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Ekonomický ţivot 

 
Obyvatelia najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh sa aj 

napriek kríze s plynom nemusia obávať o dodávky tepla do 
svojich bytov, pretoţe pribliţne 2800 domácností, teda dve 

tretiny sídliska, vykuruje najväčšia kotolňa v Trenčíne, ktorú 

pred niekoľkými mesiacmi upravili na spaľovanie slamy. 
Dodávateľ tepla konštatoval, ţe okrem cenovej výhodnosti 

lacného paliva sa v týchto dňoch ukazuje obrovská výhoda 
vyuţívania viacerých druhov palív. Táto kotolňa je experi-

mentom dodávateľa tepla, firmy Sluţby pre bývanie. „Je to 

technológia z Dánska, náklady na rekonštrukciu kotolne ktorej 
dosiahli 3,3 milióna euro. Jej výkon je osem MW. Ľudia na 

teple ušetria 10 aţ 15 % nákladov. Dnes sa jednoznačne uká-
zalo, ţe to má svoj ekonomický a bezpečnostný zmysel,“ uvie-

dol konateľ spoločnosti Ing. Jozef Greňo, ktorý povedal, ţe 
slama je najlacnejší druh biomasy i keď sú s ňou aj problémy, 

pretoţe sa zle prepravuje a práši sa z nej. Uviedol, ţe priamo v 

kotolni majú naskladaných vyše sto ton slamy stlačenej do 
stohov, ktorá vydrţí na dva a pol dňa kúrenia. Zásoby sú v 

hale s rozmermi pribliţne 30x10 metrov a siahajú do výšky 
viac ako päť metrov. Ročne na sídlisku spotrebujú asi deväť-

tisíc ton slamy. „Na sklade si drţíme dvojročnú zásobu slamy, 

získavame ju z okolia Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec 
nad Bebravou alebo Trnavy,“  doplnil Ing. Jozef Greňo. Lac-

nejšie teplo budú mať podľa jeho slov v celom Trenčíne, pre-
toţe firma ušetrené náklady za plyn rozpočíta na ich všetkých 

odberateľov. 

Perspektívnym zámerom spoločnosti je, aby sa so slamou 
kúrilo aj na sídlisku Sihoť, na opačnej strane mesta. Ich zámer 

na prerobenie kotolne na toto médium na Povaţskej ulici sa 
však stretol s nevôľou tamojších obyvateľov, ktorí spísali petí-

ciu. „Preto sa ţiadosti nevyhovelo, lebo, občania mali výhrady 
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voči slame. Obávali sa zvýšenej prašnosti a mnoţstva áut, 

ktoré by biomasu vozili,“ uviedol primátor Trenčína Ing. Bra-

nislav Celler. Ak by sa neduhy spojené s pálením slamy 
vyriešili, mesto podľa jeho slov nebude podobným zámerom 

brániť. K riešeniu vykurovania na Sihoti uviedol Ing. Jozef 
Greňo, ţe plánujú vyuţívať slamu zlisovanú do brikiet do tej 

miery, aby pomer pri výrobe tepla bol 70 % biomasa a 30 % 

plyn. Sprevádzkovaním upravenej kotolne na Sihoti by podľa 
neho dosiahli uţ 45 % vykurovania biomasou.  

Situácia je taká, ţe Slovensko je uţ siedmy deň bez dodá-
vok plynu z Ruska. Môţu za to spory medzi Ruskom a Ukra-

jinou o cenu plynu. Kríza sa moţno onedlho skončí. Ruský 

plynárenský koncern Gazprom poţiadal ukrajinskú energe-
tickú spoločnosť Naftogaz, aby začala pumpovať 76 miliónov 

m
3
 plynu denne cez ukrajinské územie. Uviedla to dnes spo-

ločnosť Naftogaz. Gazprom za normálnych podmienok dodá-

va smerom do Európy pribliţne 300 miliónov m
3
 plynu denne. 

Dňa 12. januára 2009 sa plyn začal hýbať o 8:00 hodine stre-
doeurópskeho času. Gazprom však o niekoľko hodín neskôr 

oznámil, ţe Ukrajina dodávky ruského plynu do Európy blo-
kuje, čo potvrdili aj experti Európskej únie, ktorí sledujú do-

dávky tranzitného plynu z Ruska cez Ukrajiny do krajín 

Európskej únie. 
Sita 14.01.2009 

 
Trenčianska samo-

správa do budúcnosti po-

číta najmä s alternatív-
nymi zdrojmi vykurova-

nia. O výhode takéhoto 
zdroja vykurovania by-

tov sa presvedčili obča-

nia počas takzv. plynovej 

spoločné dielo sa podarilo 
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krízy, keď Rusko zablokovalo tranzit plynu cez Ukrajinu pre 

nevyriešené vzájomné spory v platbách za dodaný plyn. Väč-

šina bytov na najväčšom sídlisku Juh v meste Trenčín je uţ 
dnes vykurovaná kotolňou na biomasu, konkrétne slamou, ale 

ako povedal konateľ Spoločnosti pre bývanie Ing. Jozef Gre-

ňo dňa 20. januára 2009, kedy bola po polročnej záručnej pre-

vádzke odovzdaná uţívateľovi do trvalého uţívania, plynové 

kotle zostali neodpojené, zostali ako len záloţný zdroj vyku-
rovania. Podarilo vychytať aj nedostatky v spotrebe energie 

a zníţiť hodnoty aţ o 4/5. Je to najlacnejší druh biomasy, čo sa 
odzrkadlí aj na peňaţenkách občanov, keď môţu ušetriť aţ 

133 eur (4007 Sk). So zau-

jímavou myšlienkou pre-
budovania ďalší kotolní na 

biomasu Spoločnosť uţ 
prišla dávnejšie, konkrétne 

kotolňa na Povaţskej ulici, 

kde však tento návrh obča-
nia zavrhli. Dnešná ener-

getická situácia však im 
nahráva do karát a uvaţujú aj o rekonštrukcii kotolne na ul. 

Soblahovská. Primátor Ing. Branislav Celler s obdivom si 

prezrel dispečerský pult so zariadením, no najviac bol 
prekvapený, ţe prevádzku samotnej kotolne zabezpečujú dvaja 

pracovníci. 
Vlastné poznámky 

 

Dňom 1. januára 2009 vstúpila na Slovensko nová mena 
euro, pričom obyvatelia mohli aţ do 16. ja-

nuára 2009 pouţívať aj pôvodnú slovenskú 
menu. Od prvých dní nového kalendárneho 

roka obyvatelia sa zbavovali posledných 

slovenských korunových mincí tak v obcho-

dispečerské stanovište 
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doch pri nákupoch, ako aj pri cestovaní v autobusoch. Platila 

zásada, ţe pokladníci nemali preberať bankovku vo väčšej 

hodnote ako bol štvornásobok hodnoty tovaru, alebo cestov-
ného lístku. Eurami platili občania v prvých dňoch len vý-

nimočne.  
Ak si ľudia nestihli slovenské ko-

runy zameniť do konca roka 2008, 

mohli tak urobiť hneď na Nový rok 
vo vybraných pobočkách bánk, alebo 

v prvý pracovný deň. Záujem však 
nebol veľký, v pobočkách postávalo 

len zopár ľudí. Banky ako avizovali, 

poskytovali len zmenárenskú činnosť. Získať novú menu bolo 
moţno aj nákupom za slovenské koruny, pretoţe v obchodoch 

boli povinní vydávať uţ len v eurách. 
V celku moţno konštatovať, ţe prechod Slovenska zo 

slovenskej meny na euro sa zvládol veľmi dobre a tak jednak 

vďaka tomu, ţe boli ľudia disciplinovaný pri platení nákupov 
a potom, ţe sa jej venovala dostatočná propaganda osobne aj 

v médiach. 
Vlastné poznámky 

 

Biskupickí urbárnici si, po viac ako šiestich rokoch, vybo-
jovali uznanie vlastníckych práv k pozemkom a adekvátne 

odškodnenie za ich prevod na iného vlastníka. Dovolať sa ich 
však museli aţ na Európskom súde pre ľudské práva v Štras-

burgu. Urbárska obec Trenčianske Biskupice – pozemkové 

spoločenstvo ţalovala Slovenskú republiku pre porušenie jej 
práva na pokojné uţívanie majetku, zaručeného Dohovorom o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na časti 32-
hektárovej výmery ich pozemkov začala v roku 1982 vyrastať 

záhradkárska osada Váh. Jej členovia mali záhradky spočiatku 

v nájme. V roku 1998 si záhradkári uplatnili nárok na po-
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zemky na základe zákona o uţívaní pozemkov v zriadených 

záhradkárskych osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim. 

Záhradkári získali pozemky urbariátu. S výškou náhrady za 
pozemky neboli spokojní pôvodní vlastníci - urbárnici. Cítili 

sa byť dotknutí aj výškou nájmu, ktorá bola niţšia ako 
samotné daňové zaťaţenie v Trenčíne. Podpredseda urbariátu 

Ing. Ján Krátky to povaţuje za znevýhodnenie. Ako skon-

štatoval, celý zákon číslo 64/1997 je neslušný a v rozpore s 
ľudskými právami a slobodným nakladaním s majetkom. 

Urbárnici sa obrátili na naše súdy, prípad riešili okresný aj 
krajský súd a dostal sa aţ pred ústavný súd. Ten síce skon-

štatoval, ţe ak uţívateľ za pozemky nezaplatí určenú cenu je 

to v rozpore s ústavnou ochranou vlastníckeho práva, ale 
ostatným návrhom nevyhovel. Traja sudcovia však vyjadrili 

nesúhlasné stanovisko, v ktorom tvrdili, ţe zákonom zriadený 
nájom je protiústavný, pretoţe náhrada platená na základe 

hodnoty majetku v čase, keď záhradkári nadobudli právo 

uţívať pozemky, je neprimeraná. Nespokojní urbárnici preto 
zaţalovali Slovenskú republiku. Keďţe neuspeli u sloven-

ských súdov, rozhodli sa urbárnici zaţalovať Slovenskú repu-
bliku u Európskeho súdu pre ľudské práva. „Ţalobu som 

podával ako fyzická osoba sám za seba a kolektívnu za členov 

spoločenstva. Súd v Štrasburgu akceptoval len spoločnú ţa-
lobu,“ objasnil Ing. Ján Krátky. Ako informoval Ján Zano-

vit z tlačového odboru ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, Európsky súd v novembri 2007 rozhodol v nepros-

pech Slovenskej republiky. Podľa rozsudku došlo k porušeniu 

práva a uznal, ţe výška nájmu, ako i náhrada za pozemky 
neboli primerané. Rozsudok nadobudol právoplatnosť v júni 

2008, teda po tom, ako bola odmietnutá ţiadosť Slovenskej 
republiky o predloţenie prípadu veľkej komore ESĽP. Štras-

burský súd napokon 27. januára 2009 priznal Urbárskej obci 

200 - tisíc eur z titulu majetkovej škody súvisiacej s prevodom 
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vlastníctva a nepriznal jej ţiadne odškodnenie v súvislosti s 

nájmom. Urbárnikom musí Slovenská republika vyplatiť                

7-tisíc eur ako odškodnenie za nemajetkovú ujmu a 12-tisíc 
eur z titulu trov konania. Na Európsky súd sa môţu obrátiť aj 

ďalší poškodení.  
Pomocná evidencia 51/1/2009 

 

V dňoch 15. aţ 18. januára 2009 sa tradičných stredo-
európskych veľtrhov GO a RegioTour 2009 v Brne mesto 

Trenčín nezúčastnilo svojou expozíciou, ako po iné roky. 
Mesto Trenčín vyslalo len dvojčlennú delegáciu, v ktorej boli 

viceprimátor Tomáš Vaňo a predseda komisie turizmu a ces-

tovného ruchu poslanec Martin Barčák. Po prehliadke veľ-
trhu poslanec Martin Barčák vyjadril niekoľko svojich 

myšlienok takto : „Mapovali sme situáciu na veľtrhu, ktorý je 
známy vysokou odbornou i laickou návštevnosťou. Na veľtrhu 

sa zúčastnili ďaleko menej výrazné a atraktívne mestá, ktoré 

sa predstavili veľmi zaujímavým a aktuálnym programom. 
Zreteľná bola najmä pozitívna reakcia návštevníkov veľtrhu 

z radov profesionálov pracujúcich v cestovnom ruchu a turiz-
me. Preto ma mrzí neúčasť mesta Trenčín, veď tu mali svoje 

stánky napríklad Senec, zdruţenia obcí na Zamagurí a ďalší. 

Musíme hľadať cestu 
predať naše krásne mesto 

aj týmto spôsobom.“ 
Veľtrhu cestovného 

ruchu sa v tomto roku 

zúčastnilo 1270 vystavo-
vateľov z 31 štátov. Naj-

významnejšou akciou 
bohatého doprovodného 

programu pre verejnosť 

bol štvordenný 12. ročník festivalu filmov, fotografií a publi-
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kácií s cestovateľskou tematikou GO Kamera 2009. Nosnou 

témou bola „Legenda Hanzelka – Zikmund“ spojená s bese-

dou a autogramiádou s Miroslavom Zikmundem.  
Info Trenčín 12.02.2009 

Pomocná evidencia 75/1/09 
 

Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v  make-upe pre 

rok 2009 bude „Kabaret v Paríţi 1889 – príbeh krásy a vášne“. 
Do finále postúpilo šesť súťaţiacich z devätnástich  prihláse-

ných – Dominika Furdová z Vrábľov, Katarína Gondová zo 
Zvolena, Veronika Huťková z Banskej Bystrice, Bc. Daniela 

Karabegovič zo Zvolena, Silvia Pišová z Banskej Bystrice a 

Tomáš Vida z Hostí, náhradníci Miriam Karolová z Piesku a 
Silvia Reháková zo Šale, ktoré vybrala odborná porota 

v Trenčíne dňa 17. januára 2009 v zloţení Eva Boskovičová 
(medzinárodná porotkyňa, Salón Medea, s.r.o. Bratislava), 

Zuzana Ţďárska (Glamour Slovakia, a.s. Banská Bystrica), 

Ildikó Drgoňová (VND Média, s.r.o. Bratislava) a Eva 
Zanvitová (minuloročná víťazka).  

Inšpiráciou tohoročnej tejto súťaţe bude pulzujúci nočný 
ţivot Paríţa na konci 19. storočia so svojou vlastnou paletou 

farieb – červenou ako láska a čiernou ako duša bohémskeho 

Paríţa, s leskom a ţiarou. Tieto silné farby by sa mali odráţať 
v make-upe a v celkovom vzhľade modelu. Základnými 

charakteristikami súťaţných prác má byť perfektne urobené 
obočie a riasy, zmyselné červené pery, očný tieň harmoni-

zujúci s jemne gradovanými farebnými zmenami a voľné 

pouţitie lesku a trblietok, ktoré ladí s typom modelu tak, aby 
jeho celkový štýl bol okúzľujúci a vášnivý, s drzou frivol-

nosťou. Úlohou súťaţiacich bude vytvoriť zmyselné a vášnivé 
umelecké dielo a krásu inšpirovanú tanečnicami legendárneho 

paríţskeho nočného klubu v ich atraktívnych kostýmoch a s 

ich neporovnateľným vábivým šarmom. Finále Majstrovstiev 
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Slovenskej republiky v make-upe sa uskutoční 13. marca 2009 

počas medzinárodného odborného kozmetického veľtrhu 

Beauty Forum Slovakia na výstavisku Expo Center a.s. v 
Trenčíne. Víťazka bude reprezentovať Slovenskú republiku na 

22. medzinárodných majstrovstvách v make-upe Masters´-
Award Make-up 2009 v Mníchove. 

expocenter.sk 23.02.2009 

Pomocná evidencia 98/1/09 
 

Krása a pôvab opäť dominovali na trenčianskom výsta-
visku. Od 12. do 15. marca 2009 sa na tri dni otvorili brány 

medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Slova-

kia, ktorý uţ sedemnástykrát organizovalo výstavisko Expo 
Center a.s. Trenčín v spolupráci s nemeckou firmou Health & 

Beauty Trade Fairs GmbH & Co. KG., drţiteľom licencie pre 
poriadanie jedenástich veľtrhov Beauty Forum v celej Európe. 

   Kozmetika, ktorej vznik sa datuje od začiatkov dejín ľud-

stva, sa menila v priebehu vekov formou i obsahom. Od 
pôvodného dekoratívneho zamerania cez primitívne „elixíry 

mladosti“ aţ po vedecky premyslenú starostlivosť o koţu a jej 
súčasti. Zrodila sa z túţby po kráse. Najnovšie trendy v 

účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne sa tento rok 

predstavili na celkovej ploche 5.850 m
2
 126 vystavovateľov zo 

Slovenska, Českej republiky, Poľska, Talianska a Rakúska. 

Vo svojej  histórii tak tento kozmetický veľtrh s najdlhšou tra-
díciou na Slovensku zaznamenal rekordnú obsadenú výstavnú 

plochu. Organizátorov potešila účasť nových firiem, ktoré v 

Trenčíne odprezentovali svoje značky. 
   Atraktívnosť veľtrhu Beauty Forum Slovakia je sprevádzaný 

tradične bohatým sprievodným programom. Jeho dôleţitou 
súčasťou sú pracovné stretnutia s odborníkmi z oblasti derma-

tológie, koţného lekárstva, plastickej chirurgie, vlasovej koz-

metiky – workshopy, ktorých cieľom je ponuka najnovších 
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odborných informácií, ako aj moţnosť konfrontácie názorov 

medzi odborníkmi. Novinky z oblasti kozmetiky firmy 

prezentovali v priestoroch programových centier. Uţ neodmy-
sliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu boli domáce 

šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte a v body arte.  
Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v  make-upe 

pre rok 2009 bol „Kabaret v Paríţi 1889 – príbeh krásy a 

vášne“. Uţ od dávna bol zdrojom inšpirácie pre umelcov 
pulzujúci nočný ţivot Paríţa na konci 19. storočia so svojou 

vlastnou paletou farieb – červenou ako láska a čiernou ako 
duša bohémskeho Paríţa s leskom a ţiarou. Úlohou súťaţia-

cich bolo vytvoriť zmyselné a vášnivé umelecké dielo a krásu 

inšpirovanú tanečnicami legendárneho paríţskeho nočného 
klubu v ich atraktívnych kostýmoch a s ich neporovnateľným 

vábivým šarmom. Základnými charakteristikami súťaţných 
prác boli perfektne pripravené obočie a riasy, zmyselné červe-

né pery, očný tieň harmonizujúci s jemne gradovanými fareb-

nými zmenami a voľné pouţitie lesku a trblietok, ktoré ladí s 
typom modelu tak, aby jeho celkový štýl bol okúzľujúci a 

vášnivý, s drzou frivolnosťou. Okrem techniky líčenia odbor-
ná porota hodnotila detailné vypracovanie očí, úst, základné 

líčenie aţ po celkový dojem. Šiestich najlepších z 21 prihláse-

ných súťaţiacich vybrala do finále majstrovstiev odborná po-
rota v predkole, ktoré sa konalo 17. januára 2009 na tren-

čianskom výstavisku. Finalistami sa stali Dominika Furdová z 
Vrábľov, Katarína Gondová zo Zvolena, Veronika Huťková z 

Banskej Bystrice, Bc. Daniela Karabegovič zo Zvolena, Silvia 

Pišová z Banskej Bystrice a Tomáš Vida z Hostí. Pre prípad 
neúčasti niektorého finalistu porota určila aj náhradníkov 

Miriamu Karolovú z Piesku a Silviu Rehákovú zo Šale.  
Odborná porota súťaţe v make-upe rozhodla o poradí 

najlepších súťaţiacich nasledovne : 

1. miesto získala   Silvia Pišová z Banskej Bystrice 
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2. miesto získala   Daniela Karabegovič zo Zvolena 

3. miesto získala  Katarína Gondová zo Zvolena 

Cenu divákov získala Daniela Karabegovič zo Zvolena. 
Víťazka postúpila na 22. medzinárodné majstrovstvá v make-

upe Masters´Award Make-up 2009 v Mníchove. 
Na úrovni Majstrovstiev Slovenskej republiky sa uţ deviaty 

raz konala súťaţ v NailArt Trophy. Táto súťaţ v Nail Art-e 

dostala nový názov „Trophy“, s ktorým prišli aj nové súťaţné 
podmienky. Súťaţný pracovný čas je stanovený na tri hodiny. 

Počas nich museli súťaţiaci nielen ozdobiť nechty na rukách 
svojich modelov, ale aj vymodelovať nechty, pričom tie neboli 

samostatne hodnotené, ale prizeralo sa na ne, ako na súčasť 

nail art-u. Jednou z nových podmienok súťaţe bolo priniesť si 
model s prírodnými nechtami. Pred začatím súťaţe mohol mať 

model upravené vlasy, vizáţ, kostým a ozdobené ruky. Ďalšou 
novinkou majstrovstiev v NailArt Trophy 2009 bola stanovená 

súťaţná téma „Africké dobrodruţstvo“. Daná téma bola veľmi 

širokospektrálna, čo sa týka nápadov, originality, kreativity, 
realizácie témy a farebnosti. Kaţdý účastník mal právo na 

vlastný výber pracovnej metódy.  
Výsledky súťaţe :  

1. miesto získala Nikolett Balogh z Komárna, 

2. miesto získala Ľubica Richnáková z Šúroviec,  

3. miesto získala Kinga Csuriová z Oborína. 

Najlepším zahraničným účastníkom sa stala Radka 

Bucharová z Rosíc, Česká republika. 

V poradí štvrtý ročník odbornej podiatrickej súťaţe 

„Beauty Foot“ o pohár veľtrhu „Beauty Forum Slovakia 
2009“ pripravila tento rok Asociácia profesionálov pre krásu a 

relaxáciu, sekcia pedikérov. Účastníkmi súťaţe boli pedikérky 
a pedikéri, ktorí sa preukázali osvedčením o odbornej spôsobi-

losti na výkon tohto povolania. Ich úlohou bolo ošetriť nohy v 

časovom limite 1,5 hodiny. Hodnotilo sa opracovanie a oše-



 171 

trenie koţe na chodidlách, opracovanie nechtov, pričom na 

jednej nohe bolo prípustné nechty nalakovať s pouţitím zdo-

biacich materiálov a farebného laku, ako i upraviť nechty 
pomocou UV gélov. Na druhej nohe mohli byť nechty pokryté 

len vrstvou bezfarebného priehľadného laku, aby bolo moţné 
posúdiť opracovanie nechtov, koţe a koţičky. Do hodnotenia 

sa zahŕňal nielen výsledok práce, ale aj celkový dojem 

ošetrovaných nôh. 
Odborná porota 4. ročníka odbornej pediatrickej súťaţe 

„Beauty Foot Slovakia“ rozhodla o poradí takto : 
1. miesto získala Udvardyová – Liptáková Hana z Ban-

skej Bystrice, 

2. miesto získala Csehyová Ingrid z Košíc, 
3. miesto získala Dufeková Ivana z Trnavy, 

4. miesto získala Kolenkášová Gertrúda z Fiľakova, 
5. miesto získala Halamová – Vernerová Vlasta z Bratis-

lavy,  

6. miesto získala Mrázová Eva z Trnavy, 
7. miesto získala Hlavačková Beata z Banskej Bystrice, 

8. miesto získala Tomanová Katarína z Horoviec, 
9. miesto získala Kubecová Alena z Prahy, 

10. miesto získala Čerňanská Martina z Vráblov, 

11. miesto získal Malatinec Miroslav z Tomášoviec.  
Ďalšími majstrovstvami, ktoré sa konali počas veľtrhu 

Beauty Forum Slovakia boli Majstrovstvá Slovenskej repu-

bliky v Nail Designe. Súťaţ bola rozdelená na kategórie 

začiatočníci a profesionáli, ako aj na dve techniky Tip/Overlay 

(modelovanie s tipom - gél alebo akryl) a modelovanie bez 
tipu (akryl). Počas 2,5 hodinového pracovného času museli 

súťaţiaci vymodelovať nechty obidvoch rúk, pričom na pravej 
ruke boli nalakované Beauty lakom, ktorý obdrţali súťaţiaci 

pred súťaţou. Nechty museli byť technicky perfektne vypra-

cované s prihliadnutím na hodnotiace kritériá. Kaţdý účastník 
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sa musel pri prihlasovaní rozhodnúť akú techniku pouţije. 

Nebolo povolené pouţitie materiálov, ktoré spevnia prírodné 

nechty. Do súťaţe v Nail Designe sa prihlásilo 26 súťaţiacich. 
V kategórií začiatočníkov bolo prihlásených sedem účastní-

kov, ale podmienky pre súťaţ splnili len traja. V kategórií 
profesionálov sa súťaţe zúčastnilo 18 súťaţiacich. Medziná-

rodná odborná porota rozhodla nasledovne : 

A) v kategórii profesionálov  
1. miesto získala Michaela Čepcová, 

2. miesto získala Marcela Brnková, 
3. miesto získala Adriana Vargová. 

B) v kategórií začiatočníkov  

1. miesto získala Zuzana Gašparíková.  
V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili 

organizátori piaty ročník Majstrovstiev Slovenskej republi-

ky v maľovaní na telo – Body Art. Súťaţí sa vo voľnej 

disciplíne Free Art – maľovanie na telo podľa vlastného 

návrhu na tému „Safari“. Súťaţiaci si v priestoroch tren-
čianskeho výstaviska v rámci vlastnej prípravy svoj model 

predmaľovali a na móle uţ domaľovali len niektoré detaily. 
Bolo povolené pouţiť farby na telo, trblietavé tetovanie, 

make-up a doplnky (masky, škrabošky a pod.). Odborná 

porota hodnotila kreativitu nápadu a pouţitých doplnkov, 
precíznosť prevedenia a čistotu maľby, osobné nasadenie, 

obtiaţnosť vybraného nápadu, celkový dojem (tvár, vlasy, 
telo, doplnky). Do súťaţe „Body Art 2009“ sa prihlásilo desať 

súťaţiacich, z ktorých odborná porota ocenila nasledovne : 

1.  miesto získala Andrea Jacková z Piešťan s modelom 
„Lovkyňa“, 

2.  miesto získala Lívia Boliešiková z Bojníc s modelom 
„Dvoj pohľad“, 

3.  miesto získala Sylvia Kocandová s modelom „Africké 

tajomstvo“, 
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3.  miesto získala Stanislava Šovčíková z Prievidze za model 

„Pštros“. 

Víťazka postúpila na Otvorené majstrovstvá Českej 
republiky 2009 v Prahe. 

expocentrum.sk 17.01.2009 
 

Kaţdým rokom na Slo-

vensku vyhodnocujú viace-
ré profésie svoje aktivity za 

uplynulé ročné obdobie. Aj 
12. marca 2009 v Trenčíne 

Zväz hotelov a reštaurácií 

Slovenskej republiky uply-
nulý rok 2008 hodnotilo 47 

hotelierov, aby tomu naj-
lepšiemu udelil cenu „Ho-

telier roka“. Ing. Zuzana Šedivá, viceprezidentka Zväzu 

hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky o priebehu súťaţe 
povedala, ţe do uţšieho výberu sa dostalo 10 hotelierov, pre 

ktorých bol pripravený formulár, hovoriaci o výkonoch na 
izbu a stoličku (v reštaurácií či bare), o poctivosti, o prie-

mernej mzde v hoteli, o dobrom mene na trhu, o pozitívnom 

medziročnom raste trţieb, o priemernej cene za izbu a o 
zelenom programe v hoteli. Víťazom súťaţe za rok 2008 sa 

stal riaditeľ štvorhviezdičkového hotela Magnus v Trenčíne 
Jozef Bystrický, ktorý si víťazný pohár prevzal na galavečeri 

v hoteli Tatra v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Do Kultúrneho domu na Medňanského ulici v lokalite 
mestskej časti Trenčín – západ do Istebníka sa opäť vráti 

ţivot. Budova postavená v štyridsiatom druhom roku minu-

lého storočia od svojho začiatku ako škola a kultúrny dom. Aţ 

Jozef Bystrický v pravo 



 174 

do 1978 minulého storočia školu bola filiálkou Základnej ško-

ly na Veľkomoravskej ulici a navštevovali ju deti 1. 4. ročníka 

základnej školy. Neskôr, keď poklesli počty ţiakov na Zámos-
tí, Mestský národný výbor v Trenčíne rozhodol zrekon-

štruovať trakt školy v prospech materskej školy, ktorú vyko-
nala stavebná skupina Jednotného roľníckeho druţstva Tren-

čín – Zámostie v náklade jeden milión Sk. Pri tejto príleţitosti 

sa vykonala aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, maľovanie 
interiéru, úprava fasády kultúrneho domu. Kultúrny dom bol 

vyuţívaný na kinopredstavenia, verejné zhromaţdenia obča-
nov a klubovú činnosť dôchodcov a mládeţe. V polovici 

deväťdesiatich rokov Mesto Trenčín objekt kultúrneho domu 

prenajalo súkromnej osobe, ktorá vykonala nešetrné zásahy 
v interiéroch objektu a zmenila totálne všeobecné poslanie 

kultúrneho domu na nočný bar. Časté bitky a rôzne neprístoj-
nosti v okolí kultúrneho domu mali za následok zrušenie 

nájmu. Následne potom uţ nebola chuť ani sila, aby kultúrny 

dom slúţil svojmu pôvodnému spoločenskému poslaniu mest-
skej časti.  

Občania tejto mestskej časti sa nechceli uspokojiť s týmto 
stavom, a preto neustále apelovali nápravu u výboru mestskej 

časti západ, A stalo sa, ţe ten zabezpečil prostredníctvom 

príslušných mestských orgánov projektovú dokumentáciu a 
v jarných mesiacoch roku 2009 sa začne prvá etapa rekon-

štrukcie, do ktorej investuje Mesto Trenčín 165 969 eur (5 mi-
liónov Sk). K celej problematike povedal zástupca primátora 

a poslanec mestskej časti Západ Tomáš Vaňo, ţe „bolo by 

veľkou škodou, keď by budova ďalej chátrala a zostala nevyu-
ţitá. Chceme z nej urobiť miesto, kde sa môţu občania stretá-

vať a ktoré im bude slúţiť na rôzne spoločenské aktivity. Na 
vyuţitie kultúrneho domu po rekonštrukciu má Mesto Trenčín 

jasné predstavy. Na prízemí bude sídliť Mestská polícia 

Trenčín – Zámostie, ktorá teraz sídli v prenajatých priestoroch 
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na Kvetnej ulici a tieţ Klub dôchodcov Istebník, ktorý sa sem 

presťahuje z budovy Dobrovoľného hasičského zboru. V bu-

dove nebudú chýbať klubové priestory, ktoré sú určené na 
rôzne kultúrno-spoločenské akcie a vyuţívať ich budú aj 

niektoré organizácie tejto mestskej časti. Ďalšie priestory sú 
vyhradené aj na rôzne iné aktivity, či to uţ bude tanečná škola 

alebo aerobik. V budove bude miesto aj pre záujemcov, ktorí 

chcú poskytovať sluţby občanom ako lekáreň a podobne. So 
stavebnými prácami pri rekonštrukcii kultúrneho domu by sa 

malo začať uţ v apríli a na jeseň by mala byť časť na prízemí 
aj zrekonštruovaná. V rámci rekonštrukcie sa budú riešiť aj 

otázku parkovacích miest pri kultúrnom dome,“ dodal Tomáš 

Vaňo. 

www.trencin.sk 

 
V neskoré popoludnie dňa 2. apríla 2009 sa v Nákupnom 

centre Laugaricio stretli novinári, aby od zástupcov investora 

sa dozvedeli základné informácie o výstavbe práve ukonče-
ného centra. Potom vo večerných hodinách začali prichádzať 

pozvaní hostia, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdaní 
nákupného centra do uţívania verejnosti.  

No ale vráťme sa k priebehu tlačovej konferencie, kde o 

úlohu moderátora sa 
pokúsila Katarína 

Lindberg, ktorá pred-
stavila prítomných 

zástupcov investora 

a zástupcov architek-
tov a potom v hlav-

ných rysoch informo-
vala o práve dokonče-

nej investícii, ţe : 

http://www.trencin/
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- náklady investície dosiahli výšku viac ako 33 miliónov 

euro, 

- investícia priniesla v regióne 800 nových pracovných miest, 
- investícia má predajnú plochu 26 - tisíc m

2
, v ktorej sa 

etablovalo 133 prevádzok, 
- výstavba trvala jedenásť mesiacov,  

- v súčasnosti bola odovzdaná do uţívania prvá etapa nákup-

ného centra, ktorá by sa mala v najbliţších rozrastať. Zrej-
me však pod vplyvom hospodárskej krízy sa jeho  rozširo-

vanie výstavby spomalí. Po dokončenej dostavbe sa Lau-
garício s plochou vyše 60 tisícami m

2
 stane druhým najväč-

ším obchodným centrom na Slovensku.  

Zástupca spoluinvestora Lukáš Schirl uviedol, ţe centrum 
má nadregionálny charakter a sieťou predajcov je zamerané 

najmä na módu” Ako povedal, mestu Trenčín chcú prinavrátiť 
pomenovanie mesto módy, o ktoré prišlo po zatvorení miest-

nych textilných podnikov a po zrušení tradičného veľtrhu 

Trenčín mesto módy. Podľa neho sa v Nákupnom centre 
Laugaricio etablovali značky, ktoré boli doposiaľ iba v Bra-

tislave. Napriek vzniku viacerých obchodných centier v Tren-
číne, nemali problém získať nájomcov 

Jeden z architektov centra Jiří Střitecký uviedol, ţe Lau-

garicio je vzhľa-
dom na podobné 

centrá na okraji 
miest projektované 

nadštandardne. 

“Nákupné cen-
trum treba zakopať 

pod zem,” komen-
toval svoj názor na 

projekt. Aj preto 

časom časť fasády 
fragmenty nálezov  
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sa nechá zarásť zeleňou. 

Tomáš Kadeřábek pripomenul uţ známe skutočnosti, ţe 

pod nákupným centrom sa pri výkopových prácach našlo naj-
väčšie slovenské pohrebisko z vyše 2 100 hrobmi z doby bron-

zovej. Urny boli zakopané niekoľko desiatok centimetrov pod 
zemou, v priemere mali asi 40 centimetrov. Vyzdvihol v tomto 

smere veľmi dobrú spoluprácu s Archeologickým ústavom 

v Nitre. Nálezisko v centre pripomína malá expozícia situova-
ná pod presklenenou podlahou vstupnej haly nákupného cen-

tra.  
Na záver zástupcovia investora zvýraznili mimoriadne klad-

ný prístup orgánov Mesta Trenčín pod vedením primátora  

Ing. Branislava Cellera, ktoré vytvárali optimálne podmienky 
na priebeh výstavby nákupného centra. 

Vlastné poznámky 
 

Novootvorené obchodné centrum Laugaricio dňa 4. apríla 

2009 otvorilo svoje brány slávnostným prestrihnutím stuhy. 
Kaţdý návštevník v ňom nájde všetko, čo doteraz v Trenčian-

skom kraji postrádal. Laugaricio prinieslo na ploche 26.000 
m

2
 aţ 133 prevádzok, ktorých návštevu jednoducho nemoţno 

neobísť. Pri jeho prehliadke v centre Laugaricia bol umiest-

nený atraktívny mix 
známych a zvučných 

módnych značiek 
štýlového oblečenia, 

doplnkov a topánok, 

ako Reserved, 
Marks & Spencer, 

C&A, S. Oliver, 
Promod, Orsay, 

New Yorker či Le-

vis, ktoré doplnil široký výber športových obchodov. Okrem 
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monobrandových predajní Adidas a Nike sa v komplexe na-

chádzali aj obľúbené značkové športové predajne Intersport, 

A3 Sport, alebo Alpine Pro,  ponúkajúce športové potreby 
a oblečenie svetoznámych značiek. Ţeny milujúce topánky si 

v obchodnom centre Laugaricio takisto prídu na svoje, pretoţe 
okrem obľúbených a cenovo dostupných predajcov ako Hu-

manic sa v komplexe nachádzajú aj značkové predajne, ponú-

kajúce štýlovú obuv na kaţdú príleţitosť pre celú rodinu. 
Kaţdého upútalo obľúbené kníhkupectvo Panta Rhei s 

bohatou ponukou kniţných diel, s ktorým uţ Trenčania majú 
skúsenosti v DV Centrum na Legionárskej ulici. Pestrý mix 

obchodíkov dopĺňa predajňa Amazon so sortimentom pre 

domácich miláčikov, predajňa Alltoys s hračkami pre malé 
ratolesti, parfuméria Fann a vychytená biţutéria Spleen 

a obľúbená značka Swarovski. Pobočku tu zriadili aj finančné 
domy Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, stávková kance-

lária Niké, DM drogérie market a lekáreň. Na ploche 2.740 

m
2
 si určite občan vyberie zo širokej ponuky potravín super-
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marketu Terno od COOP Jednota. Otváracia doba super-

marketu bola stanovená v čase od 9,
00

 do 21,
00

 hodiny denne.  

Vlastné poznámky 
 

Okrem skvelých nákupných moţností ponúklo Laugaricio 
relax, oddych a zábavu pre celú rodinu. Pohodu s rodinou a 

priateľmi zabezpečí päť príjemných a útulných kaviarní, v 

ktorých si môţe kaţdý návštevník v kľude vychutnať svoje 
espresso či obľúbený zákusok. Po nákupoch iste kaţdému 

dobre padne posilniť sa v rýchlych občerstveniach Subway či 
Panda, poprípade zájsť do pizzerie na prvom poschodí, ktorá 

ponúka širokú škálu talianskych špecialít. Obchodné centrum 

Laugaricio sa zameria aj na módu a zábavu, ktorú Trenčín po 
zrušení výstavy Trenčín mesto módy začal postrádať. Lauga-

ricio tým vracia Trenčínu status mesta módy.  
Vlastné poznámky 

 

Na stavbe bytového domu na Liptovskej ulici na sídlisku 
Juh sa v utorok predpoludním 31. marca 2009 zosunula do 

výkopu zemina. V jame boli v tom čase dvaja robotníci, jeden 
stihol ujsť a na druhého zasypala zemina. Muţa museli prísť 

vyprostiť hasiči. Bol po pás zavalený ťaţkou ílovitou a rozmo-

čenou zeminou. Ako uviedol veliteľ zásahu Pavol Rapant, 
„okolo muţa sme museli najskôr uvoľniť zeminu a vyslobodiť 

ho. Počas zásahu bol pri vedomí a spolupracoval.“ Pri jame 
hlbokej asi dva metre bol pripravený aj bager, muţa však 

dostali zo zovretia hliny hasiči s pomocou lopát a krompáčov. 

Na nosítkach ho pretransportovali do sanitky. Podľa hasičov 
ţiadne viditeľné známky zranenia nemal, zo staveniska ho 

však odviezla sanitka do nemocnice na pozorovanie.  
www.sme 01.04.2009 
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Textilná spoločnosť Merina v Trenčíne po viac ako sto dva 

rokoch končí s výrobou. Dôvodom je dlhodobý útlm textil-

ného priemyslu a hospodárska kríza. O tejto skutočnosti mé-
diám poskytol informáciu riaditeľ spoločnosti Miroslav Ma-

jerník, ţe výroba v Merine v mesiaci apríl 2009 skončí. 
„Všetci zamestnanci sú v súčasnosti vo výpovednej lehote. 

V Merine ostane pracovať maximálne dvanásť zamestnancov. 

Tí sa budú venovať predaju zásob a strojného vybavenia, nes-
kôr prenájmu voľných priestorov spoločnosti.“   

V Merine prepúšťali zamestnancov postupne. Najprv zasta-
vili výrobu priadzí. V novembri a decembri minulého roka 

2008 odišlo takmer 

dvesto ľudí, na kon-
ci marca roka 2009 

ďalších deväťdesiat. 
Predsedníčka odbo-

rov Renáta Gom-

bošová povedala, ţe 
zamestnávateľ si pl-

ní voči zamestnan-
com všetky záväzky 

v zmysle zákona. „Ľudia sú samozrejme zo straty práce smut-

ní, nedá sa však nič robiť. Niektorí uţ majú novú prácu, väč-
šina sa zaevidovala na úrade práce.“ Ako dodala, vzhľadom 

k úzkej špecializácii na výrobu textilu a vyššiemu veku to 
budú mať ťaţké. Trenčiansky úrad práce momentálne eviduje 

52 voľných pracovných miest. Najviac potrebujú zváračov 

a predavačky. Čo povedať na záver ? Merina patrila medzi 
najväčších textilných výrobcov na Slovensku. Zameriavala sa 

na výrobu vlnených a zmesových priadzí a tkanín. Posledné 
roky mala ekonomické problémy a minulý rok 2008 hospo-

dárila v strate. Z nevyuţitej časti svojho areálu vytvorila 

priemyselný park, ktorý prenajímal nájomcom na kancelárske, 
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skladové a výrobné priestory. Pred dvomi rokmi ukončila 

výrobu aj Ozeta Trenčín s viac ako 700 zamestnancami. Tá 

existovala takmer šesťdesiat rokov. Obe spoločnosti stáli 
v roku 1963 pri zrode najstaršieho výstavníckeho podujatia na 

Slovensku s názvom „Trenčín mesto módy“. Jeho terajší orga-
nizátor však vlani oznámil, ţe výstavu uţ nebude organizovať. 

Dôvodom sa stala recesia v textilnom a odevnom priemysle 

nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, ako i vý-
razný úbytok slovenských výrobcov, ich zánik alebo rozpad na 

malé celky. „Táto nová štruktúra nemá záujem a prostriedky 
prezentovať sa na tradičných výstavách textilu a odievania,“ 

vyjadril sa riaditeľ Expo Centrum a.s. Trenčín Ing. Emil 

Dobiáš. 
Sme 20.04.2009 

 
Dňa 29. a 30. apríla 2009 sa na výstavisku Expo Center a.s. 

v Trenčíne konal 5. ročník medzinárodnej zdravotníckej a far-

maceutickej výstavy Medipharm. V šiestich pavilónoch sa na 
celkovej ploche 930 m

2
 sa predstavilo 54 vystavovateľov zo 

Slovenska a Českej republiky, ktorí vo svojich expozíciách 
prezentovali diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia, 

laboratórnu techniku, stomatologické nástroje a materiály, vy-

bavenie zdravotníckych zariadení a svoje zastúpenie mali aj 
farmaceutické firmy. Atraktívnosť výstavy Medipharm umoc-

nila prítomnosť všetkých najvýznamnejších komôr a asociácií 
v úlohe odborných garantov, ako Asociácia nemocníc Sloven-

ska, Asociácia fakultných nemocníc, Slovenská komora labo-

rantov, asistentov a technikov, Lekárska fakulta univerzity 
Komenského, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej repu-

bliky, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska spo-
ločnosť, Slovenská epidemiologická a vakcinačná spoločnosť 

Slovenskej lekárskej spoločnosti, Regionálna slovenská lekár-

ska komora so sídlom v Trenčíne, Regionálna komora zub-
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ných lekárov Trenčín,  Regionálny úrad verejného zdravot-

níctva Slovenskej republiky, Trenčianska stomatologická aka-

démia sústavného vzdelávania. Vďaka ich odbornej spolupráci 
je aj tento rok pripravený kvalitný odborný sprievodný pro-

gram, ktorý priniesol účastníkom nielen nové a zaujímavé 
poznatky, ale aj moţnosti pre získanie predpísaných vzdelá-

vacích kreditov. 

Počas výstavy sa konal 7. ročník celoštátnej odbornej kon-
ferencie, organizovanú Slovenskou komorou laborantov, asis-

tentov a technikov v spolupráci  so Slovenskou komorou fy-
zioterapeutov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slo-

venskej republiky organizoval konferenciu pod názvom “Che-

mické faktory a ochrana zdravia“. Regionálna slovenská le-
kárska komora Trenčín organizovala pre súkromných lekárov 

školenie o radiačnej ochrane. Asociácia nemocníc Slovenska 
organizovala zasadnutie svojich členov, ktorého sa zúčastnilo 

pribliţne 50 riaditeľov nemocníc z celého Slovenska. Dôleţité 

bolo stretnutie vrchných a staničných sestier, ktoré tieţ výz-
namnou mierou rozhodujú o nákupe zdravotníckeho materiálu. 

Vzdelávací odborný seminár pod názvom „Otázky výmeny 
zdravotníckej prístrojovej techniky a pomôcok obsahujúcich 

ortuť“ odprezentovala Lekárska fakulta Univerzity Komen-

ského v Bratislave. Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravila stretnutie deka-

nov zdravotníckych a ošetrovateľských fakúlt slovenských vy-
sokých škôl s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Vlastné poznámky 

 
„Finančné prostriedky na druhý trenčiansky most cez Váh 

by mohli byť schválené do dvoch mesiacov, stavať by sa mo-
hlo začať uţ tento rok. Projekt je pripravený a v najbliţšej do-

be by ho mala posúdiť Európska únia,“ povedal František 

Faktor zo Slovenskej správy ciest v Ţiline s pôsobnosťou aj 
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pre Trenčín. Vo svojom stanovisku pokračoval, keď povedal, 

ţe „zámer doteraz posudzoval poradca ministerstva pre ţia-

dosti o eurofondy v oblasti dopravy spoločnosť Juspers. Všet-
ky otázniky sa podarilo doriešiť na poslednom stretnutí a do 

troch týţdňov by ţiadosť mala prebrať táto spoločnosť. Ďalšie 
stretnutie by malo byť uţ len formálne, kde si podáme ruky 

a pošleme ţiadosť do Bruselu.“ Predpokladá, ţe projekt v reál-

nom čase asi o mesiac by mohol odísť na schválenie a ďalšie 
schvaľovacie procesy by mali uţ ísť rýchlo. „Stavba je kom-

pletne investične pripravená. Súhlas Bruselu by mala byť uţ 
len takou bodkou a mohol by byť do dvoch mesiacov,“ pove-

dal František Faktor. Ministerstvo, ktoré na celý projekt dáva 

súhlas je podľa neho stále opatrné. S prípravou tendra sa ča-
kalo na stanovisko spoločnosti Juspers, v najbliţšej dobe by 

teda zhotoviteľa mohli začať hľadať. Most by mal stáť 71 
miliónov eur, tri štvrtiny by malo ísť z eurofondov, zostatok 

by mal zaplatiť náš štátny rozpočet. „Ak všetko pôjde dobre 

stále platí, ţe tento rok sa stavba môţe začať,“ povedal 
František Faktor. Druhý most, ktorý by mal byt úvodnou 

etapou nového obchvatu mesta, napojí na diaľnicu časť Tren-
čína s najväčším sídliskom Juh. Projektovú dokumentáciu 

a majetkové vysporiadania pod stavbou pripravovalo a platilo 

mesto. Minulo sa viac ako jeden a pol milióna eur. Stavebné 
povolenie bolo vydané uţ vlani. Starý a doteraz jediný funk-

čný most má uţ viac ako päťdesiat rokov a podľa niektorých 
odborníkov uţ jeho rekonštrukcia nemá význam. Bude ho vraj 

treba zbúrať a postaviť nanovo. 

Vlastné poznámky 
 

Spoločnosť Dopravoprojekt v spolupráci s Dopravnou aka-
démiou v Trenčíne v dňoch 12. a 14. mája 2009, v čase od            

7. do 17. h uskutočnila na území mesta Trenčín dopravný 

prieskum. Jeho výsledky budú podkladovým materiálom v 
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pripravovaných investičných zámeroch, v dopravnom pláno-

vaní a pri riešení hlavných dopravných tokov v centre mesta 

Trenčín. Výsledky poslúţia aj na preverenie vhodnosti navr-
hovaných riešení a spracovanie štúdie inteligentných doprav-

ných systémov. Do prieskumu mestskej hromadnej dopravy, 
ktorý prebiehal od utorka 12. mája 2009 sa zapojilo 120 tre-

tiakov dopravnej akadémie. V dvoch smenách študenti zazna-

menávali počet nastupujúcich a vystupujúcich na zastávkach 
ulíc Hasičská, Soblahovská, Generála L. Svobodu a Martina 

Rázusa (v oboch smeroch) a na zastávkach Braneckého a Roz-
marínova. Vo štvrtok 14. mája 2009 uskutočnilo na vybraných 

miestach profilový prieskum, ktorý bol zameraný na zisťova-

nie počtu prechádzajúcich vozidiel, motocyklov a cyklistov 
určitým miestom. Výsledok prieskumu poslúţi ako prvotný 

údaj pre posúdenie zaťaţenosti komunikácií. Porovna-
ním s výsledkami z predchádzajúcich prieskumov je moţné 

sledovať rast intenzity automobilovej dopravy v meste. Stano-

vištia boli rozmiestnené na hlavných trasách, kde je intenzita 
prechádzajúcich vozidiel najväčšia, t.j. na Bratislavská ul., 

Vlárska ul., Ul. Gen. M. R. Štefánika, Ul. Pred poľom a pri 
kriţovatke Električná – Ku štvrtiam. Počas vykonávania pries-

kumov nedôjde k ţiadnemu obmedzeniu premávky. Posledný 

prieskum takéhoto rozsahu sa v Trenčíne uskutočnil v roku 
2001. 

www.trencin.sk zo dňa 12.05.2009 
 

V Trenčíne sa v dňoch 14. aţ 16. mája 2009 konal 9. ročník 

medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpe-
čovacej techniky FirEco. Súbeţne s touto výstavou sa usku-

točnil 8. ročník medzinárodnej výstavy ochranných pracov-
ných prostriedkov, materiálov, zariadení a technológií  pre 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Unipro-

tech. Boli to dve najväčšie a najstaršie výstavy svojho druhu 

http://www.trencin.sk/
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na Slovensku, ktorých cieľom bolo zoznámiť širokú odbornú i 

laickú verejnosť s najnovšou hasičskou a záchranárskou tech-

nikou, technickými i záchranárskymi prostriedkami, ako aj s 
moţnosťami na ochranu ţivotov a zdravia ľudí i majetku pred 

poţiarmi, rôznymi haváriami, ţivelnými pohromami a inými 
mimoriadnymi udalosťami.  

 Na výstave FirEco sa tento rok predstavilo 44 vystavo-

vateľov  zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka na celko-
vej ploche 2500  m

2
, ktorí vo svojich expozíciách prezentovali 

najnovšie typy protipoţiarnych zariadení a zabezpečovacej 
techniky, hasičskej a záchrannej techniky, hasiacich pros-

triedkov, výstroja a výzbroja hasičov záchranárov. Prezentáciu 

vystavujúcich firiem doplní obzvlášť bohatý sprievodný pro-
gram. Minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbert 

Kaliňák, ktorý sa na vernisáţi výstavy zúčastnil konštatoval, 
ţe „na tomto ročníku výstavy Fireco sa premiérovo predstavila 

čistokrvná cisternová striekačka, ktorou by sa malo vybaviť  

110 hasičských staníc. Pod patronátom Poţiarnotechnického a 
expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

sa v dňoch 13. – 14. mája 2009 konal 8. ročník medzinárodnej 
konferencie FirEco 2009, ktorej hlavnou témou bola „Eva-

kuácia osôb“. Cieľom konferencie bola výmena odborných 

skúseností na medzinárodnej úrovni. Lákadlom pre odbornú, 
ako aj laickú verejnosť boli ukáţky zadrţania páchateľa, 

zlaňovanie z vrtuľníka počas Dňa polície, ktorý sa uskutočnil 
16. mája 2009 a v ten istý deň prebehla aj celoslovenská súťaţ 

Hasičskej historickej techniky. Súčasťou sprievodného pro-

gramu výstavy bolo zasadnutie republikovej komisie histórie 
Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Slovenskej republiky a porada 

krajských riaditeľov Hasičského a záchranného zboru Slo-
venskej republiky. Pre návštevníkov boli pripravené vo výsta-

vnom areáli praktické ukáţky záchranárskeho systému a pro-

tipoţiarnej ochrany osôb hasičskými jednotkami Po prvýkrát 
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v histórii tejto výstavy sa uskutočnila v areáli výstaviska svätá 

omša k svätému Floriánovi – patrónovi hasičov, ktorú odslúţil 

ThDr. František Bartoš, PhD.  
Ochranné pracovné prostriedky, materiály, zariadenia a 

technológie na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci boli na 
výstave Uniprotech prezentované 12 vystavovateľmi zo Slo-

venska, Českej republiky a Francúzska na celkovej ploche 300 

m
2
. Počas tejto výstavy sa uskutočnili odborné semináre „Ako 

správne vybrať ochranné pracovné prostriedky“  a „Kampaň 

Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
– Hodnotenie rizík“.  

Vlastné poznámky 

 
V období krízy a viacerých negatívnych správ určite osvie-

ţujúco zapôsobila informácia, ţe Trenčiansky samosprávny 
kraj a SAD Trenčín, a.s., v stredu 27. mája 2009 odovzdali za 

prítomnosti predsedu 

Trenčianskeho samo-
správneho kraja 

MUDr. Pavla Se-
dláčka, MPH a maji-

teľa SAD, a.s. Tren-

čín a predsedu Dozor-
nej rady spoločnosti 

Ing. Georga Trabel-
ssieho do uţívania v 

prímestskej doprave 

v okolí Trenčína 18 kusov nových autobusov typu Crossway.  
Išlo o prvú časť dodávky autobusov, ďalšie budú odovzdané 

v nasledujúcich dňoch prídu aj do prevádzok v Povaţskej 
Bystrici, Púchove, Novom Meste nad Váhom Myjave a v Ila-

ve. Celkovo bude v krátkom čase jazdiť po cestách Tren-

čianskeho kraja 68 novučičkých autobusov, čo je najvyšší 
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počet v jednej dodávke na území Slovenska. Staré vozidlá 

vyrobené v rokoch 1983 – 1993 sa vyradia a zošrotujú. Prie-

merný vek autobusov v prímestskej doprave po obnove klesol  
na 7,51 roka. 

Ďalšou dobrou správou pre cestujúcich v Trenčianskom 
kraji bolo, ţe ešte na jeseň tohto roku prevezme SAD Trenčín 

ďalších 62 no-

vých autobusov 
na prímestskú 

dopravu. Per-
cento obnovy 

vozového parku 

tak dosiahne     
80 %, priemer-

ný vek autobu-
sov bude 3,69 

roka, čo je veľ-

mi priaznivý 
stav.  

Nové autobusy Crossway kladú dôraz predovšetkým na 
bezpečnosť vodiča a cestujúcich, sú koncipované v súlade 

s najprísnejšími európskymi normami, sú ekologickejšie a vy-

bavené samostatne programovateľným nezávislým vykurova-
ním a klimatizáciou. Okrem komfortu, vybavenia svetelnými 

elektronickými smerovými tabuľami či elektronickými po-
kladňami novej generácie prinesú maximálnu úsporu vo všet-

kých nákladových poloţkách. SAD Trenčín  ročne prepraví 26 

miliónov pasaţierov, z toho asi 42 % cestujúcich na zľavnené 
cestovné (ţiaci, študenti, dôchodcovia), objednané tarifné 

kilometre vlani prekročili 15 miliónov km. Linkami prímest-
skej dopravy sa zabezpečuje plošná dopravná obsluţnosť 

celého regiónu, to znamená i menej vyťaţené a stratové spoje.  

Vlastné poznámky 
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Rozvoj stavebníctva a príchod nových investorov za posled-

né roky si na území mesta Trenčín vyţiadal mnohé zmeny.  

Mestská samospráva sa preto rozhodla v krátkom čase vypra-
covať nový územný plán mesta. Odo dňa 26. mája 2009 mohli 

Trenčania podľa platnej legislatívy najbliţších 30 dní pripo-
mienkovať koncept nového územného plánu svojho mesta. 

Všetky dokumenty konceptu mali občania k dispozícii v Cen-

tre rozvoja mesta na Farskej ulici č.10 alebo na webovej strán-
ke mesta v sekcii Podnikateľ/Koncept územného plánu. 

Okrem toho Mesto Trenčín pripravilo pre svojich obyvateľov 
aţ dve verejné prerokovania s odborným výkladom spraco-

vateľa a to v dňoch 9. a 14 júna 2009 v Kongresovej sále 

Hotela Tatra. Nad rámec zákona zabezpečilo mesto aj prero-
kovanie pre obec architektov, ktoré bude 10. júna 2009 vo 

veľkej zasadačke mestského úradu. Svoje pripomienky mohli 
občania podávať na pripravenom tlačive na verejnom prero-

kovaní alebo písomnou formou počas celej 30 - dňovej pripo-

mienkovej lehoty na Útvar stratégie a územného plánovania. 
Mesto kaţdú pripomienku zaeviduje a vyhodnotí. Na vypraco-

vanie tohto dôleţitého územno-plánovacieho dokumentu tren-
čianska samospráva získala dotáciu 94 603 euro (2,85 mil. Sk) 

od konca roka 2007. Definitívny návrh na schválenie by mali 

mestskí poslanci schvaľovať koncom roka 2009. 
www.trencin.sk 26.05.2009 

 
Dňa 19. júna 2009 uskutočnila spoločnosť BOST Sk, a.s. 

v Trenčíne slávnostné ukončenie štvrtého cyklu vzdelávania 

irackých špecialistov v rámci vládneho projektu „Obnova 
Iraku“ odovzdaním certifikátov absolventom za prítomnosti 

početných hostí. Vzdelávanie študentov zhodnotil generálny 
riaditeľ spoločnosti BOST Sk, a.s. v Trenčíne Ing. Vladimír 

Bielik a za umoţnenie vzdelávania v Trenčíne poďakoval 

chargé d´affaires Irackej republiky Jeho excelencia Hassan 

http://www.trencin.sk/48028
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Quassim Hassan Ahmedal – Sheik a prezident irackej 

spoločnosti Mediteranean International Co. Abdul Jabbar 

Hamada Ali. Po odovzdaní certifikátov, študenti – absolventi 
vo výrobnej hale spoločnosti ukázali hosťom, čo sa všetko 

naučili. Na záver sa uskutočnil okrúhly stôl na tému „M-
dzinárodné vzdelávanie – budúcnosť slovenskej ekonomiky“. 

Pomocná evidencia 397/1/09 
 

Investorom logistického centra o náklade 33,19 milióna eur, 

ktoré by malo vzniknúť neďaleko Trenčína, bude trenčianska 
spoločnosť Kupred. Spoločnosť počíta s výstavbou šestice hál 

s úţitkovou plochou viac neţ 35.000 m
2
. Vyplýva to z údajov 

zverejnených na internetovom portáli enviroportal.sk, ktorý 

okrem iného zhromaţďuje zámery posudzované z hľadiska 

vplyvu na ţivotné prostredie. Logistický komplex by mal 
vyrásť v blízkosti diaľnice D1 Bratislava - Ţilina pri odpo-

čívadle Kostolná - Záriečie. Okrem hál sa pripravuje i výs-
tavba dvoch objektov sluţieb a parkovacích miest. Zatiaľ nie 

je jasné, ktorí konkrétni uţívatelia by chceli pripravovaný 

logistický park vyuţívať.  
V Trenčíne pôvodne plánovali postaviť aj veľký priemy-

selný park, za investorstva holandskej spoločnosti CTP In-

vest. Realizácia projektu bola však v Trenčíne, ako aj v ďal-

ších slovenských mestách Martin, Ţilina a Prešov pozasta-

vená. Výstavbu pribrzdila svetová hospodárska kríza, pre kto-
rú firmy prejavili o priemyselné parky slabý záujem. 

www.sme.sk 15.07.2009  
 

V celosvetovom meradle známa spoločnosť McDonald´s 

Slovakia otvorila v piatok 21. augusta 2009 v Trenčíne v lo-
kalite pri obchodnom dome Laugarício v Belej uţ sedemnástu 

reštauráciu na Slovensku. Táto bude rozšírená o koncept ka-
viarenskej siete pod logom McCafé. V septembri tohto roka 

plánuje McDonald´s otvoriť ďalšiu reštauráciu spolu s kon-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4398308&ids=6
http://www.sme.sk/
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ceptom McCafé v Nitre. Na Slovensku budú do konca tohto 

roka tak fungovať tri kaviarenské McCafé koncepty. Prvá 

reštaurácia McDonald's bola na Slovensku otvorená v roku 
1995 v Banskej Bystrici. Na Slovensku je v súčasnosti 17 

prevádzok v 
siedmich mes-

tách, z toho je 

osem vo vlast-
níctve spoloč-

nosti 
McDonald's a 

zvyšné vlastní 

šesť franší-
zingových part-

nerov. Spoloč-
nosť zamestná-

va 1 346 pracovníkov. V minulom roku dosiahla spoločnosť 

McDonald´s Slovakia trţby 40,4 mil. eur a obslúţila vyše 12,3 
mil. zákazníkov. 

www.sme.sk 23.08.2009 
Pomocná evidencia 624/1/09  

 

Podľa navrhovaného architektonického riešenia nového 
mestského cintorína v Trenčíne, predloţeného projekčnou or-

ganizáciou PIO Keramoprojekt Trenčín dňa 30. júna 2009, 
tento vyrastie v lokalite pod Východnou ulicou v sídlisku Juh 

a budeme mať charakteristické znaky parkovej úpravy. Zás-

tupcov mesta Trenčín o týchto zámeroch Ing. arch. Adrianu 

Mlynčekovú a Ing. Ladislava Petrtýla informovali Ing. 

Henrich Pavlík, Ing. arch. Zuzana Jankovičová a Ing. 

arch. Jela Plencnerová.  

Podľa tohto riešenia súčasťou cintorína bude lesík, lúka so 

skupinami stromov s vyvýšenou vyhliadkou a kríţom. Rie-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4605899&ids=6
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šenie uvaţuje aj s vybudovaním troch nástupných priestorov aj 

s rovnakým počtom parkovísk pre dopravné prostriedky. 

V centrálnej časti vyrastie dom smútku s alejou stromov 
Miesto posledného odpočinku bude budované etapovito 

a umoţní rôzne 
druhy pocho-

vávania. Kom-

promisom me-
dzi trávnatými 

a betónovými 
hrobmi by mala 

byť betónová 

obruba hrobov 
v rovine so ze-

mou. Samozrej-
mosťou bude 

urnový háj. S výstavbou krematória sa nepočíta. Mesto Tren-

čín deklarovalo svoj zámer, čo  najmenej zasahovať do exis-
tujúcich záhradiek v blízkom okolí. V ich susedstve zostane 

zachovaný les, ako prirodzená bariéram medzi nimi a naj-
bliţším miestom na pochovávanie. Vzdialenosť najuţšieho 

lesného pásu od záhradiek je šesťdesiat metrov.  Projekt rieši 

vo svojom návrhu dva spôsoby oplotenia a jednak kamenný 
múrik s výškou okolo jeden a pol metra so zatrávneným násy-

pom zo strany polí a ďalšou moţnosťou je ţivý plot.  
S navrhovaným riešením vyjadrili spokojnosť aj členovia 

Záhradkárskej osady „Za Halalovkou“ č. 15 – 19.  Mestu 

Trenčín zaslali písomný súhlas spolu s viacerými podmien-
kami, ktoré ţiadajú pri realizácii výstavby nového cintorína 

zabezpečiť. Záverom treba dodať, ţe pozemky, na ktorých 
uvaţuje realizovať cintorín sú z časti vo vlastníctve mesta 

a z časti vo vlastníctve fyzických osôb. Lokalita navyše umoţ-
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ňuje dobré dopravné napojenie. Celková plocha cintorína bude 

pribliţne 30 ha. 

www.trencin.sk 13.07.2009 
Pomocná evidencia 498/1/09 

 
Dejiskom  medzinárodnej prehliadky vín Vinofórum Tren-

čín 2009 sa v dňoch 2. aţ 3. júla 2009 stal areál výstaviska 

Expo Center a.s. v Trenčíne. 18. ročník prestíţnej medziná-
rodnej prehliadky súťaţe vín Vinofórum nadväzuje na pred-

chádzajúce prehliadky, ktoré sa v uplynulých rokoch usku-
točnili na Slovensku, v Českej republike, v Slovinsku, v 

Chorvátsku a v Rakúsku. Cieľom podujatia bolo pozdvihnúť 

výrobu i kultúru spotreby vína. „Boh stvoril vodu, ale človek 
vyrobil víno“ povedal Victor Hugo. Víno je oddávna súčasťou 

ľudskej kultúry. Vinohradníctvo patrí medzi významné tradič-
né odvetvia hlavne pre jeho význam v spoločenskom, kultúr-

nom, sociálnom pôsobení, vo výrobe tradičných produktov z 

hrozna, vína a muštov, ktoré sú súčasťou kultúry ţivota, stra-
vovania, religiozity a udrţiavania národných kultúrnych tra-

dícií obyvateľstva. Organizátora výstavisko Expo Center a.s. 
veľmi teší, ţe toto podujatie sa uskutočňuje na trenčianskom 

výstavisku. Na jej 18. ročníku bolo odprezentovaných viac 

ako 450 vzoriek vín z 18 - tich krajín sveta. Súťaţné vína 
hodnotilo šesť komisií, ktoré boli zloţené z uznávaných za-

hraničných i domácich odborníkov z ôsmich štátov. Na hod-
notenie dohliadal  prezident súťaţe prof. Ing. Fedor Malík, 

DrSc. Na tejto medzinárodnej prehliadke vín sa udeľovali 

zlaté, strieborné a bronzové diplomy. Záštitu nad medziná-
rodnou prehliadkou vín prevzal prezident Slovenskej republi-

ky Ivan Gašparovič, čím umocnil dôleţitosť tohto podujatia. 
Jej odbornú úroveň zaručovala spolupráca s prof. Ing. 

Fedorom Malíkom, DrSc. a medzinárodným hodnotiteľ-

skými komisiami. 

http://www.trencin.sk/
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Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 450/1/09 

 
Z dôvodu opravy ţelezničného priecestia trate Trenčín - 

Chynorany na ceste v Trenčíne  Legionárska ulica do mestskej 
časti Biskupice bol od soboty 25. júla do stredy 29. júla 2009  

úplne uzavreté miest-

ne ţelezničné prie-
cestie. Počas uzávier-

ky boli vyznačené ob-
chádzkové trasy do-

pravnými značkami, 

ktoré pripravil poli-
cajný zbor. Obchádz-

kové trasy boli totoţ-
né pre oba jazdné 

smery. Počas uzávierky upravili aj cestnú svetelnú signali-

záciu s ohľadom na uzavretie jedného ramena kriţovatky. 
Pohyb chodcov cez priecestie bol umoţnený počas celej doby 

opravy ţelezničného priecestia. Chodci mohli prechádzať cez 
dočasne zriadený chodník. 

www.sme.sk 26.07.2009  

 
Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne pripravilo na záver 

letných prázdnin v dňoch 28. – 30. augusta 2009 dve náv-
števnícky mimoriadne obľúbené výstavy a to 6. ročník me-

dzinárodnej výstavy koní Kôň a 6. ročník výstavy automo-

bilov a príslušenstva Auto – Moto Show. V tomto roku sa k 
nim pripojili organizátori aj 3. ročník výstavy detskej módy a 

potrieb pre deti Detský svet. 
 Ťaţiskom podujatia bola aj tento rok výstava Kôň, nad 

ktorou prevzal záštitu minister pôdohospodárstva Slovenskej 

republiky Ing. Stanislav Becík. Teší rastúci záujem širokej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4474491&ids=6
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verejnosti o toto podujatie, ktorého hlavným poslaním je 

podpora a popularizácia chovu ušľachtilých zvierat na Slo-

vensku. Dnes uţ kôň nie je vnímaný len ako silný spoločník 
pri práci, ale ako mimoriadne inteligentné ţivé stvorenie 

evokujúce slobodu, dobrotu, krásu, rýchlosť a bohatstvo, teda 
atribúty ţivota, po ktorých uţ veky túţi ľudstvo. Výstavisko 

okrem chovateľských a jazdeckých potrieb ponúklo prehliad-

ku viac ako 150 koní dvadsiatich plemien. Tohtoročná výstava 
Kôň sa niesla v znamení medzinárodného stretnutia koní ple-

mien plnokrvný arab a shagya arab. Okrem spomenutých ple-
mien návštevníci mali moţnosť vidieť plemená – slovenský 

teplokrvník, český teplokrvník, moravský teplokrvník, nonius, 

furioso, kôň kinský, lipican, hafling, gidran, belgik, belgo-
norik, norik muránsky, sliezsky norik, hucul, poľský chlad-

nokrvník, pony, welsh mountain pony, achaltekinský kôň, 
appaloosa, irish cob. Počas troch dní mali návštevníci moţ-

nosť vidieť aj parkúrové, furmanské či westernové preteky, 

generálku predvádzania vystavovaných plemien, ukáţky vyu-
ţitia chladnokrvných koní či športovej výkonnosti koní gé-

nových rezerv, preteky Ride & Drive Show či Mini – maxi,  
prehliadku šampiónov výstavy. Po prvýkrát sa v Trenčíne 

prezentovali sokoliari. Celý program prebiehal v areáli tren-

čianskeho výstaviska na kolbisku, ktoré je špeciálne pripra-
vené na túto výstavu. 

Lákadlom bol divácky atraktívny sprievodný program, kto-
rý bol pripravený v spolupráci s odbornými garantmi výstavy - 

Zväzom chovateľov koní na Slovensku, Národným ţrebčínom 

Topoľčianky,  Slovenskou nadáciou na záchranu koní, Poľno-
hospodárskym druţstvom Trenčín – Soblahov a Ţrebčínom 

Motešice. Návštevníci si mohli vypočuť prednášky „Súčasná 
situácia v chove koní na Slovensku“ a „Choroby koní – 

prevencia“. 
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Po minuloročnom úspechu sa opäť uskutočnila večerná 

konská show. V jeho programe vystúpili : Vörös Jozef 

Maďarsko – Hucul ako nosné zviera, skupina Caballos, 
lukostrelci na koňoch, drezúrna ukáţka a prezentácia cuttin-

govej westernovej disciplíny.  
Okrem koní si návštevníci pozreli aktuálnu ponuku „koní 

pod kapotou“, ktoré sa zúčastnili na výstave Auto – Moto 

Show, ktorá ponúkla prehliadku popredných značiek ako sú 
Honda, Hyundai, Kia Motors, Mazda, Mitsubishi Motors, 

Nissan, Renault, Škoda Auto a Toyota. Po prvýkrát prinieslo 
výstavisko v tomto termíne aj výstavu detskej módy a potrieb 

pre deti Detský svet. Výstava ponúkla pre deti mnohé zaují-

mavé atrakcie ako nainštalované koľajište s moţnosťou zaba-
viť sa, tvorivosť bez hraníc so stavebnicou LaQ, ktorá mala 

premiéru na Slovensku, nafukovacie skákacie atrakcie a mno-
hé iné. 

Treba však poznamenať, ţe 6. ročník výstavy koní v Tren-

číne poznačil dáţď. Napriek nemu sem uţ od rána prúdili ľu-
dia, aby si mohli pozrieť chovateľské prehliadky, furmanské 

preteky i večernú konskú šou. V stánkoch ponúkali jazdecké a 
chovateľské potreby, prívesky či hrnčeky s konským motívom 

a podobne.  

Vlastné poznámky 
 

Na trenčianskom výstavisku Expo Center a.s. sa uskutočnila 
v dňoch 10. – 12. septembra 2009 premiéra novej výstavy  

Domex & Nábytok. Ide o špecializovanú výstavu stavebného 

materiálu a nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a všetkého, 
čo súvisí s krásnym, štýlovým a moderným bývaním. Na 

ploche 1490 m
2
 sa predstavilo 42 vystavovateľov zo Sloven-

ska, Čiech a Maďarska.  

Výstava bola určená pre všetkých, ktorí stavajú, chcú sta-

vať, prerábajú alebo uţ zariaďujú dom či byt. Ponúkali sa 
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informácie o stavebných materiáloch, podlahových krytinách, 

vykurovacích systémoch, elektroinštalačných materiáloch, sa-

nitárnej technike a mnohé iné rady, ktoré sa týkajú staveb-
níctva či bývania. Do centra pozornosti boli predkladané rie-

šenia, ktoré minimalizujú energetické náklady a dôleţitou sa 
stáva aj otázka ekológie.  

Domex & Nábytok bolo výstavné podujatie, ktoré poskytlo 

odbornej, ale i laickej verejnosti záţitok z elegancie, harmó-
nie, príjemnú atmosféru a inšpiráciu moderného bývania a 

súčasného dizajnu. Tí, čo uţ svoje domy a byty zariaďujú, sa 
mohli inšpirovať širokou škálou nábytku a bytových 

doplnkov. Nechýbala ponuka odbornej literatúry a odborný 

sprievodný program s obrazovou výstavou výsledkov súťaţe 
Cena Dušana Jurkoviča 2008, ktorú kaţdoročne organizuje 

Spolok architektov Slovenska. Výstava bola ideálnou platfor-
mou pre obchodné rokovania, obchodné príleţitosti, nachá-

dzanie nových riešení a prezentácií noviniek, ktoré sa ešte len 

dostanú do predaja. Jej odbornú úroveň zaručovala záštita 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re-

publiky a spolupráca odborných garantov - Spolku architektov 
Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Fa-

kulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ABF Slo-

vakia – zdruţenia pre rozvoj slovenskej architektúry a sta-
vebníctva a Cechu podlahárov Slovenska.  

Súčasťou špecializovanej výstavy bola aj Veľká jesenná 
súťaţ so ţrebovaním o hodnotné ceny, ktoré sú pripravené pre 

vyţrebovaných návštevníkov výstavy. 

Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb, ktorej 
uspokojením sa zaoberá skôr či neskôr kaţdý človek. Po 

vyriešení finančnej otázky nás pri zariaďovaní nového bývania 
čaká potom uţ len to príjemné a to vyberanie farieb, nábytku a 

doplnkov. Aby sme boli spokojní so svojim výberom, je veľmi 
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dôleţitá inšpirácia, ktorú prináša práve jedinečná výstava 

Domex & Nábytok. 

Vlastné poznámky 
 

Uţ po šestnástykrát sa od 22. do 24. septembra 2009 stalo 
trenčianske výstavisko Expo Center dejiskom medzinárodnej 

špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroener-

getiky, ochrany ţivotného prostredia, komunálnej techniky a 
rozvoja miest a obcí AQUA 2009.  

Okrem slovenských a českých vystavovateľov sa na tomto 
svojho druhu najväčšom podujatí na Slovensku predstavilo na 

ploche 5 300 m
2
 106 vystavovateľov popredných firiem z 

Poľska, Nemecka a Belgicka. Na výstave sa prezentovali aj 
nové firmy ako Arad Slovakia, s.r.o.,  Asuan, a.s., Culligan 

Slovakia, s.r.o., Elmo-
Plast, s.r.o., Herborner 

Pumpen-fabrik, J.H 

Hoffmann, GmbH& 
Co.KG a iné. Zámerom 

výstavy Aqua je pris-
pieť k racionálnemu 

vyuţívaniu vodných 

zdrojov, nakoľko voda 
je podmienkou ţivota 

na Zemi a predstavuje nenahraditeľnú zloţku rastlinných a 
ţivočíšnych organizmov. Je podstatnou zloţkou biosféry a má 

popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výţivy ľudstva. 

Patrí do skupiny najpotrebnejších, ale súčasne najrozšírenej-
ších prírodných zdrojov. V súvislosti s prudkým rastom oby-

vateľov, rastie aj potreba vody a to hlavne vo výrobnej sfére. 
Pritom s rozvojom prírodnej sféry sa voda neúmerne znečis-

ťuje, čo ohrozuje jej existenciu a v budúcnosti môţe ohroziť aj 

samotnú existenciu ľudstva. A preto úlohou celej spoločnosti 
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je chrániť ju pred znečistením, vyčerpaním alebo iným 

znehodnotením. Vďaka podpore odborných garantov, ktorými 

sú Slovenský národný komitét IWA a Asociácia čistiaren-
ských expertov Slovenskej republiky, sa popri výstave AQUA 

konal aj odborný sprievodný program. Jeho súčasťou bola 
vedecká konferencia AQUA, ktorá tento rok bola venovaná 

téme „Obnova verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ . 

Skúsenosti zo Slovenska  priniesla odborná konferencia 
„Membránové čistiarne odpadových vôd – súčasnosť a 

perspektívy na Slovensku“ a seminár „Diaľkové odpočty 
vodomerov - prezentácia technológie a realizovaných projek-

tov“.  

Pre študentov stredných škôl bolo určené podujatie 
„Asociácia vodárenských spoločností pre školy“ . 

Pre vystavovateľov organizátori pripravili súťaţ „Zlatá 

AQUA“ o najlepšie vystavované výrobky a technológie. 

Komisia pre vyhodnotenie súťaţe „Zlatá AQUA“ pracovala v 

zloţení: 
predseda :  

prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., predseda SNK IWA, Bratislava 
členovia :  

Mgr. Darina Masaryková, 

riaditeľka výstavy Aqua, 
Expo Center a.s., Tren-

čín, Ing. Ivana Mahríko-
vá, STU, Stavebná Fakul-

ta Bratislava, Ing. Anton 

Marenčík, Západosloven-
ská vodárenská spoloč-

nosť, a.s., Nitra, Ing. Peter 
Elek, Akvamont, s.r.o., Dunajská Streda, Ing. Martin Mikita, 

PhD., Geotest, s.r.o., Bratislava Ing. Vladimír Pastorek, 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad, Ing. Pavel 
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Závadský, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 

Nitra, Ing. Juraj Billý, Bidor, s.r.o., Bratislava. 

Po preštudovaní materiálov a po kontrole exponátov  komi-
sia 11. septembra 2009 rozhodla o udelení nasledovných cien : 

v kategórii výrobok bolo udelené : 
1. miesto  firme  Hobas Sk s.r.o., Bratislava 

ocenený výrobok - Trubná odľahčovacia komora TOK 

2. miesto  firme Ika s.r.o., Praha 
ocenený výrobok - Špárová píla vykruţovacia SP-

V/300B  
3. miesto  firme Atj Slovakia s.r.o., Plavecký Štvrtok 

ocenený výrobok - Mechanický plavákový progresívny 

ventil, 
rohový typ 

 

 

 

 

 

 

 

v kategórii technológia bolo udelené : 

1. miesto  firme K + H Kinetic, a.s., Slovenská Ľupča  
ocenená technológia - ČOV Varnsdorf – moderné 

riešenie vyhnívacej nádrţe 
2. miesto  firme Kunit s.r.o., Hranice 

ocenená technológia : Technológia vymiešania, odply-

nenia, smerovo riadenej sedimentácie na komunálnych 
ČOV 

3. miesto  firme Envi-Pur, s.r.o., Tábor 
ocenená technológia : Membránová úpravňa vody 

Amaya 5 

traja najlepší v súťaţi o najlepší výrobok 
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S cieľom 
podporiť estetickú úroveň výstavných expozícií bola 

vyhlásená súťaţ o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý 

akvadukt“. Hodnotiaca komisia pracovala v zlo- ţení :   
- akad. sochár Igor Mosný, 

- akad. maliar Juraj Oravec, 
- Ing. architektka Edita Cimrová 

Komisia hodnotila predovšetkým estetické a účelové pôso-

benie architektonického stvárnenia expozície, vloţenú inven-
ciu a inováciu. Cieľom týchto hodnotení je podporiť u vysta-

vovateľov snahu o invenčnosť a zvýšenie estetickej úrovne 
vlastných  expozícií ako i celkový vzhľad medzinárodnej 

výstavy Aqua 2009. Po náročnom zvaţovaní dňa 21. septem-

bra 2009 sa nakoniec porota rozhodla udeliť 1., 2. a 3. miesto 
nasledujúcim expozíciám takto : 

1 . miesto   firme Glynwed, spol. s r.o., Trnava pavilón č. 1 –
prízemie, stánok  č. 3, 10 

  realizátor : MCH  Reklama a sluţby, s.r.o., Trenčín 

2. miesto firme Veolia Voda – Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Voda – 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a.s., pavilón č. 1 - poschodie, stánok č. 26 

realizátor : Expo – Expert, s.r.o., Banská Bystrica 

traja najlepší v súťaţi technológia 
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3. miesto  firme  Campri, spol. s r.o., Ivanka pri Nitre, pavilón 

č. 1 – prízemie, stánok č. 2  

realizátor : MCH  Reklama a sluţby, s.r.o., Trenčín 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Po šiestykrát bola udelená Cena Milana Topoliho za prí-
nos vo vodnom hospodárstve za rok 2009 udelil Slovenský 

národný komitét 

IWA diplomova-
nému technikovi 

Viliamovi  Šim-
kovi. Svoju pra-

covnú činnosť vo 

vodnom hospo-
dárstve začal v 

roku 1962 na Ria-
diteľstve vodného 

hospodárstva 

v Bratislave ako pracovník chemicko-technologického labora-
tória. Od roku 1963 sa podieľal na príprave prvej úpravne vo-

dy v Hriňovej a aţ do polovice 70 - tych rokov na príprave 
ďalších úpravní vôd a to Klenovec a Turček. V roku 1975 pô-

sobil na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bra-

tislave. V tom čase sa pripravovala veľká rezortná úloha 

traja najlepší v súťaţi o najlepšiu expozíciu výstavy  Aqua Modrý viadukt 

zľava – Milan Topoli ml., DPT Viliam Šimka, prof. Ing. Jozef Kríţ, PhD. 
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„Optimalizácia a intenzifikácia úpravní vôd Slovenskej 

republiky“. V rámci projektu zabezpečoval čiastkové úlohy 

zamerané na filtráciu vody a usadzovanie. Získané poznatky  
spracoval do účelovej publikácie s názvom „Vyuţitie dvoj-

materiálovej filtračnej náplne pri úprave vody“. Od roku 1980 
začal pracovať na Hydroconsulte Bra-

tislava. Tu riešil úlohu „Modernizácia 

prevádzok úpravní vôd“. V roku 1990 
po vzniku štátneho podniku Hydro-

technológia Bratislava pracoval ako 
jeho riaditeľ. Po transformácii podni-

ku  na súkromnú spoločnosť Hydro-

technológia  Bratislava s.r.o. naďalej 
zastával  funkciu riaditeľa. V roku 

2004 sa vzdal funkcie riaditeľa a v sú-
časnosti vykonáva funkciu vedúceho 

oddelenia technológie úpravy vody. 

Počas svojej 47 ročnej praxe riešil veľké mnoţstvo rezortných 
i podnikových úloh. Pre Ministerstvo lesného a vodného hos-

podárstva Slovenskej republiky sedem rokov zabezpečoval 
metodickú činnosť zameranú na problematiku úpravy vody. 

Bol jedným zo zakladajúcich členov  konferencie „Pitná 

voda“. Je aktívnym účastníkom konferencií Pitná voda v 
Trenčianskych Tepliciach, Zlíne, Tábore a v Prahe. Je členom 

Československej asociácie vodárenských expertov a jedným 
zo zakladateľov Československého komitétu IWSA a následne 

Slovenského národného komitétu IWA. Práve na tejto pôde 

vzniklo dlhoročné priateľstvo a spolupráca s  Ing. Milanom 
Topolim, s ktorým spolupracoval nielen pri  aktivitách uspo-

radúvaných pod záštitou SNK IWA, ale spoločne riešili 
mnohé problémy vodohospodárskej praxe. 

     Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 693/1/09 
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S novým ubytovacím komplexom Idea Grande sa uvaţuje 

v najbliţšej budúcnosti na 5,4 hektárovom pozemku pri Váhu 

s výhľadom na Trenčiansky hrad, ktorý sa s historickým 
jadrom mesta nachádza na druhej strane rieky, teda v Závaţí. 

Náklady na stavbu uzatvoreného areálu podľa predloţeného 
zámeru ba mali dosiahnuť 48,5 miliónov euro. Investor, 

spoločnosť Idea Grande, a. s., predpokladá so začiatkom výs-

tavby uţ koncom budúceho roka 2010. Komplex by sa mal 
realizovať na pozemkoch v blízkosti stavidiel a záhradkárskej 

osady na pravom brehu Váhu, ktoré patrili mestu Trenčín. 
Mestskí poslanci pred rokom schválili ich predaj investorovi 

za vyše 2,12 milióna euro. Momentálne je na nich zeleň a 

strelnica. Podľa zámeru v areáli by malo vyrásť devätnásť 
budov, z toho 16 obytných so 660 jeden aţ štvorizbovými 

bytmi, pričom jedna z budov by mala mať 14 podlaţí. Okrem 
toho chce v komplexe investor vybudovať 80 - lôţkový hotel, 

materskú školu a jednu administratívnu budovu. K dispozícii 

bude 700 podzemných parkovacích miest s ďalších 300 na 
povrchu. Výstavba by mala trvať do mája 2013. Komplex 

bude podľa zámeru spĺňať podmienky nadštandardného 
bývania s oddychovými zónami parkového charakteru, det-

skými ihriskami, vodným kanálom a novým hlavným námes-

tím. Vstup do areálu bude kontrolovaný. Podľa pripravo-
vaného nového územného plánu mesta Trenčín by v tejto 

lokalite mali pôvodné okolité priemyselné objekty nahradiť 
práve byty. 

www.sme.sk 28.07.2009 

 
Od 1. októbra 2009 spoplatnilo mesto Trenčín ako posledné 

krajské mesto na Slovensku parkovanie v centrálnej zóne 
mesta a na vybraných parkoviskách v okolí centra. Platené 

parkovanie sa bude týkať celkovo 534 miest na piatich par-

koviskách v centrálnej časti mesta a dvoch parkoviskách v 

http://www.sme.sk/
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širšom okolí centra. Za státie na vybraných parkoviskách budú 

vodiči platiť počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 hodiny a 

v sobotu od 8.00 do 12.00. Mimo prevádzkového času, v 
nedeľu a počas štátnych sviatkov je parkovanie bezplatné. 

Platiť nebudú na vyhradených miestach ťaţko zdravotne pos-
tihnutí občania, ktorí sú drţiteľmi parkovacích preukazov. 

Výška poplatkov za státie na parkoviskách je určená na zá-

klade dvoch kritérií : 
1. Podľa lokality, kde parkoviská sú rozdelené do dvoch 

pásiem : 
Pásmo 1 – zahŕňa centrum mesta. 

Pásmo 2 – parkoviská v širšom okolí centra mesta. 

Parkovné v druhom pásme je niţšie ako v prvom pásme. 

2. Podľa typu 
 Krátkodobé parkoviská : cieľom je dosiahnuť vyššiu 

obrátkovosť parkovacích miest, a preto je sadzba od tretej 

hodiny zvýšená. 

 Dlhodobé parkoviská: zvýhodňuje sa tu dlhodobé 
parkovanie, a preto je tu sadzba od tretej hodiny zníţená. 

  
Typ 

parkoviska 

Označenie 

parkoviska  

parkovné 

vrátane 19 % 

DPH v eur/h 

prvé 2 

hodiny 

kaţdá 

ďalšia 

hodina 

Pásmo 

1. 

krátkodobé 
parkovisko 

ul. Ţelezničná (pri 

ţel. stanici), 

Palackého, 

Rozmarínova 

1 

euro/h 
1,60 

eura/h 

dlhodobé 

parkovisko 

ul. Kragujevackých 

hrdinov (pri Ma-

dove), Mládeţnícka 

1 

euro/h 

0,40 

eura/h 
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Pásmo 

2. 

krátkodobé 

parkovisko 
ul. Legionárska 

(Druţba - trţnica) 

0,60 

eura/h 
1 euro/h 

dlhodobé 
parkovisko 

ul. 28. októbra 

(Druţba  - pri NBS) 
0,60 

eura/h 
0,20 

eura/h 

Pomocná evidencia 692/1/09 

Od 13. do 16. októbra 2009 sa uţ po pätnásty raz stalo tren-
čianske výstavisko Expo Centrum dejiskom medzinárodného 

veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Elo Sys, na 
ktorom sa predstavilo na ploche 12.300 m

2
 275 slovenských a 

zahraničných vystavovateľov. Tento veľtrh  sa počas svojej 

pätnásťročnej histórie aj vďaka dlhoročným vystavovateľom, 
vyprofiloval na najvýznamnejšie a  najväčšie podujatie svojho 

druhu v rámci Slovenskej republiky, na medzinárodne uzná-
vané podujatie a sviatok elektrotechnikov na Slovensku. Po 

prvýkrát sa počas tohtoročného veľtrhu Elo Sys 2009 prezen-

tovali firmy z Taiwanu zastúpené spoločnosťou TEEMA. Je to 
vysoko profesionálna priemyselná spoločnosť so sídlom v 

Taiwane, ktorá zastáva záujmy elektrických a elektronických 
spoločností a poskytuje spojenie medzi zákazníkmi, spoloč-

nosťami a vládou.  

Na tohtoročnom jubilejnom veľtrhu Elo Sys 2009 sa pred-
stavilo okrem slovenských aj viac zahraničných spoločností, 

ktoré ponúkali svoje novinky umoţňujúce rozvoj elektrotech-
nického a energetického priemyslu na Slovensku. Na veľtrhu 

sa predstavili zahraničné firmy z Českej republiky, Poľska, 

Maďarska, Rakúska, Švajčiarska, Taiwanu, Francúzska, Veľ-
kej Británie, Nemecka, Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. 

Veľtrh ELO SYS si našiel svoje miesto aj v kalendári pre-
zentácií významných nadnárodných korporácií, ktoré sa na 

ňom kaţdoročne zúčastňujú aj prostredníctvom svojich slo-

venských zastúpení. S najväčšími expozíciami sa v Trenčíne 
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predstavili firmy ako SEZ Krompachy, ABB, HASMA, IES, 

LAPP KABEL, RITTAL, SIEMENS so svojou dcérou SAT 

Systémy, SCHRACK TECHNIK, PPA CONTROL a ďalšie. 
Aj v tomto roku prevzalo záštitu nad veľtrhom Elo Sys 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Dôleţité bo-
lo aj úzke prepojenie kontraktačno-prezentačnej úlohy veľtrhu 

s teoretickým zázemím, vedou a výskumom, ktoré od začiatku 

zabezpečovali odborní garanti veľtrhu  - Fakulta  elektrotech-
niky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratis-

lave, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republi-
ky, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotech-

nikov Slovenska, Cech elektrotechnikov Slovenska, Slovenské 

elektrárne a.s. a Únia slovenských elektrotechnikov. Vďaka 
ich spolupráci boli aj v tomto ročníku pre návštevníkov pri-

pravené početné odborné sprievodné podujatia, ktorých cie-
ľom je skĺbiť vedu a prax. Pre zaistenie odbornej úrovne veľ-

trhu je dôleţité zabezpečenie odbornej návštevnosti. V tomto 

roku bolo odborníkom zaslaných rekordne viac ako 15 000 
obchodníckych pozvánok.  

Novinkou v sprievodnom programe na tohtoročnom podu-
jatí bol „Maďarský deň“, ktorého odborným garantom bola 

obchodná kancelária Veľvyslanectva Maďarskej republiky. 

Maďarská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu spolu so 
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pri-

pravila  program, ktorý zahŕňal informácie o maďarsko-slo-
venských obchodných, investičných moţnostiach a maďarsko-

slovenské subdodávateľské fórum.    

Svoje miesto v sprievodnom programe veľtrhu mala tra-
dične „Konferencia elektrotechnika, informatika a telekomuni-

kácie 2009“, ktorej iniciátorom a odborným garantom bola 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. Na konferencii v priebehu troch dní 

odzneli prednášky rozdelené do sekcií : priemyselná a apli-
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kovaná informatika, elektroenergetika a silnoprúdová elektro-

technika, elektronika a telekomunikácie. Fakulty energetiky a 

informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ten-
to rok pripravila aj ďalšie akcie, ktorými bol „Seminár znalcov 

elektrotechnických odborov“ a štvrtý ročník podujatia „Dni 
mobilnej robotiky“. Sprievodný program ďalej doplnil semi-

nár „Elektrina efektívne - vyuţitie fotovoltických technológií - 

moţnosti a obmedzenia“  a „Kooperačné stretnutie firiem v 
oblasti elektrotechnického priemyslu“ poriadané odbornými 

garantmi Slovenská inovačná a energetická agentúra a 
NADSME.  

Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnil prezident Slo-

venskej republiky doc. JUDr. Ivan Gašparovič, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
K prítomným hosťom a návštevníkom sa postupne prihovorili 

predseda rektorskej konferencie a rektor Slovenskej univerzity 

v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., prezident 
Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 

Ing. Ján Badţgoň, PhD., primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, ktorý pri tejto príleţitosti  prítomným 

povedal „Vítam vás v meste Trenčín. Dnes je situácia v perle 

Povaţia úplne iná, ako pred pätnástimi rokmi. Tradičný odev-
ný priemysel takmer neexistuje, nahradilo ho práve elektro-

technické odvetvie. Som presvedčený, ţe je to aj vďaka 
výstave ELO SYS, ktorá dnes otvára svoje brány uţ po 

jubilejný 15. raz. Verím, ţe do mesta sa nám podarí priniesť 

ďalšiu veľkú investíciu, o ktorej sa v poslednom čase hovorí, 
čím by sa ešte zvýšil podiel tohto druhu priemyslu v našom 

regióne. Prajem vám, aby ste boli s pobytom v Trenčíne 
spokojní.“ 

Hodnotiaca komisia pre súťaţe Elo Sys 2009 pod vedením 

svojho predsedu prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. v súlade 
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so štatútom súťaţí vykonala hodnotenie v nasledujúcich  

kategóriách: 

A.  Elektrotechnický výrobok roka 2008 
bez určenia poradia hodnotiaca komisia určila tieto 

výrobky :  
■ výrobok - Vysoko účinný transformátor pre foto-

voltické elektrárne typu TOHn 399/22,  1000 

kVA, 22/0,4 V  , ktorý do súťaţe prihlásila fir-
ma Transformátory a.s. Bratislava   

■ výrobok - Bez halogénové káble Loca určené pre 
jadrové elektrárne typu VVER 440   so zvýše-

nou odolnosťou proti šíreniu plameňa a so 

zachovaním funkčnosti počas poţiaru CHKE-
LOCA a JE-H(St)H-LOCA, ktorý do súťaţe 

prihlásila firma VUKI .a.s Nitra    

B. čestný titul „Unikát roka 2009“  

udelila komisia  Typovému radu prepäťových ochrán POm 

I KIWA Surge Protective Device POm 
I KIWA  od KIWA s.r.o. Nitra 

Čestné uznanie  
udelila komisia poistkovej istiacej skrinke do 100 A, typ PS 

100, ktorú prihlásila spoločnosť Slovenské ener-

getické závody Krompachy 
       

C. Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS  2009  

udelila komisia exponátu Robot Fanuc M-16i B/20 s inte-

grovaným vision systémom prihláseným spo-

ločnosťou BOST Trenčín a Trenčianskou uni-
verzitou A. Dubčeka 

 

Čestné   uznanie 

v tejto kategórii komisia udelila kombinovanému meraciemu 
transformátoru  typu VAU – 145, ktorý do súťa-
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ţe prihlásila spoločnosť D.A.L.I – M.N. z Turne 

pri Senci. 
  

D. Konštruktér roka 2009  
Za konštruktéra roka 2009 vyhlásila komisia Ing. Richarda 

Zdarílka s kolektívom VUJE, a.s. Trnava za vytvorenie 

Komplex zariadení pre automatické skúšanie svorníkov paro-

generátorov, kompenzátorov objemu a havarijných regulač-
ných kaziet metódou vírivých prúdov, ultrazvukom a magne-

tickou metódou práškov pod typovým označením KOSUP-02 
a ROMAX – 02) 

Čestné  uznanie v tejto kategórii získal Ing. Imrich Jenčík za 

vytvorenie spínacieho mechanizmu ističov a prúdových chrá-
ničov so vstavanou ochranou a bez, typu PF12, PFB2 a PR zo 

Slovenských energetických závodov Krompachy. 

Najlepšiu expozíciu veľtrhu Elo Sys 2009 určila  komisia 

pod vedením akademického sochára Igora Mosného v tomto 

poradí : 
1. miesto expozícii ABB, s.r.o., Bratislava, ktorú realizova-

la  Topografic, s.r.o., Bratislava 
2. miesto  expozícii SEC, s.r.o., Nitra, ktorú realizovala  

Exmont Nitra, spol. s r.o., Nitra 

3. miesto expozícii BRADY, s.r.o., Bratislava, ktorú rea-
lizovala MP spol. s r.o., 

Pomocná evidencia 762/1/09 

 

Mestská samospráva v Trenčíne sa rozhodla vypracovať 

nový územný plán v Trenčíne, ku ktorému sa mohli do polo-
vice júla 2009 vyjadriť občania aj inštitúcie. Veľké mnoţstvo 

pripomienok svedčí o tom, ţe obyvateľov Trenčína táto téma 
naozaj zaujíma a uvedomujú si dosah a najmä dôleţitosť tohto 

dokumentu. „Občania nevnímajú územný plán uţ len ako 
farebnú plachtu s mnoţstvom nič nehovoriacich fliačikov, ale 



 210 

chápu ho ako významný nástroj na ovplyvnenie vlastného 

ţivotného prostredia či miesta, kde ţijú a v neposlednej miere 

i rozvoja celého mesta. Je čo vyhodnocovať a čo riešiť, aby 
výsledkom bolo v konečnom štádiu schválenie naozaj kvalit-

ného územného plánu mesta Trenčín,“ povedala vedúca Útva-
ru architektúry a územného plánovania Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Zároveň dodala, 

ţe v súčasnosti sa spracováva 250 občianskych podnetov, 44 
stanovísk rôznych organizácií, zdruţení a organizovaných sku-

pín pôsobiacich na území mesta a 36 priamo doručených sta-
novísk dotknutých orgánov z celkového počtu 66 oslovených. 

Všetky pripomienky sú uţ sformované v tabuľkovej forme 

a podľa odborného vyhodnotenia spracovateľa i mesta sa 
postupne uskutočnia opätovné prerokovania. „Zákon je totiţ 

v tomto smere neúprosný – mesto ako orgán územného plá-
novania musí dosiahnuť zhodu s vyjadreniami dotknutých 

orgánov a musí rešpektovať vyššie stupne územnoplánovacej 

dokumentácie, preto pri akomkoľvek nesúhlasnom stanovisku 
musí opätovne rokovať s cieľom dosiahnuť zhodu, pri občian-

skych pripomienkach rozhoduje o akceptácii či zamietnutí 
poţiadavky výlučne Mesto Trenčín. I v tomto prípade však 

musí kaţdú zamietnutú poţiadavku prerokovať s občanom, 

ktorý ju podal a náleţite ju zdôvodniť. Je preto potrebné si 
uvedomiť, ţe podanie pripomienky neznamená jej automa-

tickú akceptáciu a zapracovanie do návrhu územného plánu. 
Odborný pohľad tu musí vysoko preváţiť akékoľvek emócie. 

Nie kaţdý pozemok môţe byť stavebným, nie kaţdá vec je 

súčasťou územného plánu,“ objasnila Ing. arch. Adriana 
Mlynčeková. 

Celý proces je náročný na čas i celkové spracovanie, v 
ktorom je nutné dodrţať všetky legislatívne postupy uvedené 

v zákone. „Predpokladáme, ţe návrh územného plánu môţe 

byť prezentovaný na ďalšie pripomienkovanie na prelome 
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rokov, resp. na začiatku roku 2010. Tomuto kroku bude pred-

chádzať ešte schválenie súborného stanoviska v orgánoch 

mesta, dodala vedúca útvaru architektúry a územného plá-
novania. 

Info Trenčín 26.09.2009 
 

Ako vyplýva z výsledkov tendra, ktoré zverejnil Úrad pre 

verejné obstarávanie Slovenskej republiky, nová letná plavá-
reň v Trenčíne bude napokon stáť 5,1 milióna eur a postaví ju 

miestna spoločnosť VOD - EKO a.s. Trenčín. Výsledná suma 
je tak o milión eur niţšia, ako sa predpokladalo pri vyhla-

sovaní súťaţe. 

Súčasná plaváreň ustúpi plánovanej modernizácii ţelez-
ničnej trate, a preto ju mesto Trenčín Slovenským ţelezniciam 

predalo. Peniaze však samospráva minula a musí získať nové 
zdroje na financovanie stavby. Mesto ubezpečuje, ţe plaváreň 

je projekt číslo jedna pre budúci rok a určite sa postaví. O 

zákazku mali podľa vestníka úradu záujem dvaja záujemcovia.  
Plaváreň bude postavená o niekoľko sto metrov od tej 

súčasnej, bude sa nachádzať v rekreačnej časti Ostrov. Bude 
mať o štvrtinu väčšiu kapacitu, tobogany, plavecký bazén a 

tzv. záţitkový bazén. Podľa primátora Ing. Branislava 

Cellera je cena zákazky dôkazom toho, ţe súčasná kríza sa dá 
vyuţiť na to, aby mesto realizovalo niektoré zámery lacnejšie 

ako v minulosti. Mesto dostalo od Ţelezníc Slovenskej repu-
bliky za súčasnú plaváreň 4,38 milióna eur. Milión eur mesto 

Trenčín minulo za výkup potrebných pozemkov pod ţelez-

ničnú trať a zvyšok finančných prostriedkov bol vyuţitý na 
výkup pozemkov v pripravovanom priemyselnom parku. Chý-

bajúce prostriedky získa mesto Trenčín z predaja pozemkov 
investorom v priemyselnom parku v tomto a budúcom roku. 

Mesto Trenčín a Ţeleznice Slovenskej republiky ubezpečili, ţe 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4973717&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4973717&ids=2
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ak nová plaváreň nebude vybudovaná do začiatku budúcej 

letnej sezóny, zostane prevádzkovaná plaváreň pôvodná. 

www.sme.sk 22.10.2009 
Pomocná evidencia 783/1/09 

 
V piatok 20. novembra 2009 predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a predseda 

dozornej rady a majiteľ Slovenskej autobusovej dopravy 
Trenčín Ing. George Trabelssie slávnostne vystrojili na cesty 

z areálu Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 62 nových 
autobusov prímestskej autobusovej dopravy.  

Pri tejto príleţitosti predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH pripomenul, ţe touto 
investíciou do  obnovy vozového parku sa završuje realizácia 

dlhodobého cieľa, aby v prímestskej autobusovej doprave ne-
premávali autobusy staršie ako 16 rokov. Obnovou sa zníţi  

priemerný vek vozidlového parku v prímestskej autobusovej 

doprave  na 3,72 roka. Ing. Georg Trabelssie podčiarkol, ţe 
nové autobusy sú vybavené klimatizáciou, elektronickým 

informačným systémom a elektronickým odbavovacím systé-
mom. Spĺňajú najvyššie poţiadavky na bezpečnosť a ekológiu. 

V priebehu pol roka budú všetky autobusy prímestskej 

dopravy vybavené i systémom sledovania pohybu vozidiel 
prostredníctvom GPS, zavedením ktorého očakávame zefek-

tívnenie a skvalitnenie poskytovaných dopravných sluţieb.  
Len pre informáciu treba uviesť, ţe k 31. októbru 2009 

Slovenská autobusová doprava v Trenčíne pouţívala vo verej-

nom záujme v prímestskej autobusovej doprave 293 ks auto-
busov, ktoré obsluhovalo 440 vodičov a 35 zamestnancov po-

mocného personálu.  
Celková výška investície v roku 2009 do obnovy prí-

mestských autobusov bola 24 086 280,00 eur. Tieto autobusy 

nahradia najstaršie autobusy v prímestskej autobusovej dopra-
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ve, ktoré dosiahli vek od 17 do 25 rokov. Budú nasadené 

premávať v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

autobusové linky do miest a obcí v prevádzkach Trenčín, 
Povaţská Bystrica, Púchov, Ilava,  Nové Mesto nad Váhom 

a Myjava. 
Podľa Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzatvorenej 

medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a dopravcom 

Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, a. s.  bolo pre rok 

2009 objednaných 15 321 tis. tarifných kilometrov na 

linkách prímestskej autobusovej dopravy v okresoch Trenčín,  
Nové Mesto n/Váhom, Ilava, Myjava, Púchov, Povaţská 

Bystrica. 

V roku 2008 bolo na linkách prímestskej autobusovej 
dopravy  prepravených 24 564 tis. cestujúcich, z toho cca              

42 % cestujúcich za zľavnené a osobitné cestovné (ţiaci, štu-
denti, dôchodcovia a pod.). Výška poskytnutých zliav, resp. 

strata z cestovného za poskytnuté zľavy v roku 2008 bola 

107.048 tis. Sk, čo predstavuje 3.553.375  eur.  
Za obdobie január aţ september 2009 bolo prepravených 

8.208 tis. osôb, výška poskytnutých zliav, resp. strata z ces-
tovného za poskytnuté zľavy predstavovala čiastku 

1.258.545,00 eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka 

bol nárast o 1,5 %.  
Obnova vozového parku má vplyv na rast ekonomicky 

oprávnených nákladov v nasledujúcich rokoch v poloţke 
„odpisy“, ale zároveň pokles v poloţkách „opravy a udrţia-

vanie“ a pokles v spotrebe pohonných hmôt.  

Vlastné poznámky 
 

Po dvoch rokoch od avizovania príchodu na Slovensko 
podpísalo dňa 2. decembra 2009 Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky zmluvu s taiwanským výrobcom LCD 

panelov AU Optronics. Zmluvu podpísal minister Ing. Ľu-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5240880&ids=2
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bomír Jahnátek a prezident spoločnosti AU Optronics Kuen 

Yao Lee za prítomnosti primátora Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislava Cellera.  
Tento tretí najväčší svetový výrobca LCD panelov pred 

dvomi rokmi ohlásil plán postaviť nový závod v strednej 
Európe. V hre bolo Slovensko, Poľsko a Česká republika. V 

Brne zriadila firma  servisné centrum a Slovensku pri rozho-

dovaní investora výrazne 
pomohlo euro. Firma 

prinesie na Slovensko 
investície vo výške 

191.300.000 eur. Vláda 

schválila pre investora 
podporu 38,27 milióna 

eur (viac ako miliardu 
korún) formou dotácie na 

obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku a úľavami na daniach. S prácami sa v prie-
myselnom parku v Trenčíne budovať v prvom kvartáli 2010 

s ukončením v roku 2013. Výrobu chcú spustiť od roku  2011. 
Firma AU Optronics postaví v Trenčíne závod na výrobu 

TFT LCD modulu 

a komponentov pre 
LCD televízory. 

Priamo by malo 
vzniknúť 1300 pra-

covných miest 

a 2.000 nepriamych. 
V mesiaci október 

2009 malo mesto 
Trenčín podpriemer-

nú nezamestnanosť 6,97 %. Pre zaujímavosť treba dodať, ţe 

na Slovensku LCD televízory začal pred štyrmi rokmi vyrábať 

hostia si pozreli priestor, kde bude nový závod stáť z vtáčej perspektívy 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5240886&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5240885&ids=6
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Samsung v Galante, ktorý v súčasnosti zamestnáva vyše tri 

tisíc ľudí. Pre Samsung uţ  AU Optronics LCD panely do-

dáva. 
www.sme.sk 03.12.2009 

 
Takmer šesťsto respondentov sa zapojilo do ankety o cy-

klistickej doprave v Trenčíne v najbliţšom období., organizo-

vanej mestom Trenčín. Jej výsledky by mali napomôcť pri 
riešení problémov v 

genereli cyklistickej 
dopravy. V spolupráci s 

odborníkmi a samotný-

mi cyklistami je záujem 
zvýšiť podiel takejto 

ekologickej dopravy. 
Do roku 2020 by mali 

bicykle tvoriť 10 % zo 

všetkých dopravných 
prostriedkov. 

Zaujímavosťou anke-
ty bolo, ţe najviac cy-

klistov vychádza zo sí-

dliska Juh a mieri do centra mesta. „Generel cyklistickej do-
pravy sa vyhotovuje spolu s pripravovaným územným plánom 

mesta. Ten takisto definuje hlavné koridory pre cyklistov. S 
pracovnou verziou pripravovaného generelu sa občanom pred-

staví na začiatku nového kalendárneho roka 2010 zhotoviteľ, 

prešovská spoločnosť EDA. 
Uţ dnes sa vie, ţe návrh nového generelu dopravy sa pred-

pokladá s vytvorením cyklotrás v rámci existujúcich ciest. Cy-
klisti by mali dostať vlastné jazdné pruhy s právom prednost-

nej jazdy. „Na začiatok sa plánuje spojiť sídlisko Juh s cen-

trom mesta upravením Soblahovskej ulice. Neskôr by mali 

http://www.sme.sk/
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pribudnúť vetvy smerom na Biskupice, Sihoť, Zámostie, Zá-

blatie, Zlatovce, Kubru a Kubricu. Po vybudovaní nového 

ţelezničného mosta by pre cyklistov a chodcov mala slúţiť aj 
polovica toho pôvodného.“ 

www.sme.sk 13.12.2009 
Pomocná evidencia 951/1/09  

 

Všetky autobusy prímestskej dopravy a mestskej hromadnej 
dopravy, ktoré zabezpečuje Slovenská autobusová doprava 

Trenčín sú kontrolované prostredníctvom navigačných systé-
mov. Kaţdá sekunda a kaţdý úkon, ktorý sa v autobuse udeje, 

moţno skontrolovať spätne aţ 30 dní dozadu. Podľa hovor-

kyne SAD Trenčín Ivany Strelcovej predstavuje GPS obrov-
ský posun vpred nielen v kontrole technických parametrov, ale 

je neoceniteľným pomocníkom aj pri vybavovaní sťaţností zo 
strany cestujúcich. 

„Sťaţnosti cestujú-

cich sa týkajú najmä 
meškania autobusov, 

prípadne vynechania 
niektorých spojov. 

Tie tvoria aţ 90 % 

všetkých sťaţností a 
spôsobené sú najmä 

komplikovanou do-
pravnou situáciou 

v Trenčíne,“ pričom zdôraznila, ţe vďaka GPS si môţu na 

centrálnom dispečingu spätne overiť príčiny meškania a vy-
baviť tak sťaţnosť kaţdého klienta. Horšie je to podľa nej pri 

sťaţnostiach na správanie sa vodičov, pri ktorých ide väčšinou 
o tvrdenie voči tvrdeniu a často je ťaţké robiť sudcu.  

„Ku kaţdej sťaţnosti, ktorá k nám príde, musí podať stano-

visko aj vodič. V prípade, ţe mu dokáţeme, ţe bol arogantný, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5414372&ids=6
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povýšenecký alebo neúctivý, vieme mu siahnuť na pohyblivú 

zloţku mzdy. Donedávna sme mali nedostatok vodičov, a tak 

sme ich museli upozorňovať na to, ako sa majú správať. Dnes 
je situácia úplne iná. Máme niekoľko desiatok ţiadostí o prija-

tie do zamestnania, takţe ak nevidíme moţnosť nápravy sprá-
vania sa vodiča, nemáme problém vymeniť ho,“ dodala Ivana 

Strelcová. Pre skvalitnenie dopravy je podľa nej dôleţité, aby 

sa ľudia v oprávnených prípadoch sťaţovali a pripomienkovali 
nedostatky. Iba tak môţe dôjsť k náprave. 

Na sťaţnosti, pripomienky a podnety má Slovenská autobu-
sová doprava Trenčín na svojej internetovej stránke samostat-

né miesto a v priebehu niekoľkých dní sa sťaţovateľovi 

odpovedá.   
www.sme.sk  06.0 1.2010 

 
Ţeleznice Slovenskej republiky vyhlásili 31. decembra 2009 

tender na modernizáciu ţelezničnej trate medzi Zlatovcami 

a Trenčianskou Teplou. Na tejto trati dlhej 12 km budú môcť 
po prestavbe vlaky premávať rýchlosťou 160 km/h. Verejnú 

súťaţ za viac ako 296 miliónov eur vyhrá uchádzač, ktorý 
ponúkne najniţšiu cenu na výstavbu a splní aj ďalšie poţia-

davky v súvislosti s obmedzením ţelezničnej premávky. Časť 

projektu by mal byť financovaní z prostriedkov Európskej 
únie. Obálky s ponukami musia záujemcovia zaslať do                   

10. marca 2010. Dokončenie modernizácie trate sa očakáva tri 
a polroka po podpise zmluvy s dodávateľom. 

Vlastné poznámky 

 
V roku 2009 zrušili v Trenčianskom regióne takmer šesťsto 

pracovných miest. Kým v januári 2009 bola miera nezamest-
nanosti v Trenčíne 3,29 %, tak ku koncu roka 2009 uţ stúpla 

dvojnásobne na 7,12 %. Počas roka nahlásilo päť firiem 

v meste hromadné prepúšťanie, ohrozených bolo 828 pracov-

http://www.sme/
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ných miest, celkovo bolo zrušených 589 miest. „Jedno hro-

madné prepúšťanie sa napokon vo firme nekonalo. Tento 

január uţ má úrad nahlásené jedno hromadné prepúšťanie a 
dotkne sa 64 zamestnancov. V evidencii úradu práce je z 

celkového počtu 14 percent dlhodobo nezamestnaných, čo sa 
týka kvalifikácie, prevaţujú vyučení, ktorých je cca 40 percent 

a stredoškolákov s maturitou je 37 percent. Očakáva sa, ţe 

zlepšenie situácie napomôţu zlepšiť firmy, ktoré avizujú 
podnikanie v priemyselnom parku. Príchod investorov do 

priemyselného parku by mal výrazne pomôcť k zníţeniu miery 
nezamestnanosti, nakoľko v súčasnosti nedisponujú voľnými 

pracovnými miestami a je veľmi ťaţké umiestniť uchádzačov 

o zamestnanie späť na trh práce. Aj z toho dôvodu, ţe v 
regióne nie je v súčasnosti ţiadna spoločnosť, ktorá by v 

poslednom čase potrebovala zamestnať viac ľudí.  
Vlastné poznámky 

 

 


