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Verejno – spoločenský ţivot 

 
Trenčiansky Silvester a vítanie Nového roka sa uskutočnilo 

na Mierovom námestí pod názvom Retro Silvester. Chladné 
počasie sa podpísalo na malej účasti občanov tejto chvíli. 

Program poskladaný z hudobnej produkcie sedemdesiatich 

rokov a muzikálu 
Pomáda tieţ ne-

nalákal. Niektorí 
chceli vidieť novo-

ročný ohňostroj, 

ale keďţe nebol 
vedený z Tren-

čianskeho hradu, 
ale  z objektu kina 

Hviezda pri cest-
nom moste, jeho 

efekt zakrývali okolité budovy. Tí, ktorý pohli rozumom 

a vyšli na Mariánske námestie pri farskom kostole, si ohňo-
stroj pochvaľovali. Veľa ľudí radšej odišlo domov, lebo lieta-

júce petardy a prázdne fľaše ohrozovali okoloidúcich, alebo 
blízko stojacich. Po polnoci sa prítomným občanom prihovoril 

a do nového roka zaţelal všetko najlepšie viceprimátor Mesta 

Trenčín Tomáš Vaňo a vyjadril aj svoje osobné ţelanie, aby 
padlo rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky vo výstavbe 

druhého cestného mosta cez Váh v Trenčíne. Tohoročný 
program aj s ohňostroj vyšiel mestskú pokladnicu 4300 eur. 

Silvestrovská a novoročná noc bola v Trenčíne podľa polície 

i hasičov pokojná.  
Trenčianske noviny 05.01.2009 

Pomocná evidencia 12/1/09 
 

V utorok 13. januára 2009 rokovali na pôde Mestského 

nový rok sme privítali aj v sídliskách 
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úradu v Trenčíne zástupcovia rozhodujúcich spoločností 

spravujúcich tepelné zdroje na území mesta Trenčín 

s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 
a zástupcami odborných útvarov mestského úradu. Podľa 

vyjadrení všetkých zúčastnených musí Mesto Trenčín 
vyhodnotiť platnú Energetickú koncepciu Mesta Trenčín 

a prijať nové opatrenia, ktoré budú viesť k energetickej 

sebestačnosti mesta vyuţitím obnoviteľných zdrojov energie 
pre výrobu tepla a teplej vody. Príkladom je sídlisko Juh, kde 

uţ dnes funguje nová tepláreň vyuţívajúca na výrobu tepla 
biomasu, ktorá vykuruje 2 800 domácností, čo sú dve tretiny 

najväčšieho trenčianskeho sídliska.  

 V tomto roku by podľa výsledkov rokovania v rámci ener-
getického auditu mali byť prehodnotené zariadenia vyrábajúce 

teplo na území mesta Trenčín vo vlastníctve mesta s cieľom 
zabezpečiť čo naj-

väčšie moţné napo-

jenie domácností 
a organizácií v sprá-

ve Mesta Trenčín na 
centrálne vykurova-

cie systémy pouţíva-

júce alternatívne 
zdroje energie (bio-

masa a podobne). 
Úlohou audítora bude zároveň zapracovať do aktuálnej kon-

cepcie konkrétne opatrenia pre Mesto Trenčín, tak aby bolo 

moţné zabezpečiť stanovený cieľ.  
Mesto Trenčín v súvislosti so závermi a podľa pokynov 

krízového štábu Ministerstva hospodárstva Slovenskej repu-
bliky obmedzilo dodávky plynu do zariadení, ktorých spotreba 

presahuje 60 000 m
3
 ročne. Obmedzenie vstúpilo do platnosti 

dňa 8. januára 2008 a platí aţ do odvolania. Obmedzenie sa 
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dotklo týchto mestských zariadení : 

- Krytá plaváreň, v ktorej sa daná situácia vyuţila na 

vyčistenie bazéna, vymaľovali sa priestory vstupnej haly, 
sáun a toaliet, opravili sa vodovodné zariadenia a vzdu-

chotechniky.  

- Mestská športová hala, ktorej sa obmedzenie prevádzky 
takmer nedotklo. I keď podľa zástupcu prevádzkovateľa 

Miroslava Ságu sú priestory chladnejšie a kde je potrebné 
tak dokurujú elektrinou. Našťastie sa obmedzenie nedotklo 

teplej vody, tak mohli prebehnúť všetky zápasy hádzanej, 

floorbalu aj volejbalu.  
Info Trenčín 15.01.2008 

Pomocná evidencia 20/1/09 
 

V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov predloţil primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler mimoriadnemu rokovaniu 

Mestského zastupiteľstvu v Trenčíne dňa 15. januára 2009 po 
odstúpení bývalého náčelníka Mestskej polície v Trenčín Mgr. 

Františka Orságha k 31. decembru 2008 návrh na vymenova-
nie nového náčelníka Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Sta-

nislava Bera od 21. januára 2009.  

Poslanci mestského zastupiteľstva si v krátkosti vypočuli 
predchádzajúce pracovnú charakteristiku 

JUDr. Stanislava Bera. Okrem iného uvie-
dol, ţe v roku 1999 absolvoval vysoko-

školské štúdium na Akadémii Policajného 

zboru Slovenskej republiky v Bratislave. 
V roku 2004 po absolvovaní rigoróznej 

skúšky na Akadémii Policajného zboru 
Slovenskej republiky v Bratislave, v odbore bezpečnostné 

sluţby, mu bol udelený akademický titul doktor práv „JUDr“. 

Prax a profesijné skúsenosti : 

JUDr. Stanislav Bero 
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- rok 2008 -  starší vojenský poradca veliteľa Veliteľstva síl 

výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky  

- v rokoch 2005 - 2008   riaditeľ Vojenskej polície Sloven-
skej republiky 

- v rokoch 2005 - 2008  člen Rady vlády Slovenskej republi-

ky pre prevenciu kriminality 
- v rokoch 2004 - 2005 riaditeľ Odboru policajných činností 

veliteľstva Vojenskej polície v Trenčíne 

- v rokoch 1999 - 2004 riaditeľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne 

- v rokoch 1997 – 1999 vedúci Oddelenia násilnej kriminality 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej repu-
bliky v Trenčíne  

- v rokoch 1980 - 1997  postupný prechod  takmer všetkými 

sluţbami a funkciami v policajnom zbore 
V závere svojho vystúpenia primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler uviedol, ţe JUDr. Stanislav Bero má dosta-
točné teoretické a praktické skúsenosti, organizačné schop-

nosti a osobnostné predpoklady pre výkon funkcie náčelníka 

Mestskej polície v Trenčíne. Následne potom poslanci pred-
loţený návrh schválili. 

Vlastné poznámky 
 

Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler zvolal dňa             
15. januára 2009 zasadnutie Krízového štábu Mesta Trenčín. 

Tento podrobne zhodnotil súčasnú situáciu s dodávkami plynu 

pre územie Slovenskej republiky a moţné dopady na mesto 
Trenčín a zároveň pripravil úlohy a opatrenia pre najbliţšie 

obdobie. Konkrétne úlohy sú zatiaľ skôr administratívneho 
charakteru a týkajú sa činnosti Mestského úradu v Trenčíne 

a jeho útvarov, prípadne koordinácie jednotlivých členov 

a zloţiek štábu. Z pohľadu mestských organizácii naďalej platí 
obmedzená dodávka plynu iba pre mestskú krytú plaváreň, 

mestskú športovú halu a zimný štadión. Posledné dva subjekty 



 27 

fungujú aj napriek niţšiemu vykurovaniu bez výraznejších 

obmedzení, prevádzkovateľ krytej plavárne vyuţíva danú si-

tuáciu na vykonanie potrebných údrţbových a rekonštruk-
čných prác. 

Odborníci a zástupcovia mesta Trenčín sa zhodli, ţe je 
potrebné : 

1. vyhodnotiť plnenie Energetickej koncepcie mesta Tren-

čín, schválenej v roku 2006 a, ktorá bude viesť k energe-
tickej sebestačnosti mesta pri výrobe tepla a teplej vody s 

vyuţitím obnoviteľných zdrojov energie (biomasa a pod.); 
2. vykonať v tomto roku 2009 energetický audit, v ktorom 

budú prehodnotené zariadenia vyrábajúce teplo vo vlast-

níctve mesta s cieľom zabezpečiť čo najväčšie moţné 
napojenie domácností a organizácií v správe mesta Trenčín 

na centrálne vykurovacie systémy pouţívajúce alternatívne 
zdroje energie (biomasa, drevoštiepka). 

Tento návrh predloţil primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 15. januára 2009, ktorý poslanci jednomyseľne 

schválili. 
Vlastné poznámky 

 

Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler predstavil 

dňa 21. januára 2009 

nového náčelníka 
Mestskej polície 

v Trenčíne JUDr. 

Stanislava Bera 
veliteľom okrskov 

mestskej polície. Pri 
tejto príleţitosti pri-

mátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler 

konštatoval, ţe na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa    

zľava primátor Ing. B. Celler, náčelník MP JUDr. Stanislav Bero 



 28 

15. januára 2009 bol JUDr. Stanislav Bero schválený do 

funkcie náčelníka mestskej polície a očakáva, ţe jeho priči-

nením obyvateľstvo mesta Trenčín zmení svoj vzťah k 
mestskej polícii, ktorá sa v závere kalendárneho roka 2008 

zviditeľnila viacerými škandálmi, čo vyústilo aj v abdikácii 
bývalého náčelníka Mgr. Františka Orságha z funkcie. Ná-

čelník Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero sa 

vyjadril, ţe po oslovení primátorom si nechal čas na 
rozmyslenie, lebo si uvedomoval, ţe medzi prostými občanmi 

má mestská polícia 
veľmi zlú povesť. 

Zároveň však sa táto 

skutočnosť stala pre 
neho motívom, aby 

nedostatky odstránil, 
reputáciu mestskej 

polície napravil, preto 

aj funkciu prijal. 
V prvých dňoch po 

nástupe do funkcie navštívi všetky policajné okrsky a zoznámi 
sa s problematikou činnosti, ktorú zabezpečujú na svojom 

teritóriu. Naznačil, ţe nie je mu cudzia ani návšteva iných 

okresných a krajských miest, v ktorých by sa chcel zoznámiť, 
ako oni zabezpečujú činnosť a dobré skúsenosti pouţiť 

v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa zúčastnil na 15. ročníku 

prestíţneho medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF 

Slovakiatour 2009, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. – 25. 
januára 2009 vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba  

v Bratislave. Trenčiansky samosprávny kraj sa ako vystavo-
vateľ predstavil tento rok na ploche 120 m

2
 spoločne s výz-

namnými partnermi, s Regionálnym zdruţením Cestovného 
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ruchu Horná Nitra, 

Zdruţením Cestov-

ného ruchu Tren-
čianske Teplice 

a mestom Trenčín 
v hale B2, v stánku 

č.302. Leitmotívom  

tohtoročnej expozície 
bola téma - Dary Ze-

me, ktorého hlavným 
poslaním bolo upútať 

pozornosť návštevníkov na dary a danosti, ktorými územie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja oplýva – prírodné  bohat-
stvo, uhlie či liečivé termálne vody. 

Po oficiálnom otvorení veľtrhu v Programovom centre 
výstaviska dňa 22. januára 2008 bol neskôr slávnostne 

otvorený aj výstavný stánok Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Kým v predchádzajúcich ročníkoch sa na tomto akte 
evokovali historické osobnosti ako Matúš Čák Trenčiansky či 

 Alţbeta Báthoryčka, tohtoročný otvárací program pod 
názvom Šachtag pripomenul starodávne ceremónie banských 

spolkov. Za účasti členov Handlovského baníckeho spolku bol 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH sláv-

nostne prijatý za nového 
člena baníckeho spolku. 

Atmosféru dotvorili 

zvuky klopačky, baníc-
ke kahance, slávnostné  

banícke uniformy a 
tieţ banícke piesne. 

Cieľom program bola aj 

oslava 100. výročia exi-
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stencie baníctva v našom kraji. 

    Po baníckom ceremoniáli odovzdal trenčiansky ţupan oce-

nenia týmto príkladným regionálnym produktom cestovného 
ruchu a výrazným osobnostiam, ktoré sa zaslúţili o rozvoj 

tohto odvetvia v regióne :  
 v kategórii regionálny produkt získal ocenenie : 

- Hornonitriansky banský skanzen, ktoré prevzal riaditeľ 

Vladimír Povaţan,  
- Trenčianske hradné a historické hry, ktoré prevzal 

Ladislav Sekerka, 

- Jazdecké parkúrové preteky o Povaţský pohár, ktoré 
prevzal Tibor Telecký.  

 v kategórii osobností si pamätný list prevzali : 

- handlovský rezbár Ján Procner,   
- bojnický sokoliar Jozef Tomík 

- a myjavská folkloristka Viera Feriancová.         

Súčasťou výstavného stánku bola banská štôlňa, do ktorej 
sa bude dať aj sfárať a ktorá pripomenie Hornonitriansky ban-

ský skanzen, unikátne zariadenie cestovného ruchu na Slo-
vensku. Popri technických prvkoch dotvoria imidţ expozície 

baníci, umelecký rezbár, čipkárka, hrnčiar, drotár, výrobca 

tradičnej trenčianskej medoviny, sokoliari, ale aj brušné 
tanečnice, masér a reha-

bilitační pracovníci. Vô-
ňa chutných oblátok pri-

pomenula atmosféru kú-

peľných mestečiek a lá-
kavý buket vybraného 

sortimentu vín sa šíril od 
stolíka someliera zo 

špičkovej vinotéky z 

Bojníc. Aj tento rok sa 
zľava – ţupan TSK Pavol Sedláček, minister SR Ing. Janušek Marián  
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návštevníci  mohli zapojiť do súťaţe o hodnotné ceny „Poznaj 

náš kraj“.  

Záverom treba konštatovať, ţe zariadenia Cestovného ruchu 
v Trenčianskom samosprávnom kraji, ubytovacie, stravovacie 

a rekreačné zariadenia, múzeá, kúpele, lyţiarske centrá, ale aj 
mnohé mestá a obce urobili v poslednom období výrazné zme-

ny a pokrok v  snahe prilákať návštevníkov a uspokojiť ich 

potreby. Práve preto na výstave ponúkali tradičné produkty 
a sluţby, ktoré sú stále ţiadané a priniesli aj s nové produkty 

podľa súčasných trendov v turizme. Pestrá a kvalitná ponuka 
vo forme prezentačných a propagačných materiálov bola pri-

pravená pre všetkých návštevníkov stánku. Uţ počas prvého 

dňa výstavy navštívil stánok Trenčianskeho samosprávneho 
kraja minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky Ing. Marián Janušek, ţupan Ţilinského samo-
správneho kraja Ing. Juraj Blanár, ţupan Bratislavského 

samosprávneho kraja Ing. Vladimír Bajan, ale aj známe 

osobnosti z kultúrneho ţivota, herci činohry Národného diva-
dla v Bratislave Leopold Haverl a Magda Vášáryová. 

Vlastné poznámky 
 

Z trenčianskej mestskej polície odišlo do civilu 1. februáru 
2009 šestnásť policajtov, čím sa ich počet zníţil o štvrtinu. 

Dobrovoľný odchod s odmenou vo výške osem mesačných 

platov im ponúkol nový náčelník JUDr. Stanislav Bero. 
Celková výška odmien predstavovala 87.000 eur (2.620.962 

Sk). Ako uviedol, „bolo to výhodné pre obe strany, keď hneď 
na druhý deň po odchode sa prepustení policajti mohli 

nahlásiť na úrad práce a poberať príspevok v nezamestna-

nosti.“ Kto mal odísť, bola zodpovednosť na novom ná-
čelníkovi. Ten pripustil, ţe jedným z kľúčov rozhodovania 

bola anonymná anketa, v ktorej sa mali policajti vzájomne 
ohodnotiť a tí, čo sa vyskytli u všetkých, museli odísť. 

Vyradenie prevaţne sluţobne starších policajtov komentoval 
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slovami, ţe starého psa neohneš. V piatok 30. januára 2009, v 

deň podpísania dohôd, malo dokonca údajne dôjsť k fyzic-

kému útoku na zástupcu náčelníka Petra Vojtěcha na jedného 
z odchádzajúcich policajtov, lebo ten ho mal údajne pri 

odchode zo zamestnania opľuť. Náčelník mestskej polície 
JUDr. Stanislav Bero však tento incident nekomentoval.  

Na margo prepustenia mestských policajtov uviedol, ţe 

zniţovaním počtu stavu policajtov sa neohrozuje bezpečnosť 
mesta a jeho obyvateľov. Súčasne doplnil, ţe jeho stretnutie 

s predstaviteľmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Trenčíne, bolo dohodnúť vzájomný kontakt, aby sa so 

súčasným stavom v trenčianskych uliciach vysporiadali.  

V mestskej polícii zváţia, koľko nových príslušníkov 
zoberú a či vôbec niekoho príjmu. Doposiaľ sa počet 

policajtov riadil usmernením, aby na tisíc obyvateľov bol 
jeden príslušník, takţe ich bolo 59. „Policajti si musia 

uvedomiť, ţe slúţia občanom a návštevníkom Trenčína, a 

tomu musia prispôsobiť svoje správanie. Väčšina to chápe, 
stačilo ich len naštartovať.“ Personálne otázky sú v plnej 

kompetencii nového náčelníka mestskej polície. Tá má 
samostatnú zloţku rozpočtu a odtiaľ sa peniaze na odmeny 

budú čerpať. 

Pri anonymnej ankety občanov bola vyjadrená ich mienky 
predovšetkým, ţe : 

- počet odchádzajúcich policajtov je dosť vysoký a aj výška 
ich odmien je privysoká; 

- policajti budú chýbať v meste; 

- im pridelené odmeny mohli pouţiť na údrţbu a čistenie 
mesta; 

- ľudia, ktorí sú prepustení z fabrík, tí nedostanú nič;  
- myslím si, ţe budú chýbať, len dúfam, či ich nahradia 

lepšími. Odstupné si nezaslúţia, 

Vlastné poznámky 



 33 

V utorok 3. februára 2009 prijal primátor Trenčína Ing. 

Branislav Celler zástupcov cirkví a náboţenských denomi-

nácií pôsobiacich na území mesta Trenčín. Medzi prítomnými 
boli aj zástupca primátora Tomáš Vaňo, poslanec mestského 

zastupiteľstva PhDr. Marián Kvasnička, dlhodobo uvoľnená  
poslankyňa Janka Fabová, vedúca oddelenia Útvaru kultúry 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Janka Masárová a pra-

covníčka Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 

Hana Gallová. 

„Srdečne vás všetkých vítam. Stretávame sa, ako vidím, v 
pravidelnej zos-

tave. Mám po-

cit, ţe sa tu 
všetci poznáme, 

čo je skvelý 
predpoklad pre 

otvorenú disku-

siu,“ pozname-
nal na úvod 

stretnutia Ing. 
Branislav Celler 

a pokračoval slovami, „verím, ţe aj v tomto neľahkom roku 

zvládneme realizáciu pripravovaných projektov. Som veľmi 
rád, ţe sa po troch rokoch podarilo úspešne zavŕšiť rekon-

štrukciu terajšieho Mariánskeho námestia a priľahlých objek-
tov. Máme tak nový mestský klenot, na ktorý môţeme byť 

právom hrdí. “ 

Jednou z najznámejších náboţenských akcií je kaţdoročne 
konajúca sa púť na Skalku pri Trenčíne. Podľa slov dekana 

trenčianskej farnosti Mgr Milana Kupčíka, púť v roku 2008 
sa naozaj vydarila a sprevádzali ju pozitívny ohlas veriacich. 

Ak sa do obnovy Skalky zapojí spolu s cirkvou aj Mesto 

Trenčín, podarí sa spropagovať toto historické pútnické miesto 
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aj beţným turistom a návštevníkom Trenčína, vyslovil sa Mgr. 

Milan Kupčík. Spolu s primátorom sa zhodli, ţe obaja majú 

záujem nebulvarizovať miesto, ale zachovať Skalku v jej 
sakrálnej podobe.  

Mgr. Jozef Varhaník, farár kostola sv. Rodiny v tren-
čianskom sídlisku Juh vyjadril presvedčenie, ţe prístavbu 

kostola stihnú uskutočniť do leta, aby v prázdninových mesia-

coch mohla byť vyuţívaná mládeţou. „Čo sa týka farskej 
budovy, máme záujem ju kompletne dokončiť do zimy a 

následne všetko farebne aj architektonicky zladiť.“  Jeho po-
zornému oku neušlo, ţe okolie kostola sa stáva oázou pokoja a 

oddychu pre mladé rodiny s deťmi. „Boli by sme radi, keby sa 

náš chrám a jeho okolie stali centrom budúceho Námestia 
Svätej Rodiny“, s takýmto zaujímavým návrhom sa obrátil na 

predstaviteľov Mesta Trenčín. 
Obyvateľov, ktorí pri prechádzaní 

okolo evanjelického kostola zdvihnú 

zrak, zaujme čulý ruch na streche 
tohto chrámu. Z programu Minister-

stva kultúry Slovenskej republiky 
„Obnovme svoj dom“ sme získali 

finančné prostriedky na výmenu strešnej krytiny, do ktorej 

sme sa v závere minulého roka 2008 pustili. „Je to prácne, 
termín sme si vyberať nemohli, robiť sa začalo akonáhle prišli 

financie,“ vysvetlil farár evanjelic-
kej cirkvi a.v. v Trenčíne Mgr Ján 

Bunčák,. Ak  to dobre dopadne, 

pustili by sa v tomto roku aj do 
úpravy fasády kostola. Problémo-

vým sa javí priestor medzi kostolom 
a bývalým Okruhovým domom 

armády (ODA), kde sa to niekedy hemţí bezdomovcami a 

fajčiacimi študentmi. Dotkol sa problematiky evanjelického 

Ing. Branislav Celler 

PhDr. Marián Kvasnička 
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cintorína, v ktorom sa niektorí nespratníci z jeho susedstva sa 

zbavujú odpadu tak, ţe ho jednoducho prehodia cez plot. 

„Naposledy bolo toho na niekoľko kontajnerov, ale situácia sa 
pomaly zlepšuje. Je vidieť, ţe starostlivosť aj zo strany Mesta 

funguje,“ doloţil na záver svojho vystúpenia Mgr. Ján 
Bunčák. Kladne zhodnotil spoluprácu s Mestom Trenčín, keď 

v uplynulom roku sa podarilo zrealizovať koncertné turné 

spevokolu Zvon do Kragujevaca. 
Predstavitelia ţidovskej obce plánujú oţivenie a sprístup-

nenie synagógy. Okrem toho sa starajú o cintorín, ktorému 
chýba oplotenie v hornej časti. V dnešnej dobe sa tam 

nepochováva často. Kosieva sa tri aţ štyri krát do roka. 

Grékokatolíkov v Trenčíne je málo. Potomkov občanov, 
ktorí sa presťahovali z východu Slovenska, vzala pod 

ochranné krídla mestská farnosť. Pravidelne sa stretávajú v 
kaplnke sv. Anny.  

Cirkev adventistov siedmeho dňa bola zastúpená Já-     

nom Muráňom. 
Orientuje sa naj-

mä na činnosť s 
mladými ľudmi. 

„Keď sa v dneš-

nej dobe často 
hovorí o krízach, 

preto viesť mla-
dých ľudí k du-

chovnému ţivotu 

nie jej jednodu-
ché.“ Prítomných pozval na  muzikál, ktorý odohrajú 8. marca 

2009.  
Na území Trenčína je registrovaná tieţ Cirkev Jeţiša Krista 

Svätých neskorších dní. Jej členovia sa venujú prevaţne 

misionárskej činnosti. Prítomný zástupca tejto cirkvi konšta-
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toval, „keď prídem na Mestský úrad v Trenčíne, vychádzajú 

nám v ústrety. Kontakt na našu riadne registrovanú cirkev 

zaradili aj na webovú stránku mesta.“   
Problémom cirkví s početne menšou členskou základňou je 

nájsť vyhovujúce priestory na svoju činnosť. Podobné skú-
senosti má aj Štefan Pap, ktorý v pozícii zástupcu biskupa pre 

misiu zastupoval na stretnutí  Apoštolskú cirkev na Slovensku. 

Konštatoval, ţe mali náročný rok, lebo trikrát sme menili 
priestory. Napriek všetkému, naším zámerom, cieľom a úsilím 

je aj naďalej pomáhať ľuďom, najmä tým zo sociálne slabých 
rodín. Podobne ako v predchádzajúcom roku i v minulom roku 

v spolupráci s Mestom Trenčín rozdávali trvanlivé konzervy 

bezdomovcom.  
Zástupcovia 

cirkví spolu 
s predstaviteľ-

mi mesta Tren-

čín sa jedno-
myseľne zhodli 

na opodstatne-
nosti spoloč-

ných stretnutí. 

„Cením si kaţ-
dého z vás, 

ktorý si kaţdý z vás v tej ktorej svojej oblasti vykonávate 
prospešné činnosti. Som presvedčený, ţe aj naďalej budeme 

vyuţívať priestor na rozvíjanie vzájomného dialógu. Pre 

občana má veľký význam to, čo robíte. V mene Mesta Trenčín 
vám za to ďakujem a teším sa na spoluprácu v roku 2009“, 

povedal na záver stretnutia primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler. 

Vlastné poznámky 
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Od 5. do 8. februára 2009 sa uskutočnil 18. stredoeurópsky 

veľtrh cestovného ruchu Holiday World 2009 vo výstavnom 

centre Incheba Expo v Prahe. Jeho súčasťou boli sprievodné 
podujatia 3. gastronomic-

ký veľtrh Top Gastro 
a 2. medzinárodný veľ-

trh golfu a golfového tu-

rizmu. Zúčastnilo sa ho 
870 vystavovateľov z tak-

mer 50 krajín sveta. Pred-
stavili sa všetky krajiny 

strednej Európy, takmer 

všetky krajiny z okolia 
Stredozemného mora a exotické krajiny ako Dubaj, Thajsko, 

India, Taiwan, Sýria, Bangladéš, Pakistan a Nepál. Osobitné 
postavenie v spleti vystavovateľov mala Slovenská republika 

so svojou ponukou, keď prostredníctvom Slovenskej agentúry 

pre cestovný ruch pripravila zastúpenie všetkých krajov 
včítanie Trenčianskeho. Návštevnosť expozície Trenčianskeho 

samosprávneho kraja pod názvom Dary zeme potvrdila, ţe 
Slovensko je stále pre Čechov vyhľadávanou destináciou pre 

svoju geografickú a jazykovú blízkosť a tradície. Túto skutoč-

nosť potvrdila aj spravodajská relácia  ČTV 1, v ktorej ria-
diteľka divízie obchodu spoločnosti Incheba Praha Ing. 

Simona Šenkýřová sa pochvalne vyjadrila o expozícii Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Spolu vystavovateľmi boli 

Mesto Trenčín a Regionálne zdruţenie cestovného ruchu 

Horná Nitra. Spolu vystavovatelia vyuţili túto obrovskú 
príleţitosť a predstavili svoju ponuku od hlavných atraktivít aţ 

po ubytovacie zariadenia. V prvý deň otvorenia sa veľtrhu 
osobne zúčastnil ako jediný slovenský ţupan predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH a za Mesto Trenčín poslankyňa dlhodobo uvoľnená pre 



 38 

výkon funkcie Janka Fabová. Počas veľtrhu navštívili expo-

zíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja viaceré významné 

osobnosti, z ktorých moţno menovať mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej repu-

blike  Peter Brňo, poslanec Parlamentu Českej republiky Jiří 

Paroubek, riaditeľ Slo-

venského inštitútu 

v Prahe  Vladimír Va-

lovič, riaditeľ odboru 

politiky a regionálneho 
rozvoja v turizmu na 

Ministerstve hospodár-

stva Slovenskej repu-
bliky Ing. Marián Buj-

na, vedúca oddelenia 
zahraničných vzťahov v turizme na Ministerstve hospodárstva 

Slovenskej republiky Ing. Michaela Potočárová, generálny 

riaditeľ spoločnosti Incheba, a.s. Ing. Alexander Rozin a ďal-
ší. Okrem spoluvystavovateľov sa na práci expozície podieľali 

úspešne sokoliari Jozef a Ján Tomíkovci z Prievidze a drotár 
Jaroslav Rod z Dubnice nad Váhom.  

www.tsk.sk 09.02.2009 

 
V pondelok 16. februára 2009 prijal predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH so 
svojimi spolupracovníkmi, delegáciu poslancov a senátorov 

Parlamentu Rumunskej republiky, ktorá bola vedená tajom-

níkom parlamentného výboru pre verejnú správu Trifonom 

Belacurencu. V delegácii bol aj mimoriadny a splnomocnený 

veľvyslanec Rumunskej republiky v Bratislave Jeho Exce-
lencia Gheorghe Anghelo, Hostia si so záujmom vypočuli 

podrobnú prezentáciu Trenčianskeho kraja a podrobne sa 

zaujímali o problematiku, v ktorej pôsobia, t.j. o školstvo, 
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ekológiu, zdravotníctvo, dopravu či sociálne sluţby. Prezreli si 

Centrum sociálnych sluţieb na Juhu v Trenčíne, ktoré prešlo 

modernizáciou za pomoci európskych fondov v rozsahu               
14,5 milióna Sk.  

V ten istý deň po návšteve Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja navštívili Mesto Trenčín, kde ich prijal pri-

mátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Ten ich zoznámil 

zo základnými historickými a ekonomickými informáciami 
o meste Trenčín. Hostia vyjadrili obdiv, ţe mesto vedie mladý 

kolektív, čo je zárukou 
rýchleho presadzovania 

progresívnych metód 

v práci mestských or-
gánov. Zaujímali sa 

organizáciu domového 
odpadu, i o tom ako 

mesto prispieva v sú-

časnom zloţitom obdo-
bí na rozvoji zamest-

nanosti. Na závere prijatia sa podpísali do pamätnej knihy 
mesta Trenčín a prezreli si na Mariánskom námestí a pia-

ristický kostol. 

Hostia z Rumunska v Trenčíne začali svoj trojdňový pra-
covný pobyt a dňa 17. 

februára 2009 navštívili 
ďalšie miesta nášho re-

giónu – priemyselný 

park v Myjave, Domov 
sociálnych sluţieb Úsvit 

a Gazdovský dvor 
v tomto meste. Ústred-

nou témou rokovania 

bolo zbierať informácie o našich skúsenostiach v oblasti čer-
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pania prostriedkov z eurofondov, ako praktická činnosť orgá-

nov samosprávy.  

Vlastné poznámky 
 

Nitrianskeho biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka na 
vlastnú ţiadosť prijal dňa 17. februára 2009 primátor mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler. Na stretnutí sa zúčastnili de-
kan Trenčianskeho deka-

nátu a správca Tren-

čianskej farnosti Mgr. 

Milan Kupčík, občian-

sky aktivista MUDr. 

Ivan Horváth a projek-

tant Ing. Ludovít Mas-

ník. Hlavnou témou 
stretnutia bolo preroko-

vanie moţností napojenia pútnického miesta Skalka na vodo-
vod v súvislosti s investičnými zámermi jej dobudovania, 

pretoţe výdatnosť terajšej studni je malá a kvalita ovplyvnená 

znečistením Váhu. Vypracovaná objemová štúdia posúdila 
viaceré moţnosti napojenia Skalky na vodovod predovšetkým 

z pohľadu na finančné náklady, pretoţe kvalita vody je pri-
bliţne rovnaká. Štúdia potvrdila, ţe najoptimálnejším riešením 

napojenia Skalky na vodu je predĺţenie existujúceho vodo-

vodu zo Zamaroviec s predpokladanými rozpočtovými náklad-
mi na súčasnú cenovú hladinu 200 000 eur (6 miliónov Sk), 

vrátane prečerpávacej stanice. Druhým variantom napojenia 
Skalky na vodný zdroj bolo 

spomenuté privedenie vody zo 

Skalky nad Váhom, ale táto 
trasa vodovodu je podstatne 

dlhšia a finančne nákladnejšia.   
Vychádzajúc zo skutočnos-

ti, ţe lokalita je celoročne nav-
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števovaná, mala by návštevníkom poskytovať aj širšie sluţby 

včítane sociálnych zariadení. Táto lokalita je vhodným 

priestorom na realizáciu pastoračnej činnosti, k čomu by mal 
slúţiť nový objekt pútnického domu, ktorý však nemoţno 

realizovať skôr, pokiaľ sa nevyrieši zásobovanie vodou. 
Okrem toho v blízkej budúcnosti začne svoju činnosť 

občianske zdruţenie „Ora et labora“, ktorého zámerom je 

vybudovať náučný chodník od kostola sv. Benedikta na Malej 
Skalke po benediktínsky kláštor. 

 Primátor Ing. Branislav Celler sa vyjadril, ţe „Mesto si 
uvedomuje, ţe Skalka je významným miestom tak vo význa-

me pútnickom, ako aj z hľadiska cestovného ruchu. Potvrdzuje 

to aj návšteva pribliţne 30 - tisíc pútnikov v minulom roku 
2008. I preto je nutné sa zaoberať s nastolenou poţiadavkou“. 

Predloţenú projektovú dokumentáciu prekonzultuje s Tren-
čianskou vodárenskou spoločnosťou a dá k nej svoje stano-

visko po technickej stránke a k moţnosti realizácie. 

Vlastné poznámky 
 

Od 1. marca 2009 budú môcť cestujúci v mestskej hro-
madnej doprave v Trenčíne nastupovať do autobusov dvoje 

dverami. Takúto informáciu poskytla kancelária primátora 

Mesta Trenčín dňa 12. februára 2009. Zavedenie tejto novoty 
do nastupovanie sledovalo jediný cieľ a to zrýchliť nastupo-

vanie cestujúcich do autobusov.  
Nastupovanie predný-

mi dverami je určené pre-

dovšetkým pre cestujúcich 
platiacich v hotovosti za 

cestovný lístok. Samo-
zrejme, ţe môţu vstúpiť 

i cestujúci s platbou na 

čípovú kartu.  
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Nastupovanie druhými dverami je vyhradené drţiteľom 

čipových kariet s dostatočným kreditom. Pri tomto spôsobe 

nastupovanie nebude vydávaný cestovný lístok. Platba prebeh-
ne priloţením čipovej karty na prístroj, ten ho zvukovo po-

tvrdí a cestujúci súčasne na displeji uvidí výšku cestovného, 
peňaţný zostatok na karte a aj platnosť karty. Kontrolu úhrady 

cestovného budú vykonávať revízori čítačkami. Kredit si bude 

moţno dobiť u vodiča tak ako doteraz. 
V prvom polroku 2009 sa pripravili v mestskej hromadnej 

doprave ďalšie dve zmeny : 
- na troch zastávkach mestskej hromadnej doprave budú 

umiestnené elektronické tabule, na ktorých budú uverejnené 

reálne časy príchodu najbliţších príchodov vozidiel liniek 
na zastávku, ich prípadné meškanie alebo porucha  

- v štyroch lokalitách na území mesta budú umiestnené 

automaty, ktoré budú slúţiť na dobíjanie peňaţnej hotovosti 
na čípové karty, ale aj na zakúpenie časových predplatných 

lístkov. Pre zakúpenie časových predplatných lístkov musia 
byť na toto čipové karty uţ prispôsobené, čo znamená 

nutnosť zakúpenia prvého časového predplatného lístka v 

predpredajnej kancelárii SAD Trenčín, a.s.  
Vlastné poznámky 

 
Nezvyčajný úvod ma-

lo jubilejné 20. rokova-

nie zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávne-

ho kraja dňa 25. februára 
2009, keď sa začalo mi-

nútou ticha za obete tra-

gédie v Polomke. Potom 
jeho priebeh pokračoval 

podľa pripraveného pro-
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gramu. Poslanci rozhodli o viacerých majetkových prevodoch, 

keď napríklad : 

■ schválili kúpu športového areálu v  Zlatovciach za symbo-
lickú sumu 0,03 euro od Mesta Trenčín do vlastníctva Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, 
■ zverilo tento majetok do správy Športového gymnázia 

v Trenčíne za účelom vybudovania kvalitného atletického 

štadióna a telocvične z prostriedkov európskych fondov 
alebo Ministerstva školstva Slovenskej republiky,  

■ rozhodli o predaji budovy zubnej polikliniky v Novákoch, 
s garáţami, zastavanými plochami a nádvoriami za cenu 

116.510 euro, 

■ rozhodli o predaji Školy v prírode v Belušských Slatinách, 
vrátane príslušnej školskej jedálne za 355 200 euro. 

    Poslanci schválili : 
■ premenovanie šiestich Spojených škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na stredné 

odborné školy; 
■ dodatky k zriaďovacím listinám škôl, návrhy na zrušenie  

škôl a školských zariadení 
- k 28. februáru 2009 boli zrušené Stredné odborné školy 

(pôvodne dvojročné učilištia), ktorých učebné odbory 

boli zaradené do stredných odborných škôl.  
- bol zrušený Školský klub detí pri Gymnáziu v Novákoch 

a Školský internát pri Strednej odbornej škole v Púchove. 
- k 1. júlu 2009 bol schválený návrh na vyradenie Výdajnej 

školskej jedálne na Veľkomoravskej ul. v Trenčíne pri  

Strednej odbornej škole podnikania. 
Poslanci schválili zabezpečenie spolufinancovania europro-

jektu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trenčian-
skom samosprávnom kraji vo výške 74.686,32 euro. 

Poslanci vzali na vedomie : 
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■ záverečnú správu k projektu “Multilaterálna sieť pre 

podporu vzniku podnikov“,  

■ informatívnu správu o spolupráci Trenčianskeho samo-
správneho kraja s partnerskými regiónmi v roku 2009,  

■ a správu o činnosti zastúpenia Trenčianskeho samo-
správneho kraja v Bruseli za rok 2008 

■ informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky v Trenčianskom samo-
správnom kraji,  

■ správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za 2. polrok 
2008, správu o vy-

bavovaní sťaţností 

a petícií na Úrade 
Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 
v 2. polroku 2008, 

■ schválili aj polroč-

nú odmenu hlavné-
mu kontrolórovi, 

■ schválili menova-
nie Ing. Oľgy 

Kušnierikovej za riaditeľku Domova dôchodcov - DSS 

v Hornej Maríkovej. 
Vlastné poznámky 

 
Pred rokovaním Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 

26. februára 2009 uskutočnil primátor Ing. Branislav Celler 

tlačovú besedu, na ktorej s prednostom Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Františkom Sádeckým a vedúcim Finan-

čného útvaru Mestského úradu v Trenčíne Ing. Františkom 

Orolínom, na ktorej  informovali novinárov o : 

- dopade hospodárskej krízy a následnej novely zákona                  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
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správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na rozpočet Mesta Trenčín. Z infor-

mácie vyplynulo, ţe Mesto Trenčín by malo v roku 2009 
ušetriť 45 miliónov euro. Keďţe pri schvaľovaní rozpočtu 

na rok 2009 zastupiteľstvo predpokladalo určité deformácie 
z dôvodu celosvetovej krízy, tak tieto skutočnosti zohľad-

nila rozpočte Mesta Trenčín. Ing. Branislav Celler spresnil, 

ţe skracovanie rozpočtu sa nedotkne školstva a sociálnych 
vecí; 

- proteste prokurátora proti Všeobecne záväznom nariadení č. 
3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na území 

mesta Trenčín. Ide konkrétne o ustanovenie Všeobecne 

záväzné nariadenie z roku 1997, ktoré sa dnes nevyuţíva 
a bolo navrhované na zmenu uţ v legislatívnom pláne 

Mestského úradu v Trenčíne pre rok 2009 a  ktoré v minu-
losti umoţňovalo mestu poveriť odťahovaním vozidiel inú 

právnickú alebo fyzickú osobu na základe obchodného 

vzťahu. Podľa protestu môţe odstraňovať vozidlá iba 
správca cesty, ktorými je pri miestnych komunikáciách 

obec, prípadne právnická osoba zriadená alebo zaloţená 
obcou na účel správy miestnych komunikácií;  

- dvoch uchádzačoch na funkciu hlavného kontrolóra a to 

Ing. Martina Bičana a Ing. Libušu Zigovú, ktorá v súčas-
nom období pôsobí ako hlavný kontrolór Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka. Bolo zdôraznené, ţe na 
dnešnom mestskom zastupiteľstve hlavný kontrolór musí 

byť schválený. 

Vlastné poznámky 
 

V ten istý deň 26. februára 2009 po tejto tlačovej konfe-
rencii sa začalo rokovanie Mestského zastupiteľstva v Tren-

číne privítaním poslancov a schválením programu jeho roko-

vania primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Celle-
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rom. Ako prvý vystúpil hlavný kontrolór Mesta Trenčín Ing. 

Martin Bičan s informatívnou správou o výsledkoch kon-

trolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za druhý 
polrok 2008 a informatívnou správou o stave a úrovni vy-

bavovania sťaţností a petícií občanov za rok 2008. Majetkové 
prevody predniesol predseda finančnej komisie MUDr. Ľubo-

mír Sámel. A potom prišla na program voľba nového hlav-

ného kontrola Mesta Trenčín, pre-
toţe súčasnému hlavnému kontro-

lórovi končí 28. februára 2009 
funkčné obdobie. Primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler ozná-

mil, ţe do stanoveného času sa pri-
hlásili o túto funkciu dvaja uchá-

dzači a to doterajší hlavný kontrolór Ing. Martin Bičan a Ing. 
Libuša Zigová, ktorá v súčasnej dobe pôsobí v funkcii hlavnej 

kontrolórky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 

Obaja uchádzači predniesli svoje 
vízie činnosti v nasledujúcom voleb-

nom období. Vo verejnom hlasovaní 
počtom 18 hlasov bola Ing. Libuša 

Zigová zvolená do funkcie hlavného 

kontrolóra na obdobie šiestich rokov. 
V ďalšej časti rokovania vyhoveli 

poslanci protestu prokurátora k zneniu Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 3/1997 

o premávke na mest-

ských komuniká-
ciách, ktoré sa ne-

pouţíva od roku 
2002, ale je stále 

platné. Išlo o naria-

denie, podľa ktorého 

Ing. Branislav Celler otvára rokovanie zastupiteľstva 

Ing. Libuša Zigová 
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mohlo mesto Trenčín poveriť odťahovaním motorových vozi-

diel inú právnickú či fyzickú osobu na základe obchodného 

vzťahu. V závere rokovania mestského zastupiteľstva poslanci 
schválili, aby poslanec PhDr. Marián Kvasnička rozšíril 

rady sobášiacich poslancov a návrh koncepcie rozvoja infor-
mačného systému. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 109/1/09 
 

Strana Smer sa v piatok 28. februára 2008 po roku opäť 
pokúsila oţiviť Medzinárodný deň ţien. Pred Mestskou špor-

tovou halou v Trenčíne hrala dychovka a vo vnútri si chystal 

vtipy zabávač Peter Marcin. Z autobusov sa vyrojili zástupy 
ţien, usmiatych, zvedavých a spomínajúcich. Len mladých 

ľudí, ktorí by tradíciu odovzdali ďalej, prišlo poriedko. Sála 
bola plná. Sedačky boli studené, viaceré babičky sedeli v 

koţuchoch. Po pódiu sa spočiatku prechádzal Marcin a 

vysvetľoval históriu sviatku ţien, keď pred sto rokmi asi 20-
tisíc krajčírok bojovalo za lepšie pracovné podmienky. Prího-

vor predsedu Vlády 
Slovenskej republiky 

a predsedu strany 

Smer Róberta Fica 
sa tieţ dotkol práce, 

keď spomenul súčas-
nú hospodársku krí-

zu. Potom zarecitoval 

básničku o bozkoch, 
ktorú napísala jedna 

jeho priateľka, zoţal 
veľký potlesk a uviedol ďalších svojich straníkov. „Prídu 

krajší a múdrejší.“ Ďalším vystupujúcim bol minister vnútra 

Slovenskej republiky Róbert Kaliňák, ktorý svoje vystúpenie 
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začal komplimentom ţenám, keď povedal „z roka na rok ste 

krajšie a krajšie a ja mám väčšiu trému. Tieţ mám uţ prsteň, 

ukázal ho publiku a povedal, uţ som dolietal.“  A potom 
doletel, akoby z inej časovej dimenzie minister kultúry 

Slovenskej republiky Marek Maďarič, keď sa snaţil nadvia-
zať na načatú tému o fešákovi Róbertovi Kaliňákovi, keď 

povedal, ţe tí krajší, teda uţ prišli po mne. Peter Marcin ho s 

úsmevom poopravil, ţe mohli prísť jedine pred ním. Zábava 
plynula. Niektoré dámy ovládla nostalgia. „Je dobre, ţe si nás 

takto znova uctia. Kedysi sme v práci dostávali kvety a teraz? 
Je deň matiek, a to je všetko,“ prezradila sedemdesiatnička 

Oľga Stehlíková. Úpadok sviatku absurdne prisúdila mladým 

ţenám. „Začali sa opíjať a tak...“ Tých pár chlapov, čo sa 
motalo okolo toľkých ţien, vyzeralo pokojne. Nedali sa 

vyviesť z miery. Tie slovenské včera dostali pohľadnicu 
s omladnutým Ficom. 

Trenčianske noviny 02.03.2009 

 
Dňa 11. marca 2009 informoval predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. noviná-
rov z rokovania 16. plenárneho zasadnutia Kongresu miest-

nych a regionálnych samospráv Rady Európy konaného 

v dňoch 3. aţ 5. marca 
2009 v Štrasburgu. 

Konštatoval, ţe jednou 
z nosných tém za-

sadnutia boli referáty 

predstaviteľov miest-
nych a regionálnych 

samospráv o moţných 
dopadoch súčasnej 

hospodárskej a fi-

nančnej krízy na sa-
MUDr. Pavol Sedláček na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu 
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mosprávy. Hovorilo sa aj o rôznych regionálnych projektoch 

a spolupráci viacerých regiónov v rámci Európskej únie, ale aj 

o spolupráci s nečlenskými krajinami Európskej únie. Boli 
napríklad ocenené niektoré spoločné projekty z oblasti 

Čiernomorského regiónu, ale aj z oblasti Juţnej Európy. 
Jednou z otvorených tém bolo zastúpenie ţien v politike a 

osobitne v oblasti samosprávy, ale aj moţnosti samospráv, ako 

zamedziť páchaniu domáceho násilia na ţenách. Za mimo-
riadne inšpirujúce označil trenčiansky ţupan podrobnú pre-

zentáciu niektorých cyperských a talianskych regiónov v 
Štrasburgu.  

tsk.sk 11.03.2009 

 
Vo štvrtok 12. marca 2009 navštívila Trenčiansky samo-

správny kraj členka Európskej komisie a komisárka pre 
regionálnu politiku Danuta Hübner. Najprv rokovala s pred-

sedom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom 

Sedláčkom, MPH a neskôr 
s primátorom Mesta Trenčín 

Ing. Branislavom Cellerom.  
Predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH počas 
stretnutia informoval svojho 

hosťa o pripravenosti Tren-
čianskeho samosprávneho 

kraja na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov, skúsenosti 

s implementáciou výziev v pôsobnosti vyššieho územného 
celku, ako aj dopady finančnej krízy na plánované projekty.  

 O stretnutí s Danutou Hübner predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH povedal, 

ţe jeho hosť navštívil náš kraj po prvýkrát, hoci v minulosti sa 

uţ pracovne stretli viackrát či uţ v Bruseli, alebo na Slo-
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vensku. „Predstavil som jej región, naše záujmy a koncepcie 

a v druhej časti stretnutia sme diskutovali o tom, ako sme 

technicky a personálne pripravený na implementáciu projek-
tov. Priblíţil som naše nosné projekty, prostredníctvom kto-

rých sa budeme snaţiť odstrániť modernizačný dlh v zaria-
deniach v našej zria-

ďovateľskej pôsob-

nosti, rekonštruovať 
cesty, skvalitniť 

podmienky v škol-
ských, kultúrnych 

zariadeniach či  roz-

šíriť kapacity v so-
ciálnych zariade-

niach.“ Dôvod náv-
števy v Trenčian-

skom samospráv-

nom kraji objasnila Danuta Hübner, keď povedala, ţe „keďţe 
som komisárkou Európskej komisie  pre regionálnu politiku, 

byť v Trenčíne bola pre mňa príleţitosťou lepšie porozumieť 
problémom a výzvam, ktorým región čelí. Je pre mňa dôleţité 

stretnúť sa s regionálnymi orgánmi a zoznámiť sa s projektmi, 

ktoré Európska komisia spolufinancovala. So ţupanom sme  
prediskutovali rozvoj celého regiónu, aby som lepšie poro-

zumela problémom súvisiacim so súčasnou krízou a tieţ 
spoznala projekty, ktoré sú dôleţité pre budúcnosť regiónu. In-

formovala som ho, ako môţe Európska komisia pomôcť pri 

riešení problémov. Keďţe som navštívila mnoţstvo regiónov, 
môţem povedať, ţe vo všetkých nových členských štátoch ich 

majú podobné, všetky potrebujú investovať do infraštruktúry, 
aby boli regióny lepšie prístupné. Samozrejme dnes je veľkým 

problémom investovanie do cestnej infraštruktúry, preto treba 

hľadať spoločné riešenia.“  
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V popoludňajších hodinách prijal Danutu Hübner primátor 

Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V jeho sprievode 

navštívila prevádzku malej vodnej elektrárne na Váhu v Tren-
čianskych Biskupiciach, ktorej 

výstavbu spolufinancovala 
Európska únia a po nej si pre-

zrela závod na výrobu prete-

kárskych auto modelov X-ray, 
tieţ sčasti financovanom z Eu-

rópskych fondov. „Na príklade 
vodnej elektrárne aj závodu 

vidíme efektívne vyuţitie eurofinancií. Obe navštívené pre-

vádzky ma zaujali – vodná elektráreň svojím pozitívnym vply-
vom na ţivotné prostredie, pretoţe na výrobu elektriny sa tu 

vyuţíva obnoviteľný zdroj energie a tieţ celkovou nenároč-
nosťou fungovania a návratnosťou vloţených prostriedkov. 

Továreň na modely áut je zase príkladom, ako z rodinnej 

firmy moţno vybudovať fungujúcu spoločnosť s takmer stov-
kou zamestnancov,“ povedala na stretnutí s novinármi Danuta 

Hübner. Netreba sa báť vyuţívať prostriedky z Európskej 
únie, “ Danuta Hübner poukázala na moţnosť získať financie 

z eurofondov. Zdôraznila, ţe aktuálnym cieľom je zjedno-

dušenie administratívnych procesov spojených s čerpaním 
zdrojov a urýchlenie získania prostriedkov napríklad v podobe 

ich predfinancovania. 
Primátor Ing. Branislav 

Celler prezentoval ko-

misárke Danute Hübner 
najdôleţitejší projekt 

mesta Trenčín, ktorým 
je nový cestný most cez 

rieku Váh, ktorý čaká na 

prísun eurofondov. 

privítanie Danuty Hübnerovej primátorom Ing. B. Cellerom 

malá vodná elektráreň v Trenčíne 
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„Mesto pripravilo projektovú dokumentáciu a teraz je dôleţité, 

aby administratívny proces posudzovania celkového projektu 

bol úspešne dokončený, aby sa most začal stavať, pretoţe 
dopravná situácia v meste je v špičke kritická,“ povedal pri-

mátor mesta Ing. Branislav Celler. O jeho slovách sa mohla 
komisárka presvedčiť pri prejazde mestom na „vlastnej koţi“,         

keď sa premiestňovala autami zo Zámostia do závodu X-rey, 

na opačnú stranu mesta.  
www.tsk.sk 12.03.2009 

www.trencin.sk 12.03.2009 
 

Mesto Trenčín dňa 13. marca 2009 poskytlo priestor na 

rokovanie prezídiu Únie miest Slovenska, ktoré zhodnotilo 
priebeh súčasnej hospodárskej krízy v podmienkach samo-

správ miest a obcí Slovenska. Vo svojom záverečnom pre-
hlásení uviedlo, aby : 

- v súčasnej hospodárskej kríze štát zastavil ďalší prechod 

kompetencií zo štátu na samosprávy bez toho, bez 
finančného krytia.  

- mestá a obce šetrili v beţných výdavkoch a podporovať 

napríklad zvýšenie efektívnosti pri spotrebe energie.  
Únia miest Slovenska týmto vyhlásením reagovala na ak-

tuálnu situáciu, keď všetky mestá, obce a vyššie územné celky 
v súvislosti s krízou a 

zmenou daňového 

zákona budú mať 
tento rok niţšie príj-

my z podielových 
daní, ako pôvodne 

očakávali. Prezident 

Únie miest Sloven-
ska a primátor  Tr-

navy Ing. Štefan 
zľava – primátor Bratislavy Ing. Andrej Ďurkovský, predseda Únie miest Slovenska Ing. 

Marián Minarovič, primátor Trnavy Ing. Štefan Bošniak, primátor Trenčína Ing. B. Celler 

http://www.trencin.sk/
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Bošnák pri stretnutí s novinármi ako príklad uviedol nedávno 

prenesenej kompetencie zákon o sociálnych sluţbách, na 

ktorého plnenie zo strany samospráv prináša so sebou veľké 
finančné poţiadavky. Únia miest Slovenska prišla aj s poţia-

davkou do vlastných radov, preto Ing. Štefan Bošnák poţiadal 
samosprávy, aby nevyuţívali moţnosť beţné výdavky hradiť 

aj z kapitálových príjmov, ale aby išli cestou šetrenia. Viaceré 

samosprávy uţ napríklad pristúpili k zmrazeniu výdavkov vo 
viacerých oblastiach, ako sú opravy ciest, projekty na 

vzdelanie zamestnancov, rekonštrukčné práce a podobne. 
Zdôraznil, aby samosprávy nehádzali podnikateľom polená 

pod nohy a nezvyšovali miestne dane. O podpore zatepľovania 

domov a vyuţitia obnoviteľných zdrojov energie sa vyjadril 
primátor hlavného mesta Slovenska Bratislavy Ing. Andrej 

Ďurkovský. Podľa neho ušetria sa výdavky za energie a 
prinesú ďalšie pracovné miesta. V tejto téme by pomohli 

programy vytvorené na úrovni štátu. S krízou je potrebné 

prispôsobiť výber projektov, ktoré budú hradené z euro-
fondov. Únia miest Slovenska ţiada štát, aby urýchlil a 

zefektívnil ich čerpanie. Trenčiansky primátor Ing. Branislav 

Celler doplnil, ţe je potrebné pozmeniť samotný finančný 

mechanizmus, ktorý by umoţnil samosprávam jednoduchšie 

čerpať eurofondy. Naráţal na to, ţe najmä menšie obce si 
nemôţu dovoliť 

z vlastných financií 
hradiť drahé projek-

ty a čakať ich refun-

dáciu z Európskej 
únie. Sme o tomto  

pripravení rokovať. 
Únia miest Slo-

venska sa opätovne 

zaoberala riešením 
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statickej dopravy. Od štátu ţiadajú “malú novelu” cestného 

zákona, ktorá by im zvýšila právomoci pri riešení parkovania 

a aby im zákon pevne stanovil moţnosť riešiť dopravu 
prostredníctvom vyberania parkovného. Podľa primátora Ing. 

Branislava Cellera sú mestá v tejto otázke diskriminovaní 
oproti súkromným správcom parkovísk. Ing. Štefan Bošňák 

dodal, ţe mestám neide o zarábanie peňazí. V závere treba 

dodať, ţe Únia miest Slovenska vznikla v roku 1994. 
Členskú základňu tvoria prakticky všetky veľké a stredne 

veľké mestá, má celkovo 78 riadnych členov, deväť obcí a päť 
osobitných členov - mestské časti Bratislavy a Košíc. Únia 

v súčasnosti zastupuje sídla s viac ako 2,5 milióna obyva-

teľmi. 
www.trencin.sk 13.03.2009 

Pomocná evidencia 125/1/09 
 

Krst webovej stránky www.trencinjuh.sk sa uskutočnil dňa 

24. marca 2009 v obchodnom centre Juţanka v sídlisku Juh. 
Na krste sa nestrieľalo šampanské, ale sa obdarovávali zá-

kladné školy pôsobiace na sídlisku Juh – Základná škola 
Novomeské-

ho ulica a Zá-

kladná škola 
Východná 

ulica tromi 
kusmi note-

bookov na 

skvalitnenie 
vzdelávania 

ţiakov. “Ve-
ríme, ţe týmo 

pomôţeme 

zlepšiť a 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencinjuh.sk/
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zjednodušiť pedagogický proces na školách a deti budú mať 

väčšiu radosť z ich vzdelávania” vyjadril sa predseda 

občianskeho zdruţenia Juh – Trenčín, Bc. Igor Kuličenko. 
Pokračoval vo svojom vyjadrení, keď povedal, „ďakujem 

poslancovi Branislavovi Zubričaňákovi za finančnú výpomoc 
pri nákupe darov, ako aj primátorovi Ing. Branislavovi 

Cellerovi za jeho osobnú účasť na krste a vymenovania 

stránky za oficiálnu stránku sídliska Juh.” V kultúrnom pro-
grame vystúpila finalistka súťaţe „Slovensko hľadá superstar 

2“ Dominika Mirgová. Záverom treba dodať, ţe webová 
stránka www.trencinjuh.sk od počiatku svojho zverejnenia sa 

teší značnej pozornosti sledovanej návštevnosti. 

www.trencinjuh.sk 27.03.2009 
 

Dňa 9. apríla 2009 v zastúpení vojenského pridelenca 
Ukrajinského veľvyslanectva v Bratislave generálmajora Va-

lerija Borodijenka, tajomník Ústrednej rady Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Tomáš Švec s poslan-
kyňou dlhodobo uvoľnenou pre výkon funkcie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne Jankou Fabovou odovzdali dvanás-
tim členom Sloven-

ského zväzu protifa-

šistických bojovní-
kov v Trenčíne a bý-

valým účastníkom 
bojov na Ukrajine 

počas druhej sveto-

vej vojny pri príle-
ţitosti 64. výročia 

oslobodenia mesta 
Trenčín pamätnú medailu „15 rokov Ozbrojených síl Ukra-

jiny“. V slávnostnom príhovore poslankyňa Janka Fabová 

zvýraznila, ţe „odovzdanie pamätnej medaile občanom mesta 

http://www.trencinjuh.sk/
http://www.trencinjuh.sk/
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Trenčín susedného štátu v tomto období bolo tak trocha 

symbolické, pretoţe práve vojská 2. Ukrajinského frontu sa 

podieľali na oslobodzovaní mesta Trenčín a vyznamenaní 
občania sa zúčastnili oslobodzovania Ukrajiny. I v budúcnosti 

bude snahou Mesta Trenčín, aby naše deti sa zoznamovali s 
hrdinstvom neznámych a známych vojakov, ktorí neváhali 

poloţiť svoj ţivot za slobodu svojho národa.“ 

Vlastné poznámky  
 

Na zelený štvrtok dňa 9. apríla 2009 si Mesto Trenčín 
pripomenulo pri pamätníku na Brezine 

94. výročie svojho oslobodenia spod 

jarma nemeckého fašizmu pietnym ak-
tom. Po Hymne Slovenskej republiky 

poloţili k pamätníku vence vďaky dele-
gácie Veľvyslanectva Ruskej federácie, 

Veľvyslanectva Ukrajiny, Veľvyslanec-

tva Českej republiky, Mesta Trenčín, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Obvodného úradu v Trenčíne a dele-
gácie politických strán a hnutí. K prí-

tomným sa prihovorila poslankyňa 

uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová, ktorá priblíţila 
historické chvíle spred 64 rokmi, kedy vojská Ukrajinského 

frontu a Rumunskej armády os-
lobodili ľavú časť mesta Trenčín 

Váhu. Pravá časť mesta bola 

oslobodená o dvadsať dní neskôr. 
Oslobodzovacie boje si vyţiadali 

18 ţivotov sovietskych a ruských 
vojakov a 20 civilistov z radov 

Trenčanov. Skončenie vojnového besnenia znamenalo nielen 

miliónové škody na štátnych a súkromných objektoch, ale 
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i straty na ţivotoch 69 statočných ľudí, ktorí po neľudskom 

trýznení našli svoj smrť po streľbe do tyla v masových 

hroboch na trenčianskej Brezine. Telá zastrelených boli tak 
zmrzačené a dokatované, ţe len u 43 osôb sa podarila 

identifikácia. Popri Slovákoch boli na Brezine zastrelení 
i zahraniční účastníci odboja. „Nemali by sme zabúdať, ţe 

mier a demokracia sú veľmi krehké veci. Môţu sa rozbiť, ak 

sa stretnú tvrdohlaví ľudia. Môţu sa zmeniť na vojnu, ak 
prestaneme rešpektovať slobodu druhého človeka. Ak budeme 

kohokoľvek pod-
necovať k násiliu 

či nevraţivosti, 

ak zabudneme, 
alebo odmietne-

me históriu písa-
nou vlastnou kr-

vou obetí naciz-

mu. Posolstvo 
10. apríla 1945 

je teda dňom, 
kedy vzdávame úctu, tichú spomienku, ale aj súčasné 

ospravedlnenie všetkým, ktorí verili v nový začiatok a bojo-

vali zaň.“ Na jej slová nadviazal príhovorom aj veterán 
Slovenského národného povstania plukovník v.v. Ľudovít 

Kaliský. V úvode poloţil nahlas vypovedanú otázku „Mohlo 
ľudstvo zabrániť tejto najbrutál-

nejšej vojne vedenej na frontoch, 

v zázemí i proti civilnému obyva-
teľstvu ? Veď táto vojna stála ţivot 

60 miliónov ľudí, z toho dve tre-
tiny 40 miliónov civilného obyva-

teľstva. Ďalších 35 miliónov osôb 

bolo zmrzačených na celý ţivot. Áno, mocnosti tohto sveta 
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mohli zabrániť tejto vojne.“ Avšak práve oni nedodrţiavali 

prijaté Paríţske dohody z roku 1919/1920 po poráţke 

Nemecka, aby nemalo tanky, ponorky, bojové letectvo a malo 
mať do stotisíc profesionálnych vojakov. Vývoj však bol taký, 

ţe USA podporili s Nemeckom výnosný obchod v oblasti 
zbrojárskeho priemyslu, od ktorého si sľubovali veľké zisky. 

Veľká Británia vyslovila súhlas s námorným vyzbrojením 

Nemecka. Sovietsky zväz v roku 1923 tajnou dohodou s Ne-
meckom vyškolil v priebehu desať rokov 2400 vojenských 

pilotov. Za tejto situácie nebránilo Hitlerovi, aby obnovil 
vybudovanie silnej armády a 1. septembra 1939 sa stala druhá 

svetová vojna skutočnosťou. „V tejto vojne išlo bytie či 

nebytie celých národov, o genocídu. Ich likvidáciu potvrdili 
plynové komory v na-

cistických táboroch 
smrti, vypálené dedi-

ny, masové hroby po 

všetkých krajinách 
Európy, nevynímajúc 

ani trenčiansku Bre-
zinu. Tu ukázal naciz-

mus svoju tvár, akú 

budúcnosť pripravo-
val pre svet vo forme nového svetového poriadku, v ktorom 

mal vládnuť nadčlovek germánskej rasy.“ Spojené sily sveta 
sa zmobilizovali a agresorovi a jeho spojencom utŕţili zdrvu-

júcu poráţku. V ďalšom svojom príhovore pripomenul, ţe uţ 

viac ako šesťdesiat rokov ţije Európa v mieri, ktorého zárukou 
jeho dodrţovania je Európska únia. Upozornil, ţe  „Slovensko 

musí dnes takým čeliť nástrahám, aké prejavujú niektorí 
občania nášho juţného suseda, keď vznášajú poţiadavky 

autonómie, ktoré uţ raz získali Horthym za pomoci Hitlera. 

Treba mať vţdy na pamäti, aby sme sa z minulosti poučili, aby 
pplk. v.v  Ľudovít  Kaliský 
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táto bola školou prítomnosti a budúcnosti existencie 

slovenského národa. Musíme rozhodnejšie dbať o zachovanie 

celistvosti a demokratického charakteru nášho štátu, o slobodu 
a bezpečnosť našich občanov. Musíme mať na pamäti, ţe 

otrokmi sme uţ boli tisíc rokov. Našim mottom nech je 
navţdy „Cudzie nechceme, vlastné si nedáme.“ Záver patril 

hymnickej piesni Kto za pravdu horí. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 170/1/09  

 
V Trenčianskom volebnom obvode zvíťazil v druhom kole 

prezidentských volieb úradujúci prezident Ivan Gašparovič. 

Ako vyplynulo z údajov Štatistického úradu Slovenskej repu-
bliky, získal 66,01 % platných hlasov. Opozičná kandidátka 

Iveta Radičová získala 33,99 % hlasov. Z 143.057 regis-
trovaných oprávnených voličov v trenčianskom volebnom 

obvode, sa v druhom kole prezidentských volieb zúčastnilo 

54,04 % voličov, ktorí odovzdali 76.732 platných hlasov. 
www.sme.sk 05.04.2009 

 
Nezávislý poslanec 

Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne Martin 

Barčák dňa 14. apríla 

2009 pozval zástupcov 
tlače a ostatných verej-

noprávnych médií, aby 

ich informoval, ţe sku-
pina občanov Občian-

skej iniciatívy bez po-
litickej príslušnosti 

v Trenčíne začala zbie-

rať podpisy pod petíciu s podtitulom „Ide o ţivot“ za urý-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3570194&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=3570195&ids=6
http://www.sme/
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chlenie začatia výstavby druhého cestného mosta cez rieku 

Váh. Ešte pred touto tlačovou konferenciou za necelý týţdeň 

sa podarilo organizátorom zozbierať podpisy od viac ako šesť-
tisíc osôb. Dnešným dňom práve začatou oficiálnou podpiso-

vou akciou pod petíciu Občianskej iniciatívy, sa má upozorniť 
na dlhoročnú problematiku preťaţenej dopravy v Trenčíne. 

Ako povedal Martin Barčák, pod petíciu sa podpisovali osoby, 

ktoré v Trenčíne nebývajú, ale často Trenčín navštevujú. Všet-
ci vo svojom vyjadrení konštatovali, ţe Trenčín je vstupom do 

všetkých častí Slovenska, ako  aj za jeho hranice. Takúto 
snahu je potrebné podpo-

riť, veď je to pre všetkých 

občanov Slovenska.“ 
V ďalšom uviedol, ţe 

„Mesto Trenčín pred ro-
kom vydalo stavebné po-

volenie, vykúpilo pozemky 

a zabezpečilo projektovú 
dokumentáciu z vlastných 

finančných zdrojov. Všetky potrebné dokumenty boli odovz-
dané príslušným štátnym orgánom. Ambíciou petície je obrátiť 

sa so ţiadosťou na premiéra Vlády Slovenskej republiky Ró-

berta Fica, aby sa zaoberali váţne s druhým mostom v Tren-
číne a prednostne urýchlili jeho realizáciu. Podľa neho chýba 

vôľa niečo reálne urob.“ 
Vlastné poznámky 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa          
22. apríla 2009 vo úvode svojho 21. zasadnutia minútou ticha 

vzdalo úctu včera zomrelému podpredsedovi Národnej rady 
Slovenskej republiky JUDr. Viliamovi Veteškovi. Potom sa 

pokračovalo podľa navrhnutého programu. Najprv to boli via-

ceré majetkové prevody, ktorými poslanci rozhodli o predaji 
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prebytočného pozemku v Novom Meste nad Váhom. Za 

prebytočný označili aj iný pozemok v tomto  katastrálnom 

území. Zastupiteľstvo schválilo aj predaj prebytočného po-
zemku v areáli školských budov v Trenčíne a predaný bol aj  

iný pozemok v Novákoch. Za symbolické jedno euro odkúpil 
Trenčiansky samosprávny kraj pozemok v Povaţskej Bystrici 

pod Povaţskou 

kniţnicou, ktorá je 
zariadením Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja. Za 

neupotrebiteľný 

majetok označili 
poslanci aj niekoľko 

zastaraných a ne-
funkčných zdra-

votníckych prístro-

jov v nemocniciach v Povaţskej Bystrici a Prievidzi. Zas-
tupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo aj 

Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2009, súvisiace s pos-
kytovaním sociálnych sluţieb v súlade s novým zákonom 

o sociálnych sluţbách. Ním sa upravuje výšku úhrady za 

stravovanie, ubytovanie, 
upratovanie, pranie, ţe-

hlenie a údrţbu bielizne 
a šatstva, ako aj úhradu 

za nadštandardné sluţby. 

Účinnosť nadobúda dňom                
1. mája 2009. Zastupi-

teľstvo rozhodlo o upus-
tení od vymáhania pohľa-

dávok predovšetkým v školských, ale aj v niektorých zdravot-

níckych zariadeniach. Ide o nevymoţiteľné pohľadávky z ob-
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dobia rokov 1991 aţ 2005, ktoré kraj prevzal v rámci 

delimitačných protokolov a ktoré figurujú dodnes v účtovnej 

evidencii a umelo navyšujú majetok organizácii v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ide o 

staré dlhy v celkovej sume 21 130 euro, resp. 636 595 Sk. 
Poslanci schválili projektový zámer a ţiadosť o nenávratný 

finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného progra-

mu na rekonštrukciu cesty od hranice Ţilinského samo-
správneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja do ob-

ce Nitrianske Pravno. Päť % spolufi-
nancovanie schválili aj na europrojekt 

„Pohyb nás spojuje“ v rámci Operač-

ného programu cezhraničnej spolu-
práce Slovenskej republiky a Českej 

republiky. Poslanci vzali na vedomie aj 
informatívne správy o účasti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na veľ-

trhoch cestovného ruchu v Bratislave, 
v Prahe a v Budapešti, Výročnú správu o hospodárení Správy 

ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2008, ako aj 
správu o stave zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vlastné poznámky 
 

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaţe 5. ročníka 
Novinárska cena 2008 dňa 24. apríla 2009, ktoré sa konalo 

v divadle Meteorit v Bratislave, si nominovaní autori prevzali 

ocenenia v 13 kategóriách. Súťaţ Novinárska cena organizuje 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 

v spolupráci s partnermi - Zdruţením vydavateľov periodickej 
tlače Slovenska, Memo 98 a agentúrou Prime time. Je pote-

šením, ţe z prihlásených 501 autorov úspešne zabodovali aj 

trenčianski novinári a to reţisérka a scénaristka Mgr. Zuzana 
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Laurinčíková s kameramanom Petrom Kotrhom z Tren-

čianskej televízie s filmovým dokumentom „Ujček Stano“, 

s ktorým boli nominovaní v kategórii najlepší regionálne 

odvysielaný príspevok v elektronických médiách.  

Poloţili sme Mgr. Zuzane Laurinčíkovej v tejto súvislosti 
niekoľko otázok, aby nám priblíţila čriepky z tvorby doku-

mentu : 

- O čom hovorí filmový dokument ? 
Cez osobu predsedu Komunitného centra Rómov v Bá-

novciach n/B., bývalého učiteľa, muzikanta a  amatérskeho 
výtvarníka Stanislava Tonku, sme nenásilnou formou chceli 

divákom priblíţiť rómsku komunitu, ktorá ţije v našej 

blízkosti. 

- Ako sa Vám spolupracovalo so Stanislavom Tonkom ? 

    Spolupráca s ním určite patrila medzi najzaujímavejšie 
momenty mojej doterajšej novinárskej práce a zmenila aj 

môj pohľad na rómsku problematiku. Spoznala som v ňom 

kultivovaného a inteligentného človeka, ktorý dokázal pres-
ne pomenovať všetky neduhy komunity, ku ktorej patrí. 

Ako bývalého učiteľa ho najviac trápi vzdelanostná otázka 
Rómov, ako i to, ţe majoritná spoločnosť sa od nich 

diferencuje, čo je často spôsobené jej nevhodným sprá-

vaním. Východisko k náprave vidí v zapájaní šikovných 
rómskych detí do kultúrnej činnosti, v ktorej nájdu uplat-

nenie pre svoj prirodzený talent. 

- Ako vnímate získanie nominácie ? 

    Určite, ţe som rada, pretoţe je to ocenenie zo strany ľudí, 

ktorí našej práci rozumejú. Ale teší ma aj skutočnosť, ţe 
dokumentárna tvorba Trenčianskej televízie má svoju 

kvalitu, čo potvrdili moji kolegovia Eva Mišovičová a Peter 
Kotrha získaním ocenení na tejto súťaţi v uplynulých dvoch 

ročníkoch za filmové dokumenty „Danka“ (1. cena) a „Ela“ 

(nominácia). Verím, ţe ďalší televízny rok prinesie opäť 
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veľa zaujímavých ľudských príbehov  a moţno niektorý z 

nich naviaţe na predchádzajúce úspechy.    

Vlastné poznámky 
 

Koncom apríla 2009 slovenské mestá, v ktorých boli 
postavené pamätníky Milanovi Rastislavovi Štefánikovi spá-

jala symbolická štafeta, na ktorú predstavitelia miest a obcí 

uväzovali stuhy vďaky. Táto štafeta prišla aj do Trenčína dňa 
27. apríla 2009 a zastavila sa v mestskom parku pri pamätníku 

symbolizujúceho zlomené krídlo lietadla M. R. Štefánika, kde 
viceprimátor Tomáš Vaňo pripevnil stuhu na štafetu. Štafeta 

dokončila svoju púť v nedeľu 3. mája 2009 na Bradle vo ve-

černých hodinách, keď si celé Slovensko pripomenulo 90. vý-
ročie havárie a úmrtie M. R. Štefánika. 

Vlastné poznámky 
 

Na tlačovej konferencii dňa 29. marca 2009 oznámil primá-

tor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ţe do Trenčína sme-
ruje významný zahraničný investor, ktorý bude v meste vyrá-

bať LCD televízory. Má ísť o investíciu tretieho najväčšieho 
výrobcu LCD displejov na svete. Prezradiť investora nechcel. 

O tejto novej investícii by mala roz-

hodnúť Vláda Slovenskej republiky do 
dvoch týţdňov. V novej fabrike nájde 

prácu okolo 3 tisíc ľudí. Predpokladá 
sa, ţe ak sa v lete toho roka začne výs-

tavba, ako investor plánuje, tak v lete 

2010 by mohol začať naberať zamest-
nancov. Pozemok s rozlohou  17 ha by 

malo mesto predať firme za 15 eur/m
2
. 

Mesto sa prilepší o 255 tisíc eur. 

Developerom projektu je spoločnosť 

Reming - consult. „Je predpoklad, ţe 
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky budúci týţdeň 

pripraví projekt tak, aby o dva týţdne mohol byť predloţený 

na vládu. Mesto sa zaviazalo, ţe do určitých termínov 
pripravíme vysporiadanie pozemkov,“  konštatoval primátor 

Ing. Branislav Celler. Pokračoval, ţe „s investorom sme 
dohodnutí, ţe o všetkom bude informovať verejnosť on sám. 

Myslím si, ţe nám o tom neprináleţí hovoriť. Bude to naozaj 

veľká investícia. Prácu by naozaj malo získať tritisíc ľudí 
a investor chce začať čo najskôr s výstavbou, aby mohol 

následne čo najskôr aj začať vyrábať.“ Pre Trenčín sa zrejme 
rozhodol investor preto, ţe v Brne má uţ niekoľko rokov 

svoje servisné stredisko a hľadal mesto s dobrým doprav-

ným napojením. Okrem trenčianskeho závodu by firma podľa 
našich informácii mala na Slovensku postaviť ešte ďalšie dve 

pobočky. 
Vlastné poznámky 

 

Na pretras prišla otázka ohľadom výstavby nákupného cen-
tra Aupark. Ak by ľudia Aupark v referende odmietli, budú 

podľa Ing. Branislava Cellera rokovať o umiestnení centra na 
inom mieste. Aby však referendum bolo platné, musí sa na 

ňom zúčastniť viac ako polovica voličov. Primátor zatiaľ 

referendum nevyhlásil. “Bude to predmetom nasledujúceho, 
moţno aj mimo-

riadneho zastupiteľ-
stva,” odpovedal 

primátor Ing. Brani-

slav Celler na otáz-
ku novinárov, kedy 

bude referendum. 
Investor pred refe-

rendom na svoje ná-

klady pripraví pre-
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zentáciu projektu, ako aj jeho model, aby mali ľudia pred-

stavu, čo sa má v centre stavať. Prezentácia je podľa Cellera 

otázkou dní. Investor projektu Nákupného strediska Aupark 
HB Reavis plánuje začať stavať v priebehu budúceho roka, 

vybudovanie centra za 33 miliónov euro v blízkosti historic-
kého jadra mesta. Podľa vyjadrenia spoločnosti, súčasná hos-

podárska kríza nie je ţiadnym handicapom. „Keďţe ide o 

rozsiahly projekt na území, kde je treba ešte vyriešiť veľa 
aspektov a získať záväzné stanoviská dotknutých orgánov, je 

predčasné povedať úplne presný a záväzný termín realizácie. 
Výstavba by mala trvať dva roky. Mesto, ktoré vydáva 

územné rozhodnutie, sa projektu nebráni. Ako najväčší 

problém sa pri výstavbe Auparku na súčasnej spleti ciest pri 
zjazde z jediného cestného mosta v Trenčíne sa javí uţ teraz 

preťaţená doprava. Centrum Trenčína je úzke, ohraničené 
Váhom a lesoparkom Brezina. Jedinou moţnou cestou cez 

centrum mesta prejde za deň do 30-tisíc áut a zápchy sú na 

kaţdodennom poriadku. Pri nákupnej špičke, napríklad pred 
Vianocami, investor očakáva dennú návštevu v Auparku tri aţ 

päťtisíc aut. Investor sa spolieha na plánované investície a 
zmeny v doprave. Má sa začať stavať druhý cestný most, s 

prekládkou trate v rámci modernizácie ţeleznice sa v centre 

uvoľnia ďalšie pozemky. 
Primátor Ing. Branislav 

Celler hovorí, ţe „rie-
šenie dopravy a pod-

mienky, za ktorých sa 

môţe stavať, určia prís-
lušné štátne orgány.“ Ak 

by hrozil dopravný ko-
laps, výstavba Auparku 

sa jednoducho nepovolí. Podľa primátora Ing. Branislava 

Cellera investor ešte nemá nič vyhraté, lebo nevlastní všetky 
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potrebné pozemky. Mesto ako príslušný stavebný úrad má 

stále páky, pokiaľ nebude mať všetky pozemky vysporiadané 

a kladné vyjadrenie zainteresovaných  inštitúcií, aby výstavba 
nákupného strediska v centre realizovala.  

Od polovice mája 2009 sa na verejne dostupných miestach 
v Trenčíne by sa nemohol dať piť alkohol, o čo by sa malo 

rozhodnúť na mestskom zastupiteľstve. Od polovice mája si 

tak obyvatelia a turisti budú môcť v meste vypiť len na 
vyhradenom mieste. Nariadenie je pomerne krátke a presne 

vymedzuje zákaz podávania alkoholu a zároveň výnimky,“ 
povedal prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. Fran-

tišek Sádecký. 

Vlastné poznámky 
 

V stredu 29. apríla 2009 rokovalo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne. Poslanci sa na začiatku rokovania venovali majet-

kovým prevodom, medzi ktorými bol najdôleţitejší predaj 17 

ha pozemkov v priemyselnom parku pre developera (spoloč-
nosť Reming Con-

sult a.s.), ktorý pri-
pravuje územie pre 

investora, produ-

centa LCD monito-
rov a vytvorí pra-

covné miesta pre 
viac ako 3-tisíc ľu-

dí. Do mestskej ka-

sy tak v tomto roku  
príde 2,55 mil. eur 

(76,8 mil. Sk). Hospodárska kríza, ktorá sa dotýka aj samo-
správ, čím núti aj mesto Trenčín k sporeniu, ktoré sa prejaví 

vo všetkých častiach rozpočtu s výnimkou školstva a sociál-

nych vecí. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili 
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avizované zmeny v Programovom rozpočte na rok 2009. 

Podľa primátora Ing. Branislava Cellera sa obmedzia alebo 

odloţia na neskoršie obdobie realizácie niektorých inves-
tičných projektov a zmrazia sa výdavky vo viacerých oblas-

tiach – týkajúce sa predovšetkým chodu mestského úradu, ale 
aj v oblasti údrţby komunikácií, územného plánovania a po-

dobne. „Aj po zapracovaní všetkých zmien je rozpočet mesta 

na tento rok vyrovnaný,“  zdôraznil primátor. Podľa vedúceho 
ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne Ing. 

Františka Orolína mesto Trenčín uţ pri tvorbe rozpočtu na 
tento rok počítalo s moţnými dopadmi začínajúcej krízy 

a schválilo konzervatívny beţný rozpočet. Po zmene rozpoč-

tových pravidiel výpadok príjmu z podielových daní predsta-
vuje čiastku 1,49 mil. eur (45 mil. Sk). Vďaka tomu, ţe mesto 

stavalo  tohtoročný rozpočet úsporne, bude reálny dopad 1,13 
mil. eur (34 mil. Sk). Ing. František Orolín taktieţ predstavil 

pozitívny hospodársky výsledok mesta z minulého roku 2008, 

predstavujúci 977.856 eur (takmer 29,5 milióna Sk),ktorým 
mesto pouţije na krytie investícií. Na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva schválili trenčianski poslanci aj nové Všeo-
becné záväzné nariadenie o hlasovaní obyvateľov mesta Tren-

čín (miestne referendum). Mesto tak reagovalo na Usmernenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, podľa ktorého patrí 
organizovanie miest-

neho referenda do 
výkonu samosprávy 

obce. Mesto Trenčín 

doteraz vôbec nema-
lo upravený proces-

ný postup pri reali-
zácii referenda. No-

vé záväzné nariade-

nie upravuje spôsob 
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jeho vyhlásenia, definuje orgány pre miestne referendum, 

priebeh referenda a ďalšie otázky nevyhnutné pre riadne 

zabezpečenie miestneho referenda v prípade jeho vyhlásenia. 
Trenčianski mestskí poslanci schválili aj Všeobecne záväzné 

nariadenie o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápo-
jov. Z 23 prítomných za prijatie hlasovali pätnásti. Prijatým 

nariadením sa zakazuje predaj, podávanie a poţívanie alko-

holických nápojov od 2. januára do 30. decembra v kalen-
dárnom roku v čase od 05.00 hod. do 03.00 hodiny nasle-

dujúceho dňa na všetkých verejných priestranstvách a verejne 
prístupných miestach na území mesta Trenčín. V odôvod-

nených prípadoch je primátor oprávnený rozhodnúť o udelení 

jednorazovej alebo krátkodobej výnimky. Do pôvodného 
návrhu bola zapracovaná pripomienka o podávaní alkoholu na 

verejnosti pri svadobných obradoch. Podávanie a poţívanie 
alkoholu je povolené aj pri podujatiach organizovaných alebo 

odsúhlasených mes-

tom, v priestoroch let-
ných terás či v riad-

nych obchodných pre-
vádzkach s platným 

povolením predaja. 

Fyzickej osobe, ktorá 
sa dopustí priestupku 

proti tomuto nariade-
niu, môţe byť uloţená 

pokuta do 33 eur, sankcie pre právnické osoby sa pohybujú 

v rozmedzí od 166 do 6639 eur. Kontrolu nad dodrţiavaním 
nariadenia bude vykonávať mestská polícia a poverení zamest-

nanci mesta. Náčelník Mestskej polície v Trenčíne JUDr. 

Stanislav Bero predloţil poslancom Analýzu súčasného sta-

vu mestskej polície. Ten v závere predloţil návrhy a opatre-

nia na zlepšenie stavu a činnosti mestskej polície. Navrhované 
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opatrenia sa týkajú legislatívy, administratívy, organizácie, ale 

aj technického zabezpečenia chodu mestskej polície. JUDr. 

Stanislav Bero v správe okrem iného navrhol úpravu 
a spresnenie niektorých interných smerníc mestskej polície, 

ktoré by presne vymedzovali najmä jej postavenie a úlohy. 
Ďalej navrhuje zníţenie počtu zamestnancov o 10 pracovní-

kov, nové rozdelenie mesta do obvodov pri vykonávaní čin-

nosti mestskej polície, ako aj pravidelné vzdelávanie prís-
lušníkov mestskej polície v oblasti legislatívy, ale aj jazyko-

vých zručností. 
www.trencin.sk  

 

Poobede v posledný aprílový slniečkom zaliaty deň bolo na 
Mierovom námestí v Trenčíne trocha rušnejšie ako inokedy, 

keď mechanizmy Mestského hospodárstva pripravovali všetko 
na vztýčenie mája. 

Tesne pred 16 hod. 

zahrala dychová hud-
ba Vlčovanka, máj 

poloţený na podpere 
obstáli deti z folklór-

neho súboru Radosť 

a spievajúc ho venčili 
stuhami. Po ovenče-

ní, ţeriav ulapil máj 
sťa štíhlu tanečnicu kolo pása a dvíhal ju ako pierko do výšav 

na obdiv všetkých Trenčanov.   

Prvý máj v Trenčíne sa niesol tradične pod heslom „Otvo-

rená Európa – Otvorené mesto“. Jeho program sa realizoval 

na Mierovom a Štúrovom námestí. Na Mierovom námestí 
program otvorili maţoretky Červená čiapočka z Hanuliakova, 

ktoré vystriedali so svojím temperamentom deti z folklórneho 

súboru Kornička z Trenčína. Do sveta rozprávok zaviedla 

http://www.trencin.sk/
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Pirátska odysea v podaní Creative shows, ktorú napoludnie 

vystriedala tanečná skupina Aura a po nej folklórny súbor 

Druţba. Poobedie 
na Mierovom ná-

mestí spríjemnil 
koncert hudobnej 

skupiny Kredenc 

z Trstenej a pro-
gram vyvrcholil 

originálnym kon-
certom hudobnej 

skupiny Rock & 

Roll Band Marcela 
Woodmana z Ostravy. Program na Štúrovom námestí vyplnila 

dychová hudba Skalanka na počúvanie a v podvečer na 
májovú veselicu. Treba dodať, ţe na Mierovom námestí sa 

prezentovali jarmočníci s predajom ľudovo – umeleckých vý-

robkov a občerstvením.  
Vlastné poznámky 

 
V prvý májový týţdeň si hasiči pripomínajú sviatok svojho 

patróna – sv. Floriána. Ne-

bolo tomu inak ani tento 
rok, keď 4. mája 2009 sa 

pri tejto príleţitosti usku-
točnilo v Kongregačnej sále 

Trenčianskeho múzea sláv-

nostné zhromaţdenie vy-
braných príslušníkov Kraj-

ského riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru 

v Trenčíne spojené s odovzdávaním ocenení hasičom, ktorí 

v uplynulom období preukázali mimoriadnu statočnosť pri 
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záchrane ľudských ţivotov a hmotného majetku. Prítomnosť 

poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magdy 

Košútovej, riaditeľa odboru poţiarnej prevencie Hasičského 
a záchranného zboru Slovenskej republiky pplk. Mgr. Pavla 

Komára, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, viceprimátora Mesta Trenčín 

Tomáša Vaňa a ďalších vzácnych hostí umocňovala atmos-

féru slávnostného zhromaţdenia. Po príhovore riaditeľa Kraj-
ského riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zbo-
ru v Trenčíne Ing. Mi-

chala Jurdíka a pozdrav-

ných príhovoroch hostí 
prevzalo 28 hasičov oce-

nenia. Z príslušníkov 
Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranné-

ho zboru v Trenčíne prevzali : 
- ocenenie medailou 3. stupňa za sluţbu v Hasičskom a zá-

chrannom zbore títo príslušníci : kpt. Mgr. Viliam Šupák, 

npor. Vlastimil Masarovič, npor. Roman Ţilka, npor. 

Rastislav Potoček, npor. Karol Provazník a npor. Viktor 

Truska. 
- npor. Bc. Pavol Rapan, mimoriadne povýšenie do hod-

nosti kapitán. 

Po slávnostnom zhro-
maţdení vykonali prísluš-

níci jednotky Okresného 
riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru 

v Trenčíne ukáţku hasenia 
ohňa na Matúšovej veţe 

Trenčianskeho hradu. His-
hasičská technika dostala zabrať 
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torickú pamiatku si hasiči vybrali z viacerých dôvodov, najmä 

však preto, ţe počas letnej sezóny sa pri viacerých podujatiach 

pouţíva oheň a potom skúsenosti z poţiarov hradov a zámkov, 
keď pri ich likvidácii bol sťaţený prístup ľudí a techniky 

a tým ku vzniku veľkých škôd. Veliteľ zásahu Ľuboš Liška 
konštatoval, ţe „naposledy sa takéto cvičenie na Tren-

čianskom hrade uskutočnilo pred trinástimi rokmi. Odvtedy sa 

však zmenili prístupové podmienky na hrad, najmä po páde 
múru boli vybudované bariéry, čím sa zúţili cesty a tieţ hasiči 

vymenili techniku. Preto sme si chceli odskúšať kam sa aţ 
s novými vozmi dostaneme,“ Hasičské cisterny sa dostali síce 

len po bránu a ďalej vyšli len menšie autá a priamo do areálu 

horného hradu priniesli hasiči prenosnú striekačku. Vodu sme 
čerpali z vodovodu na Mierovom námestí a v hadiciach museli 

prekonať aţ 140 metrové 
prevýšenie aţ na veţu. 

Ako povedal, vodu po-

máhali dostať sa na veţu 
tri čerpadlá, čím sa mohlo 

dodávať 900 m
3
.“  Ha-

sičom od nahlásenia aţ 

po prvý prúd vody z ha-

dice na veţi trval 24 mi-
nút, čo zodpovedá ťaţkým podmienkam hasenia. 

Záver slávnostného dňa patril vernisáţi výstavy nepro-
fesionálneho umelca Petra Hargaša, ktorého tvorba si berie 

námety najmä zo ţivota hasičov, ale nevynecháva mestské 

námety, maľbu krajiniek či námety so svojich turistických 
ciest v zahraničí. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 253/1/09 

 

Peter Hargaš – Hasenie trávy 
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Budovanie mosta dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, 

rodinou a verejnosťou bolo hlavným cieľom preventívneho 

projektu Správaj sa normálne, ktorý mal v tomto školskom 
roku uţ svoje siedme pokračovanie. Dňa 1. júna 2009 o pro-

jekte informoval hovorca Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Trenčíne Pavol Kudlička. „Projekt prebiehal od za-

čiatku školského roka a v Trenčianskom kraji sa doňho 

zapojilo takmer 2200 piatakov zo základných škôl, osem-
ročných gymnázií a špeciálnych škôl. Podstatou boli pravi-

delné návštevy policajtov v školách. Tí boli špeciálne pripra-
vení na prácu s deťmi a pútavou formou im v desiatich tema-

tických okruhoch prinášali informácie nielen o práci polície, 

ale najmä o úskaliach, ktoré na deti v ţivote číhajú. Týkali sa 
problematiky vzťahu polície s verejnosťou, majetkovej a násil-

nej trestnej činnosti, drogových závislostí, dopravy, pouţíva-
nia zábavnej pyrotechniky, ale i rasizmu a diskriminácie. 

Okrem toho projekt plnil nielen informačnú, ale najmä 

preventívnu funkciu. Poskytovali sa deťom rady, ako sa nestať 
obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťaţové situácie, 

kam sa obrátiť o pomoc a podobne.“ Spoločný projekt 
bol zavŕšený rovnako pútavou formou, keď deti si vyskúšali 

nasadzovanie pút, maskovacích kukiel, odoberanie odtlačkov 

prstov a na záver sme im boli odovzdané osvedčenia o 
absolvovaní projektu a malé darčeky.  

www.sme.sk 02.06.2009 
 

Týţdeň od 4. do 7. júna 2009 sa niesol v znamení volieb do 

Európskeho parlamentu v celej Európskej 
únii, pri ktorých mali zvoliť 736 jej členov. 

V týchto voľbách sa Slovensko veľmi nevyz-
namenalo, lebo zo zapísaných 4.345.773 voli-

čov pristúpilo k volebným urnám 853.533 

http://www.sme.sk/
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voličov, čo predstavovalo účasť 19,64 %, čo je oproti 

výsledku 43,08 % v celej Európskej únii polovičná hodnota.  

Kandidáti boli zoradení na kandidátskych listinách 15 poli-
tických strán. Občania volili politickú stranu, pričom mohli 

odovzdať v rámci zvolenej politickej strany preferenčné hlasy 
dvom kandidátom zakrúţkovaním.  

V tohoročných voľbách do funkcie poslancov Európskeho 

parlamentu boli zvolení : 

- Smer – Sociálna demokracia  
   Monika Flašíková – Beňová 
   Vladimír Maňka 

   Katarína Neveďáková 

   Monika Smolková 
   Boris Zala 

- Strana demokratickej a kresťanskej únie – Demokra-

tická strana  
Eduard Kukan 

Peter Šťastný 

- Strana maďarskej koalície      
Edit Bauer 
Alajos Mészáros 

- Kresťansko – demokratická únia 
     Miroslav Mikolášik 

Anna Záborská 

- Hnutie za demokratické Slovensko  
     Sergej Kozlík 

- Slovenská národná strana 
     Jaroslav Paška 

Z celkového výsledku volieb do Európskeho parlamentu je 

moţné konštatovať, ţe konzervatívna skupina Európskej 
ľudovej strany si zachovala svoje vedúce poslanie najväčšieho 

zoskupenia v Európskom parlamente. Okrem toho výsledky 

volieb potvrdili, ţe stredopravé strany si významne polepšili 
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v najväčších štátoch Európskej únie ako Francúzsko, 

Taliansko, Španielsko a Poľsko. Skupina socialistov síce 

stratila časť svojich kresiel, ale sa udrţala na druhom mieste 
v počte kresiel s dostatočným náskokom pred liberálnymi 

demokratmi. Strany zelených sa posilnili získaním nových 
poslaneckých kresiel a zníţili tak odstup od liberálnych 

demokratov. Nový Európsky parlament bude mať v novom 

volebnom období 736 poslancov. 
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 11. aţ 13. júna 2009 navštívila mesto Trenčín 

delegácia partnerského mesta Tarnow, vedená primátorom 

mesta Ryszardom Ścigalom. V delegáciu tvorila zástupkyňa 
primátora Dorota Skrzyniarz a vedúca útvaru kultúry Maria 

Zawada – Bilik.  
V piatok 12. júna 2009 

dopoludnia sa uskutoč-

nili pracovné rokovania, 
na ktorých za mesto 

Trenčín zúčastnili – 
prednosta Ing. František 

Sádecký, poslankyňa 

uvoľnená pre výkon 
funkcie Janka Fabová, vedúca kancelárie prednostu JUDr. 

Katarína Patková, ve-
dúci odboru školstva 

Mgr. Jozef Baláţ a po-

verená vedúca odboru 
kultúry Bc. Elena Ga-

bajová. Na programe 
rokovania bola výmena 

skúseností v oblasti ria-

denia oboch mestských 
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úradov s osobitným zreteľom na oblasť školstva a oblasť 

cestovného ruchu. Po rokovaní sa pridala k poľskej delegácii 

aj poľská konzulka na Slovensku Urszula Szulczyk – 

Śliwińska a hostí prijal primátor mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler. Hostia z Tarnowa okrem stretnutia s predsta-
viteľmi mesta aj prehliadku zrekonštruovaného športového 

areálu na Základnej škole L. Novomeského, mestskej veţe a 

Trenčianskeho hradu. Hostia z Poľska si pozreli  aj vystúpenie 
poľských skupín Monk a Torka z Tarnowa, ktoré sa publiku 

predstavili na Mierovom námestí v rámci Trenčianskeho kul-
túrneho leta. V posledný deň návštevy sa delegácia zúčastnila 

na vernisáţi výstavy vo výstavných priestoroch Mestskej 

galérie, ktorú v rámci podujatia Priateľstvo bez hraníc pripra-
vil Poľský klub v Trenčíne. Na záver návštevy sa hostia stretli 

v priateľskom posedení v Kultúrnom stredisku Kubra. 
www.trencin.sk 15.06.2009 

 

Veľvyslanec rádu Maltézskych rytierov Mariano Hugo a 
prezident Maltézskej pomoci na Slovensku Robert Bocchi-

chio odovzdali dňa 19. júna 2009 väzenskej nemocnici 
v Trenčíne defibrilačný prístroj. Súčasťou podujatia bude 

svätá omša, ktorú celebroval ordinár Mons. František Rábek, 

väzenskí kapláni a zástupcovia rádu.  
Maltézsky rád je jedným z mníšskych rytierskych rádov, 

ktoré vznikli v 11. storočí na území Jeruzalemského kráľov-
stva. Členovia rádu sa delili na triedy bojovných rytierov, 

kňazov a bratov ošetrovateľov. Na čele rádu stojí veľmajster 

rádu. Podľa súčasného medzinárodného práva je rád suve-
rénnym neštátnym subjektom bez vlastného územia. Rád má 

dve malé exteritoriálne územia, mimo sídla v Ríme je to 
pevnosť St. Angelo na Malte, vydáva vlastné mince a poštové 

známky a má vlastnú značku áut. Udrţuje úplné diplomatické 

http://www.trencin.sk/


 78 

styky s desiatkami štátov sveta, v ďalších je zastúpený a má 

štatút pozorovateľa v Organizácii spojených národov.  

www.sme.sk  15.06.2009  

Pomocná evidencia 376/1/09 

 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v úvode 

svojho rokovania  dňa 24. júna 2009  jednomyseľne schválilo  

výzvu Vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady 
Slovenskej republiky, aby zamedzili prijatiu novely zákona 

o poskytovateľoch 
zdravotnej starost-

livosti, zdravotníc-

kych pracovníkoch 
a stavovských orga-

nizáciách v zdravot-
níctve, ktorá navr-

huje zmeny vo fun-

govaní lekárskej 
sluţby prvej pomo-

ci. Prijatie novely podľa poslancov Trenčianskeho samospráv-
neho kraja môţe znamenať ohrozenie lekárskej sluţby prvej 

pomoci pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. Novela  -  podľa 

poslancov nevytvorí podmienky na zabezpečenie ochrany 
ţivota a zdravia obyvateľstva, ktorá musí byť základným prá-

vom najvyššej priority. 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja potom 

schválilo : 

- bez výhrad záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho 
kraja za rok 2008;  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2009, ktorým sa dopĺňa 
Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samospráv-

neho kraja č. 2/2006 o poskytovaní starostlivosti v zariade-

niach zriaďovaných Trenčianskeho samosprávneho kraja 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4167433&ids=1
http://www.sme.sk/
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podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov. Ide ním o zosúladenie 
výšky úhrady za stravovanie pre deti s poruchami správania 

v krízovom stredisku Centra sociálnej pomoci Domino na tú 
istú sumu, akú platia klienti  tamojšieho Domova sociálnych 

sluţieb;  

- podanie ďalších 
ţiadostí o nená-

vratné finančné 
príspevky 

v rámci progra-

mov Európskej 
únie na projek-

ty v rámci Ope-
račného pro-

gramu cezhra-

ničná spoluprá-
ce Slovenská republika – Česká republika, v rámci infra-

štruktúry vzdelávania, návrhy projektov na predloţenie ţia-
dostí o pridelenie štatútu Centra olympijskej prípravy pre 

Osemročné športové gymnázium, pre Obchodnú akadémiu 

v Povaţskej Bystrici a Gymnázium v Dubnici nad Váhom; 
- schválili aj Dohodu o spolupráci medzi Regiónom Bílé 

Karpaty a Trenčianskym samosprávnym krajom k strešné-
mu projektu „Fond mikroprojektov“ v rámci Operačného 

programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republiky – 

Česká republika na roky 2007 – 2013;  
- úhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo 

verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej do-
prave za rok 2008 vo výške 416.484,10 euro, z toho 

101.473,80 euro pre SAD Prievidza a 315. 010, 30 euro pre 

SAD Trenčín; 
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- zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júna 2009. Poslanci 

zobrali na vedomie správu o prípravných prácach na vypra-
covanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Vyššieho 

územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako 
aj plán kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2009; 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja zobralo na 

vedomie : 
- vyhodnotenie zimnej údrţby ciest za zimné obdobie 

2008/2009;   
- vyhlásenie havarijného stavu na úseku cesty č. II/574 za 

obcou Diviaky nad Nitricou. Finančné prostriedky pre tento 

mimoriadny prípad sú čerpané s rezervného fondu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja; 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vymeno-
valo : 

- do funkcie riaditeľky Hornonitrianskej kniţnice v Prievidzi 

zastupiteľstvo Mgr. Sylviu Myšiakovú;  
- do funkcie riaditeľky Centra tradičnej kultúry v Myjave 

Mgr. Vieru Feriancovú;  
- do funkcie riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra 

v Prievidzi Mgr. Ľudmilu Húskovú; 

Toto rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja bolo posledným v uţívanej budove na Hviez-

doslavovej ulici. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 426/1/09 

 
Vo štvrtok 25. júna 2009 sa uskutočnilo riadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V jeho úvode prítom-
ných poslancov pozdravil a privítal primátor Ing. Branislav 

Celler. Po schválení programu rokovania mestského zastu-

piteľstva predstúpila pred mestských poslancov hlavná kon-
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trolórka mesta Ing. Libuša Zigová s návrhom plánu kontrol-

nej činnosti na 2. polrok 2009  a Informatívnou správou o pl-

není uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ďalším 
bodom programu zasadnutia boli majetkové prevody. Poslanci 

schválili : 
- Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 7/2009 

o sociálnych sluţ-
bách a úhradách za 

sociálne sluţby 
v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Mesta Tren-

čín;  
- tri novely všeobecne 

záväzných nariadení 
súvisiacich s mestskou políciou, ktoré predloţil náčelník 

Mestskej polície JUDr. Stanislav Bero; 

- zriadenie päťčlennej komisie pre sťaţnosti, ktorá sa bude 
zaoberať konkrétnym podnetom, alebo sťaţnostiam občana 

voči poslancovi 
mestského zastupi-

teľstva; 

- rozšírenie moţnosti 
uzavrieť manţelstvo 

mimo sobášnej 
miestnosti pri dodr-

ţaní obvyklých pos-

tupov;  
- výber troch základ-

ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín do 
druhého kola predkladania projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie. 
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Záver zasadnutia uţ tradične patril interpeláciám poslancov 

doplnený projekciou návrhov nového územného plánu mesta. 

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín v závere mesiaca júna 2009 rozbehlo novú 
sluţbu, ktorou je zasielanie turistických informácií priamo do 

mobilného telefónu. Jedinou podmienkou je iba zapnutá funk-

cia Bluetooth v mobilnom telefóne a byť do 50 metrov 
v blízkosti od vysielača, ktorý je umiestnený na budove 

Kultúrno-informačného centra, v priestore po bývalej lekárni 
na Mierovom námestí v Trenčíne. „Testovacia prevádzka bola 

uţ spustená. Prvý aktuálny obsah je pre návštevníkov, ale i 

obyvateľov Trenčína pripravený od 1. júla 2009,“ povedala 
riaditeľka Kultúrno-informačného centra Mgr. Renáta Kaš–

čáková. „Fungovanie systému je umiestnené do lokality 
Mierového námestia. Stačí prísť na Mierové námestie, do 

priestoru pribliţne medzi javiskom a mestským úradom, 

zapnúť si funkciu Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a 
do jednej minúty príde oslovovacia správa, ktorú treba prijať a 

niekoľko sekúnd počkať na stiahnutie celej správy,“ dodala 
Mgr. Renáta Kaščáková. Do mobilného telefónu dostanú záu-

jemcovia ponuku aktuálnych kultúrnych podujatí a informácie 

o meste Trenčín. 
Sluţbu prevádzkuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín, 

ktoré do systému investovalo pribliţne 1.700 euro. Peniaze by 
sa mali vrátiť  čiastočným komerčným vyuţitím systému, 

ktorý je vhodným miestom aj pre reklamu. „Reklamný priestor 

bude ponúknutý iba prevádzkovateľom vybraných sluţieb 
v oblasti cestovného ruchu a ponuky voľnočasových aktivít, 

pre ktorú bola sluţba zriadená,“ dodala Mgr. Renáta Kaščá-
ková. 

 www.sme.sk 24.06.2009  

 Pomocná evidencia 428/1/09 
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Nízka účasť na referende v sobotu 11. júla 2009, v ktorom 

sa obyvatelia mesta mali moţnosť vyjadriť k nastolenej otázke 

či súhlasia alebo nesúhlasia s výstavbou obchodno-
zábavného domu 

Aupark v priestore 
medzi Ulicami Knie-

ţaťa Pribinu a Palac-

kého pri zjazde z 
cestného mosta pres-

vedčila investora o 
tom, ţe Trenčania je-

ho zámer v centre 

mesta vítajú. 
Zo zápisnice mest-

skej volebnej komisie pre referendum boli vyčítané tieto zau-
jímavé údaje : 

- v 26 okrskoch bolo zapísaných 47.132 oprávnených 

občanov zúčastniť sa hlasovania v referende; 
- 4.927 oprávneným občanov boli vydané hlasovacie lístky; 

- 4.920 oprávnených občanov odovzdalo platné hlasovacie 
lístky; 

- 4.911 oprávnených občanov odovzdalo platné hlasovacie 

lístky; 
- 9 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo neplatných. 

Investor HB Reavis v zastúpení svojho hovorcu Romana 

Karabelliho vyjadril spokojnosť, pretoţe ako povedal „ex-

trémne nízka voličská účasť potvrdila naše predpoklady, ţe 

mlčiaca väčšina obyvateľov Trenčína nemá problém s pláno-
vaným umiestnením Auparku a povaţuje túto tému za zby-

točne spolitizovanú. Spomenul aj to, ţe Smer - Sociálna demo-
kracia, ktorý je v mestskom zastupiteľstve v opozícii, vyzbie-

ral v petícii proti Auparku 8.666 podpisov. No referenda sa 

zúčastnilo oveľa menej ľudí.“  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4374515&ids=6
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Zaujímavý postreh vyjadril ešte pred hlasovaním politológ 

Grigorij Meseţnikov, keď povedal, ţe neplatné referendum 

dáva červenú výstavbe centra. Podľa neho presadiť zámer 
moţno iba v prípade platnosti referenda a pri nadpolovičnom 

súhlase. Pri väčšinovom hlasovaní proti, alebo neplatnosti 
referenda z dôvodu nízkej účasti, by išlo o neschválenie 

otázky a nemalo by sa teda stavať.  

www.sme.sk 12.07.2009 
Pomocná evidencia 488/1/09, 489/1/09  

 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                 

15. júla 2009 opoziční poslanci sa doţadovali, aby aj napriek 

neplatnosti referenda o výstavbe Auparku, vedenie mesta ak-
ceptovalo názor ľudí, ktorí v sobotu 11. júla 2009 k urnám 

prišli. Na hlasovaní v referende o výstavbe Auparku v centre 
mesta sa zúčastnilo 10 % voličov, z 4.920 občanov bolo za 

výstavbu len necelých 400 ľudí. Aby však bolo referendum 

platné, musela by sa na ňom zúčastniť aspoň polovica 
občanov. „Z tých ľudí, ktorí majú záujem o veci verejné, bolo 

90 % proti. O názore ostatných sa môţeme domnievať. Mesto 
nedostalo odpoveď, čo bude s Auparkom,“ povedal na mimo-

riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva nezávislý pos-

lanec Ing. Róbert Lifka. 
Najsilnejšia opozičná strana v zastupiteľstve, Smer - so-

ciálna demokracia, tvrdila, ţe propagácia referenda bola 
nedostatočná, pretoţe občania nedostali oznámenia o refe-

rende do schránok. Boli o ňom informovaní len pros-

tredníctvom mestskej webovej stránky – www.trencin.sk a 
mestských novín Info, ktorých prijímateľom je zdarma kaţdá 

rodina. Na túto kritiku primátor Ing. Branislav Celler rea-
goval slovami, ţe oznámenia jednotlivým voličom sa do 

schránok posielajú len pri voľbách. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4374512&ids=2
http://www.sme/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398433&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398433&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398429&ids=2
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Kritika opozičných poslancov smerovala aj letný termín 

referenda, kedy sú dovolenky, a preto bolo ťaţšie dosiahnuť 

potrebnú volebnú účasť. Priebeh referenda zhodnotila krajská 
predsedníčka Smeru - sociálna demokracia Ing. Magda Ko-

šútová, keď vyhlásila, ţe „Mesto si chcelo zlegalizovať 
doterajšie kroky, ktoré nie sú férové voči občanom. Refe-

rendum vyhlásilo s vedomím, ţe bude neplatné.“ Poslanec 

JUDr. Ján Kanaba Smer - sociálna demokracia vzniesol 
otázku na primátora mesta či náklady na referendum, ktoré 

dosiahli takmer 15-tisíc euro, zaplatí zo svojho ?  Odpovede sa 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva nedočkal. Mgr. Ladis-

lav Pavlík zo strany Smer - sociálna demokracia dal návrh, 

aby vedenie mesta výsledky referenda napriek neplatnosti 
akceptovalo. Tento návrh v zastupiteľstve neprešiel. 

Primátor mesta Ing. Branislav Celler sa vyjadril, ţe celé 
referendum prebiehalo v súlade so zákonom aj všeobecne 

záväzným nariadením, ktoré v súvislosti s referendom ne-

dávno schválili. „Účasť potvrdila, ţe výstavba Auparku nie je 
otázka, ktorá by Trenčanov aţ tak škrela. Keby sa na ňom 

zúčastnilo 30 % voličov, duch referenda by bol iný. A tvrdiť, 
ţe tí, čo neprišli, automaticky povedali Auparku nie, to je 

účelové vyjadrenie,“ reagoval primátor Ing. Branislav Celler. 

Ten na základe právnej analýzy taktieţ dementoval vyjadre-
nia, ţe neplatné referendum by dávalo červenú výstavbe. 

www.sme.sk 15.07.2009 
 

Vo štvrtok 16. júla 2009 pred-

seda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH slávnostne otvoril 
zmodernizované priestory spo-

ločnosti Q-Ex Trading. „Táto 

spoločnosť vznikla po roku 1989 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398433&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398430&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398430&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398433&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398433&ids=6
http://www.sme.sk/
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ako ôsma akciová spoločnosť v bývalom Československu a 

odvtedy sa stala trvalou súčasťou podnikateľskej sféry v 

Trenčíne,“ pripomenul trenčiansky ţupan. „Do povedomia sa 
dostala nielen bankovou bezpečnostnou technikou a sluţbami 

v oblasti reklamy, ale aj výnimočnými podujatiami v oblasti 
kultúry. Osobitne treba oceniť, ţe organizuje aj takéto fórum, 

kde môţu podnikatelia voľne diskutovať o súčasných problé-

moch ekonomiky.“ Toto fórum uvítal aj prezident Zväzu 
strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. Milan 

Cagala, keď povedal, ţe „práve teraz v čase krízy je potrebné, 
aby sa manaţéri stretli, aby si vymenili názory na súčasnú 

situáciu a prognózovali budúce obdobie, aby tento nepriaznivý 

stav trval čo najkratšie.“ Majitelia firmy Bohumil a Katarína 

Hanzelovci predstavili hosťom aj vynovené priestory firmy.    

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH vzápätí 

navštívil ešte jednu 

úspešnú firmu regiónu 
a to spoločnosť „Vail-

lant – group“ v prie-
myselnom parku Tren-

čianskych Stankoviec, 

kde sa zúčastnil na 
slávnostnom vyrobení 

desaťmiliónteho modu-
lu do plynových kotlov 

v tomto závode.  

Vlastné poznámky 
 

Priestor Váhu medzi Ostrovom a obcou Zamarovce bol dňa 
21. júla 2009 vymedzený pre taktické cvičenie príslušníkov 

hasičských jednotiek okresných riaditeľstiev Hasičského a zá-

chranného zboru Trenčianskeho kraja. Cieľom cvičenia bola 
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simulácia záchranárskych činností pozdĺţ celého toku rieky 

Váh v dôsledku meteorologickej situácie a dlhotrvajúcej zráţ-

kovej činnosti. Na 
Váhu došlo k napl-

neniu vodných ná-
drţí na maximum, 

pričom nebolo moţ-

né regulovať prie-
tok vody v rieke. 

Na toku rieky Váh 
v okolí mesta Tren-

čín nastalo zvýšenie 

hladiny aţ ku kritickej hodnote hraničiacej k vyliatiu rieky 
z koryta a taktieţ k výraznému zvýšeniu rýchlosti koryta jeho 

toku. Na vzniknutú povodňovú situáciu Obvodná povodňová 
komisia vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity v obci Zama-

rovce a v meste Trenčín. Súčinnostné cvičenie bolo zamerané 

na : 
- záchranu osôb, zvierat a majetku pri nehodách a haváriách 

na vodných plochách; 
- vykonávanie 

potápačských prác 

zameraných na zá-
chranu osôb a ma-

jetku; 
- záchranu osôb, 

zvierat a majetku 

v zaplavenom úze-
mí; 

- záchranu osôb vr-
tuľníkom na vodnej ploche; 

- evakuáciu osôb, zvierat a majetku  z oblastí ohrozených zá-

plavami, ovládanie člna na tečúcej vode; 
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- poskytovanie pomoci pri zachytávaní a odstraňovaní rop-

ného znečistenia na vodných tokoch a vodných nádrţiach; 

- precvičenie súčinnosti a poskytovanie pomoci správcom 
vodných tokov pri 

spevňovaní ochranných 
hrádzí, ak je ohrozená 

ich stabilita; 

Taktické cvičenie ha-
sičov začalo tým, ţe na 

koordinačné stredisko In-
špekcie záchrannej sluţby, 

na jej linku tiesňového 

volania 112 bol nahlásený zosuv časti cestnej komunikácie 
v obci Zamarovce podmytej rozvodnenou riekou. V čas zosu-

vu sa na vozovke 
nachádzal cister-

nový automobil. 

Vodič automobilu 
uviazol v kabíne 

auta pod hladinou. 
V toku rieky sa na-

chádzali štyri ďal-

šie osoby. Násled-
ným vyťaţovaním 

ohlasovateľa uda-
losti bolo zistené, ţe voda narušila hrádzu a dochádza k zapla-

vovaniu územia v obci Zamarovce. Nakoľko príjazdová cesta 

k obci v smere od Skalky nad Váhom bola tieţ zaplavená, bolo 
treba evakuovať ohrozených obyvateľov obce Zamarovce. 

Nakoľko ohlasovateľ udalosti nevedel bliţšie určiť o akú cis-
ternu sa jedná a čo vlastne preváţala a ani to či do rieky 

neunikajú škodlivé látky, bola prostredníctvom operačného 

strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
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zboru v Trenčíne a operačného strediska Okresného riadi-

teľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na miesto 

udalosti vyslaná hasičská jednotka Okresného riaditeľstva 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne vybavená záchranným člnom s predpísanou 
výbavou a osádkou 3+1, ktorú tvorili vodca záchranného člna 

a traja príslušníci 

Hasičského a zá-
chranného zboru. 

Následne boli na 
ţiadosť veliteľa zá-

sahu povolané všet-

ky jednotky okres-
ných riaditeľstiev 

Hasičského a zá-
chranného zboru 

a vybavené záchrannými člnmi s predpísanou výbavou. 

Za tejto situácie sa činnosť záchranárov sústredila na zá-
chranu vodiča cisternového automobilu, ktorý uviazol v ka-

bíne a nachádzal sa pod kladinou rieky. Situáciu riešil veliteľ 
zásahu vyrozumením vrtuľníka MI 171 letky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom operačných stre-

dísk a záchranu vykonali traja potápači. Ich činnosť spočívala 
vo vyslobodení vodiča z kabíny, jeho vynesenie na hladinu 

rieky a letecký transport do najbliţšieho miesta rýchlej 
zdravotníckej pomoci. Okrem toho potápači zaistili cisternu 

proti zosuvu a skontrolovali únik škodlivých látok. Po vyko-

naní tejto činnosti sa sústredila činnosť záchranárov na zá-
chranu topiacich sa ľudí v rieke a to za pomoci vrtuľníka MI 

171 letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zo zá-
chranných člnov. Evakuácia občanov z obce Zamarovce bola 

vykonaná za pomoci záchranných člnov jednotiek Okresných 
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riaditeľstiev z Trenčína, Prievidze, Povaţskej Bystrice, Parti-

zánske, Bánoviec nad 

Bebravou a Nového 
Mesta nad Váhom.  

Potápači priesku-
mom zistili, ţe z cis-

terny uniklo 300 li-

trov nebezpečnej lát-
ky – motorovej nafty. 

Na jej likvidáciu boli 
vybudované norné 

steny v miestach, kde bola najniţšia rýchlosť a najvyššia ak-

tívna výška vodného toku za vzájomnej pomoci Správa Po-
vodia stredného Váhu Piešťany, Okresných riaditeľstiev 

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske.  
www.sme.sk 22.07.09 

Pomocná evidencia 554/1/09, 560/1/09  

 
Prvou zahraničnou delegáciou, prijatou v nových priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja boli predstavitelia 
partnerského Zlínskeho kraja, ktorí v stredu 5. augusta 2009 

prišli na pokračujúce rokovanie o postupe prípravy projekto-

vých dokumentácií pre spoločné projekty Operačného progra-
mu cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Českej re-

publiky na roky 2007 – 2013. Konkrétne išlo o tieto projek-             
ty :   

● Rekonštrukcia ciest č. 3/04912 Lazy p. Makytou - Čertov – 

hranica SR/ČR – rekreačné stredisko Kohútka – 3/48717  
Nový Hrozenkov, 

● Rekonštrukcia ciest 3/50736 Červený Kameň – hranica  
SR/ČR - 3/50736  Nedašova Lhota,  

● Rekonštrukcia ciest  č. 3/050265 Liešna osada – hranica  

SR/ČR - 3/050265 Ţitkova,  

http://www.sme.sk/
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● Rekonštrukcia ciest č. 3/58120 Javorina -Holubyho chata – 

hranica SR/ČR – 3/05418 Nová Lhota – Vápenky (Juhomo-

ravský kraj), 
Ďalšou témou rokovania bolo vytvorenie systému podpory 

personálneho riadenia a spolupráca krajov na osobnostnom a 
odbornom rozvoji zamestnancov. „Nosnou  oblasťou stretnutia 

bola otázka 

ciest, ktoré nás 
spájajú a celko-

vo problematiky 
cestného hospo-

dárstva, proble-

matika ľudských 
zdrojov, perso-

nálne otázky 
a príprava s tým 

súvisiacich ne-

výhnutných pro-
cesov,“ povedal 

riaditeľ Úradu Zlínskeho kraja Ing. Vladimír Kutý. Súčasne 
doplnil, ţe „v týchto oblastiach sme pokročili pomerne ďale-

ko, bolo to len ďalšie z našich pravidelných stretnutí. Naša 

komunikácia je veľmi harmonická, obojstranne sme pripravili 
kvalitné tímy odborníkov, som príjemne prekvapený vecnos-

ťou a profesionalitou rokovania. Určite je to aj tým, ţe naše 
problémy a ciele sú veľmi podobné. Dôleţitá je dôkladná 

pripravenosť projektov. Z našej strany máme váţnejšie problé-

my s majetkovým vysporiadaním pozemkov pod cestami, má-
me vyšší počet vlastníkov, slovenská strana je na to lepšie, ale 

nepredpokladám, ţe sa vyskytnú problémy, ktoré by sme 
spoločne nedokázali vyriešiť.“  

 Stretnutie pozitívne zhodnotil aj riaditeľ Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka, keď po-
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vedal, ţe „vyhlásenie výzvy na uvedené projekty očakávame 

uţ v najbliţších týţdňoch. Príprava teda skutočne vrcholí a 

obidve strany intenzívne pracujú na tom, aby  boli úspešné 
a v konečnom dôsledku prospešné pre obyvateľov na obid-

voch stranách hraníc. A to je cieľom našej cezhraničnej 
spolupráce. Úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou, 

obcami a mestami v prihraničnej oblasti, veď ľudia tu denno-

denne dochádzajú za prácou, stretávajú sa pri rôznych 
príleţitostiach a my chceme urobiť maximum pre to, aby dos-

tupnosť bola bezproblémová a cesty nielen kvalitnejšie, ale aj 
bezpečnejšie.“ 

www.tsk.sk  

 
Pri príleţitosti Slovenského národného povstania sa usku-

točnilo dňa 20. augusta 2009 slávnostné zhromaţdenie pred 
budovou Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky v Trenčíne. Na jeho organizácii sa podieľal aj 

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov. Pri tejto príleţitosti viacerí priami účastníci povstania 

konštatovali nespokojnosť so svojím morálnym aj finančným 
ocenením ich zásluh v povstaní.  

Tak napríklad deväťdesiatročný Vincent Chvalný z Tren-

čína konštatoval, ţe politici nedokáţu aj finančne doceniť to, 
ţe v minulosti nasadzovali vlastné ţivoty za slobodu a v boji 

proti fašizmu. „Je to výsmech pri porovnaní s tým ako oceňujú 
tieto zásluhy v Čechách a ďalších okolitých štátoch,“ povedal 

na margo nedávno schváleného príplatku pre účastníkov 

protifašistického odboja. S týmito slovami súhlasil aj Fran-

tišek Danek zo Zamaroviec dodávajúc, ţe to boli ťaţké chví-

le, ktoré v odboji preţili a nerád o tom rozpráva. Mnohí prišli 
o ţivot a aj tých niekoľko, ktorí ešte dodnes preţívajú, po celý 

ţivot nesú následky na zdraví. „Mrzí nás, ţe si udalosti z čias 

http://www.tsk.sk/
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druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania 

s nami pripomínajú iba vojaci,“ povedal Vincent Chvalný.  

Zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky brigádny generál Pavel Macko vo svojom prí-

hovore označil Slovenské národné povstanie za jednu 
z najvýznamnejších udalostí národných dejín Slovenska. „Vý-

ročie Slovenského národného povstania by sa nemalo odbíjať 

iba patetickými frázami, ale treba sa zamýšľať nad reálnou 
situáciou ľudí, ktorí zobrali do ruky zbraň a zapojili sa do 

povstania. S úctou a vďakou spomínajme na hrdinských bo-
jovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí 

odolávali presile a napriek utrpeniu a obetiam kliesnili cestu aj 

nášmu dnešnému ţivou, ako aj na tých, ktorí bránili krajinu 
pred nacistickými okupantmi a v tomto boji poloţili ţivoty,“ 

povedal Pavol Macko. Poďakoval aj prítomným účastníkom 
Slovenského národného povstania, ţe si spoločne s vojakmi 

pripomínajú udalosť, ktorá v ich ţivotoch zanechala trvalé 

stopy. „Len na nás, príslušníkoch ozbrojených síl záleţí, ako 
ďalej budeme rozvíjať odkaz Slovenského národného povsta-

nia a nedopustíme, aby upadol do zabudnutia,“ dodal. 
Po pietnom akte spojené s poloţením vencov k pamätnej 

tabuli sa prítomným prihovoril aj predseda Obvodného výboru 

zväzu protifašistických bojovníkov Ján Holička a priamy 
účastník Slovenského národného povstania Ľudovít Kaliský. 

Priamym účastníkom boli odovzdané pamätné listy, ktorí sa  
zapísali sa do pamätnej knihy veliteľstva. 

www.sme.sk 29. 8. 2009  

Pomocná evidencia 635/1/09 
 

Drţiteľa Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu 
kanadsko-americkej hokejovej NHL a víťaza ankety o 

najlepšieho hokejistu Slovenska v sezóne 2008/09 Zdena 

Cháru prijal v utorok 25. augusta 2009 na Mestskom úrade 
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v Trenčíne primátor Ing. Branislav Celler. Pri tejto príle-

ţitosti si urastený  hoke-

jista z rúk primátora mes-
ta prevzal ocenenie - 

Striebornú známku mesta 
Trenčín. „Klobúk dole 

pred tým, čo sa Zdenovi 

podarilo dosiahnuť. Kde 
je chuť, vôľa a srdce, dá 

sa spraviť skutočne mno-
ho. Zdeno Chára je toho 

jasným príkladom,“ nešetril slovami chvály na adresu 

najvyššieho hráča NHL primátor Ing. Branislav Celler. Ka-
pitán Bostonu Bruins s vďakou prijal ocenenie a prezradil, ţe 

uţ koncom mesiaca augusta 2009 odlieta do USA, kde sa              
12. septembra 2009 zapojí do predsezónneho kempu svojho 

tímu 

www.sme.sk 26.08.2009 
Pomocná evidencia 630/1/09 

 
Mestská polícia v 

Trenčíne má od utor-

ka 25. augusta 2009 
nové vozidlo Kia 

Ceed, ktorí získala  
od štátnej polície 

výmenou za Fabiu 

combi s namontova-
ným radarom Ramer. 

O tejto výmene pove-
dal primátor mesta 

Ing. Branislav Celler, ţe výmenu dohodol náčelník Mestskej 

polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero. pretoţe „vozidlo 

pri odovzdávaní áut sa zúčastnil primátor Ing. B. Celler a náčelník MsP JUDr. S. Bero 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4624757&ids=2
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nemohla mestská polícia pouţívať, lebo je v ňom 

namontovaný radar. Pre legislatívu sme od pouţívania museli 

upustiť a hľadali sme ako ho vyuţívať naďalej. Štátnej polícii 
sa vozidlo hodí a tak sme dohodli výmenu.“ Podľa náčelníka 

mestskej polície JUDr. Stanislava Bera, sa im nové vozidlo 
hodí, pretoţe uţ  od mesta poţadovali nákup nového.  Výme-

nu povaţuje za dobrý obchod. „Máme teraz päť motorových 

vozidiel, čo je optimálny počet, chceli sme však začať postup-
ne vozový park obmieňať. Najstaršie vozidlo má šesť rokov.“ 

„Vozidlo s namontovaným radarom, ktoré Krajské riadi-
teľstvo v Trenčíne získalo 

výmenou od mestskej polície 

budú pouţívať  štátni poli-
cajti najmä na uliciach mesta 

Trenčína v okolí,“ informo-
vala krajská policajná hovor-

kyňa Mgr. Katarína Hla-

váčová. „Je treba dotiah-
nuť veci s evidenciou oboch 

vozidiel s prepisom na no-
vých vlastníkov a potom uţ budú slúţiť mestskej polícii na 

zabezpečenie verejného poriadku a štátnej polícii na meranie 

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

Trenčianske noviny 31.08.2009 
Pomocná evidencia 646/1/09  

 

V priebehu mesiaca augusta 2009 vykonal Najvyšší kon-
trolný úrad dodrţovaní podmienok pri čerpaní eurofondov na 

Mestskom úrade v Trenčíne. Jeho pracovníci pri kontrole zisti-
li, ţe Mesto Trenčín pri čerpaní eurofondov tri podmienky 

nedodrţalo. Na základe tejto skutočnosti muselo mesto časť 

príspevku vrátiť. A o čo v tomto prípade išlo. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4624758&ids=1
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4635028&ids=6
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Trenčín získal v rámci programu Ľudské zdroje prostred-

níctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky 130 - tisíc 

eur, ktorými pokryl 95 % nákladov projektu Moja ţivotná 
cesta. Projekt spočíval v niekoľkoročnom školení vyše sedem-

desiatky učiteľov základných škôl, aby vedeli deťom radiť pre 
výbere budúceho povolania a vedeli predvídať zmeny potrieb 

trhu práce. „Mesto muselo z nenávratného finančného príspev-

ku vrátiť 5.975 eur,” uviedol prednosta mestského úradu Ing. 

František Sádecký, ktorý správu Najvyššieho kontrolného 

úradu predniesol na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa   
27. augusta 2009.  

Ďalšou chybou bolo, ţe Mesto Trenčín uzavrelo dohodu s 

dvoma kariérnymi poradkyňami, ktoré boli registrované ako 
fyzické osoby, čo je porušením zákona o verejnom obsta-

rávaní.  
Ako tretiu chybu Najvyšší kontrolný úrad Mestu Trenčín 

vyčítal to, ţe predbeţnú finančnú kontrolu vykonával jediný 

zamestnanec, čo je v rozpore so zákonom o finančnej kontrole 
a vnútornom audite.  

Mesto zároveň predloţilo Ministerstvu školstva Slovenskej 
republiky priebeţné monitorovacie správy s oneskorením aţ 

šesť mesiacov. „Kontrola preukázala, ţe Mesto Trenčín na-

priek uvedeným zisteniam zásadne neporušilo podmienky 
pridelenia nenávratného finančného príspevku,” uvádza na 

záver Najvyšší kontrolný úrad. Súčasne Mestu Trenčín 
navrhol, aby v budúcnosti venovalo zvýšenú pozornosť dodr-

ţiavaniu príslušných všeobecne záväzných predpisov.  

www.sme.sk 27.08.2009  
Pomocná evidencia 632/1/09 

 
Európske fondy by mali byť viac otvorené a ak sa zistí, ţe 

niektoré aktivity vo výzve nie sú, v ďalšom kole by sa tam 

mali objaviť, aby samosprávy mohli ţiadať prostriedky.  
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„Rovnako by bolo potrebné, aby sa ministerstvá snaţili 

podmienky a celý administratívny proces čo najviac unifi-

kovať a zjednodušiť ho tak pre samosprávy,“ povedal špe-
cialista pre stratégiu trenčianskeho magistrátu Mgr. Vladimír 

Škola s tým, ţe problémom je často aj pretlak projektov, keď 
napríklad o rekonštrukciu základných škôl má na Slovensku 

záujem kaţdá obec a mesto, pretoţe ich fond je zastaraný. 

Podľa neho má mesto Trenčín svoju stratégiu na predkla-
danie projektov. „Mestské zastupiteľstvo schválilo zásobník 

projektov mesta a na základe priorít reaguje na jednotlivé 
výzvy. Momentálne realizuje dva veľké vzdelávacie projekty. 

Uţ v minulom roku bol odštartovaný projekt vzdelávania za-

mestnancov mestského úradu. Z Nórskeho finančného mecha-
nizmu sa získalo 350.00 eur (10,54 milióna Sk) a do roku 

2011 absolvuje vzdelávanie 200 úradníkov v oblasti regio-
nálnej ekonomiky, kvality, počítačových zručností, jazykov a 

podobne,“ doplnil Mgr. Vladimír Škola. 

Druhým vzdelávacím projektom je vzdelávanie formou e-
learningu v rámci operačného programu zamestnanosť a 

sociálna inklúzia. Z eurofondov sa naň získalo 310.000 eur 
(9,34 milióna Sk) a prebieha od marca 2009 do júla roku 2010. 

Projekt je zameraný je na proklientsky prístup, komunikáciu, 

asertivitu, zvládanie stresových situácií a predovšetkým na 
prácu so zaručeným elektronickým podpisom.  

V štádiu hodnotenia sú momentálne ďalšie tri projekty na 
rekonštrukciu troch základných škôl v meste, ktoré boli poda-

né len nedávno. No okrem toho mesto pripravuje niekoľkých 

ďalších projektov. Najbliţšie je to finančne náročný projekt v 
rámci operačného programu informatizácia spoločnosti. Výz-

va je určená iba pre krajské mestá a v rámci celého Slovenska 
je na informatizáciu miest pripravených z eurofondov 22 mi-

liónov eur (662,77 milióna Sk).  
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Jedným z problémov čerpania prostriedkov z eurofondov sú 

najmä projekty investičnej povahy, ktoré spôsobuje nielen 

administratívna, ale aj technická a finančná náročnosť. „Sa-
mosprávy musia predloţiť kompletnú projektovú dokumen-

táciu, potrebné sú rôzne povolenia, finančné analýzy, čo 
predstavuje pre samosprávy výrazné finančné zaťaţenie. Niek-

toré programy spadajúce priamo pod Európsku komisiu fun-

gujú len na báze refundácie,“ zdôraznil Mgr. Vladimír Škola s 
tým, ţe obce a mestá musia selektovať svoje zámery, aby 

dokázali financovať nielen projekt, ale aj jeho implementáciu. 
www.sme.sk 06.09.2009  

Pomocná evidencia 666/1/09 

 
Takmer po mesiaci činnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v novom objekte na Ulici K dolnej stanici v Trenčíne, 
počas ktorého sa postupne kompletizovalo umiestnenie všet-

kých odborných pracovísk Úradu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja a Trenčianskeho osvetového strediska a podarilo sa 
vychytať drobné nedostatky prevádzky v stredu 26. augusta 

2009 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie objektu verejnosti.  
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo viacero významných 

osobností, z ktorých osobitne treba spomenúť predsedu Ľudo-

vej strany – Hnutia za demokratické Slovensko JUDr. Vla-

dimíra Mečiara, poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Magdy 

Košútovej a Ing. Mila-

na Reháka, štátneho ta-

jomníka Ministerstva 
školstva Slovenskej re-

publiky doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD., štát-

neho tajomníka Minis-

terstva sociálnych vecí 
zľava – MUDr. Pavol Sedláček, MPH, JUDr. Vladimír Mečiar 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4627447&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4627447&ids=2
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a rodiny Slovenskej republiky doc. Ing. Petra Sika, PhD. 

predstaviteľov štátnej správy, Armády Slovenskej republiky 

a samosprávy, zástupcov dodávateľských organizácií.  

Pred slávnostnými príhovormi sa predstavili s krátkym kul-

túrnym programom poslucháčka Vysokej školy muzických 
umení v Bratislave Ivanka Klenová skladbou pre akordeón 

a poslucháč Konzervatória v Bratislave spevák Patrik Hor-

ňák ľudovou piesňou v korepetícií Mgr. Milice Ilčíkovej zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne.  

Ako prvý vystúpil predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý vo svojom 

príhovor pripomenul, ţe pri zrode novej budovy stal dnes uţ 

nebohý predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Milan Topoli. I napriek tomu, ţe na obdobie štyroch rokov sa 

objekt pre nedostatok finančných prostriedkov sa v realizácii 
nepohol z miesta, predsa sa podarilo nájsť toľko odvahy 

v ďalších rokoch vedeniu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, ţe sa vrá-
tilo k pôvodnej koncepcii a plánu výs-

tavby nového administratívneho centra 
a postupne ho realizovať. Poďakoval 

spoločnosti VION Zlaté Moravce a subdodávateľom za dobre 

odvedenú prácu.  
Na vystúpenie predsedu nadviazal generálny riaditeľ VION 

Zlaté Moravce Ing. Viliam Ondrejka, ktorý poďakoval in-
vestorovi za jeho korektné a promptné rie-

šenie vzniknutých problémov, tieţ poďako-

val subdodávateľom kábelových rozvodov 
slaboprúdu a silnoprúdu. Nový objekt bol 

pripravený na skolaudovanie začiatkom júna 
2009, tak bol Stavebný úrad Trenčín poţiadaný o kolaudáciu, 

ktorá sa uskutočnila 17. júna 2009. Do konca júla 2009 sa 

všetkých 200 zamestnancov úradu Trenčianskeho samo-
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správneho kraja aj Trenčianskym osvetovým strediskom 

presťahovalo do nových priestorov. 

Tretím rečníkom bol generálny riaditeľ PIO Keramoprojekt 
JUDr. Pavol Mikuláš, ktorý sa dotkol 

celkového územného riešenia lokality, 
v ktorej našli svoje umiestnenie významné 

inštitúcie – Daňový úrad, Alianz – Slo-

venská poisťovňa, Istrobanka, Sociálna 
poisťovňa a dnes práve otvorený administratívny objekt Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
Posledným rečníkom bol generálny projektant Ing. arch. 

Pavol Guga, ktorý uviedol niekoľko šta-

tistických údajov o novom objekte, ţe : 
- nová administratívna budova má desať 

podlaţí, na kaţdom je okrem kancelár-
skych a technických priestorov aj jedna 

zasadačka; 

- na druhom podlaţí je kongresová sála, ktorú bude slúţiť na  
zasadnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja;  

- v objekte je 184 administratívnych a 26 technických miest-

ností, celková plocha je 3370 m
2
; 

- v suteréne objektu je 57 parkovacích miest, na prízemí 

deväť a na úrovni prízemia ďalších 33. streda 26. 8. 2009; 

Po poslednom 
rečníkovi predseda 

Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH a ge-
nerálny riaditeľ 

Vion Zlaté Moravce 

Ing. Viliam On-

drejka prestrihli 
zľava MUDr. Pavo, Sedláček, MPH a Ing. Viliam Ondrejka 
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symbolickú stuhu otvorenia a podaním ruky zvýraznili sku-

točnosť, ţe dobré dielo sa podarilo.  

Na záver treba dodať, pred vstupom do kongresovej sály na 
prvom poschodí boli pre účastníkov slávnostného otvorenia 

pripravené k nahliadnutiu panely s fotografiami, ktoré doku-
mentovali priebeh výstavby novej administratívnej budovy  

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vlastné poznámky  

 

Necelý týţdeň od prerokovania správy Najvyššieho kon-
trolného úradu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, ktorá 

odhalila nezrovnalosti v čerpaní eurofondov bol odvolaný 

prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. František Sá-

decký k 31. augustu 2009. Od 1. septembra 2009 bol vy-

menovaný do funkcie prednostu Ing. František Orolín, dote-
rajší vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu v 

Trenčíne. 

Ing. František Sádecký bol vo funkcii prednostu Mestského 
úradu v Trenčíne od 1. februára 2007. Na Mestskom úrade 

v Trenčíne pôsobil na rôznych pozíciách osem rokov. Mesto 
Trenčín s ním pracovný pomer rozviazalo dohodou.  

S odchodom Ing. Františka Sádeckého sa objavili špeku-

lácie, ţe jeho odchod nebol do-
brovoľný a súvisel so správou Naj-

vyššieho kontrolného úradu, ktorú 
mestské zastupiteľstvo preroková-

valo uplynulý týţdeň, keď správa 

odhalila nezrovnalosti pri čerpaní 
európskej dotácie na projekt „Moja 

ţivotná cesta“. Mesto Trenčíne po-
dľa nej muselo vrátiť takmer šesť-

tisíc eur zo 130-tisícového príspev-

ku určeného na školenie učiteľov 
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základných škôl ako kariérnych poradcov.  

www.sme.sk 03.09.2009  

Pomocná evidencia 658/1/09  

 

Pietnym aktom pri pamätníku na Brezine dňa 28. augusta 
2009 si pripomenuli delegácie politických a štátnych orgánov, 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Veľvysla-

nectva Ruskej federá-
cie a USA, spoločne-

ských organizácií, 
Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky,  

občania mesta Tren-
čín a jeho najbliţ-

šieho okolia jubilejné 
65. výročie Sloven-

ského národného pov-

stania.  
Začiatok pietneho aktu patril štátnej hymne Slovenskej 

republiky interpretovanú dychovou hudbou „Skalanka“ a za 
smútočného chorálu poloţili vence a kytice zúčastnené dele-

gácie k pamätníku. 

Po príleţitostnej básni prednesenej Tomášom Štefulom sa 
prítomným delegáciám a občanom prihovoril primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler. V príhovore zvýraznil, ţe 
„nemoţno zabudnúť na hr-

dinstvo a obete  partizánov 

pri Strečne, Sv. Kríţi nad 
Hronom, Telgárte a na 

iných miestach Slovenska. 
Povstanie – hoci nie všetci 

Slováci sa s jeho odkazom 

dodnes stotoţnili  -  malo 

http://www.sme.sk/
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nesporne význam pre povojnové osudy nášho národa. Bola to 

manifestácia slobodymilovnej a demokratickej časti sloven-

ských vlastencov, ktorá verejne, svetu na očiach, odmietla 
nacistickú ideológiu a fašistické metódy vládnutia. Bola to aj 

manifestácia odvahy, s ktorou povstalci dva mesiace odolávali 
nemeckej presile, predstavujúcej 4-5 divízií. Je pravda, ţe do 

európskych dejín povstanie významne nezasiahlo, nepodarilo 

sa mu naplniť vojenské ciele, ktoré preň vytýčila Slovenská 
národná rada. Pribliţne v tom istom čase vypuklo Varšavské  

povstanie a v Rumunsku, v ktorom sa zjednotili všetky proti-
nemecké sily - kráľ, armáda, komunisti bola vyhlásená kapitu-

láciu. Slovenská národná rada rátala s nemeckou okupáciou, 

preto sa jej predstavitelia snaţili brzdiť také akcie partizánov, 
ktoré by vyvolali zákrok Nemecka. Práve kapitulácia Rumun-

ska, aktivizovala na Slovensku nespokojnosť vojenských po-
sádok, čo malo za následok vznik revolty vojakov, likvidáciu 

tunelov, naostatok aj fyzickú likvidáciu skupiny vojenskej 

misie Nemcov v Mar-
tine. Odveta prišla 

predpoludním 29. au-
gusta 1944, keď ne-

mecké jednotky pre-

kročili hranice Slo-
venska a krátko nato 

sa začal ozbrojených 
konflikt...“ 

Ciele povstania Slo-

venského národného povstania deklarovala Slovenská národná 
rada svojím vyhlásením, ţe „...slovenský národ sa mani-

festačne pripojuje k spojeneckým národom, ktoré svojim bo-
jom a veľkými obeťami zabezpečujú slobodný a demokratický 

ţivot národom celého sveta..“ Slovensko malo stať mostom 

medzi východom a západom.  
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Po ukončení druhej svetovej vojny sa však začali 

presadzovať názory, ţe pre povojnové usporiadanie a pre 

zaistenie národného ţitia si treba brať príklad zo štátneho 
zriadenia Sovietskeho zväzu. Boli dokonca aj úvahy 

o pripojení Slovenska k Sovietskemu zväzu. Tak sa zrodil 
prvý paradox, ţe povstalci, ktorým išlo o slovenskú svojbyt-

nosť a o maximum práv jeho národných orgánov, neskôr sú-

hlasili s obmedzovaním ich práv a s centralizáciou.  
Slovensko a teda vlastne celú Československú republiku 

ovládla komunistická strana, jej ozbrojené zloţky. Presadzo-
vanie diktatúry proletariátu malo za následok likvidáciu najmä 

mestských stredných vrstiev, ţivnostníkov, súkromného ob-

chodu, na dedinách v rámci triedneho boja prebiehala likvi-
dácia roľníckeho stavu, hoci v roku 1946 Komunistická strana 

sľubovala, ţe drobné a stredné podnikanie, zvlášť majetok 
roľníkov zostane nedotknutý, bude podporovaný a našim roľ-

níkom, ţivnostníkom a stredným podnikateľom je zabezpe-

čená existenčná a právna istota.   
Tieto opatrenia narazili na nesúhlas partizánskych veliteľov, 

ale pre komunistickú stranu a vládu nebolo však problémom 
týchto rebelantov, ako boli Ţingor, Nosák, Bibza, Velecký 

umlčať a vykonštruovanými obvineniami boli odsúdení na 

smrť a popravení. Okrem toho veľa ďalších odbojárov bolo 
odsúdených na vy-

soké tresty odňatia 
slobody a interno-

vaní v Leopoldove, 

na Mírove, v pra-
covných táboroch 

Jáchymovských ba-
ní.  

Slovenské ná-

rodné povstanie 
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bolo aj naďalej pripomínané na verejných oslavách, ale jeho 

udalosti boli však prekrucované, podľa potreby vládnucej 

garnitúry  preosievané, škatuľkované, niekde zveličované, 
inde bagatelizované. Z organizátorov Slovenského národného 

povstania sa stali agenti burţoázie, zradcovia národa, ktorých 
čakalo spoločenské poníţenie, prepustenie z práce a iné repre-

sie, postihujúce spravidla ich najbliţších – manţelky a deti. 

Ani rok 1968 nedokázal celkom odstrániť deformácie, ktoré 
na histórii Slovenského národného povstania zanechala vláda 

jednej strany. To sa podarilo aţ po novembri 1989.   
V závere vystúpenia Ing. Branislav Celler citoval myšlienky 

slovenského spisovateľa Alfonza Bednára, rodáka z neďalekej 

Neporadzi, ktorý veľkú časť svojej tvorby venoval práve 
povstaniu, hovorí o ňom ako o  veľkej udalosti. „Byť hoden 

veľkej udalosti a ľudí svetla a ich veľkého odkazu asi zna-
mená prejsť ţivotom tak, aby spomienky budúcich nebudili 

trpkosť a blen, ale očisťujúci ţiaľ a azda aj vykupujúci plač 

nad zdanlivo stratenými hodnotami, lenţe byť hoden veľkej 
udalosti a ľudí svetla znamená ešte niečo – nezabúdať 

a netrpieť a nijako neprispievať k tomu, aby zdanlivo stratené 
hodnoty boli hodnotami usilovne znevaţovanými  a zatraco-

vanými.“  

Musíme mať na pa-
mäti, ţe pripomínanie je 

antisklerotikom pamäti. 
Zabudnutie je spiatoč-

kou, ktorá nás môţe 

vrátiť k opätovnému 
preţívaniu podobnej 

drámy, na ktorú, spra-
vidla, ľudstvo je nepripravené. Slovenské národné povstanie 

pre Slovensko a Slovákov aj naďalej zostáva veľkou uda-

losťou. Preto si dnes pripomíname jeho odkaz a vzdávame 
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úctu jeho obetiam, povedal na záver primátor Ing. Branislav 

Celler. 

Na príhovor primátora nadviazal predseda Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v Trenčíne č. 1 Ing. Miroslav Ondráš, ktorý predniesol 
príhovor v zastúpení jedného z priamych účastníkov Sloven-

ského národného povstania, pretoţe nikto z nich ho nebol 

fyzicky schopný predniesť. V príhovore bolo zvýraznená 
uvedomelosť všetkých tých, ktorí do povstania so zbraňou 

v ruku išli brániť osudy svojho národa. „Práve ozbrojené vys-
túpenie slovenského národa proti nemeckým agresorom zís-

kalo si medzinárodného uznanie spojencov proti hitlerovskej 

koalície, zmazalo biľag zrady klérofašistických síl a zaradilo 
Slovensko medzi víťazné národy v Európe nad fašistickým 

Nemeckom. Pri tejto príleţitosti si uvedomujeme, ţe mladej 
generácii musíme vhodnými metódami pribliţovať mladej ge-

nerácii toto krvou vyplnené obdobie.“ 

Pietny akt bol ukončení hymnickou piesňou „Kto za pravdu 
horí“ 

Vlastné poznámky 
 

Strany Smer a Hnutie za demokratické Slovensko pôjdu do 

volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 
2009 spoločne. V stredu 2. septembra 2009 to spečatili pod-

pisom spoločnej deklarácie predsedovia oboch krajských 
organizácií Ing. Milan Rehák (HZDS) a Ing. Magda Ko-

šútová (Smer-SD) . Strany budú podporovať súčasného tren-

čianskeho ţupana, nominanta Hnutia za demokratické Slo-
vensko, MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. 

„Smer a Hnutie za demokratické Slovensko budú mať spo-
ločného kandidáta na post predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktorým bude terajší predseda MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH“ povedal na tlačovej konferencii predseda 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670727&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670728&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670499&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670499&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670728&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670728&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670728&ids=6
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krajskej organizácie Hnutia za demokratické Slovensko Ing. 

Milan Rehák s tým, ţe deklarácia o spoločnom postupe vy-

vrcholí doladením koaličnej zmluvy. Zároveň dodal, ţe podpis 
deklarácie je výsledkom spoločných rokovaní oboch strán, 

pričom ako kompenzáciu za podporu MUDr. Pavla Sedláčka 
získa Smer miesta v Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Počet poslancov bude na základe preferencií oboch strán 

v regióne v pomere 2:1 v prospech strany Smer. „V deklarácii 
je zakotvená aj klauzula, ţe jej podpisom končia obe strany 

rokovania o spolupráci s inými politickými subjektmi,“ 
zdôraznil Ing. Milan Rehák. 

 www.sme.sk 03.09.2009  

Pomocná evidencia 657/1/09  
 

Spoločným kandidátom koalície Slovenskej kresťansko-
demokratickej únie - Demokratická strana a Kresťansko-

demokratického hnutia na post predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja je 
Martin Fedor a bude tak 

konkurovať vo voľbách 
súčasnému predsedovi 

MUDr. Pavlovi Sedláč-

kovi, ktorý je spoločným 
kandidátom Ľudovej stra-

ny – Hnutia za demokra-
tické Slovensko a Smer – 

Sociálna demokracia. Tú-

to svoju kandidatúru ohlásil na tlačovej konferencii dňa 18. 
septembra 2009. Zároveň si tieto strany rozdelili poslaneckú 

kandidátku v pomere 25:20 v prospech Slovenskej kres-
ťansko-demokratickej únie - Demokratická strana. Martin 

Fedor uviedol, ţe v Trenčianskom kraji sa vytvorilo ľavicovo-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670728&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4670498&ids=2
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758674&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758671&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758671&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758668&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758672&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758672&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758674&ids=6
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populistické zoskupenie a ich koalícia má byť alternatívou pre 

stredopravých voličov. 

O svojej kandidatúre na post predsedu krajského parlamentu 
sa rozhodol aj druhý bývalý minister obrany Slovenskej 

republiky Ing. Juraj Liška, ktorý sa nepohodol s vedením 
Slovenskej kresťansko-demokratickej únie - Demokratická 

strana a vlani ju opustil. Ing. Juraj Liška pre agentúru Sita 

uviedol, ţe hodlá kandidovať ako nezávislý. Na to potrebuje 
zozbierať tisíc hlasov. Ak sa mu potrebné hlasy podarí získať, 

oficiálne oznámi svoju kandidatúru. Na splnenie tejto úlohy 
má čas do polnoci 5. októbra 2009, kedy sa končí termín odo-

vzdávania kandidačných listín. 

www.sme.sk 18.09.2009 
Pomocná evidencia 694/1/09 

 
Krajská súťaţ historických striekačiek PS 8 sa uskutočnila 

v Opatovej nad Váhom v sobotu 19. septembra 2009 na 

miestnom futbalovom ihrisku. Z okolia Trenčína sa zúčastnili 
súťaţe Dobrovoľné hasičské zbory z Opatovej a Kubrice. 

Poţiarny útok najlepšie zvládli domáci muţi do 40 rokov, 
v kategórii nad 40 rokov skončilo druţstvo  z Opatovej na 

druhej mieste. Ţeny zopakovali úspech muţov, keď vyhrali 

kategóriu do 40 rokov (na snímke na začiatku poţiarneho 
útoku) a v kategórii nad 40 rokov obsadili tretie miesto. Mladé 

nádeje v kategórii ţiakov získali prvé a tretie miesto. 
Info Trenčín 26.09.2009 

Pomocná evidencia 729/1/09 

 
Slovenská národná strana pôjde do regionálnych volieb na 

poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja samostatne, 
ale pri voľbe predsedu podporia doterajšieho ţupana MUDr. 

Pavla Sedláčka, MPH. „Drţíme sa nášho zámeru a poţia-

daviek miestnych a okresných organizácií v Trenčianskom 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758667&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4758674&ids=6
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4696403&ids=6
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kraji, ţe do regionálnych volieb pôjdeme samostatne. Na pos-

lancov postavíme svoju vlastnú kandidátku,“ povedal  

trenčiansky krajský poslanec za Slovenskú národnú stranu 
Ing. Jaroslav Izák. Na funkciu predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja podporíme doterajšieho ţupana MUDr. 
Pavla Sedláčka, MPH. Ing. Jaroslav Izák odmietol špekulácie 

o tom, ţe Slovenská národná strana v Trenčianskom kraji, ţe 

jej terajší vládni koaliční partneri Hnutie za demokratické 
Slovensko a Smer ju obišli tým, ţe podpísali deklaráciu o 

vzájomnej spolupráci. „Ísť do volieb na poslancov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja samostatne bolo naším zá-

merom uţ dávnejšie a my ho napĺňame. Je pravda, ţe Smer 

nás najskôr ţiadal, aby sme išli s ním a podporili jeho 
kandidátku na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Zrazu ju však stiahli a tieţ podporujú MUDr. Pavla 
Sedláčka, MPH“ objasnil Ing. Jaroslav Izák. 

www.sme.sk 08.09.2009 

Pomocná evidencia 674/1/09  
 

Politická strana Sloboda a Solidarita pôjde do regio-
nálnych volieb pôjde samostatne, povedal jej člen republi-

kovej rady strany a regionálny predseda pre sever Slovenska 

Pavol Hladký. Súčasne doplnil, ţe na post predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja  nebude stavať vlastného, ale 

podporia pravicového, prípadne nezávislého bezúhonného 
kandidáta.  

„V rámci ţupných volieb v Trenčianskom samosprávnom 

kraji strana Sloboda a Solidarita nestavia samostatného kan-
didáta na ţupana. Podporíme pravicového kandidáta Sloven-

skej kresťansko-demokratickej únie alebo Kresťansko-
demokratického hnutia, alebo nezávislého kandidáta, ktorý 

bude spĺňať morálne a ľudské zásady strany Sloboda a Soli-

darita a ktorý sa zapojí do programu Aliancie Fair play 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4696403&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4696616&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4696616&ids=6
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4698926&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4698926&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4698925&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4698925&ids=6
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Politika Open. Čo sa týka poslancov, budeme stavať samo-

statných kandidátov a nepôjdeme v koalícii so ţiadnou 

stranou,“ povedal Pavol Hladký s tým, ţe strana by privítala, 
keby aspoň v dvoch - troch krajoch uspeli na postoch ţupanov 

pravicoví kandidáti. 
Sloboda a Solidarita získala v nedávnych voľbách do 

Európskeho parlamentu najviac hlasov z neparlamentných 

strán, čo na jednej strane hodnotí vedenie strany ako neúspech, 
lebo nezískali mandát, no na druhej vyslovili uspokojenie s 

tým, ţe ako mladá strana sa výrazne zviditeľnili. „Regionálne 
voľby nepodceňujeme, no berieme ich ako odrazový mostík k 

budúcoročným parlamentným voľbám. Do Národnej rady 

Slovenskej republiky sa rozhodne dostať chceme,“ dodal 
Pavol Hladký. 

www.sme.sk 09.09.2009 
Pomocná evidencia 683/1/09 

 

Prebiehajúce aj plánované investičné akcie boli hlavným 
dôvodom návštevy primátora Ing. Branislava Cellera na Zá-

mostí dňa 14. septembra 2009. Štyri vybrané lokality si v te-
réne prezrel spolu so zástupcom primátora a poslancom mest-

skej časti Západ Bc. Tomášom Vaňom a ďalším poslancom 

za mestskú časť Západ Martinom Barčákom.  
 Prehliadka začala prehliadkou parku pri Kultúrnom stredisku 

v Zlatovciach, ktoré je uţ druhý rok centrom obľúbeného 
podujatia Kultúrne leto Trenčín – Zámostie. V tomto roku 

pribudli v parku detské hojdačky, šmýkačky a lavičky na 

oddych a do konca roka by malo byť dobudované detské 
ihrisko. V súčasnosti prebiehajú v areáli terénne úpravy, vrá-

tane revitalizácie a rekonštrukcie trávnikov. „Vystúpenia rôz-
nych hudobných skupín, ktoré sme počas leta zorganizovali, 

prilákali do parku tisícky divákov. „Chceme z areálu vytvoriť 

nielen miesto pre kultúrne vyţitie, ale aj príjemnú oddychovú 

http://www.sme.sk/
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zónu pre všetky vekové kategórie,“  dodal na margo rekon-

štrukcie parku Martin Barčák. 

 Ďalšou zastávkou primátora bol pozemok na Rybárskej ulici 
v Záblatí, na ktorom má do jari 2010 vyrásť nové detské 

ihrisko. „Okrem toho, ţe šmýkačka, preliezačky či hojdačky 
budú spĺňať prísne európske štandardy a rovnako ako ihriská 

na Kvetnej a Obchodnej ulici bude mať ihrisko svojho 

správcu, zároveň bude prvým ekologickým ihriskom v Tren-
číne. Elektrickú energiu, pomocou ktorej bude poháňané na-

príklad čerpadlo na zavlaţovanie trávnikov a osvetlenie, bude 
vyrábať slnečný kolektor nainštalovaný na stĺpe,“ vysvetlil 

Tomáš Vaňo. Pri pozemných prácach, ktoré by mali byť 

ukončené uţ začiatkom októbra 2009 sa nevyskytli ţiadne 
väčšie problémy. Počas primátorovej prehliadky robotníci pri 

kopaní odkryli hniezdo s tromi malými jeţkami. „Mladú 
rodinku treba presťahovať na bezpečnejšie miesto. Určite sa 

nájde niekto, kto vo svojej záhrade privíta takýto prírastok,“ 

skonštatoval s úsmevom primátor Ing. Branislav Celler. 
 Ďalším cieľom prehliadky bolo detské ihrisko na Kvetnej 

ulici, ktoré je vyhľadávaným miestom na športové aktivity. 
„Ihrisko spĺňa aj parametre oddychovej zóny. K športovisku a 

pieskovisku s preliezačkami pribudne uţ čoskoro aj oddy-

chová časť pre seniorov so skalkou,“ opísal vybavenie ihriska 
Martin Barčák. Uţ na jar 2010 čaká ihrisko posledná piata 

etapa rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať výmenu oplotenia na 
asfaltovom ihrisku a tieţ výmenu dopadových plôch, ktoré 

budú spĺňať aj prísne európske bezpečnostné normy.  

Poslednou lokalitou, ktorá zaujímala primátora, bola 
Malozáblatská ulica. Súkromný investor, ktorý za ulicou 

stavia nové objekty, potreboval rozkopať asfaltový povrch 
kvôli pokládke rozvodových sietí. Po viacerých rokovaniach 

sa napokon mesto s investorom dohodlo, ţe rozkopávku vyu-

ţije na dorobenie chýbajúcej kanalizácie a všetkým rodinným 
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domom na ulici vybudovalo na vlastné náklady kanalizačné 

prípojky. „Prípojky sú hotové, zostáva dokončiť asfaltovú 

pokrývku a obrubníky. Práce by mali byť ukončené uţ o pár 
dní,“ uviedol k rekonštrukcii ulice Tomáš Vaňo. 

Info Trenčín 26.09.2009 
 

Elektronické vzdelávanie pre vojakov členských krajín 
NATO boli hlavnými témami jesenného zasadania pracovnej 

skupiny NATO pre individuálny výcvik a rozvoj vzdelávania, 

ktorá sa v dňoch 21. aţ 25. septembra 2009 v hoteli Tatra 
v Trenčíne. Vojaci si vymenili skúsenosti aj z vedenia indi-

viduálneho výcviku a prezentovali moţnosti výcvikových cen-
tier jednotlivých členských krajín. Ako informoval hovorca 

Veliteľstva síl, výcviku a podpory Armády Slovenskej repu-

bliky Richard Hlavňa, celkovo 38 účastníkov z dvadsiatich 
členských krajín NATO a Srbska, ako štátu v rámci zosku-

penia Partnerstva za mier sa dohodlo pokračovať na rozvoji 
individuálneho výcviku formou elektronických kurzov zabez-

pečovaných centrami rozvinutého distribučného vzdelávania. 

Krajiny ako Nórsko, Dánsko, Rumunsko a Bulharsko pred-
stavili skúsenosti s uţ rozbehnutými centrami, v ktorých vo-

jaci absolvujú elektronické kurzy. Jedným z nich bol aj prvý 
elektronický vzdelávací kurz pre vojakov zaraďovaných do 

operácie ISAF v Afganistane, v ktorom pomocou online pred-

nášok a skúšok na internete dokáţe pripraviť profesionálov 
pred nasadením do operácie medzinárodného krízového ma-

naţmentu.  
Ozbrojené sily Slovenskej republiky ponúkli výcvikové 

strediská na Lešti a v Zemianskych Kostolanoch, o ktoré pre-

javili záujem predstavitelia Rumunska, Chorvátska a Poľska. 
Chorvátska strana prezentovala spôsob prípravy kadetov pre 

svoje ozbrojené sily, kedy zregrutovaní študenti absolvujú 
medzi semestrami vysokej školy sériu vojenských kempov, 

ktoré ich plnohodnotne pripravia na vojenské povolanie.  
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Trenčianske noviny 29.09.2009 

Pomocná evidencia 735/1/09 

 
Dňa 6. októbra 2009 o 08.00 hod. sa v priestoroch 

Zábavno-obchodného centra 
MAX v Trenčíne uskutočni-

lo taktické cvičenie hasič-

ských jednotiek zamerané na 
výkon záchranných prác po 

teroristickom útoku. Cviče-
nie zorganizovalo Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne 
v súčinnosti so Záchrannou brigádou Hasičského a záchran-

ného zboru zo Ţiliny, Záchrannou zdravotnou sluţbou rýchlej 
záchrannej pomoci v Trenčíne a jednotkou Policajného zboru 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. 

 Cieľom cvičenia bola simulácia záchranárskych činností v 
dôsledku mimoriadnej udalosti, ktorou bol teroristický útok 

v priestore, kde sa zdrţiava veľké mnoţstvo ľudí. Išlo predo-
všetkým o precvičenie zá-

chranných prác spojených 

s evakuáciou osôb, likvi-
dáciou nebezpečnej látky, 

zdolávaním poţiarov vo 
veľkokapacitných, pod-

zemných garáţach, vyzna-

čením a určením dekonta-
minačného priestoru a pra-

covnej skupiny, ktorá de-
kontamináciu vykonala. 

Precvičovaná situácia :
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Počas premietania filmových predstavení v doobedňajších 

hodinách nastal v Zábavno-obchodnom centre MAX v Tren-

číne výbuch. Udalosť bola ohlásená na koordinačné stredisko 
Inšpekcie záchrannej sluţby – linka 112. Operačný dôstojník 

Inšpekcie záchrannej sluţby vyhlásil 2. stupeň poplachu. Na 
miesto udalosti bola vyslaná hasičská jednotka z Okresného 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 

s technikou AHZS MB Atego 
a CAS 30 Iveco Trakker. Počas 

príjazdu hasičov k Zábavno-
obchodnému centru MAX boli na 

streche zábavno-obchodného cen-

tra spozorované osoby. Veliteľ 
zásahu po príchode na miesto 

udalosti a na základe informácií 
poskytnutých pracovníkom Sú-

kromnej bezpečnostnej sluţby zis-

til, ţe v priestoroch garáţí došlo 
k výbuchu a následnému poţiaru 

automobilov. Od návštevníkov ki-
na bol ďalej informovaný, ţe v ki-

nosálach sa nachádza niekoľko osôb v bezvedomí a ostatní 

návštevníci kina mali ťaţkosti s dýchaním a podráţdený zrak, 
čo vyvolávalo podozrenie na neznámu látku v ovzduší kinosál. 

Veliteľ zásahu nariadil prieskum kinosál s ADP a v OPCH 
a vyhlásil zvláštny stupeň poplachu – Z.  

Následne boli na ţiadosť veliteľa zásahu povolané 

prostredníctvom operačného strediska Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru všetky jednotky Okresného 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji a tieţ špeciálna skupina zo Záchrannej brigády Hasič-

ského a záchranného zboru v Ţiline. V priestoroch garáţí boli 
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prieskumnou skupinou nájdené dve ťaţko zranené osoby 

a zistený poţiar troch áut v blízkosti autoumyvárne. 

V kinosále C bola prieskumnou skupinou zistená identita 
nebezpečnej látky – chlóru, ktorá spôsobuje leptanie oči, 

dýchacích ciest a pokoţky. Pri opúšťaní priestorov kinosál 
dochádzalo medzi návštevníkmi k panike a k neriadenej 

evakuácii. Návštevníci pouţili hlavné únikové schodisko, 

ktoré zostalo po výbuchu nepoškodené. Schodisko viedlo na 
nástupnú plochu situovanú na severnej strane objektu. 

Niektoré osoby unikli na schodisko medzi kinosálami B a C. 
Toto schodisko však bolo následkom výbuchu poškodené, 

preto unikli na strechu budovy. 

Po všetkých zisteniach na mieste činu boli evakuované 
dve osoby, uhasený poţiar šiestich osobných automobilov 

a následne boli odvetrané priestory garáţe. Potom bola za po-
moci evakuačného rukáva s výškovou plošinou T 815 

BrontoSkylif PP 40 a rebríka Iveco Magirus jednotkami 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Trenčín, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru Nové Mesto nad Váhom, Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru Povaţská Bystrica, Okres-

ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Partizán-

ske, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Bánovce nad Bebravou a Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru Prievidza vykonaná evakuácia 
postihnutých osôb zo strechy Zábavno-obchodného OC MAX. 

Nakoniec bol vyznačený a určený dekontaminačný priestor, 

v ktorom bola následne vykonávaná dekontaminácia 
evakuovaných osôb a zasahujúcich príslušníkov. Do akcie 

bolo zapojených celkom 40 figurantov. 
Vlastné poznámky 
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Trenčiansky samosprávny kraj sa prezentoval v Bruseli na 

podujatí Open Days 2009 so svojimi úspešnými projektami. 

Dňa 6. októbra 2009 v rámci seminára zameraného na 
sociálne sluţby predstavila 

zástupkyňa Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Mgr. 

Beáta Balková, príklady 

úspešných projektov Tren-
čianskeho samosprávneho 

kraja. Jej príspevok „Príkla-
dy zlepšenia sociálnych slu-

ţieb“ bol zameraný na pilot-

ný projekt Domu sociálnych sluţieb v Dolnom Lieskove. 
Delegácia Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod vedením 

Ing. Beáty Habekovej, diskutovala s partnerskými inšti-
túciami z Českej republiky, Poľska, Talianska a Španielska o 

moţnostiach budúcej spolupráce pri príprave európskych 

projektov. Výmena skúseností, ukáţky overených postupov a 
informácie o finančných moţnostiach z Európskej únie boli 

hlavným prínosom účasti zástupcov Trenčianskeho samo-
správneho kraja na podujatí Open days 2009 v Bruseli.  

Vlastné poznámky 

 
V rámci Európskeho týţdňa regiónov a miest, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 5. - 8. októbra 2009 sa vedúca odboru so-
ciálnej pomoci Ing. Beáta Habeková, spolu so zástupkyňou 

Európe Direct Trenčín Slavomírou Hulecovou, zúčastnili via-

cerých workshopov, ktoré súvisia z ich odbornou agendou. 
Delegácia z trenčianskeho kraja bola tento rok posilnená aj 

zástupcami regionálnych médií z televízií Trenčín a Prievidza 
a regionálnych novín MY stredného Povaţia.  

Vlastné poznámky 
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V stredu 7. októbra 2009 sa uskutočnilo prvé zasadnutie vo-

lebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré 

zvolal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH. Volebnú komisiu tvoria deviati dele-

govaní zástupcovia kaţdej politickej strany, politického hnutia 
alebo ich koalície, ktorá podala kandidátne listiny pre voľby 

do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov 

samosprávneho kraja. Po zloţení sľubu si členovia ţre-
bovaním zvolili predsedu a podpredsedu komisie. Za predsedu 

vyţrebovali Ing. Jaroslava Aštaryho, nominovaného stranou 
Sloboda a solidarita a podpredsedu Ing. Petra Horňáka zo 

Slovenskej národnej strany.  

Prvým krokom Volebnej komisie Trenčianskeho samo-
správneho kraja bude registrácia kandidátnych listín a posú-

denie splnenia všetkých náleţitostí, ktoré stanovuje zákon. 
Volebná komisia samosprávneho kraja bude usmerňovať čin-

nosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných 

komisií. Okrem toho bude rozhodovať o sťaţnostiach na pos-
tup obvodných volebných komisií, uverejní celkové výsledky 

volieb v samosprávnom kraji a bude plniť ďalšie úlohy, 
vyplývajúce zo zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 759/1/09 

 
V deviatich volebných okrskoch Trenčianskeho kraja (Bá-

novce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 

Partizánske, Povaţská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín) 
sa bude o 45 poslaneckých kresiel uchádzať 407 kandidátov 

vo voľbách do krajskej samosprávy za politické strany. Za 
súčasného ţupana Pavla Sedláčka sa postavila regionálna 

koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické Sloven-

sko, Smer - Sociálna demokracia, podporila ho aj Slovenská 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929504&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929505&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929501&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929502&ids=6
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národná strana. Kresťansko-demokratické hnutie a Sociálno-

demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana rovna-

ko vytvorili koalíciu a jej spoločným kandidátom na predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stal exminister obrany 

Martin Fedor. Tomu vyjadrili podporu aj neparlamentné 
politické strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Občianska 

konzervatívna strana. Tretí stranícky kandidát Miloš Radosa 

vzišiel z dohody troch neparlamentných strán - Ligy - 
občiansko-liberálnej strany, Strany zelených a Slobodného 

fóra. Politická strana Úsvit nominovala za kandidáta Lenku 

Ďurechovú, Kresťanská ľudová strana Jozefa Čambalíka a 

jediným nezávislým kandidátom je ďalší exminister obrany 

Ing. Juraj Liška. Predsedom deväťčlennej krajskej volebnej 
komisie v Trenčíne sa stal nominant strany Sloboda a Soli-

darita Jaroslav Aštary. Podpredsedom sa stal Peter Horňák 
zo Slovenskej národnej strany. Rozhodol o tom ţreb na prvom 

zasadnutí volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja  dňa 8. októbra 2009. 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov a ich predsedov 

sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 14. novembra 2009. 
Prípadné druhé kolo sa bude konať 28. novembra 2009, avšak 

len v tom kraji, kde ani jeden z kandidátov na predsedu 

nezíska absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov. V prípade 
novembrového hlasovania ide o väčšinový volebný systém, 

mandát teda získa poslanec, ktorý v danom volebnom obvode 
dostane od voličov najviac hlasov. Nominácie na poslancov do 

krajských zastupiteľstiev, ako aj na predsedov samosprávnych 

krajov mohli politické subjekty, koalície či nezávislí kandidáti 
podávať do polnoci 5. októbra 2009. 

Zapisovateľka volebnej komisie Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v stanovenej lehote, do polnoci 5. októbra 2009 

prijala 399 kandidátnych listín na poslancov do vyššieho 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929500&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929503&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929503&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929497&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4929496&ids=2


 119 

územného celku a 6 kandidátnych listín na predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja.  

O post ţupana sa uchádzali : 
- súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, Ľudová strana – Hnutie za demo-
kratické Slovensko, Smer – Sociálna  demokracia,  

- Martin Fedor, Slovenská demokratická únia – Demo-

kratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie s podpo-
rou OKS, SaS),  

- Miloš Radosa (Liga - OLS, Slobodné fórum, Strana zele-
ných),  

- Juraj Liška (nezávislý),  

- Lenka Ďurechová (Úsvit)  
- a Jozef Čambalík (Kresťanská ľudová strana).  

Za krajských poslancov kandidovali ľudia zo štrnástich 
politických strán, troch politických koalícií a nezávislí. 

Definitívne počty potvrdila volebná komisia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 
    Pre voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 14. 

novembra 2009 vo volebnom obvode č. 9 – Trenčín boli 
v stanovenom termíne zaregistrovaní títo kandidáti :  

1. Zuzana Aštaryová 27 r., daňová poradkyňa, Trenčín, 

Prúdy 91/2, Sloboda a Solidarita  
2. Ján Babič, 67 r., kultúrny manaţér, Trenčín, Clemen-

tisova 656/2, nezávislý kandidát   
3. František Bagin, Ing., 50 r., zástupca primátora, Nem-

 

4. Michal Bahelka, Ing., 32 r., riaditeľ spoločnosti, Drie-
toma, 727, Sloboda a Solidarita   

5. Martin Barčák, 49 r., kultúrny pracovník, Trenčín, Bavl-
nárska 5, nezávislý kandidát   

6. Juraj Bartanus, 27 r., ţivnostník, Trenčín, Ţilinská 641/4, 

Nová Demokracia 
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7. Eva Beňovičová, Ing., 55 r., starostka obce, Trenčianske 

Stankovce, 399, nezávislý kandidát  

8. Milan Berec, Ing., 50 r., starosta obce, Trenčianska Teplý, 
Dobrý 1133, Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - 

Hnutie za demokratické Slovensko  
9. Marián Beták, Ing. arch., 46 r., architekt, Trenčianska 

Turná, 644, Občianska konzervatívna strana, Konzerva-

tívni demokrati Slovenska  
10. Ján Bezák, Ing., 59 r., ekonóm, Trenčín, Šafárikova 7/17, 

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 
strana, Kresťansko-demokratické hnutie  

11. Milan Bílek, 43 r., strojný technik, Trenčín, Clementisova 

663/4, Komunistická strana Slovenska  
12. Miroslav Blaţo, 54 r., dôchodca, Trenčín, Halalovka 24, 

Európska demokratická strana 
13. Viliam Cagala, Ing., 57 r., regionalista, Trenčín, 

Duklianskych hrdinov 22, Slovenská národná strana  

14. Jaromír Capák, 57 r., stavebný technik, Drietoma, 230, 
Nová demokracia   

15. Milan Česal, Ing., 57 r., klinický biochemik, Trenčín, 
Šmidkeho 3, Občianska konzervatívna strana, Konzerva-

tívni demokrati Slovenska  

16. Eva Drhová, 56 r., ekonómka verejnej správy, Trenčín, L. 
Novomeského 6, nezávislý kandidát  

17. Alena Ďuďáková, 49 r., pokladníčka, Soblahov 24, 
Európska demokratická strana 

18. Jozef Ďuráči, 45 r., obchodný manaţér, Trenčín, Lipová 

35, Sloboda a Solidarita   
19. Lenka Ďurechová, Ing., 36 r., stavebná podnikateľka, 

svit   
20. , MUDr., 44 r., lekár, Trenčianske Tepli-

ce, SNP 63, Slovenská demokratická a kresťanská únia - 

Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie  
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21. , Ing. 33 r., štátny tajomník Ministerstva 

školstva SR, Trenčín, Bazovského 10, Smer - sociálna 

demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko  

22. Mária Hládeková, Bc., 54 r., starostka obce Ivanovce, 
Ivanovce, 163, nezávislý kandidát  

23. Josef Hrdlička, Ing., Mgr., 55 r., vojak vo výsluţbe, 

Trenčín, Šmidkeho 2423/18, Komunistická strana 
Slovenska  

24. Michal Chlebana, 33 r., podnikateľ, Trenčín, Ruţová 10, 
nezávislý kandidát  

25. Jakub Ilavský, Mgr., Bc., 27 r., technický manaţér, 

Trenčín, Istebnícka 107, Sloboda a Solidarita  
26. Peter Jozefčík, 66r., stavebný technik, Trenčín, Hodţova 

20, Liga, občiansko - liberálna strana, Slobodní Fórum, 
Strana zelených  

27. Ján Kanaba, JUDr., 63 r., advokát, Trenčín, J. Zemana 

3141/101, Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko  

28. , Mgr., 43 r., manaţérka, Trenčín, 
Hodţova 11, Sloboda a Solidarita  

29. Pavol Kašuba, Ing., 44 r., konateľ spoločnosti, Trenčín, 

Pod komárky 32, Sloboda a Solidarita  
30. Miroslav Kijac, 50 r., podnikateľ, Trenčín, Novomeského 

2667/4, Liga, občiansko - liberálna strana, Slobodné 
Fórum, Strana zelených  

31. Jana Klemensová, 33 r., odborný referent, Trenčín, 

Gagarinova 1716/3, nezávislý kandidát  
32. Ján Kmeť, Mgr., 41 r., mediátor, Trenčín, Inovecká 

1137/8, Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie  

33. Jú , 69 r., dôchodca, Trenčín, Povaţská 50, 

Komunistická strana Slovenska   
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34. Jana Konečná, 44 r., administratívny pracovník, Trenčín, 

Pod Brezinou 40, nezávislý kandidát  

35. Janka Koppiová, MVDr., Mgr., 52 r., riaditeľka Sloven-
ského Červeného kríţa v Trenčíne, Trenčín, Odbojárov 22, 

nezávislý kandidát  
36. Jozef Kováč, Mgr., 39 r., starosta obce Mníchova Lehota, 

Mníchova Lehota, 63, nezávislý kandidát  

37. Anna Kováčová, Ing., 57 r., ekonómka, Veľká Hradná, 4, 
nezávislý kandidát   

38. Ján Krátky, Ing., 56 r., ekonóm, Trenčín, Biskupická 
1790/24, Slovenská demokratická a kresťanská únia - 

Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie  

39. Pavol Krištof, Dr., Ing., 41 r., štátny tajomník Minis-
terstva hospodárstva SR, Trenčín, Dubová 6, Smer - 

sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demo-
kratické Slovensko  

40. Dagmar Kučerová, 58 r., podnikateľka, Trenčín, Šafári-

kova 1, Európska demokratická strana 
41. Jozef Kutlík, 54 r., obchodník, Trenčín, Partizánska 

7/786, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska  

42. Leo Kuţela, PhDr., 59 r., etnológ, Trenčín, Pádivého 13, 

nezávislý kandidát   
43. Marián Kvasnička, PhDr., 54 r., riaditeľ gymnázia, 

Trenčín, I. Olbrachta 3200/23E, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko-

demokratické hnutie  

44. Vlasta Laurinčíková, 55 r., manaţér, Trenčianske Stan-
kovce, Sedličná 200, Liga, občiansko-liberálna strana, 

Slobodné Fórum, Strana zelených  
45. Andrej António Leca, 29 r., diplomat a výkonný mana-

ţér, Trenčín, Opatovská 15, nezávislý kandidát  
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46. Róbert Lifka, Ing., 43 r., technik - konzultant, Trenčín, 

Gen. M. R. Štefánika 391/10, nezávislý kandidát  

47. Pavol Magner, Ing., 58 r., podnikateľ, Trenčianske 
Teplice, Štvrť SNP 141/49, Agrárna strana vidieka  

48. Miroslav Marguš, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, 
Trenčín, Soblahovská 49, Slovenská národná strana  

49. Milan Maťaše, Bc., 36 r., odborný pracovník, Trenčín, 

Hurbanova 64, Európska demokratická strana  
50. Ladislav Matejka, Ing., 27 r., stavebný technik, Trenčín, 

Pádivého 6, Sloboda a Solidarita  
51. Radoslav Mikuš, Ing.

   

52. , 63 r., predavač    
53. Milan Mišech, 81 r., dôchodca, Trenčín, Piešťanská

   
54. Martin Mizerák, 35 r., technik, Chocholná - Velčice, 53, 

Európska demokratická strana  

55. Igor Murín, 36 r., profesionálny športovec, Trenčianske 
Teplice, Partizánska 497/84, Slovenská demokratická a 

kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie  

56. Peter Niţňanský, doc., Ing., PhD., 56 r., vysokoškolský 

pedagóg, Trenčín, Bratislavská 7, Liga, občiansko-liberál-
na strana, Slobodné Fórum, Strana zelených  

57. Dušan Paška, 64 r., tanečný pedagóg a tréner, Trenčín, 
Nálepkova 21, nezávislý kandidát  

58. Andrej Pavlík, 28 r., podnikateľ, Trenčín, Liptovská 

2719/3, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska  

59. Igor Pavlík, 25 r., zástupca vedúceho predajne, Trenčín, 
Horný Šianec 11, Komunistická strana Slovenska  

60. Ladislav Pavlík, Mgr., 56 r., novinár, Trenčín, 

Duklianskych hrdinov 880/26, Smer - sociálna 
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demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 

Slovensko  

61. Peter Pilko, Ing., MAS, 31 r., euroúradník - 
Záriečie, 176, Nová demokracia  

62. Miloš Radosa, Ing., 46 r., obchodný riaditeľ, Trenčín, Pod 
Skalkou 10, Liga, občiansko-liberálna strana, Slobodné 

Fórum, Strana zelených  

63. Jozef Rea, Ing., 61 r., manaţér, Nemšová, Sadová 10, 
Hnutie za demokraciu   

64. Jaroslav Ridoško, MUDr., 51 r., lekár, Trenčín, Hollého 
20, Slovenská národná strana  

65. Miroslav Řádek, PhDr., 27 r., vysokoškolský pedagóg, 

Trenčín, Terézie Vansovej 1, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko-

demokratické hnutie  
66. Ivana Salinková, JUDr., 44 r., právnik, Trenčín, Jedľová 

12, nezávislý kandidát   

67. Ľuboš Samák, 48 r., konateľ spoločnosti, Skalka nad 
Váhom, Skalská Nová Ves 124, Sloboda a Solidarita  

68. Tatiana Samáková, Ing., 49 r., podnikateľka, Trenčín, 
Svätoplukova 2, Európska demokratická strana 

69. Peter Sika, Ing., PhD., 34 r., štátny tajomník Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Drietoma, 416, Smer - 
sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za 

demokratické Slovensko  
70. Beáta Sládkovičová, Ing., 47 r., riaditeľka, Drietoma, 30, 

nezávislý kandidát   

71. Ľubica Sokolíková, Ing., 39 r., ekonóm, Trenčín, 
Hodţova 26, Most – Híd    

72. Roman Stopka, Mgr., 40 r., riaditeľ spoločnosti, Trenčín, 
Kubranská 105, Slovenská národná strana  

73. Eva Straková, 37r., administratívna pracovníčka, Trenčín, 

Bavlnárska 311/7, nezávislý kandidát  
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74. Marián Strieţenec, akad. arch., 52 r., Trenčín, Záhu-

menská 1807/5, nezávislý kandidát  

75. Stanislav Svatík, MVDr., 47 r., starosta obce Selec, 
Selec, 106, nezávislý kandidát   

76. Eugen Szép, MUDr., PhD., 59 r., zubný lekár, Trenčín, 
Knieţaťa Pribinu 6, Slovenská demokratická a kresťanská 

únia – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické 

hnutie  
77. Milan Šanko, 56 r., obchodný manaţér, Trenčín, Jána 

Halašu 2704/5, Liga, občiansko-liberálna strana, Slobodné 
Fórum, Strana zelených  

78. Marek Štefák, 32 r., podnikateľ, Adamovské Kocha-

novce, 169, Európska demokratická strana 
79. Milan Tiburák, 57 r., podnikateľ, Trenčín, K výstavisku 

530/3, Nová demokracia  
80. Štefan Trnka, 46 r., invalidný dôchodca, Trenčianska 

Teplá, Príles 580/16, nezávislý kandidát  

81. Václav Vacula, Ing., 60 r., Trenčín, T. Vansovej 2742/4, 
nezávislý kandidát   

82. Veronika Vaculová, Mgr. art., 25 r., výtvarníčka - 
doktorandka, Trenčín, T. Vansovej 2742/4, nezávislý kan-

didát  

83. Jozef Vakoš, PaedDr., PhD., 61 r., pedagóg, Trenčín, 
Hviezdoslavova 13, Slovenská národná strana  

84. Igor Vanek, 27 r., bezpečnostný pracovník, Nemšová, 
Duklianska 9, Komunistická strana Slovenska  

85. Emília Vavrová, 50 r., vedúca príjmu, Trenčianske 

Teplice, SNP 139/39, Európska demokratická strana 
86. Miroslav Velčko, Ing., 31 r., riaditeľ spoločnosti, Trenčín, 

Bazovského 6/16, Smer – sociálna demokracia, Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko  

87. Anna Vitteková, JUDr., 55 r., štátna tajomníčka Minis-

terstva spravodlivosti SR, Trenčín, Záhradná 5, Smer – 
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sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demo-

kratické Slovensko  

88. Eva Zábojníková, Ing., 27 r., riaditeľka spoločnosti, 
Trenčín, Halalovka 52, Liga, občiansko-liberálna strana, 

Slobodné Fórum, Strana zelených  
89. Michal Zajac, 28 r., podnikateľ, Trenčín, Hodţova 12, 

Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 

Slovenska 
Z 89 navrhnutých kandidátov bolo 25 kandidátov s trvalým 

pobytom bolo mimo Trenčín. 
Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 751/1/09  

 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne vydalo 

správu, ţe intenzívne pátrajú po neznámom lupičovi, ktorý 
prepadol dňa 14. októbra 2009 pred 10.

00
 hodinou zlatníctvo 

Zlatokovu na Mierovom námestí v Trenčíne. 

Lupič po vstupe 
do Zlatníctva ţiadal 

s noţom v ruke od 
28-ročnej predavač-

ky šperky. Ţena mu 

z obavy o svoj ţi-
vot vydala 170 eur, 

hodinky a šperky 
zo ţltého a bieleho 

kovu. Predbeţne 

bola škoda odhad-
nutá na sumu viac 

ako 13 tisíc 300 eur. Potom z predajne odišiel. Ţena neutrpela 
ţiadne zranenie. 



 127 

Policajný vyšetrovateľ na neznámu osobu lupiča začal 

trestné stíhanie vo veci zločinu krádeţe. Páchateľovi hrozí 

trest odňatia slobody 7 – 12 rokov. 
Vlastné poznámky 

 
Všetky médiá priniesli dňa 13. októbra 2009 smutnú správu, 

ţe Nikola Kapková, 19 ročná občianka z Omšenia pri 

Trenčíne, ktorá pri páde stanu počas Trenčianskeho festivalu 
Pohoda utrpela váţne poranenia hlavy, zomrela v martinskej 

nemocnici, ako druhá obeť festivalu. Priamo na festivale 18. 
júla 2009 pod stanom zomrel 29 - ročný muţ z Piešťan. 

Bliţšie sa o tejto smutnej udalosti vyjadrila hovorkyňa Fakul-

tnej nemocnice v Martine Katarína Kapustová, keď pove-
dala, ţe menovaná podľahla následkom ťaţkých zranení. 

Pritom celá spoločnosť sledovala z úzkosťou stav rekon-
valescencie. Stav Nikoly sa pritom v auguste zlepšil, bola 

stabilizovaná a previezli ju do Trenčína. Po týţdni ju však 

museli pre komplikácie opäť previezť do Martina. Dievčinu 
postihla ťaţká mozgová infekcia a jej stav stal opäť váţnym. 

Dnes, po takmer troch mesiacoch, svoj boj o ţivot prehrala. 
Okrem Nikoly utrpel váţne zranenia aj 25 - ročný muţ z 

okresu Veľký Krtíš. Ale ako povedala riaditeľka ţilinskej 

nemocnice MUDr. Daniela Bekeová, ţe pacient je stabilizo-
vaný a minulý týţdeň ho uţ prepustili do domáceho liečenia. 

„Táto smrť určite to ovplyvní budúcnosť festivalu v tom 
zmysle či bude alebo nebude pokračovať,“ povedal Michal 

Kaščák, riaditeľ festivalu Pohoda. Nám všetkým, ktorí na 

festivale robíme, je to veľmi ľúto. Je to zásah na najci-
tlivejšom mieste. „Liečbu Nikolky sme sledovali s veľkou 

nádejou, verili sme, ţe všetko dobre dopadne. Je nám to veľmi 
ľúto, pretoţe návštevníci sú to najcennejšie, čo festival má. 

Určite nás to zasiahlo na najcitlivejšom mieste. Chceme 



 128 

vyjadriť úprimnú sústrasť rodičom, blízkym, ale aj priateľom,“ 

povedal Michal Kaščák. 

www.sme.sk 13.10.2009 
 

V krátkom časovom slede sa do Trenčína presťahovali lú-
peţné prepadnutia. Do pobočky Všeobecnej úverovej banky 

na Zlatoveckej ulici prišiel vo štvrtok 22. októbra 2009 

popoludní po 15. h muţ a so zbraňou v ruke a ţiadal od 
pokladničky peniaze. Neznámy muţ sa jej vyhráţal pouţitím 

zbrane a odniesol si zatiaľ presne nezistenú hotovosť. Polícia 
pobočku a bezprostredné okolie uzavrela. Ako dodala poli-

cajná hovorkyňa Hlaváčová, polícia po páchateľovi inten-

zívne pátrala aj s pomocou policajného psa. Banka zostala 
zatvorená a policajti na mieste udalosti zisťovali rozsah škôd.  

Keď sa spomína toto lúpeţné prepadnutie, tak preto, lebo v 
stredu 14. októbra 2009 predpoludním, muţ ozbrojený noţom 

vykradol zlat-

níctvo Zlatokov 
na Mierovom 

námestí. Lupič 
odniesol peniaze 

a tovar, hodin-

ky a šperky v 
hodnote viac 

ako 13-tisíc eur.  
Aby toho ne-

bolo málo, ráno 

22. októbra 2009 po príchode predavačka predajne sv. Vojte-
cha na Mierovom námestí zistila rozbité sklo na vstupných 

dverí a násilný vstup do predajne, kde bolo zistená krádeţ 
tovaru. 

www.sme.sk 22. 10. 2009  

Pomocná evidencia 784/1/09 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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V piatok 23. októbra 2009 odovzdal predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček v kongre-

sovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja pamätné listy 
za osobitný prínos k rozvoju trenčianskeho regiónu viacerým 

osobnostiam kultúrneho ţivota.  
Ocenenie získali : 

- Darina Ďurkechová, 

za celoţivotnú prácu 
vo Verejnej kniţnici 

M. Rešetku  v Treníne 
pri hľadaní nových fo-

riem práce s deťmi 

a detskou knihou  pri 
príleţitosti ţivotného 

jubilea; 
- Jaroslava Tichá, za celoţivotné kultúrno-osvetové pôso-

benie v Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne 

v oblasti amatérskej výtvarnej tvorby, fotografie, filmu a 
amatérskeho divadla; 

- Marián Vasko, starosta obce Dolná Súča za aktívny prís-
tup k tvorbe a šíreniu a kultúrnych hodnôt s cieľom  za-

chovávať a rozvíjať špecifické prejavy predkov pri príle-

ţitosti ţivotného jubilea; 
- Ing. Štefan Blaško, Generálny riaditeľ PSL a. s., Povaţ-

ská Bystrica, za spo-
luprácu pri tvorbe 

a realizácii 1. ročníka 

podujatia „Povaţsko-
bystrický motocykel“ 

v roku 2009;  
- Ing. Miloš Kraus, Ge-

nerálny riaditeľ Sauer 

– Danfos a. s., Po-
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vaţská Bystrica, za darované zbierkové predmety do zbie-

rok Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici, týkajúce sa 

histórie strojárenstva na Povaţí; 
- Mgr. Jozef Bezák, vedúci astronomického krúţku na  

Základnej škole v Novom Meste nad Váhom, za vynika-
júce výsledky pri práci s mládeţou v oblasti vedenia astro-

nomického krúţku a popularizácie astronomických vied;  

- Ing. Pavol Meluš, amatérsky astronóm za prácu v oblasti 
popularizácie a vzdelávania v oblasti v astronomických 

vied v Hvezdárni Partizánske; 
- Ján Procner, handlovský rezbár, za dokumentáciu 

baníckych tradícií v regióne hornej Nitry; 

- Eva Melkovičová, za celoţivotné pôsobenie v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, pri príleţitosti 

40. výročia vzniku Galérie; 
- Ľudmila Marečková, za celoţivotné pôsobenie v Tren-

čianskom múzeu v Trenčíne, pri príleţitosti ţivotného 

jubilea; 

- Mládeţníckej dychovej hudbe Rudolfa Hečka z Dolnej 

Súče, za dlhodobé udrţiavanie tradície dychovej hudby 
trenčianskom  regióne  a reprezentáciu doma i v zahraničí; 

Okrem toho predseda 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH 
Pamätnými listami oce-

nil za uchovávanie a roz-

voj kultúrneho dedič-
stva týchto vedúcich sú-

borov a tieto súbory : 
- Agnesu Šedivú, vedú-

ca folklórnej skupiny Latovec z Dolnej Súče za udrţiavanie 

ľudových zvykov a tancov z oblasti trenčianskeho regiónu, 
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za výrobu a obnovu súčanských krojov a starostlivosť 

o prevádzku obecného múzea; 

- Emíliu Šteiningerovú, vedúca Detského folklórneho súbo-
ru Radosť Trenčín za celoţivotné pôsobenie v oblasti det-

ského folklóru a systematickú prácu s deťmi pri príleţitosti 
ţivotného jubilea; 

- Folklórny  súbor  Trenčan  z Trenčína, za  prezentáciu 

pôvodného folklórneho materiálu trenčianskeho regiónu 
a reprezentáciu doma i v zahraničí pri príleţitosti 60. vý-

ročia vzniku; 
- Folklórny súbor Druţba z Trenčína, za dlhoročné udr-

ţiavanie folklórnych tradícií trenčianskeho regiónu a štý-

lovú interpretáciu hudobného prejavu pri príleţitosti 55. vý-
ročia vzniku; 

- Detský  folklórny súbor  Radosť z Trenčína, za dlhodobé 
udrţiavanie folklórnych tradícií trenčianskom regióne a re-

prezentáciu doma i v zahraničí pri príleţitosti 35. výročia 

vzniku; 

- Detský folklórny súbor Štvorlístok z Trenčianskej Tur-

nej, za dlhoročné systematické šírenie autentického folklóru 
svojej obce a blízkeho regiónu pri príleţitosti 25. výročia 

vzniku; 

- Folklórnu skupinu Kasanka z Moravského Lieskového, 
za udrţiavanie a ďalšie prezentovanie ľudových tradícií 

a zvykov obce a blízkeho regiónu pri príleţitosti 30. výročia 
vzniku; 

- Folklórnu skupinu Selčan zo Selca, za zbieranie, uchová-

vanie a prezentáciu ľudového umenia, kultúrnych hodnôt 
a tradícií regiónu pri príleţitosti 45. výročia vzniku; 

- Folklórnu skupinu Večernica  z Trenčianskej Turnej, za 
dlhoročné systematické zachovávanie ľudových zvykov 

a tradícií z Trenčianskej Turnej a blízkeho okolia pri prí-

leţitosti 40. výročia vzniku. 
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    Atmosféru podujatia okrášlil umelecký prednes herečky  

Evy Kristínovej a  vystúpenia niektorých ocenených súborov. 

Vlastné poznámky 

 

Súčasťou trojdňového podujatia Dni otvorených dverí 
v Trenčianskom samosprávnom 

kraji, ktoré sa konalo v dňoch 26. 

– 28. októbra, bolo v utorok            
27. októbra 2009 otvorenie  no-

vých priestorov kancelárie Euro-
pe Direct v Trenčíne predsedom 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavlom Sedláč-

kom, MPH a vedúcim komunikačného oddelenia Zastúpenia 

Európskej komisie na Slovensku Petrom Zsabkom. Jej 
zriadenie v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja je 

výsledkom spoločného projektu a dohody medzi Zastúpením 
Európskej komisie na Slovensku a Trenčianskym samo-

správnym krajom z januára tohto roku. Moderné pracovisko je 

určené nielen pre mladých ľudí, ţiakov a študentov všetkých 
typov škôl, ale otvorené bude pre všetky vekové kategórie, 

ktoré chcú získať podrobnejšie informácie o fungovaní 
Európskej únie. Dni otvorených dverí v Trenčianskom samo-

správnom kraji sú jedným z 230 miestnych podujatí, ktoré 

majú v 33-och Európskych krajinách nadviazať na najvýz-
namnejšie podujatie v oblasti regionálnej politiky Európskej 

únie – na podujatie Open Days, ktoré bolo aj tento rok 
v prvom októbrovom týţdni v Bruseli. Trenčiansky samo-

správny kraj patrí k pravidelným účastníkom bruselského 

podujatia. Tento rok sme v hlavnom meste Európy prezen-
tovali naše skúsenosti z oblasti sociálnych sluţieb na príklade 

Domova sociálnych sluţieb z Dolného Lieskova. Máme 
záujem, aby sa poznatky, podnety a inšpirácie z Bruselu dos-

Peter Zsabka a MUDr. Pavol Sedláček strihajú stuhu 
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tali k čo najväčšiemu mnoţstvu našich ľudí. Aj preto sme 

zorganizovali toto trojdňové miestne podujatie.  

Vlastné poznámky 
 

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na poslednom 
rokovaní v tomto funkčnom období dňa 28. októbra 2009  

prerokovali a schválili 
návrh rozpočtu na roky 

2010 aţ 2012. Kým roz-

počet na rok 2010 je zá-
väzný, rozpočty na roky 

2011 a 2012 majú infor-
matívny charakter.  

     Index rastu celkových 

príjmov je 1,27 v porov-
naní s rokom 2009. Naj-

významnejšou  kategóriou príjmov sú daňové príjmy, ktoré 
predstavujú 41,45 % podiel z celkových príjmov na rok 2010. 

Pokles daňových príjmov na rok 2010 odzrkadľuje zhoršenie 

makroekonomického prostredia, zníţenie ekonomického rastu 
s negatívnym dopadom na rast nezamestnanosti a miezd. K 

poklesu výnosu dane prispieva i rozhodnutie vlády v rámci 
opatrení proti ekonomickej kríze dočasne zníţiť daňové zaťa-

ţenie fyzických osôb. V tejto súvislosti túto skutočnosť ov-

plyvňuje od 1. marca 2009 účinná novela zákona o dani z 
príjmov, podľa ktorej sa zvýšila odpočítateľná poloţka zo 

základu dane fyzickým osobám. Príjem dane z motorových 
vozidiel zostala na úrovni roku 2009. Pre rok 2010 zostávajú 

zachované sadzby dane z motorových vozidiel aj rozsah 

oslobodenia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 
5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v aktuálnom znení. 
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      Súčasťou rozpočtu príjmov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja je aj predpokladaný objem finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu určených na úhradu nákladov spojených s 
preneseným výkonom štátnej správy. Plnenie príjmov Tren-

čianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2010 pozitívne 
ovplyvniť proces predkladania investičných a neinvestičných 

projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturál-

nych fondov Európskej únie,  ako aj príjem za uţ zrealizované 
projekty, na ktoré 

Trenčiansky sa-
mosprávny kraj 

podal ţiadosti 

o nenávratný fi-
nančný príspevok. 

Nárast výdavkov 
bude v objeme 

24.611.317,62 

eur. V beţných 
výdavkoch je ná-

rast 
o 3.736.031,24 eur a v kapitálových výdavkoch je nárast 

o 20.875.286,38 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu je pre-

mietnutý proces predkladania investičných a neinvestičných 
projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štruktu-

rálnych fondov Európskej únie. 
     Návrh rozpočtu na roky 2010 – 2012 bol zostavený ako 

vyrovnaný. Beţný rozpočet roku 2010 je prebytkový. Kapitá-

lový rozpočet je schodkový, schodok je vykrytý prebytkom 
beţného rozpočtu a finančnými operáciami. Príjmovú časť 

finančných operácií tvoria prevody prostriedkov z peňaţných 
fondov a návratné zdroje financovania. V roku 2010 bude na 

základe uznesenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 
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597/2008 zo dňa 29. októbra 2008 prijatý úver vo výške 

3.388.940 eur na financovanie investičných potrieb. 

     Súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
roky 2010 – 2012 je aj Programový rozpočet Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012, ktorý je odrazom 
výdavkovej časti rozpočtu.   

     Zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora Krajskej pro-

kuratúry v Trenčíne proti článku čl. 14 odsek 1 Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych 

sluţieb v zariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a zmenilo spomínané všeobecné záväzné nariadenie podľa 

návrhu prokurátora. 

      Poslanci potom schválili 20 návrhov projektov na schvá-
lenie podania ţiadostí o nenávratné finančné príspevky v rám-

ci štrukturálnych fondov a iných programov Európskej únie. 
Zároveň vzali na vedomie informáciu o implementácii schvá-

lených projektov s podporou štrukturálnych fondov Európskej 

únie v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja v progra-
movacom období 2004 – 2006, ako aj v programovacom 

období 2007 – 2013. 
     Zastupiteľstvo schválilo operačný plán zimnej údrţby ciest 

v Trenčianskom kraji na zimné obdobie 2009-2010, ako aj 

plán opravy ciest 2. a 3. triedy Trenčianskeho samosprávneho 
kraja dodávateľským spôsobom na rok 2010 v celkovej výške 

2.323.574, 32 eur. 
     Poslanci vzali na vedomie aj správu o zdravotníckych 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za 1. polrok 2009 a schválili aj plán 
zasadnutí nového zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, ako aj plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja v prvom pol-

roku 2010. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 29. októbra 2009 sa zúčastnil primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler oficiálneho rokovania s ministrom do-

pravy Slovenskej republiky Ing. Ľubomírom Váţnym. Hlav-
nou témou 

ich rozhovoru 
bola výstavba 

nového cest-

ného mosta 
v Trenčíne. 

Ako vyplynu-
lo z rozhovo-

ru projekt 

výstavby no-
vého mosta je 

pripravený, 
na ktorého 

realizácii a fi-

nancovaní sa podieľalo Mesto Trenčín. Stavebné povolenie je 
taktieţ pripravené. Čaká sa na ďalší krok, ktorým je vyhlá-

senie tendra na dodávateľa. Primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav  Celler bol s výsledkom rokovania spokojný, keď pove-

dal ,,som rád, ţe ministerstvo pristupuje k projektu aktívne. 

S ministrom sme spolu prešli celú históriu projektu, súvisiace 
zmeny termínov a ďalší postup, ktorý bude nasledovať. Na-

koľko sa jedná o významný a veľký projekt, jeho organizácia 
nie je jednoduchá a musíme byť trpezliví. Minister Ing. 

Ľubomír Váţny ma uistil, ţe vyhlásenie tendra na nový cestný 

most je uţ iba otázkou niekoľkých nasledujúcich dní. Teda 
mostu v ceste nič nestojí a Trenčania s ním môţu počítať.“  

Hovorca ministra dopravy Slovenskej republiky Stanislav 

Jurikovič k výsledkom stretnutie dal toto vyjadrenie „V sú-

časnosti prebieha pripomienkové konanie a posudzovanie 

technických otázok projektu, predovšetkým nadväznosti vlast-
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nej stavby „Trenčín most“ na existujúcu a pripravovanú cestnú 

infraštruktúru mesta (cesty niţších tried a plánovaný ob-

chvat) a účinkov stavby na riešenie dopravnej situácie v meste 
a bezprostrednom okolí. Je reálny predpoklad, ţe práce súvi-

siace so stavbou mosta, začnú v blízkej dobe.“ 
Vlastné poznámky 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa na svojom 
riadnom rokovaní 29. októbra 2009 oboznámili s hodnotiacou 

správou plnenia programového rozpočtu za I. polrok 2009. 
Podľa prednostu Mestského úradu v Trenčíne Ing. Františka 

Orolína očakávania plnenia rozpočtu boli naplnené. lebo 

,,mesto je v dobrej finančnej kondícii, keď sa nám podarilo 
naplniť príjmovú časť rozpočtu a vo výdavkovej sa prejavili 

úsporné opatrenia.“ Mesto však podľa jeho slov nešetrí na 
základných veciach, ako je vzdelanie, sociálna oblasť a 

bezpečnosť, ktoré naďalej zostávajú prioritou. Aj s ohľadom 

na výborný rating a dobrú finančnú kondíciu Mesto Trenčín 
dostalo od bánk moţnosť čerpať kontokorentný úver na 

preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami.  
„Banky nikdy doposiaľ nehodnotili kredibilitu mesta tak 

pozitívne ako teraz. Ponúkli mu moţnosť čerpania debetu na 

beţnom účte za výhodných podmienok. Dostali sme ponuku 
do 3 miliónov eur, pričom čerpanie môţe, ale aj nemusí byť 

naplnené. Nevieme, čo nás v ďalších obdobiach v súvislosti 
s krízou môţe čakať. Snaţíme sa  preto pripraviť sa na všetky 

okolnosti, ktoré môţu prísť,“  povedal Ing. František Orolín. 

Kaţdý kontokorent musí byť splatený do konca aktuálneho 
roku, preto slúţi predovšetkým na vykrývanie krátkodobých 

potrieb. , Jeho vyuţitie je moţné napríklad pri rekonštrukcii 
škôl. Mesto bolo úspešné pri čerpaní eurofondov na tri ním 

riadené základné školy. Projekty sa však musia prefinancovať 
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vo výške 4,5 mil. eur, lebo financie z fondov prídu neskôr,“ 

dodal prednosta.  

Novelizovaný zákon o majetku obcí ukladá mestám 
povinnosť nakladať so svojím majetkom podľa nových 

podmienok. Obce sú povinné pri prevodoch vlastníctva 
majetku postupovať buď verejnou obchodnou súťaţou, 

draţbou alebo priamym predajom. Zákon ustanovuje aj 

výnimky – napríklad prípady hodné osobitného zreteľa. Mesto 
preto muselo novelizovať všetky všeobecne záväzné naria-

denia, ktoré súvisia s hospodárením a nakladaním s majetkom. 
Mesto Trenčín doteraz zabezpečovalo sociálne sluţby pros-

tredníctvom dvoch rozpočtových organizácií. Podľa nového 

zákona boli zlúčené do jednej organizácie – Sociálne sluţby 
mesta Trenčín, m.r.o. Táto organizácia bude poskytovať všet-

ky formy sociálnej sluţby pre cieľovú skupinu fyzických 
osôb. Reorganizáciou mesto dosiahne rozšírenie poskytova-

ných sociálnych sluţieb. 

Poslanci schválili nové zloţenie trojčlenného predstaven-
stva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, ktorej novým pred-

sedom sa stal Ing. František Orolín.  
V informatívnej správe bolo vysvetlené, ţe Mesto Trenčín 

vyriešilo nedostatok miest v materských školách vytvorením 

piatich nových tried, čím sa podarilo umiestniť všetkých 
uchádzačov o miesto v materských školách. Zároveň bolo pri-

jatých 11 nových pedagogických zamestnancov.  
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, ţe riaditeľka roz-

počtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov 

Ing. Erika Vravková sa vzdala funkcie. Od 1. októbra 2009 
bol vedením mestskej rozpočtovej organizácie poverený Ing. 

Peter Kubinský.  
Vlastné poznámky 
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Dva týţdne pred voľbami Trenčianskeho samosprávneho 

kraja dňa 14. novembra 2009 sa začala oficiálna predvolebná 

agitácia kandidátov na predsedu a poslancov na rôznych mies-
tach mesta Trenčín. Na tento účel boli inštaľované betónové 

skruţe na Hviezdoslavovej ulici a prispôsobené vývesné plo-
chy, kde sa objavili portréty s heslami kandidátov. Je pravdou, 

ţe niektorí s kampaňou začali uţ skôr, keď sa po Trenčíne sa 

objavili bilboardy s kandidátmi a ich predvolebnými sľubmi. 
Niektorí kandidáti vytiahli zbrane ťaţkého kalibru, keď zapo-

jili regionálne médiá cez televíziu a internet. Spomedzi šies-
tich kandidátov na ţupana mali najmasovejšiu internetovú pro-

pagáciu Martin Fedor a Miloš Radosa, ktorí zbierali fanú-

šikov na sociálnej sieti Facebook, serveri youtube a mali aj 
vlastné oficiálne stránky. Súčasný ţupan Pavol Sedláček, 

kandidát strán Smer a Hnutia za demokratické Slovensko, 
začal s masívnou bilboardovou kampaňou uţ v predstihu. Jeho 

plagát sa objavil prvý aj na skruţiach na Hviezdoslavovej 

ulici. Okrem toho mal aj internetovú stránku, kde píše o sebe, 
svojom vzdelaní a kariére. Na jeho propagáciu a podporu 

poslúţila Televízia Trenčín. Bývalý primátor Trenčína, bývalý 
minister obrany a terajší poslanec Národnej rady Ing.  Juraj 

Liška začal s kampaňou v novembri. Do volieb išiel ako 

nezávislý a podľa vlastných slov sa musí uskromniť. Zmestiť 
by sa chcel do 25- aţ 30-tisíc eur, ktorými zaplatí bilboardy, 

plagáty, letáky a prenájom auta. Kampaň chce podľa vlastných 
slov postaviť na stretnutiach s ľuďmi. „Po skončení Národnej 

rady chcem desať dní chodiť po obciach a mestách kraja. 

Chcel by som ich stihnúť čo najviac,“ povedal Liška. Dô-
chodca z Púchova Jozef Čambalík z Kresťanskej ľudovej 

strany a trenčianska stavebná podnikateľka Lenka Ďurechová 
zo strany Úsvit boli nové a pomerne neznáme mená na 

predsedníckej kandidátke. S výraznou predvolebnou kampa-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5046204&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5046204&ids=2
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ňou sa nezaťaţovali, pretoţe vlastné finančné prostriedky ne-

mali a ich strany nemali na nej záujem. 

Vlastné poznámky 
 

Najlepšiu internetovú stránku medzi slovenskými samo-
správa má mesto Trenčín. Toto najvyššie hodnotenie získala u 

všetkých porotcov súťaţe siedmeho ročníka ZlatyErb.sk, 

ktorá vyvrcholila 4. novembra 2009 v Bratislave. V súťaţi bo-
jovalo o najvyššie umiestnenie 104 miest a obcí so svojimi 

stránkami a elektronickými sluţbami, informoval generálny 
sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.  

Medzi krajmi zvíťazil Prešovský samosprávny kraj. V 

kategórii miest a mestských častí získalo prvenstvo Mesto 

Trenčín. Medzi obcami patrí prvenstvo obci Klátová Nová 

Ves. Najlepšiu elektronickú sluţbu samosprávy má za tento 
rok Mesto Turčianske Teplice, ktorá získala ocenenie za pro-

jekt Digitálne mesto. Najlepšou bezbariérovou stránkou samo-

správ sa môţe pochváliť Mesto Nová Dubnica.  
Cieľom súťaţe je oceniť 

výnimočné projekty a tieţ 
podpora výmeny skúseností 

a ohodnotenie snahy zás-

tupcov samospráv pri účin-
nom vyuţívaní informačno-

komunikačných technoló-
gií. Bliţšie informácie o nej 

bolo moţné nájsť na inter-

netovej stránke 
www.zlatyerb.sk. Vyhlasovalo ju občianske zdruţenie Slo-

vensko, Únia miest Slovenska a Zdruţenie informatikov 
samospráv Slovenska. 

www.sme.sk 04.11.2009  

 

http://www.sme.sk/
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Súťaţ Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 

vyhlásená uţ desiaty rok Úradom pre normalizáciu, metro-

lógiu a skúšobníctvo spoz-
nala 9. novembra 2009 

svojich finalistov. Národná 
cena kvality je najvyššie 

ocenenie, ktoré môţu or-

ganizácie získať v oblasti 
manaţérskych systémov 

kvality. Je zaloţená na 
aplikácii modelov kvality, 

ktoré sa pouţívajú v súťaţi 

Európska cena za kvalitu. Cena je udeľovaná v dvoch 
sektoroch – podnikateľskom a verejnom. V tento deň Mesto 

Trenčín, zastúpené primátorom Ing. Branislavom Cellerom, 
si na slávnostnom vyhlásení v Bratislave prevzalo ocenenie 

finalistu Národnej ceny v kategórii organizácie samosprávy. 

„Účasť v tomto ročníku nám pomohla preveriť si správnosť 
nastavenia inovačných procesov riadenia našej samosprávy. 

Druhý rok účasti v súťaţi nám umoţnil identifikovať veľmi 
presne úspechy a zlepšenie organizácie v oblasti sluţieb, ktoré 

poskytujeme našim klientom. Je pre nás zadosťučinením, ţe aj 

v období finančnej krízy, ktorá neobchádza ani samosprávy, sa 
nám podarilo uspieť a získať ocenenie,“  povedal pri preberaní 

ocenenia trenčiansky primátor. Národnú cenu za kvalitu tento 
rok získali v jednotlivých kategóriách verejného sektora aj 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad pre obrannú 

štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so 
sídlom v Trenčíne. 

Záverom treba dodať, ţe v priebehu týţdňa Mesto Trenčín 
získalo ešte pred týmto ocenením prvé miesto v súťaţi 

oficiálnych webových stránok Zlatý erb. 

www.trencin.sk 12.11.2009 

http://www.trencin.sk/
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Na základe reorganizačných zmien v Ozbrojených silách 

Slovenskej republiky uskutočnených Generálnym štábom Oz-

brojených síl Slovenskej republiky ku dňu 30. júnu 2009 
zaniklo Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky a dňom 1. júla 2009 vznikol Posádkový 

klub Trenčín s náčelníkom Stanislavom Martinákom. Touto 

reorganizáciou toto vojenské kultúrne zariadenie prešlo spod 

riadenia Generálneho štábu Slovenskej republiky pod priame 
riadenie Veliteľstva síl, výcviku a podpory v Trenčíne,  pres-

talo byť riadiacim orgánom pre päť ďalších vojenských klu-
bov a zníţilo stav personálu na 18 osôb. Tieto posádkové 

kluby prešli pod priame riadenie svojich posádok.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. novembra 2009 uskutočnili v Slovenskej republike 
voľby do vyšších územných celkov. V Trenčianskom kraji sa 

uchádzalo v deviatich obvodoch o hlasy voličov do Tren-
čianskeho ţupného parlamentu celkom 405 kandidátov na 

poslancov.  

Vo volebný deň v deviatich volebných obvodoch Tren-
čianskeho kraja bolo zapísaných do voličských zoznamoch 

493.810 voličov, z ktorých sa volieb zúčastnilo 101.640 
voličov, t.j. 20,58 %.  

Zúčastnení voliči odovzdali 96.062 platných hlasov na 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a 99.090 plat-
ných hlasov na poslancov do ţupného parlamentu. 

Vo voľbách na funkciu predsedu získali kandidáti tento 
počet hlasov : 

1. MUDr. Pavol Sedláček, MPH získal 43.760 hlasov, 

2. Mgr. Martin Fedor získal 28.553 hlasov 
3. Ing. Juraj Liška získal 10.620 hlasov, 

4. Ing. Miloš Radosa získal 8.427 hlasov, 
5. Ing. Lenka Ďurkechová získala 3.375 hlasov,  

6. Jozef Čambalík získal 1.327 hlasov. 
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Vzhľadom k tomu, ţe víťaz prvého kola MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH nezískal nadpolovičnú väčšinu, tak sa 

v Trenčianskom kraji uskutoční druhé kolo dňa 28. novembra 
2009, v ktorom sa stretnú prvý s druhým. O víťazovi rozhodne 

uţ len väčší počet hlasov. 
Mandát poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja 

dostali títo kandidáti : 

Meno         obvod   počet hlasov 

1. Zuzana Máčeková, Bánovce n/B.   286 

2. Peter Bulík, Bánovce n/B. 2.336 
3. Richard Makýš Bánovce n/B.        1.503 

4. Viliam Cibik Ilava 2277 

5. Eva Bočincová Ilava 2213 
6. Miroslav Staník Ilava 2162 

7. Juraj Hort Ilava 2009 
8. Rastislav Čepák Ilava 2007         

9. Pavel Halabrín Myjava 1975 

10. Henrich Gašparík Myjava 1344 
11. Jozef Trstenský Nové Mesto n/V. 3.021 

12. Anna Halinárová Nové Mesto n/V. 2.575 
13. Dušan Bublavý Nové Mesto n/V. 2.430 

14. Juraj Gavač Nové Mesto n/V. 1.850 

15. Noman Ehsan Nové Mesto n/V. 1.689 
16. Jozef Boţik Partizánske 3.818 

17. Iveta Randziaková Partizánske 2.959 
18. Slavka Súľovská Partizánske 2.172 

19. Mária Janíková Partizánske 2.090 

20. Karol Janas P. Bystrica 2.160 
21. Táňa Kňaţková P. Bystrica 1.924 

22. Viera Zboranová  P. Bystrica 1.754 
23. Pavol Jurčík P. Bystrica 1.491   

24. Miroslav Adame P. Bystrica 1.479 

25. Katarína Macháčková Prievidza 5.258 
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26. Ján Cipov Prievidza 4.613 

27. Štefan Gaman Prievidza 4.208 

28. Vojtech Čičmanec Prievidza 3.954 
29. Jozef Stopka Prievidza 3.656 

30. František Tám Prievidza 3.621 
31. Ladislav Gerlich Prievidza 3.480 

32. Štefan Mjartan Prievidza 3.472 

33. Eleonóra Porubcová Prievidza 3.431 
34. Milan Dérer Prievidza 3.387 

35. Miloš Pagáč Púchov 2.345 
36. Milan Panáček Púchov 2.132 

37. Ľuboš Savara Púchov 2.072 

38. Marián Kvasnička Trenčín 4.711 

39. Milan Berec Trenčín 4.408 

40. Ján Kanaba Trenčín 4.392 

41. Jozef Habánik Trenčín 3.972 

42. Anna Vitteková Trenčín 3.955 

43. Ladislav Pavlík Trenčín 3.694 

44. Ján Krátky  Trenčín 3.207 

45. Pavol Krištof Trenčín 3.182 
Vlastné poznámky 

 

Doterajší predseda Tren-
čianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH bol v druhom 

kole regionálnych volieb 

dňa 21. novembra 2009 
znovu zvolený za tren-

čianskeho ţupana. Získal 
45.613 platných hlasov - 

59,08 %, kým jeho protikandidát Mgr. Martin Fedor len 

31.588 hlasov - 40,91 %. Celkovo sa v Trenčianskom kraji na 
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druhom kole volieb zúčastnilo 15.777 oprávnených voličov. 

Medzi prvými staronovému predsedovi gratuloval predseda 

Krajskej volebnej komisie Ing. Jaroslav Aštary. Na centrále 
u Pavla Sedláčka sa po zverejnení výsledkov rozlievalo 

šampanské. Ten sa poďakoval všetkým tým, ktorí išli voliť 
a nenaplnili tak katastrofálne prognózy volebnej účasti. 

Zopakoval priority, s ktorými išiel do volieb a pripomenul, ţe 

je presvedčený, ţe o štyri roky bude Trenčiansky samo-
správny kraj na tom 

ešte lepšie. Ako pove-
dal krajský predseda 

Hnutia za demokra-

tické Slovensko Ing. 

Milan Rehák, „my 

sme predpokladali, ţe 
Sedláček zvíťazí uţ v 

prvom kole. Výsledky 

jednoznačne ukázali 
koalícia Hnutia za 

demokratické Slovensko a Smer má v Trenčianskom kraji 
dostatočnú silu. Krajská predsedníčka Smeru Ing. Magda 

Košútová to povaţuje za víťazstvo Smeru v regióne, pretoţe 

podľa nej bolo ťaţké poraziť opozičného kandidáta. Podľa 
vyjadrenia MUDr. Pavla Sedláčka, MPH svoju kampaň sa 

snaţil robiť pozitívne, pretoţe sám je pozitívny človek, preto 
ho mrzia niektoré šírené negatívne informácie.  

Na otázku, čo by odkázal svojmu protivníkovi Mgr. Mar-

tinovi Fedoovi neodpovedal. Atmosféra bola pokojná, nálada 
v centrále nasvedčovala tomu, ţe výsledky volieb viac menej 

očakávali. Veľké oslavy sa krátko po zverejnení výsledkov 
nekonali, ako povedal Sedláček, ani ich neplánujú. „Som po 

tých dvoch týţdňoch veľmi unavený.“ 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5213762&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5214072&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5214073&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5214073&ids=2


 146 

Atmosféra v trenčianskej centrále Slovenskej demokratickej 

a kresťanskej únie u porazeného Mgr. Martina Fedora bola 

dokonca veselšia neţ 
u MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH. Mgr. Martin Fedor sa 
poďakoval voličom a pove-

dal, ţe je rád, ţe sa našlo toľ-

ko ľudí, ktorí mu dali hlas. 
Pripomenul, ţe pred ôsmimi 

rokmi by to nebolo moţné, 
aby získali takýto výsledok. 

„Budeme sa snaţiť viac ukazovať, ţe existujú aj iné formy 

vládnutia na regionálnej úrovni.“ Fedor zablahoţelal Se-
dláčkovi k víťazstvu, kritizoval však pasivitu doterajšieho 

predsedu a neverí, ţe by sa v priebehu štyroch rokov niečo v 
kraji zmenilo. 

Vlastné poznámky 

 
V Trenčíne v sobotu 21. novembra 2009 rokoval tretí snem 

strany Most-Híd, na ktorom hlavnými bodmi programu roko-
vania bolo zhodnotenie prvého kola volieb do vyšších územ-

ných celkov a voľba nového, v poradí uţ štvrtého podpred-

sedu. Snem zvolil do tejto funkcie Ivana Švejnu, čím strana 
Most-Híd touto voľbou má štyroch podpredsedov Editu 

Pfundtnerovú, Zsolta Simona a Rudolfa Chmela. 
www.sme.sk 21.11.2009 

 

Dňa 24. novembra 2009 Trenčianska nadácia informovala 
zástupcov médií o piatom ročníku projektu Otvor srdce daruj 

knihu. Ako povedala koordinátorka tohto projektu Danka 

Adamusová z Trenčianskej nadácie, ţe táto akcia patrí 

neodmysliteľne uţ päť rokov k predvianočnému Trenčínu. 

Táto akcia sa po prvýkrát objavila pred Vianočnými sviatkami 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5167505&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5167504&ids=2
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v roku 2005, keď sa oslovili Trenčania a návštevníci mesta, 

aby v spolupracujúcich štyroch kníhkupectvách zakúpili det-

ské knihy a takto potešili deti z trenčianskych rodín nachá-
dzajúcich sa dočasne či dlhodobo v sociálnej núdzi.  

Tých, ktorí chceli vyplniť detské vianočné ţelania, bolo 
naozaj veľa, oveľa viac, ako vystavených kniţiek. V tom roku 

sa spoločne obdarovalo päťdesiat detí. Odvtedy, za štyri roky, 

neznámi darcovia urobili šťastnými 762 malých čitateľov.  
Najviac kníh, aţ 270 sa darovalo v treťom ročníku projektu. 

Danka Adamusová poznamenala, ţe „oslovili sa všetky mater-
ské a základné školy v meste, aby vytipovali rodiny, ktorých 

ţijú deti a túţia po peknej knihe, ale rodičia im ju nemôţu 

kúpiť. Z troch školských zariadení prišla potešujúcu odpoveď, 
ţe tento rok nemajú deti, ktoré potrebujú takúto pomoc.“  

V tomto roku sa do projektu zapojilo sedem materských 
a desať základných škôl a po prvý raz aj deti z Detského 

domova pre maloletých bez sprievodu z Horného Orechového, 

ktoré navštevujú Základnú školu na Veľkomoravskej ulici.  
V tomto roku je prichystaných 202 kníh pre 202 detí, ktoré 

čakajú na pultoch v štyroch kníhkupectiev - Gandalsf knihy 
v Zábavno-obchodnom centra Max, Panta Rei v DV Centre 

a NC Laugaricio a predajni Knihy Modul na Mierovom 

námestí, kde môţu darcovia kúpiť knihu pre dieťa, ktoré by si 
ju inak pod stromčekom nenašlo. Kaţdá kniha bude označená 

menom dieťaťa. 
www.sme.sk 24.11.2009 

Pomocná evidencia 881/1/09 

 
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 

rokovaní dňa 24. novembra 2009 odsúhlasilo predaj dvoch 
domov na historickom Mierovom námestí. Budovu na Miero-

vom námestí číslo 16 na základe verejnej súťaţe získala spo-

ločnosť Herbaria za 285 500 eur, ktorá bola jediným záu-
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jemcom. Minimálnu cenu stanovenú mestom prekročila 

o 22.500 eur. 

Podnikateľ Vladislav Pavlikovský s manţelkou zase v 
druhom tendri sumou 600 tisíc eur predstihli dvoch ďalších 

súťaţiacich a získali budovu na Mierovom námestí so 
súpisným číslom 22. Ďalší 

dvaja uchádzači boli ochotní 

dať 500 tisíc, resp. 240660 
eur. Obaja noví vlastníci sa 

budú musieť vyrovnať so sú-
časnými nájomníkmi.  

Mierové námestie ako naj-

staršia časť Trenčína je 
Mestskou pamiatkovou rezerváciou a oba domy sú v zozname 

kultúrnych pamiatok. Preto pred samotným odpredajom Mesto 
Trenčín oslovilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky či 

nevyuţije svoje predkupné právo. Keďţe ho rezort kultúry 

nevyuţil a tak mestskí poslanci mohli predaj schváliť.  
Podľa vyjadrenia primátora Ing. Branislava Cellera, “sú to 

objekty, ktoré mesto nepotrebuje, len generujú náklady. Aké 
majú noví majitelia s objektmi zámery po odkúpení, nebolo 

predmetom diskusie. Bola to klasická súťaţ, kde rozhodovala 

najvyššia suma.” 
V budove, ktorú odkúpil Vladislav Pavlikovský, sídli 

miestna regionálna televízia a mestská galéria. Televízia má 
dlhodobú nájomnú zmluvu s 

mestom, jej práva a povin-

nosti preberá nový vlastník. 
Galéria bude však musieť 

priestor v polovici roka 2010 
uvoľniť. Uvaţuje sa o pres-

ťahovaní galérie do nevyu-

ţívanej synagógy, ktorá bola 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5189904&ids=2
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v minulosti sporadicky vyuţívaná na výstavy. Mesto preto 

vedie rokovania so ţidovskou obcou o nutných prácach na 

synagóge, aby sa stala dôstojným výstavným priestorom.  
„Vlastník je pripravený do objektu investovať a my máme 

tieţ svoje predstavy. Veď v minulosti mesto pomáhalo pri 
oprave podobne významných pamiatok, ako je farský alebo 

evanjelický kostol. Rozsah pomoci bude potvrdený aţ pri 

schválení rozpočtu na budúci rok,” povedal primátor Ing. 
Branislav Celler.  

Opozičnému poslancovi JUDr. Jánovi Kanabovi sa nepá-
čilo, ţe mesto sa zbavuje svojho majetku a ani to, ţe samo-

správa by mala investovať do synagógy, ktorá nie je jej 

vlastníctvom. 
www.sme.sk 25.11.2009 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 24. no-

vembra 2009 na mimoriadnom zasadnutí  doplnenie zásobníka 

projektov pre čerpanie z eurofondov o tri projekty. Dôvodom 
neplánovaného stretnutia poslancov bol termín na predkla-

danie projektov, ktorý vyprší 27. novembra 2009. 
Mestskí poslanci schválili tieto projekty : 

1. obnova funkcionalistickej budovy bývalého kina Hviezda, 

ktorú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 18. 
novembra 2009 zapísalo do zoznamu  národných kultúrnych 

pamiatok.  Projekt obnovy za pribliţne 2,5 miliónov eur po-
číta s komplexnou rekonštrukciou vrátane prestavby vnú-

torných priestorov. 

2. projekt elektronizácie sluţieb krajského mesta Trenčín. 
3. projekt obnovy potenciálu lesného hospodárstva v mest-

ských lesoch Trenčín rekonštrukciou protipoţiarnej lesnej 
cesty v katastrálnom území Soblahov a Mníchova Lehota. 

V prípade úspešnosti projektov, Mesto Trenčín bude finan-

covať 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

http://www.sme.sk/
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Vlastné poznámky 

 

Nemecký majiteľ stanu, ktorý sa v lete zrútil na Pohode v 
Trenčíne, má organizátorom festivalu zaplatiť 6.639 eur. 

Platobný rozkaz voči spoločnosti Landauer – Weihnacht-
scircus GmbH vydal Okresný súd v Trenčíne 29. novembra 

2009. Informoval o tom hovorca Krajského súdu v Trenčíne 

Roman Tarabus. Agentúra Pohoda ţalobu o náhradu škody 
podala po rozhodnutí súdu o zadrţaní stanu, ktorého pád si 

vyţiadal napokon dve obete a desiatky ťaţko a ľahko zra-
nených účastníkov najväčšieho slovenského hudobného fes-

tivalu. 

„Platobný rozkaz nie je právoplatný. Ţalovaný podal včas 
odpor s odôvodnením vo veci samej, preto súd zrušil platobný 

rozkaz v plnom rozsahu a nariadi pojednávanie,” doplnil 
hovorca Krajského súdu Roman Tarabus.  

www.sme.sk 30.11.2009  

 
Od nového roka 2010 uţ nebude Kancelária verejného 

ochrancu práv Slovenskej republiky poskytovať v priestoroch 
Mestského úradu v Trenčíne svoje sluţby. Primátorovi Mesta 

Trenčín to oznámil verejný ochranca práv JUDr. Pavel 

Kandráč. V liste túto skutočnosť zdôvodňuje zníţením roz-
počtovaných finančných prostriedkov na rok 2010 na činnosť 

Kancelárie verejného ochrancu práv, ktoré rieši zníţením poč-
tu regionálnych kancelárií. A okrem toho ovplyvnená zníţe-

ním záujmu o jeho sluţby. 

Na druhej strane ponúka pozvania na príleţitostné stretnutia 
či besedy o ochrane základných práv a slobôd s občanmi 

mesta Trenčín, prípadne s vybranými skupinami obyvateľov 
Trenčína ako napríklad so seniormi v domovoch sociálnych 

sluţieb a domovoch dôchodcov, so ţiakmi základných a stred-

ných škôl. Verejný ochranca práv sa zaviazal informovať 

http://www.sme.sk/
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o ďalších moţnostiach osobného stretnutia s ním v súvislosti 

s podnetmi proti konaniu, rozhodovaniu a nečinnosti orgánov 

verejnej správy. 
Vlastné poznámky 

 
V dňoch 3. a 4. decembra 

2009 sa uskutočnilo v Bystrič-

ke pri Martine vyhlásenie výs-
ledkov celoštátnej súťaţe Slo-

venská kronika 2009, ktorá 
bola zameraná, ako samotný 

názov hovorí o najlepšie písanú 

kroniku, o najlepšiu mono-
grafiu obce a mesta, o najlepší kultúrno-historický, informač-

ný a turistický materiál, o najlepšiu publikáciu o kultúrnom 
dedičstve, slovník nárečia, zbierku ľudovej slovesnosti, 

povesti, rozprávok a receptov. Hlav-

ným organizátorom súťaţe bola Ná-
rodná osveta s garanciou Národného 

osvetového centra s ďalšími organi-
zátormi.  

Odborná porota, ktorá vyhodnotila 

viac ako 200 súťaţných materiálov, 
udelila 48 ocenení, z nich dve mimo-

riadne ceny Ladislava Jasenáka a 35 
čestných uznaní.  

Na slávnostnom odovzdávaní oce-

není sa zúčastnilo vyše sto autorov, 
editorov, vydavateľov súťaţných materiálov, starostov obcí 

a primátorov miest. Je potešiteľné, ţe ocenenia sa ušli aj náš-
mu mestu a to : 

- v kategórii A.2 kroniky mesta Čestné uznanie získala 

Kronika mesta Trenčín písaná Jozefom Čerym; 

Mgr. Jozef Čery preberá čestné uznanie 
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- v kategórii C.1 - osobnosť kultúr-

no-historická, kultúrnoturistická 

publikácia o kultúrnom dedičstve 
mesta, obce, regiónu a kraja                

3. miesto získala publikácia „Ka-

rol Pádivý v spomienkach a do-

kumen-

toch“ od 
Mgr. Jaro-

slava Pá-
divého; 

- v kategórii D.2 zbierky ľudovej 

slovesnosti, nárečia a porekadlá 2. 

miesto získala publikácia „Ľudo-

vé piesne, spevné a tanečné 

tradície spod Bielych Karpát 1.“ 

od Ing. Jozefa Lehockého; 

- v kategórii C.1 kultúrnohistorická, kultúrno-turistická pu-
blikácia o kultúrnom dedičstve mesta, obce, regiónu 

a kraja Čestné uznanie získala publikácia Trenčiansky 

samosprávny kraj od ak. arch. Mariána Strieţenca. 

Na záver vyhodnotenia sa uskutočnil hodnotiaci a odborný 

seminár, do ktorého sa zapojilo cca 50 jeho účastníkov. 
Hlavnými témami odborného seminára spojeného s diskusiou 

účastníkov boli:  
1. Elektronické nástroje a vyuţitie elektronických informač-

ných médií a zdrojov v práci kronikára a autora monografie;  

2. Historické a národopisné pramene, hodnovernosť infor-
mátorov a materiálov, citácie zdrojov;  

3. Legislatívne problémy a moţnosti podpory rozvoja kroni-
kárstva v Slovenskej republike.  

Vlastné poznámky 
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Na poslednom tohoročnom rokovaní Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne dňa 17. decembra 2009 jeho poslanci 

schválili niekoľko závaţných rozhodnutí, z ktorých treba 
spomenúť  : 

- seniori starší ako 70 rokov sa od 1. marca 2010 sa budú 

autobusmi trenčianskej mestskej hromadnej dopravy voziť 
zdarma. K tomuto kroku dospeli poslanci po dlhších 

rokovaniach vedenia úradu s Radou starších a s viacerými 
trenčianskymi organizáciami dôchodcov. Vďaka úspornému 

hospodáreniu mesta sa mohla zvýhodniť táto skupina ľudí.  

- od 1. februára 2010 pohrebiská v Trenčíne uţ nebude 
spravovať Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov, 

ale súkromná spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč z Parti-
zánskeho. Týmto krokom by malo mesto ušetriť viac ako 

jednostotisíc eur ročne. Spoločnosť bola vybratá na základe 

verejnej súťaţe, do ktorej išla s ponukou 29-tisíc eur. Táto 
ponuka bola lákavá, pretoţe Mesto Trenčín na porovnateľné 

sluţby doposiaľ z rozpočtu vyčleňovalo cca 140-tisíc eur. 
Spoločnosti mesto vypoţičia bezodplatne domy smútku 

v Trenčíne, Opatovej a Kubre, rovnako obradné siene v Zá-

blatí a Zlatovciach. Za prenájom kancelárskych priestorov a 
chladiarenských zariadení v dome smútku na Saratovskej 

bude spoločnosť uhrádzať 1.276,16 eura ročne. Výpoţičky i 
prenájom boli uzavreté na dobu neurčitú 

- poslanci schválili kúpu pozemkov v Kubre na rozšírenie 

miestneho cintorína o 106 m
2
 od miestneho občana Ľu-

dovíta Štefkoviča.  

- zvýšilo základné imanie mesta Trenčín v Spoločnosti Tren-

čianske vodárne a kanalizácie o 90.746 eur, ktoré budú 
poukázané na účet spoločnosti v rokoch 2010 aţ 2012. 

Navýšenie základného imania sa vykonalo v súvislosti s pri-
pravovaným projektom intenzifikácie čistiarní odpadových 
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vôd, odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou v Tren-

čianskom regióne. 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009, ktorým sa určili 
názvy novovzniknutých ulíc v Trenčíne : 

a) v mestskej časti stred : 

- Ulica Na  Zongorke v lokalite „Vila park“ na ceste do 

Soblahova, 

- Ulica Pod lesoparkom pri Ulici Nad tehelňou, 

b) v mestskej časti západ : 

- Ulica Kňaţské pri Malozáblatslej ulici, 

- Ulica Šafránová, Ulica Slivková pri Kasárenskej ulici 

smerom na Zlatovce 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 963/1/09 
 

V rámci svojej štvordňovej pracovnej cesty po Slovensku 

zavítala v piatok 18. decembra na Mestský úrad v Trenčíne 
zahraničná návšteva z Nemecka. V sprievode Juraja Silvána, 

synovca významného architekta, navštívili naše mesto Berlín-
ski experti Simons a Hahn, špecializujúci sa na architektúru 

a politiku ţivotného prostredia. Profesor Hahn sa uţ 35 rokov 

zaoberá urbanistickou ekológiou a prednáša v Nemecku, Dán-
sku, Japonsku a Číne. Pri tejto príleţitosti ich prijal primátor 

mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a prebral s hosťami pro-
blematiku ekologickej prestavby miest a dopad klimatických 

zmien na urbanistický rozvoj. Poukázali na zniţovanie úrovne 

oxidu uhličitého v Nemecku prostredníctvom mnohých úspeš-
ných projektov. „Práce na zmiernení klimatických zmien mu-

sia nastať v mestách. Vieme, ţe niečo treba urobiť, konkrétne 
kroky sú predmetom diskusie. Je len veľmi málo miest pra-

cujúcich na konkrétnych veciach. Treba nastoliť účinné opa-
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trenia najmä v energetike a doprave,“ zhodli sa zahraniční 

odborníci.  

Primátor Ing. Branislav 
Celler oboznámil hostí so 

situáciou v Trenčíne. Za 
absolútnu prioritu mesta 

označil riešenie dopravy, 

lebo „mnoho miest zápasí 
s následkami predošlého 

obdobia, keď sa budovalo 
prakticky bez regulácie.“ 

Zároveň poukázal na veľ-

ký prírodný potenciál mesta, ktorý v sebe ukrýva lesopark 
Brezina a rieka Váh. Na záver svojej návštevy v Trenčíne sa 

hostia presunuli do Centra rozvoja mesta, kde s vedúcou 
Útvaru architektúry a územného plánovania Mestského úradu 

Ing. arch. Adrianou Mlynčekovou diskutovali o pripravo-

vanom územnom pláne a rozvojových projektoch mesta Tren-
čín. 

Vlastné poznámky 
 

Na slávnostnom ustanovujú-

com zasadnutí sa zišli 22. de-
cembra 2009 poslanci novo-

zvoleného Zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kra-

ja. V jeho úvode predseda kraj-

skej volebnej komisie Ing. 

Jaroslav Aštary informoval poslancov o výsledku volieb do 

orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Staronový pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH potom prevzal osvedčenie o zvolení z rúk 

predsedu krajskej volebnej komisie a zloţil do jeho rúk 
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slávnostný sľub. Novozvolení poslanci potom postupne 

prevzali osvedčenia z rúk predsedu krajskej volebnej komisie 

a zloţili sľub do rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v sláv-

nostnom príhovore zdôraznil, ţe kým prvé volebné obdobie 
regionálnej samosprávy bolo transformačné, druhé konsoli-

dačné, tak toto tretie bude rozvojové. Pripravených je deväť 

projektov na opravy 
ciest v regióne, ďalšie 

projekty sú smerované 
na modernizáciu stred-

ných škôl, nemocníc, 

sociálnych i kultúrnych 
zariadení, ktoré práve v 

tomto období prejdú do 
realizačnej fázy. Vyz-

val poslancov ku kon-

štruktívnej spolupráci v prospech regiónu. K novému zastu-
piteľstvu sa potom prihovorili poslanci Národnej rasy Slo-

venskej republiky Ing. Magda Košútová, Ing. Milan Rehák 
a jediný minister z Trenčianskeho kraja vo vláde Slovenskej 

republiky, minister obrany Jaroslav Baška. Predvianočnú at-

mosféru rokovania v závere znásobili koledníci z Detského 
folklórneho súboru Radosť. Trenčiansky ţupan v závere za-

ţelal všetkým príjemné preţitie vianočných sviatkov. 
Vlastné poznámky 

 

Bohatú tohtoročnú spoluprácu medzi Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Jednotou dôchodcov Slovenska 

symbolicky uzavrelo predvianočné stretnutie ţupana MUDr. 

Pavla Sedláčka, MPH so zástupcami krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska. Na slávnosti sa zúčastnil aj 

poslanec za mesto Trenčín Mgr. Ladislav Pavlík prijíma osvedčenie za poslanca 
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predseda Jednotou dôchodcov Slovenska JUDr. Kamil 

Vajnorský.  

V úvode podujatia 
predseda krajskej orga-

nizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Tren-

číne Ing. Jozef Mikloš 

zablahoţelal MUDr. Pa-
vlovi Sedláčkovi, MPH k 

opätovnému zvoleniu za 
predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Pripomenul, ţe zásluhou podpory regionálnej samosprávy, 
môţe regionálna organizácia seniorov organizovať príťaţlivé 

podujatia, ktoré vyústili do nárastu členskej základne. Tren-
čianska krajská organizácia sa stala druhou najpočetnejšou v 

rámci slovenských krajov.  

Predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH označil Jednotu dô-
chodcov Slovenska za jed-

ného za najserióznejších 
partnerov regionálnej samo-

správy. Vyslovil obdiv, s 

akou energiou a zanietením 
organizujú svoje podujatia a 

teší sa aj na ich nové nápady 
a originálne akcie. Uistil 

ich, ţe aj v ďalšom funk-

čnom období môţu seniori rátať s jeho podporou. Za príkladnú 
označil spoluprácu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Trenčíne aj predseda celoslo-
venskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska JUDr.  

Kamil Vajnorský.  

Vlastné poznámky 
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Od pondelka 21. do stredy 23. decembra 2009 mohli Tren-

čania a návštevníci ich mesta na Mierovom námestí obdivovať 

ţivý betlehem. Členovia skupiny historického šermu Wagus v 
spolupráci s divadlom 

Normálka predstavili 
biblické udalosti, kto-

ré v týchto dňoch os-

lavoval celý kresťan-
ský svet. „Tradícia ţi-

vých betlehemov má v 
Trenčíne uţ viac ako 

desať rokov. Pred pia-

timi či šiestimi rokmi 
sme sa s mestom dohodli na spolupráci, urobili sme scenár, 

pričom sme vyuţili existujúcu kolibu s dreveným betlehemom 
na Mierovom námestí,“ povedal šéf skupiny historického šer-

mu Wagus Ladislav Sekerka. Keďţe celé scénické stvárnenie 

biblických udalostí je podľa neho zaloţené predovšetkým na 
speváckych výkonoch, vyuţili prirodzené prepojenie Wagusu 

s divadlom Normálka a tohtoročný ţivý betlehem pripravili 
spoločne. „Niektorí členovia skupiny Wagus účinkujú aj v 

divadle Normálka, kde je niekoľko nádejných spevákov. Tí 

dobre a radi spievajú a tak sme si povedali, ţe to vyuţijeme,“ 
dodal Ladislav Sekerka. K tohoročnému betlehemu dodal, ţe 

i keď v ňom okrem ţivých postáv „účinkovali“ aj štvornohé 
domáce zvieratá – osol, barani a kozička, ktoré si pozrelo 

niekoľko stoviek Trenčanov, ale sa javila akási apatia divákov. 

Zdá sa akoby sa ani neblíţili Vianoce. 
www.sme.sk  23. 12. 2009  

 
Tohoročný Silvester bol značne poznačený finančnou krí-

zou, lebo jeho rozpočet bol značne oproti predchádzajúcim ro-

kom skresaný. Ešte hodinu pred polnocou vyhrávala z re-

http://www.sme.sk/
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produktorov na javisku hudba a na námestí postávali len malé 

skupinky ľudí. Pred polnocou sa však priestor okolo javiska 

zaplnil. Do centra mesta prišli prevaţne mladí ľudia spred 
televíznych obrazoviek a vyšli aj slávnostne oblečení ná-

števníci z blízkych reštaurácií a barov. V rukách najmä mla-
dých ľudí nechýbali 

fľaše šampanského 

a zábavná pyrotech-
nika. Posledné mi-

núty pred polnocou 
zabávala divákov 

skupina historické-

ho šermu Wagus, 
ktorá svoje vystú-

penie zakončila 
efektnou ohňovou šou. Po odbití polnoci sa z veţe začal sypať 

svetelný vodopád a zakrátko začali vylietať farebné svetlice 

nad hradom. 
Po vlaňajšej kritike, keď ohňostroj odpaľovali zo širšieho 

centra  a svetlice zakrývali budovy v centre a nevideli ho ani 
občania v sídliskách, tak tento rok ohňostroj odpaľovali 

z Trenčianskeho hradu. Ohňostroj nevideli ani obyvatelia 

sídlisk. Tohtoročné-
mu ohňostroju však 

konkurovali malé 
ohňostroje, ktoré 

odpaľovali ľudia na 

Mierovom námestí. 
No do pol hodiny sa 

streľba upokojila 
a na rozdiel od mi-

nulých sa tento rok 

na námestí strieľalo oveľa menej. Dav mladých ľudí sa 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5393121&ids=1
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zakrátko začal zabávať pri hudbe 80 – tych rokov. Po 

rozbrieţdení Mierove námestie zostávalo pokryté rozbitými 

fľašami a zostatkami pyrotechniky. 
Vlastné poznámky  


