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Starostlivosť o životné prostredie 

 

Trenčianski hasiči v piatok 4. februára 2005 zachraňovali 

srnca, ktorý sa zatúlal do centra mesta Trenčín a spadol do šty-
ri metre hlbokej stavebnej jamy (Topoliho jamy)plnej kovo-

vých tyčí. Srnca zbadali v jame ráno ľudia z okolitých budov, 
a preto zavolali príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne. Hasiči sa naj-

skôr pokúšali zohnať u 
poľovníkov alebo ochra-

nárov pušku s uspávacou 
vakcínou. No to sa nep-

odarilo. Preto priniesli 

volejbalovú sieť a do kto-
rej sa takmer hodinu sna-

ţili nahnať vyľakaného 
srnčeka, čo sa im aj 

podarilo. Hasiči zistili, ţe mal niekoľko drobných poranení, 

ale nič váţnejšie to nebolo. Potom srncovi zviazali nohy, 
zabalili do kabáta a naloţili do auta. Hasiči sa autom vyviezli 

na Brezinu a srnca vypustili do prírody. 
Trenčianske noviny 07.02.2005  

Info Trenčín 10.02.2005 

Pomocná evidencia 40/1/05 
 

Na deň 22. marca 2005 
pripadol „Svetový deň vo-

dy“. Cieľom tohto sviatku 

bolo upozorniť spoločnosť, 
ţe bez vody by ţivot nebol 

schopný vývoj  a ţe voda má 
na planéte nezastupiteľnú 

funkciu. Ţiaľ, ľudstvo sa 

odchyt srnca sa začal 

technológ Jozef Letko zoznamuje s činnosťou ČOV  
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v dobe prudkého rozmachu priemyslu správalo a ešte aj správa 

macošsky. Pri tejto príleţitosti usporiadala Trenčianska vodo-

hospodárska spoločnosť a Trenčianske vodárne a kanalizácie 
usporiadali pre občanov dňa 19. marca 2005 deň otvorených 

dverí v novej pravobreţnej čistiarni odpadových vôd. Čis-
tiareň čistí odpadové vody z celej pravobreţnej časti Trenčína, 

Zlatoviec, Záblatia a Kostolnej. Perspektívne sa predpokladá 

napojenie aj obce Drietoma. O činnosti čistiarne odpadových 
vôd občanov informoval technológ Jozef Letko.  

Info Trenčín 24.3.2005  
Pomocná evidencia 119/1/05 

 

Uţ viac ako rok trvá polemika medzi obyvateľmi Trenčína 
o zrušení miestneho poplatku za chov psov, ktorý vstúpil do 

platnosti 1. januára 2004. Najmä majitelia týchto zvierat toto 
rozhodnutie privítali, iní ho odsudzujú, poukazujúc na psie 

exkrementy, ktoré nielen 

špatia trávniky na sídlis-
kách či pri Váhu, ale aj 

miesta detských hier. 
Mesto Trenčín zrušilo po-

platky s dobrým vedo-

mím, ţe majitelia psov si 
uvedomia tento ústretový 

krok a začnú zodpoved-
nejšie pristupovať k svo-

jim povinnostiam, či uţ 

je to odstraňovanie psích 
exkrementov do špeciálnych smetných nádob, ktorých počet 

sa povinnosť viesť psa na vodítku v miestach, kde je voľný 
pohyb psov zakázaný. Znovu zavedenie poplatkov by problém 

s nedisciplinovanými majiteľmi psov nevyriešil, ich počet je 

však stále vysoký a tak primátor Mesta Trenčín Ing. Brani-

jeden zo psov, ktorého našli  
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slav Celler rozhodol o vykonaní špeciálnej kontroly na do-

drţiavanie čistoty verejných zelených plôch a ulíc i povinnosti 

viesť psa na vodítku. Akcia trvala celý apríl 2005 a vykonávali 
ju členovia mestskej polície nielen v uniformách, ale aj 

v civile. Majiteľov zvierat upozornili, ţe môţu exkrementy 
ukladať aj do beţných nádob na smeti, či kontajnerov. Na 

mieste ukladajú sankcie formou blokovej pokuty vo výške od 

300 do 1000 korún. Počas prvého aprílového víkendu skon-
trolovali mestskí policajti 147 psíčkárov. Základné normy, 

týkajúce sa čistoty verejných priestranstiev a zákazu voľného 
pohybu zvierat mimo povolených zón, boli ľahostajné pre 23 

majiteľov psov, za čo dostali blokové pokuty v celkovej 

výške 7.200 korún. Ďalší pätnásti nedokázali vydokladovať či 
ich pes má evidenčnú známku. Mestskí policajti zároveň 

odchytili a zaviedli do útulku dvoch túlavých psov. 
Info Trenčín 07.04.2005  

Pomocná evidencia 134/05 

 
Dňa 11. apríla 2005 sa uskutočnila na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja tlačová konferencia, na ktorej RNDr. 

Daniel Darida a radca z Trenčianskeho samosprávneho kraja 

PaedDr. Jozef Božik 
predstavili novinárom 
projekt Regionálna su-

rovinová politika. Ná-
vrh vznikol v rámci 

projektu občianskeho 

zdruţenia Brečtan 
s Trenčianskym samo-

správnym krajom a bol 
podporený v rámci 

grantovej schémy 

miestneho a regionálneho rozvoja programu Phare sumou 
zľava – RNDr. Daniel Darida, PaedDr. Jozef Boţik 
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takmer 1,8 miliónov Sk. Po vycizelovaní prvého návrhu doku-

mentu za účasti viac ako 50 organizácií verejného, súkrom-

ného i tretieho sektora, dodávateľ – Geologický ústav Dionýza 
Štúra v Bratislave, predloţil definitívny návrh dokumentu, 

ktorý sa v súčasnosti dostal do záverečnej fázy realizácie. Po 
verejnom pripomienkovaní na dvoch seminároch, určených 

pre odbornú i laickú verejnosť, sa ním budú za účasti 

koordinátora projektu i zástupcu spracovateľa zaoberať aj 
poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí dňa 

27. apríla 2005. Definitívne schválenie regionálnej surovino-
vej politiky a jej záverov a odporúčaní vytvorí vhodné pod-

mienky pre nadchádzajúce plánovacie obdobie rokov 2007 – 

2013 a stane sa dôleţitým faktorom na poli regionálneho 
rozvoja najmä z pohľadu ťaţby surovín v kraji. Z časového 

hľadiska je dôleţité, ţe kým Trenčiansky samosprávny kraj 
s tvorbou surovinovej politiky finišuje, ostatné len začínajú. 

Navyše získaním prostriedkov z európskych fondov ušetril 

takmer 2 milióny Sk zo svojho rozpočtu, ktoré môţe neskôr 
premietnuť do ďalších aktivít. 

Vlastné  poznámky 
Trenčianske noviny 18.04.2005  

Pomocná evidencia 183/2/05 

 
Zbierka pre Trenčiansky útulok, uskutočnená na stredných 

školách, vyvrcholila v dňoch 14. aţ 15. mája 2005 festivalom 
alternatívnej hudby. Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra na 

čele Evou Delinčákovou záverečný koncert zorganizovali vo 

veľkom štýle. Vystúpenia skupín sa konali na troch rôznych 
miestach súčasne. V prvom prípade to bola kinosála kina 

Hviezda, ktorá bola rezervovaná pre headlinerov festivalu : 
Skaprašupina, La3no Cubano, či Tribu men z Francúzska. Na 

druhom pódiu v Klube Lúč vystúpili punkové skupiny Fatal 

Error z Dubnice, Topori a Lord Alex z Bratislavy a lákadlami 
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boli jazzové kapely Trio jazz, Pulls a Babič band quartet. 

Ďalším miestom konania festivalu bolo ihrisko gymnázia pri 

Váhu, kde dostali priestor hudobné štýly ako ska, reagge, 
dancehall, drum´n´bass a trance. K sprievodným akciám 

patrila videoprojekcia, čajovňa, ohňová šou, bongovačka, 
šermiari a varenie vegetariánskych jedál počas akcie „Jedlo 

miesto zbraní“, infostánky rôznych organizácií a moţnosť 

stanovania pri ihrisku. Výnos z festivalu spolu s uţ 
vyzbieranou čiastkou sa pouţije tento rok na nákup granulí pre 

psov. Rekonštrukcia útulku zatiaľ nie je moţná z dôvodu jeho 
plánovaného sťahovania. 

Trenčianske noviny 16.05.2005  

Pomocná evidencia 254/1/05 
 

V dňoch 16. aţ 29. mája 2005 sa uskutočnila v Trenčíne 
prvá etapa deratizácia verejnej zelene na ploche takmer 80.000 

m
2
 pracovníkmi firmy Asana. Deratizácia sa konkrétne 

uskutočnila v týchto mestských častiach : Centrum, Dolné 
mesto, Juh, Noviny, Sihoť, Po Sokolice, Kvetná, Kubra, 

Kubrica a Opatová.  
Info Trenčín 19.05.2005  

Pomocná evidencia 258/1/05 

 
Vo štvrtok dňa 2. júna 2005 sa uskutočnilo v lesoparku 

Brezina zaujímavé poduja-
tie pre triedy 4.ročníka tren-

čianskych základných škôl 

pod názvom „Deti v objatí 
Brezina alebo Baranček 

Open 2005“, ktoré zorgani-
zovali odbor správy lesov 

Mestského hospodárstva 

a správy lesov, mestskej 
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rozpočtovej organizácie Trenčín a Klub mladých ochrancov 

prírody „Orchis“ z Centra environmetálnych aktivít Trenčín. 

Podujatie bolo pokračovaním tradičných podujatí z predchá-
dzajúcich rokov. Pozvanie prijalo päť tried zo Základnej školy 

Trenčín, Veľkomoravská ulica, Základnej školy Trenčín, 
Kubranská cesta, Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 

a Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica. Deti boli 

rozdelené do štvorčlenných hliadok, ktoré na vyznačenej trase 
označovali slovenské druhy 

ţivočíchov a rastlín, odpovedali 
na otázky z problematiky príro-

dy, orientovali sa v teréne po-

dľa buzoly, odpovedali na otáz-
ky ako sa majú správať v lese 

a v prírode, zisťovali stromy 
podľa ich kôry, rozoznávali 

stromy podľa listov, sledovali 

ukáţky lesníckej praxe a veľa ďalších aktivít. Svoje poznatky, 
myšlienky a záţitky si zapísali do lesnej kniţky. Na 

jednotlivých stanoviskách niektoré deti  preukázali veľmi 
dobrú vedomostnú pripravenosť. „Najlepšie vedomosti preu-

kázali Romana Kopecká, Kateřina Kopáčiková, Zuzana 

Cíchová, Katarína Mertanová zo 4. A Základnej školy 
Trenčín, Východná ulica. Stali sa jednoznačnými víťazkami 

tohto ročníka,“ doplnil 
výsledky súťaţe organizá-

tor Mgr. Richard Medal. 

Najlepšou triedou boli však 
štvrtáci zo Základnej školy 

Trenčín, Kubranská ulica. 
Ale keďţe odišli pred vy-

hlásením výsledkov, na 

hlavnej cene – torte si po-
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chutili druhí v poradí, ţiaci zo Základnej školy Trenčín, 

Východná ulica. Ušlo sa aj tretím v poradí, štvrtákom zo 

Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica. Po skončení súťaţe 
deti vyskúšali svoju fyzickú zdatnosť na zabudovaných 

preliezačkách, vláčikoch, húpačkách, kolotočoch a šmýkal-
kách. Po skončení akcie a vyhodnotení si deti na pripravenom 

ohnisku opekali.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.06.2005  

Pomocná evidencia 309/1/05 
 

Mierove námestie 

v Trenčíne dňa 14. októ-
bra 2005 bolo miestom 

na 4. ročník Bicyfestu a 
1. ročník Trenčianskeho 

Ekojarmoku, nad ktorým 

nieslo záštitu Centrum 
environmentálnych akti-

vít (CEA) Trenčín. Cie-
ľom podujatia bolo po-

zrieť sa, ochutnať si, od-

dýchnuť si a inšpirovať 
sa pre zdravší ţivotný 

štýl. Bicyfest sa usku-
točnil v rámci celoeu-

rópskeho Dňa bez áut. 

Cieľom bolo vyzdvih-
núť cyklistickú dopra-

vu, ako ideálny spôsob 
dopravy v mestách, kto-

rá je rýchla, nevyţaduje 

veľké parkoviská, nez-

zisťovanie vedomostí skúšajúcimi u detí 



 663 

nečisťuje ovzdušie a prospieva fyzickej kondícii. V rámci tohto 

podujatia sa uskutočnila súťaţ pre školy, v ktorej boli vyhod-

notené triedy s najväčším počtom zaregistrovaných cyklistov 
a víťaz vyhral sladké prekvapenie. Celý deň bude prebiehala 

registrácia cyklistov a o 17,
00 

hod. bol vylosovaný výherca novu-
čičkého bicykla, ktorý do súťaţe venovalo Mesto Trenčín. Pre 

menšie deti bola pripravená jazda šikovnosti. A veľkým v tento 

deň patrila výzva – „Nechajte 
auto doma !“ aspoň pre tento 

jeden deň. Na tomto spomí-
nanom podujatí participovalo 

aj ďalšie podujatie pod zaují-

mavým názvom Ekojarmok 
so zameraním na podporu 

ekologického poľnohospo-
dárstva a jeho produktov aj v 

súvislosti s práve prebieha-

júcimi Dňami ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. 
V stánkoch boli predstavené bioprodukty a biopotraviny, ktoré 

boli veľmi chutné, čo si viacerí pochvaľovali. Návštevníci Eko-
jarmoku si mohli ochutnať mrkvu, jablká, zemiaky i mliečne 

produkty z ekologického poľnohospodárstva a sami posúdiť ten 

rozdiel, ţe majú výbornú chuť. Tí, ktorí prišli si pozrieť Výstavu 
Bio-Nebio na 14 plagátoch a 30 fotografiách mali moţ-

nosť pozrieť sa na ekofarmy na Slovensku a v Čechách, oboz-
námiť sa s tradičnými podujatiami vo svete ekologických poľ-

nohospodárov a dozvedieť sa o kvalite biopotravín. Okrem čer-

stvých bioproduktov si bolo moţné kúpiť základný sorti-
ment slovenských biopotravín, produkty zo spravodlivého ob-

chodu (Fair -Trade), ekologické čistiace prostriedky, časopisy 
a literatúru s tematikou ochrany ţivotného prostredia, environ-

mentálnej výchovy a zdravého ţivotného štýlu. Nechýbal ani stá-

nok so zdravým občerstvením, v ktorom sa podával jablčný mušt, 
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chlieb a koláče zo špaldovej múky. Na Ekojarmoku sa prezen-

tovali viaceré organizácie, ktoré pôsobia v Trenčíne a zaoberajú 

sa aktivitami na ochranu ţivotného prostredia, alebo podporujú 
myšlienku šetrnejšieho ţivotného štýlu v súlade s prírodou – 

občianske zdruţenie „Pre Prírodu“, občianske zdruţenie „Alea -
 Agentúra pre podporu 

lesníckych a ekologických 

aktivít“, občianske zdru-
ţenie „Materské centrum 

Srdiečko“, Správa mest-
ských lesov v Trenčíne 

a skauti. Atmosféru Eko-

jarmoku a Bicyfestu sprí-
jemnila dobrá hudba 

v interpretácii skupiny 
„Aurelius Q“. 

Vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 10.10.2005  
Pomocná evidencia 511/2/05 

 
V kultúrnom centre Aktivity na trenčianskom Juhu sa 

konala 7. – 10. septembra 2005 výstava pod názvom „Poznaj, 

čo ješ“. Na vernisáţi sa zišlo okolo stovky návštevníkov, 
nielen záhradkárov, ktorí prezentovali na výstave výsledky 

svojho úsilia. Mnohí prišli kvôli sprievodnému programu a 
zeleninovým hodom. Ponúkli okrem ochutnávky návody a 

recepty na prípravu šalátov, nátierok, štiav, na rôzne spôsoby a 

variácie. V ponuke boli i sirupové zmesi a čaje z liečivých 
bylín. Na výstave bol známy bylinkár Štefan Ondrejička, 

ktorý záujemcom poradil, pridal i namiešané liečivé zmesi 
čajovín. Jedným zo zámerov organizátorov bolo ukázať najmä 

deťom zo sídlisk, čo všetko sa dá vypestovať na záhradkách. 

Výstavu navštívili skoro všetky juţanské školy a škôlky. 
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Výstava oslovila aj ostatné školy v meste. Pre mnohé deti bolo 

prekvapením, ţe napríklad mrkva rastie na záhradkách a nie v 

supermarketoch. Juh je jedna betónová dţungla, snahou bolo 
dostať sem kúsok prírody, pridal sa kurátor Willy Weber. 

Raritou výstavy bola prezentácia málo známeho druhu zele-
niny pod názvom korila. Semienka som dostal od jedného 

pestovateľa z Košíc pred dvomi rokmi, prezradil Willy, ktorý 

skúšal podmienky pestovania tejto zeleniny. Niekoľko sto 
semienok z vlastnej úrody dal k dispozícii záujemcom na 

výstave. Nedajú sa totiţ kúpiť v obchode. Všetky sa rýchlo 
rozchytali. Keď dozreli v októbri pestovatelia korilu môţu 

vziať a ďalšie do kultúrneho centra. Pridajú aj návod na 

pestovanie a spracovanie. Korila tvarom pripomína malú 
papriku, chuťovo niečo medzi čerstvým hráškom a uhorkou. 

Obsahuje veľmi veľa vitamínov a minerálnych látok. Plod sa 
zberá vo veľkosti 2 aţ 5 centimetrov, keď je šťavnatý. Je 

bezkôstkový, vhodný na priamu konzumáciu, do šalátov, na 

zaváranie, môţe sa aj tepelne upravovať, dusiť, uloţiť do 
mrazničky. Výstava mala podľa organizátorov veľký úspech a 

uţ teraz sa im hlásia záhradkári, ktorí majú záujem vystavovať 
na budúcoročnej.  

Trenčianske noviny 19.09.2005 

Pomocná evidencia 473/1/05 
 

Mesto Trenčín prostredníctvom Povaţskej odpadovej spo-
ločnosti a.s. Trenčín, Mestského hospodárstva a správy lesov 

Trenčín m.r.o. a občanov mesta Trenčín sa vykonalo v me-
siacoch október, november 2005 jesenné upratovanie na území 

mesta Trenčín, ktoré prebiehalo v piatich etapách. Vo výzve 

k občanom bola zvýraznená poţiadavka, aby sa kaţdý občan 
podieľal pri skrášľovaní nášho spoločného ţivotného pros-

tredia. Do pristavených veľkoobjemových kontajnerov sa 
ukladal odpad z pivníc a garáţi. Bolo zvýraznené, aby sa do 

nich neukladalo lístie, konáre, odpad zo záhrad, trávnikov, 
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mačinu a pod. Odvoz biologicky rozloţiteľného odpadu 

uloţeného vedľa kontajnera zabezpečilo Mestského hospo-

dárstva a správy lesov Trenčín m.r.o. v nasledujúcom týţdni 
do kompostárne na Soblahovskej ulici.  

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín v dňoch 28. novembra aţ 7. decembra 2005 

uskutočnilo prostredníctvom firmy Enzo – Veronika – Ves a.s. 
zber a odvoz vyradených elektrických a elektronických za-

riadení od občanov. Harmonogram zvozu elektrického odpadu 
s mapami jednotlivých mestských častí s označenými zber-

nými miestami na odovzdávanie vyradených elektrozariadení 

prinieslo Info Trenčín vo svojom čísle 23 dňa 24. novembra 
2005. 

Info Trenčín 24.11.2005  
Pomocná evidencia 592/1/05 

 

Výstavná sieň na Mierovom námestí č. 16 v Trenčíne bola 
v dňoch 14. a 15. decembra 2005 miestom 2. ročníka 

interaktívnej výstavy o lesnej pe-
dagogike, ktorú pripravilo Mest-

ské hospodárstvo a správa lesov, 

m. r. o., Trenčín v spolupráci s ob-
čianskym zdruţením ALEA.  

Dvom triedam zo Základnej školy 
sv. Svorada a Benedikta v Tren-

číne a po jednej z trenčianskych 

základných škôl z Opatovej, Vý-
chodnej ulice, Ulice Na dolinách, 

Hodţovej ulice, Špeciálnej zá-
kladnej školy Vladimíra Predmer-

ského, ale aj po jednej triede 

z Gymnázia Ľudovíta Štúra a prírodovedného krúţku zo 
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Základnej školy Sv. Svorada a Benedikta, ktorým sa 

v hodinových blokoch venovali lesní pedagógovia. Priniesli 

les do výstavnej siene, aby následne prilákali deti na 
vychádzku do lesa. Napriek tomu, ţe takmer všetky deti 

svorne odpovedali, ţe do lesa chodia radi, našli sa aj také, 
ktoré do lesa nechodia, lebo nemajú prečo. Všetky deti si 

najprv zahrali spoločne hry, ktoré im mali priblíţiť zmyslové 

vnímanie zvierat a potom si v sprievode lesných pedagógov 
mohli odpíliť kus dreva, samy si ho vymaľovať, prezrieť 

zbierky šišiek, semien, dreva, zahrať drevené puzzle, vypočuť 
zvuky zvierať, vyrobiť svoju zbierku semien, zistiť, čo 

prezrádza dutý kmeň stromu. Deti aj ich pedagógovia 

odchádzali z výstavy spokojní, čo bolo odmenou pre jej 
organizátorov.  

Vlastné poznámky 
 

Štyrikrát muselo mesto Trenčín opakovať súťaţ na nového 

mestského operátora odpadov. Na poslednú chvíľu vybralo 
Povaţskú odpadovú spoločnosť, ktorá odpady v meste 

likvidovala doposiaľ. Zmluvu s ňou podpísalo 27. decembra 
2005, teda iba štyri dni pred vypršaním platnosti pôvodnej 

zmluvy. Mesto Trenčín, ktoré je spoluvlastníkom Povaţskej 

odpadovej spoločnosti, túto zo súťaţe najprv vytesňovalo. Na 
začiatku spojilo vývoz komunálneho odpadu so starost-

livosťou o cesty a mestskú zeleň, teda činnosti, ktoré spo-
ločnosť nikdy nerobila. Potom stanovilo pre uchádzačov pod-

mienku ročného obratu v oblasti nakladania s odpadmi vo 

výške 500 miliónov Sk. Povaţská odpadová spoločnosť preto 
súťaţ dvakrát zablokovala pripomienkami. Prvé kolo súťaţe 

zrušil Úrad pre verejné obstarávanie, druhé kolo dokonca 
mesto Trenčín samo. V treťom kole súťaţe výberová komisia 

neprijala ponuky pre neprimerane nízke ceny. Mestu zostal 

ešte štvrtý pokus na záver roku. Jediným kritériom bola cena. 

deti zo ZŠ Opatová  
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Najlepšiu ponuku predloţila Povaţská odpadová spoločnosť, 

druhú najniţšiu cenu ponúkol konkurenčný operátor Brantner 

Slovakia, na ďalších miestach skončili firmy skupiny Marius 
Pedersen, ktorej členom je aj Povaţská odpadová spoločnosť. 

Ak nechcela Povaţská odpadová spoločnosť stratiť strate-
gického klienta, ktorý pokrýva viac ako polovicu jej obratu, 

musela prehodnotiť doterajšie ceny. Podľa jej riaditeľa 

Martina Ziga mohli najniţšiu ponuku predloţiť iba za cenu 
oklieštenia všetkých sluţieb, ktoré doteraz pre Trenčín 

vykonávali navyše. Ako povedal „dnes bude spoločnosť 
poskytovať naozaj len vývoz nádob, ktorý si mesto objednalo, 

za cenu, ktorú sme im dali. Zlacnenie vývozu domového 

odpadu sa prejavilo aj na platbe občanov pre rok 2006, jej 
zníţením o 50,- Sk. V roku 2006 budú teda Trenčania platiť za 

odvoz smetí 570,- Sk namiesto doterajších 620,- Sk, čo 
schválili aj poslanci na mestskom zastupiteľstve dňa 15. 

decembra 2005.  

Vlastné poznámky   
 

 

 

 

 
 


