţiline a Prešove a zároveň pripraviť projekt vyššieho výz-

namu s pracovným názvom MegaMAX v Bratislave. 
Vlastné poznámky  

Info Trenčín 22.12.2005 

Pomocná evidencia 637/1/05, 638/1/05, 639/1/05, 
642/1/05, 671/1/05 

 
Dňa 15. decembra 2005 Slovenská investičná a realitná 

spo-ločnosť, akciová spoločnosť, ktorá získala v rámci priva-

tizácie 49% podiel v Slovenskej autobusovej doprave Trenčín, 
a.s. s predkupným právom na ďalších 17% predstavila na 

Mierovom námestí nový typ 4 ks autobusov Karosa B 952, 
ktorými uplatní v najbliţšej dobe uplatní výmenu vozového 

parku. Ešte pred predstavením nových autobusov podpísal 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s predsedom 
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Predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 
JUDr. Vladimírom Zacharom a podpredsedom predsta-

venstva Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín Ing. 

Eduardom Vaníkom, ktorú schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne dňa 15. decembra 2005. Podľa tejto zmluvy Mesto 

Trenčín sa bude 
podieľať na dotácii 

Slovenskej autobuso-
vej dopravy 12 mi-

liónmi Sk ročne a sú-

časne Slovenská au-
tobusová doprava 

Trenčín odjazdí 1,8 
milióna Sk kilometrov 

v kalendárnom roku. 
Dotácie zo strany 

Mesta Trenčín pôjdu nielen na vykrytie schodku, ale aj na 

modernizáciu vozového parku Slovenskej autobusovej do-
pravy v Trenčíne. Potom na Mierovom námestí prestrihli sym-

bolickú stuhu primátor Mesta Trenčín Ing. B. Celler a Ing. 

Vladimír Podoljak SIRS Ţilina. Neskôr na tlačovej besede  

Ing. Vladimír Podoljak zo Slovenskej investičnej a realitnej 

spoločnosti, akciová spoločnosť v Trenčíne uviedol, ţe 
v mestskej hromadnej doprave v Trenčíne bolo do dnešného 

dňa pouţívaných 39 autobusov, z toho 8 veľkokapacitných. 
Len pre zopakovanie boli pouţívané tieto typy autobusov : 

Karosa B 732                  26 ks, 

Ikarus (veľkokapacitný)   8 ks, 
Karosa B 832            2 ks 

Karosa  B 932            3 ks 

Od 15. decembra 2005 sa zavádzajú do prevádzky nové 4 

ks autobusov Karosa B 952 s moderným motor ERO 3. 

potvrdenie zmluvy vzájomným podaním rúk 

zľava – primátor Ing. B. Celler a predseda predst. SAD Trenčín JUDr. V. Zachar  
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Zaujímavé boli aj ďalšie informácie ohľadom technických 
parametrov, ako napríklad : 

- sú vybavené elektronickými informačnými tabuľami, 
ktorými je zlepšená orientácia a informovanosť cestujúcich; 

- vyhrievaná se-

dačka vodiča na 
zlepšenie pod-

mienok práce 
vodiča; 

- farba - červená  

metalíza 
- orientačná cena 

–  5,7 mil. Sk 
bez DPH 

- zaujímavé je 
porovnanie ka-

pacity : 

a) nová Karosa má 31 miest na sedenie a 68 miest na stá-
tie, spolu 99 miest; 

b) stará Karosa má 37 miest na sedenie a 41 miest na státie, 
spolu 78 miest; 

c) v nových autobusoch je vyššia kapacita o 21 cestujúcich. 

- Nové autobusy budú nasadené na : 
a) linku č. 1 Trenčín, sídlisko Trenčín, Juh 2. – miestna 

časť Kubra, námestie; 
b) linka č. 2 Trenčín, Biskupice (priemyselná zóna pri le-

tisku) – Trenčín, Výskumný ústav ovčiarsky  (sídlisko 

Sihoť); 
c)  linka  č. 6 Trenčín , VOD-EKO (Zlatovská ul. –  prie-

myselná  a školská zóna)  – Trenčín, Výskumný ústav 
ovčiarsky  (sídlisko Sihoť) 

d) linka č. 18 Trenčín, sídlisko a Základná škola Juh – 

Trenčín, Výskumný ústav ovčiarsky (sídlisko Sihoť);  

strihanie symbolickej stuhy primátorom Mesta Trenčín Ing. B. Cellerom a zástupcom SIRS 

Ţilina Ing. Vladimírom Podoljakom 

obaja aktéri vyskúšali interiér nového autobusu 
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- Nasadenie autobusov na najväčšie denné kilometrické 
výkony turnusov vrátane sobôt a nedieľ je z dôvodu na 

mnoţstvo prepravovaných osôb.  Zavedením autobusov na 
uvedené linky je 

snaha spoločnosti 

o maximálne vyu-
ţitie potenciálu 

nových autobusov;  
- Do dnešného dňa 

bol vekový prie-

mer autobusov  
14,74 roka; 

- V roku 2006 pred-
pokladá spoloč-

nosť obnoviť minimálne 16 autobusov a najneskôr do roku 
2008 všetky autobusy v mestskej hromadnej doprave 

Trenčín; 

- Do konca roka 2006 bude týmto spôsobom obnoveného cca 
50% vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy 

Trenčín, čím sa dosiahne veková štruktúra autobusov mest-
skej hromadnej dopravy do  7,5 roka.  

Vlastné poznámky 

Info Trenčín 22.12.2005 
Pomocná evidencia 653/1/05. 671/1/05 

 
Textilná spoločnosť Ozeta Neo Trenčín, ktorá je najväčším 

výrobcom pánskej konfekcie na Slovensku, dosiahla v 

minulom roku trţby za predaj vlastných výrobkov a sluţieb 
1,2 miliardy Sk pri výrobnej spotrebe 625,6 miliónov Sk. 

Trţby z exportu tvorili 89 % celkových trţieb, čo vo finan-
čnom vyjadrení predstavuje cez jednu miliardu Sk. Firma vy-

produkovala 1,5 milióna kusov pánskej konfekcie. Ozeta Neo 

v roku 2005 hospodárila so ziskom po zdanení takmer 53 mi-

Ing. V. Podoljak a Ing. B. Celler vyskúšali sedenie v nových autobusoch 
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liónov Sk, zatiaľ čo v roku 2004 evidovala stratu 19 miliónov 
Sk, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Igor Začko. 

Podľa neho sa pod zmenu hospodárenia podpísali pokračujúce 
reštrukturalizačné opatrenia, ktoré začal v novembri 2003 

uplatňovať nový majiteľ spoločnosti, skupina Penta.  

www.sme.sk 

 

Textilná spoločnosť Merina, z Trenčína, ktorá sa zaoberá 
výrobou vlnárskych tkanín, dosiahla v roku 2005 celkové vý-

nosy 714,2 milióna Sk. Oproti roku 2004 to predstavuje pokles 

o 3,9 %. Firma v roku 2005 evidovala celkové náklady 786,3 
milióna Sk, čo znamená medziročný pokles o 25 %. „Trţby 

spoločnosti Merina dosiahli v roku 2005 takmer 637 milióna 
Sk, pričom v roku 2004 to bolo 770,6 milióna Sk,“ povedal 

predseda predstavenstva textilky Ing. Juraj Holec. Trţby z 
predaja vlastných výrobkov prevýšili 601 milióna Sk a medzi-

ročne poklesli o zhruba 18 %. Merina prehĺbila v roku 2005 

stratu na 72,1 milióna Sk, pričom v roku 2004 vykázala stratu 
15,5 milióna Sk. 

www.sme.sk 
 

Spotrebné druţstvo Coop Jednota Trenčín zaznamenalo 

v roku 2005 mierny pokles trţieb za predaj tovaru o 2,7 % na 
úroveň 1,162 mld. Sk. Náklady vynaloţené na obstaranie to-

varu pritom medziročne klesli o 4,2 % a tak Coop Jednota 
Trenčín vykázala nárast obchodnej marţe o 10 mil. Sk na 

211,3 mil. Sk. Za predaj vlastných výrobkov a sluţieb utŕţilo 

druţstvo ďalších 34,3 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zve-
rejnených v Obchodnom vestníku. Coop Jednota Trenčín evi-

dovala v minulom roku zisk z hospodárskej činnosti na úrovni 
27,2 mil. Sk, čo znamenalo medziročné zlepšenie o vyše 18 

mil. Sk. Medziročné zlepšenie druţstvo evidovalo aj pri 

finančnej činnosti, kde skorigovalo stratu o 8,8 mil. Sk z roku 

http://www.sme.sk/
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2004 na vlaňajších 5,5 mil. Sk. Ku koncu roka 2005 evidovala 
trenčianska Coop Jednota majetok v celkovej hodnote 508,7 

mil. Sk, z čoho neobeţný majetok tvoril 296,1 mil. Sk a 
obeţný majetok 203,6 mil. Sk. Krytie majetku zabezpečovalo 

vlastné imanie sumou 256,5 mil. Sk a záväzky v celkovom 

objeme 249,2 mil. Sk. Jednota Coop Trenčín sa zaoberá ma-
loobchodom a veľkoobchodom s potravinami, drogistickým a 

doplnkovým tovarom. Je súčasťou systému spotrebných druţ-
stiev Coop Jednota Slovensko, ktorý spája 28 spotrebných 

druţstiev na Slovensku. Celkový obrat spotrebných druţstiev 

systému Coop Jednota Slovensko dosiahol vlani 30,02 mld. 
Sk. 

www.tn.mesto.sk 21.07.2006 
 

Boskop Poľnonákup a.s. Trenčín, dosiahol v roku 2005 
čistý zisk vo výške 6 miliónov Sk. V medziročnom porovnaní 

sa tak výsledok hospodárenia poľnonákupu zvýšil na 

trojnásobok. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených 
spoločnosťou, jej trţby z predaja vlastných výrobkov a sluţieb 

zaznamenali medziročný rast o 2,4 % na 287,1 miliónov Sk. 
Za predaj tovaru utŕţila firma 7,7 miliónov Sk oproti 5,3 

miliónov Sk v roku 2004. Pridaná hodnota vyprodukovaná 

spoločnosťou vzrástla medziročne o 2,7 % na  55,4 miliónov 
Sk. Trenčiansky poľnonákup evidoval ku koncu o roka 2006 

majetok v hodnote 262,9 miliónov Sk, z čoho neobeţný ma-
jetok tvoril 120,7 miliónov Sk. Z obeţného majetku vo výške 

142,1 miliónov Sk predstavovali krátkodobé pohľadávky 86,3 

miliónov Sk. Na krytí majetku podniku sa jeho vlastné imanie 
podieľalo sumou 164,6 miliónov Sk. Záväzky evidovala spo-

ločnosť ku koncu decembra vo výške 81,1 miliónov Sk. Krát-
kodobé záväzky z toho boli na úrovni 28,1 miliónov Sk a 

bankové úvery a výpomoci v sume 50,5 miliónov Sk. Boskop 

Poľnonákup Trenčín vznikol v roku 1998. Jeho základné 

http://www.tn.mesto.sk/
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imanie predstavovalo v závere roka 2006 101,3 miliónov Sk. 
Firma sa zaoberá nákupom, sušením, čistením, skladovaním a 

predajom obilnín a olejnín. Vyrába a predáva tieţ kŕmne 
zmesi a bielkovinové koncentráty a zaoberá sa aj chovom 

ošípaných. 

www.tnmesto.sk  03.09.2006 

http://www.tnmesto.sk/

