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Ţivotné prostredie 

 
V dňoch 24. a 25. januára 2009 sa konal 12. ročník medzi-

národnej výstavy psov všetkých plemien v priestoroch výs-
taviska Expo Center a.s. v Trenčíne. Nad výstavou prevzala 

patronát Medzinárodná kynologická organizácia – FCI a orga-

nizovala ju Slovenská kynologická jednota – SKJ, v spolu-
práci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho 

zväzu v Trenčíne. Na výstavu sa prihlásilo 2420 psov, 251 
plemien ktoré sa posudzovali osobitne podľa veľkosti, sfar-

benia a druhu osrstenia. Prihlásených psíkov posudzovalo 20 

rozhodcov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Na 
výstavu sa prihlásili okrem slovenských aj vystavovatelia z 

jedenástich štátov Európy, z ktorých najpočetnejšie bola zastú-
pená Česká republika – 976 psov, Poľsko – 119 psov,  Ma-

ďarsko – 27 psov a Rakúsko – 15 psov.  Slovenskí kyno-
lógovia na výstavu prihlásili 1.269 psov. Najviac psov bolo 

prihlásených z plemien : Rhodesian Ridgeback – 58 kusov, 

Golden Retriever – 50 kusov, Bernský salašný pes a Čínsky 
chocholatý pes - 50 kusov. Na výstavu prihlásili vystavo-

vatelia aj málo sa vyskytujúce plemená, ako napr. Portugalský 
ovčiak, Brandlbracke, Švýcky durič a Ruský toy. Víťazi, t.j. 

najkrajšie jedince jednotlivých plemien súťaţili o najpres-

tíţnejšie tituly. O tom ako dopadli súťaţe doplňuje niţšie uve-
dené hodnotenie : 

Výsledková listina záverečných súťaţí – 24. januára 2008 

kategória Junior Handling 9 - 13 rokov 

1. Srpová Lucie, Flat, Coated Retriever 

2. Balajková Nilola Anglický seter 
3. Bobríková Angelika Čínsky chocholatý pes 

kategória Junior Handling 14 - 17 rokov 
1. Greksová Viktória, čínsky chocholatý pes 

2. Tomečková Lenka, zlatý retriever 
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3. Ošková Eva, šeltia 

Najkrajší pár psov 

1. Maltézsky psík, Mlezivová Soňa, CZ Paris z Nového města  
2. Austrálsky ovèiak, Musial Iwona,  

3. Československý vlčiak, Šefčíková Veronika,  

Veľká cena národných plemien 

1. slovenský čuvač, Beny, Sumka Marek 

2. slovenský hrubosrstý stavač, Eza, Kováč Maroš 
3. československý vlčiak, Ostin, Šefčíková Veronika  

Najkrajšie šťeňa 
1. austrálsky ovčiak, Musial Iwona 

2. beauceron ´d Rosde,  P. Černá, Dagmar+Ján Verner 

3. rodézsky ridţbek belatrix, Gřešovi Petr a Gabina 

Najkrajší dorast - pes 

1. poľský níţinný ovčiak, Brunsová Barbara-Stamp Wolf-
gang 

2. zlatý retriever, Siková Eva Ing. 

3. pointer cliff, Sárkány Zoltán 

Najkrajší dorast - suka 

1. aljašský malamut, Radovan a Iva Lysákovi 
2. americký kokeršpaniel, Vítková+Pucher+Konya 

3. československý vlčiak trummy, Šámal David 

Najkrajší mladý pes 
1. Welsh Corgi Pemebrok, Alena Srbová 

2. shih tzu solaris avis magic, Machynová Beáta 
3. špis malý nové farby, Vlčková Věra MVDr. 

Najkrajšia mladá suka 

1. lhasa apso orllane´s all, Balţo Radek 
2. rodézsky ridţbek, Krchňavá Milada 

3. československý vlčiak, Agora, Šefčíková Veronika  

Najkrajší veterán 

1. zlatý retriever, Jana a Michal Nechalovi 

2. shih Tzu, Malgorzata Róbert 
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3. pudel strieborný stredný, Milan a Jana Malíkovi 

Víťaz čestných tried 

1. americký kokeršpaniel, Klesniaková Denisa 
2. shih Tzu, Rezbárik Miroslav  

3. špic trpazličí, Vlčková Viera, MVDr.  

Najkrajší pes prvého dňa  

Shih Tzu, Smetanová Martina 

 

Výsledková listina záverečných súťaţí  dňa 25. januára 

2009 

Junior Handling 9 - 13 rokov 

1. Kuntová Nadeţda, Bišon 

2. Holodová Michaela, zlatýretriever 
3. Škrobánková Kateřina, bradáč stredný  

Junior Handling 14 - 17 rokov 
1. Vašendová Veronika, terrier  

2. Šusterová Dominika, bradáč 

3. Števiar Juraj, saluk  

Najkrajší pár psov 

1. Bedlington terrier, Ideal knight Bos Grunniens & Háta 
Bos Grunniens, Duša Dušan  

Súťaţ chovateľských skupín 

1. Soft coated wheaten terrier kní - York, Mgr. Šubertová 
Petra  

Najkrajšie šťeňa 
1. west highland wjite terrier,  Kryszak Agnieszka  

Najkrajší dorast - pes 

1. bradáč malý čiernosrstý, Kubínová Radka 

Najkrajší dorast - suka 

1. bernský salašný pes, Jergušová Adriána  

Najkrajší mladý pes 

1. tosa abenji tosa, Marek Zeman+Pavlíčková 
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Najkrajšia mladá suka 

1. novofoundlandský pes Missipi.Missouri Velčická Dagmar  

Najkrajší veterán 
1. jazvečík dlhoprstý trpazličí, Ruţičková S.+Pytlounová L. 

Víťaz čestných tried 
1. staffordshire bull terrier, Janovcová Ivana 

Najkrajší pes výstavy druhého dňa 

írsky vlkodav, Polášková Martina 

Víťaz medzinárodného veľtrhu psov Trenčín 2008 

shih tzu, Smetanová Martina 

Junior Handling 9 - 13 rokov - vyhodnotenie za rok 2008 

1. Kuntová Nadeţda 

2. Holodová Michaela 
3. Bobríková Angelika  

Junior Handling 14 - 17 rokov - vyhodnotenie za rok 2008 
1. Šusterová Dominika  

2. Števiar Juraj  

3. Repková Michaela  
Vlastné poznámky 

 
„Daj si vodu...z vodovodu!“ bol názov druhého ročníka ús-

pešného projektu, ktorý odštartovala Trenčianska nadácia           

17. februára 2009 na svojej tlačovej konferencii. Tohoročný 
projekt zaznamenal oproti predchádzajúcemu dve zmeny. 

Kým predchádzajúci ročník sa zameriaval na ţiakov a štu-
dentov základných a stredných škôl, tento ročník je venovaný 

deťom materských škôl a jeho garantom je Trenčianska 

vodohospodárska spoločnosť, a. s, a jej partnerom sa stala 
Trenčianska nadácia. Myšlienka projektu spočíva v nenahra-

diteľnosti vody v ţivote človeka a v schopnosti realizátorov 
projektu odovzdať túto informáciu prijateľnou formou tým 

najmenším. „Kolobeh ţivota“ vody bude deťom pútavou for-

mou pribliţovaný počas trvania projektu od februára do júna 
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2009. Spolu s učiteľmi a rodičmi sa zúčastnia viacerých aktivít 

projektu, ktoré logicky nadväzujú jedna na druhú a ich cieľom 

je poskytnúť deťom praktické skúsenosti s vodou a to formou : 
- prednášok v zmysle interaktívnych hier pre deti doplnené 

didaktickými pomôckami; 

- nacvičením divadelnej hry, ktorej hlavnými postavami sú 
dvaja kamaráti Kvapka a Kvapko v podaní ţiakov Mater-

skej školy Trenčín - Orechové Martina Csillagiho a Emky 

Štefánikovej a prostredníctvom ich dobrodruţstiev sa deti 

zoznámia so „ţivotom vody“. 

- účasť na Svetovom dni vody dňa 23. marca 2009 v Tren-
číne; 

- vyhlásenie výtvarnej súťaţe o NAJ leporelo o ceste vody; 

- vyhlásenie grantového kola na tri hlavné témy projektu - 

Cesta vody, Pitný reţim alias Voda základ ţivota, Šetri 

tam kde treba. 

Téma ochrany pitnej vody a s ňou spojených pozitívnych 
návykov je ťaţká aj pre 

dospelú verejnosť, a pre-
to je do samotného pro-

jektu zakomponované 

mnoţstvo drobných prv-
kov, ktorých úlohou je 

prebudiť záujem detí a 
vtiahnuť ich do deja. 

Okrem maskotov pro-

jektu Kvapky a Kvapka 
je pripravený komiks – omaľovanky o vode, stolová hra, sce-

nár divadelnej hry, leporelo o ceste vody. Motiváciou pre 
pedagógov môţe byť získanie didaktických pomôcok pre škôl-

ku, praktické ceny vo výtvarnej súťaţi, moţnosť získať finan-

čný grant na realizáciu vlastných kreatívnych aktivít. Moti-
váciou pre účasť rodičov v projekte je úspech ich detí pri 

Kvapko a Kvapka 
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nacvičovaní divadelnej hry, ocenenie vo výtvarnej súťaţi, 

nové vedomosti a návyky ich detí. 

Pomocná evidencia 74/1/09 

 

V pondelok 23. februára 2009 sa uskutočnilo druhé stret-
nutie predstaviteľov partnerských miest Zlína a Trenčína, za-

merané na revitalizáciu detských ihrísk. Delegáciu Zlína vie-

dol námestník primátora Hynek Steska, na mestskom úrade 
privítal hostí viceprimátor Tomáš Vaňo. 

Po skončení rokovania Hynek Steska povedal, ţe „pri pr-
vom stretnutí sme hovorili o vybudovaní detských ihrísk 

v Trenčíne a Zlíne. Teraz vidíme, ţe máme rôzne prístupy 

v detailoch, bude-
me sa musieť vzá-

jomne usmerňo-
vať a učiť sa je-

den od druhého. 

Dobré nápady si 
musíme vymieňať 

a na záver vypra-
covať úspešný 

projekt cezhranič-

nej spolupráce, 
aby sme nemuseli 

dávať iba svoje prostriedky, ale musíme vyuţívať aj európske 
peniaze.“ Poslanec Martin Barčák sa rozhovoril o rekon-

štrukcii detských ihrísk na Zámostí. Myšlienka spojiť sily do 

spoločného prostriedku mu prišla na myseľ dávnejšie, teraz sa 
dočkal jej realizácie. „My sme garantom projektu, ponúkame 

partnerom svoje skúsenosti na vypracovanie československého 
operačného programu zameraného na revitalizáciu detských 

ihrísk a oddychových zón,“ citoval Martin Barčák. Doplnil, ţe 

cieľom projektu je pokračovať v rekonštrukcii ihrísk Zámos-

zľava – B. Cvacho, T. Vaňo, M. Barčák, H.Steska, Z. Pecharová a M. Černická. 
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tia, treba však hľadať nové zdroje financovania, čo je dnes 

veľký problém. „Cítim spoločenskú objednávku na vyššiu 

kvalitu a bezpečnosť. Po skúsenostiach z rekonštrukcie ihrísk 
a hľadania kontaktov vidím v tejto spolupráci moţnosť 

realizovať naše zámery. Navyše takto zameraný projekt cez-
hraničnej spolupráce sa mi zdá dostatočne realistický,“ doplnil 

Martin Barčák. Na záver stretnutia Trenčania ukázali hosťom 

zrekonštruované ihrisko na Obchodnej ulici v Nových Zla-
tovciach. 

Info Trenčín 27.02.2009 
Pomocná evidencia 100/1/09 

 

Od 1. apríla do 4. apríla 2009 na celkovej ploche 5.470 m
2
 

patrilo miesto na trenčianskom výstavisku Expo Centrum a.s. 

piatim špecializovaným podujatiam - Záhradkár, Včelár, 
Zdravý ţivotný štýl, Poľovníctvo – Rybárstvo a Golf na 

ktorej sa predstavilo 243 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 

republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska.  
Slávnostné otvorenie výstav sa uskutočnilo dňa 1. apríla 

2009 na voľnom priestranstve pred programovým centrom za 
účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavla Sedláčka, 

MPH, predsedu Slo-
venského zväzu zá-

hradkárov Ing. Ivana 

Hričovského, DrSc., 

predsedu Slovenské-

ho zväzu včelárov 
Ing. Ľudovíta Gála, 

riaditeľky Regionál-
neho úradu verejné-
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ho zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Márie Štefkovičovej, 

MPH, tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu - Rady Ing. 

Ferdinanda Baláţa a ďalších hostí.  
V slávnostnom príhovore Ing. Ivan Hričovský, DrSc. zvý-

raznil poslanie tejto výstavy, ktorá uţ pätnásť rokov učí 
slovenských záhradkárov, čo budeme pestovať teraz, ako aj 

v budúcnosti. Záhrada sa teraz viac ako inokedy sa stáva viac 

ako inokedy sociálnou istotou, stáva sa koloritom krajiny, 
mesta a dediny. Záhrada je vychovávateľkou. Keby ste sa ma 

opýtali, čo je pre mňa záhradka, odpovedal by som týmito 
slovami „Záhradka je pre mňa dobro, láska, krása a zdravie. Ja 

verím, ţe aj pre vás všetkých.“ Na jeho príhovor nadviazal 

Ľudovít Gál, ktorý v úvode si pomohol výrokom známeho 
fyzika Eisteina, ţe „ak vyhynie včela, tak do piaď rokov 

vyhynie aj človek.“ Zrejme slávny učenec mal na mysli mi-
moriadne ťaţké obdobie, keď vo svete klesá počet včelstiev 

a stáva sa akútnym problémom s opeľovaním rastlín. Kaţdá 

takáto výstava, ktorá v týchto  dňoch prebieha v Trenčíne je 
rozumom zadarmo. Tým chcel zvýrazniť, ţe i keď sa zmenila 

mena z koruny na euro nezmenila sa filozófia výstavy. 
Ťaţiskom podujatia bol u tradične návštevnícky mimo-

riadne obľúbený veľtrh záhradkárskych potrieb Záhradkár, 

ktorý uţ pätnásť rokov organizuje výstavisko Expo Center a.s. 
v spolupráci s redakciou časopisu Záhradkár a Slovenským 

zväzom záhradkárov. Široký sortiment osív, sadív, okrasných 
a úţitkových rastlín, záhradkárskych potrieb a malej 

poľnohospodárskej techniky ponúklo 121 vystavovateľov. 

Veľký záujem zo strany návštevníkov sa sústredil najmä na 
ukáţky prác s rastlinami a rozličným náradím i strojmi. Nielen 

pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť boli pripravené 
prednášky a semináre k záhradkárskej problematike, na kto-

rých sa zúčastnil známy odborník prof. Ing. Ivan Hričovský, 

DrSc., Zaujímavé boli aj ukáţky veľkonočného a jarného 
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aranţovania kvetín, ktoré predvádzali študenti Stredných 

záhradníckych škôl z Malinova a Piešťan. 

    V symbióze so záhradkárskym veľtrhom sa uţ trinásty-
krát konala výstava 

Včelár. Prehľad 
o sortimente včelár-

skych potrieb a vče-

lích produktov pri-
nieslo tento rok 12 

vystavovateľov. Čle-
novia Slovenského 

zväzu včelárov zoz-

namovali návštevní-
kov so svojimi cennými skúsenosťami zo svojej práce pri 

získavaní medu prostredníctvom odborných prednášok.  
Zdravie, relax a celková vyváţenosť osobnosti to bolo 

motto výstavy Zdravý ţivotný štýl, ktorej jedenásty ročník sa 

konal pod patronátom Úradu verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trenčíne a Výskumného ústavu potravinárskeho 
Bratislava. V rámci tejto výstavy sa predstavilo 62 firiem s 

výrobkami zdravej 

výţivy, prírodnými 
liečivami, prírodnou 

kozmetikou a odbor-
nou literatúrou. Pre-

zentáciu vystavovate-

ľov doplnil bohatý 
sprievodný program, 

ktorého súčasťou bolo 
päť odborných konfe-

rencií a početné pred-

nášky, z ktorých pozornosť si zaslúţila najmä prednáška 

včelár Ing. Ivan Krivý z Trenčína tieţ vystavoval 

najväčší záujem bol o zmeranie krvného tlaku 
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MUDr. Vladimíra Savčenka na tému „Abeceda medziľud-

ských vzťahov“. Novinkou v sprievodnom programe výstavy 

bola súťaţ Miss Fitness 2009 s nomináciou na Majstrovstvá 
Slovenska vo fitness, na ktorej sa stretlo tucet slovenských 

fitnesiek. Víťazstvo si odniesla Marianna Holbová z Fitness 
Gabrhel Trenčín pred Luciou Černákovou zo Ţiliny a Andreo-

vou Masárovou z Fitness Gabrhel Trenčín. V súťaţi Fitness 

detí zvíťazila Diana Schiererová z Prievidze pred Elizabeth 
Uhliarovou a Evou Baníkovou, obe zo Ţiliny. Pre návštev-

níkov boli pripravené bezplatné vyšetrenia a ukáţky zdravo-
tníckych techník. 

Pre milovníkov poľovníctva a rybárstva bol určený druhý 

ročník výstavy poľovníckych a rybárskych potrieb Poľov-

níctvo – Rybárstvo. Išlo o podujatie venované  obľúbeným 

voľno časovým aktivitám, nad ktorým prevzali odbornú ga-
ranciu Slovenský rybársky zväz - Rada Ţilina a Slovenský 

poľovnícky zväz, Bratislava. Návštevníci mali tak moţnosť 

vidieť poľovnícke a rybárske potreby ako zbrane, noţe, ry-
bárske prúty a náčinie, lode, poľovnícke a rybárske oblečenie, 

obuv a doplnky, ale aj odbornú literatúru v Trenčíne, ktoré 
ponúklo 25 vystavovateľov. Pre návštevníkov bola pripravená 

panelová diskusia Otázky a odpovede o rybárstve. 

Po prvýkrát sa 
súbeţne so spome-

nutými výstavami 
Záhradkár, Včelár, 

Zdravý ţivotný 

štýl, Poľovníctvo – 
rybárstvo sa usku-

točnil v dňoch 3. aţ 
4. apríla 2009 piaty 

ročník výstavy gol-

fových potrieb, na 
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ktorom sa predstavilo 22 vystavovateľov. K rozvoju tohto 

čoraz viac obľúbeného športu chceli organizátori napomôcť aj 

touto jedinou odbornou výstavou svojho druhu na Slovensku, 
ktorej zámerom je priblíţiť širokej verejnosti toto atraktívne 

odvetvie športu. Na výstave sa predstavili s najnovšími kolek-
ciami golfových potrieb takmer všetci poprední ich slovenskí 

predajcovia.  Pre začiatočníkov, ktorí golf ešte nehrajú, bolo 

pripravené aj tréningové odpalisko s analyzátorom golfového 
švihu POD 4000, kde si túto nádhernú hru mohli pod do-

hľadom golfového trénera vyskúšať.  
Veľmi zaujímavým podujatím v týchto výstavných dňoch  

2. aţ 4. apríla 2009 bol Veľkonočný gazdovský dvor, na 

ktorom prezentovali výsledky svojej práce 28 slovenských 
farmárov a remeselníkov. Podujatie nadviazalo na minuloroč-

ný „Vianočný gazdovský dvor“, ktorý sa stretol s mimoriadne 
priaznivým ohlasom verejnosti. Výnimočnosť tohto podujatia 

spočíva v tom,  ţe slovenskí výrobcovia predávali svoje pro-

dukty priamo zákazníkom po ukončení notifikačného procesu 
Nariadenia vlády o predaji malých mnoţstiev.  

Vlastné poznámky 
 

Pri výstavbe nových bytových domov, polyfunkčných či 

administratívnych objektov je nevyhnutnou podmienkou pre 
povolenie stavby vybudovanie dostatočného počtu parko-

vacích miest  podľa platnej legislatívy a technických noriem. 
Problém však vzniká pri staršej zástavbe, ktorá vzhľadom na 

niţší stupeň automobilizácie neriešila parkovanie v rozsahu 

dnešných poţiadaviek. Takáto situácia je napríklad v mestskej 
časti Dolné mesto – Kolárova štvrť, ktorá sa vyznačuje hustou 

sieťou úradov, firiem a zdravotníckych zariadení s nedostatoč-
nými podmienkami pre parkovanie. Zloţitú situáciu chce 

Mesto Trenčín riešiť jednosmernými ulicami. Zjednosmer-

nenie ulíc Moyzesova a Kmeťova umoţní parkovanie po 
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oboch stranách komunikácie. Na Kuzmányho ulici, vzhľadom 

k nedostatočnej šírke komunikácie, bude pre parkovanie vyu-

ţitá aj časť chodníka. Moţnosť parkovania na chodníku bude 
upravená dopravnými značkami. Celkovo bude vyznačených 

66 parkovacích miest, z ktorých 3 budú vyhradené pre vo-
zidlá ťaţko zdravotne postihnutých osôb. Parkovacie miesta 

budú navrhnuté tak, aby nebránili vstupu na súkromné pozem-

ky, keď pred kaţdým vjazdom budú šikmé čiary, na ktorých 
vozidlo nesmie stáť 

ani zastaviť. Cie-
ľom uvedeného rie-

šenia je jednoznač-

né vymedzenie 
priestoru pre parko-

vanie v zmysle 
platnej legislatívy, 

zabezpečenie plynu-

lého prejazdu vozi-
diel a zvýšenie bez-

pečnosti chodcov. 
Realizácia zámeru 

bola vykonaná na 

prelome mesiacov 
apríl a máj 2009.  

www.trencin.sk   
 

Nález vonkajšieho mestského opevnenia Trenčína pri Kul-

túrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky sa stal Národnou kultúrnou pamiatkou. Rozhodlo o 

tom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ako pre agen-
túru Sita uviedol hovorca rezortu ministerstva kultúry Jozef 

Bednár, rozhodnutie ešte nie je právoplatné.  

http://www.trencin.sk/
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Nález tohto opevnenia spôsobil zastavenie výstavby pod-

zemných garáţi a obchodnej galérie a termín dostavby do 

jesene tohto roku je teda nereálny. V strede Trenčína je nie-
koľko mesiacov oplotená obrovská jama. Krajský pamiatkový 

úrad v Trenčíne ţiada zachovanie nálezu na mieste. Investor 
a Mesto Trenčín 

s tým nesúhlasia. 

Jama preto z 
centra len tak 

skoro asi nez-
mizne. Zvyšky 

opevnenia našli 

na pozemku pri 
výkopových prá-

cach len niekoľ-
ko metrov pod 

zemou. “Mesto Trenčín zatiaľ nedostalo rozhodnutie Mini-

sterstva kultúry Slovenskej republiky vo veci vyhlásenia Ná-
rodnej kultúrnej pamiatky v Trenčín na archeologické ná-

lezisko - vonkajšie opevnenie mesta. Mesto Trenčín bude 
naďalej rokovať s investorom podzemných garáţi o ďalšom 

postupe,” povedala Ing. Jana Marková z kancelárie primá-

tora Mesta Trenčín. 
Investor stavebnej akcie bratislavská spoločnosť Tatra Real 

rozhodnutie rezortu kultúry zatiaľ oficiálne nedostal a k veci 
sa vyjadria aţ neskôr. 

Nález vonkajšieho opevnenia je podľa pamiatkarov na Slo-

vensku unikátom. „Z dostupných ikonografických prameňov 
je moţné nález identifikovať ako základové murivo tvoriace 

zvyšok vonkajšej línie opevnenia mesta. Ide pravdepodobne o 
predsunutú časť mestského opevnenia, ktorá bola vybudovaná 

niekedy v priebehu 17. storočia,“  uviedla archeologička Beáta 

Černická. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne tvrdí, ţe po-
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dľa dostupných informácií zvyšky vonkajšieho opevnenia v 

systéme opevnení stredovekých miest neboli zatiaľ na 

Slovensku identifikované.  
Nález firme bráni vybudovať pod galériou vyše 130 

podzemných garáţí. Investor ako aj mesto si vedia predstaviť, 
ţe by múr vyniesli na povrch a zakomponovali ho do úpravy 

priestranstva pred Domom armády. Krajský pamiatkový úrad 

v Trenčíne podľa jej riaditeľky Evy Gazdíkovej túto moţnosť 
vylučuje. Archeológ Archeologického ústavu Slovenskej 

akadémie vied  v Nitre Matej Ruttkay tvrdí, ţe nevidí aţ taký 
problém o vynesení nálezu na povrch. Argumentoval tým, ţe 

podobné zásahy sa robili nielen na Slovensku, ale aj v Európe.  

Vlastné poznámky 
 

V pondelok 30. marca 2009 sa v priestore parku pod Juhom 
stretli zástupcovia mesta Trenčín – primátor Ing. Bra-nislav 

Celler, pos-lanci za 

mestskú časť Juh 

Branislav Zu-

bričaňák a Ing. An-

ton Boc so zástup-

cami Útvaru archi-

tektúry a územného 
plánovania Mest-

ského úradu 
v Trenčíne s cieľom 

spoločne zhodnotiť rekon-štrukciu parku pod Juhom. Priamo 

na mieste prešli zanedbané časti územia, ktoré čakajú v 
najbliţšom období zmeny k lepšiemu.  ,,Po rekonštrukcii bude 

park bude krajším, bezpeč-nejším, aby  sa ľudia nebáli tadiaľ 
prejsť ani za tmy. Jedno-ducho, bude to park pre ľudí. A to je 

naším cieľom,“ zhrnul stretnutie primátor Ing. Branislav 

Celler.  Na tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 174 
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tisíc euro. Okrem revita-lizácie zelene, v rámci ktorej sa 

vymenia niektoré prestar-nuté, poškodené, napadnuté či 

nevhodne vysadené stromy, sa na niektorých v úsekoch vysadí 
nová zeleň. Podľa vedúcej útvaru architektúry a územného 

plánovania Ing. arch. Adria-ny Mlynčekovej nové stromy 
 a kríky budú vysadené tak, aby v kaţdom ročnom období 

kvitnutím zabezpečovali farebnú pestrosť. Pri ich výbere sa 

myslelo aj na alergikov. Nové druhy zelene budú v tomto 
smere vhodnejšie ako pôvodné. Z pohľadu bezpečnosti 

predmetného priestoru pribudnú kamery napoje-né na mestskú 
políciu a pri-

budnú aj nové 

svetlá popri 
všetkých chod-

níkoch. Estetic-
kej úprave ur-

čite pomôţe no-

vý mobiliár – 
lavičky, odpad-

kové koše či 
iné prvky 

drobnej architektúry. Pre najmenších Juţanov v priebehu 

nasledujúcich rokov pribudne v časti  ve-dľa podchodu nové 
voľne dostupné detské ihrisko, a lákadlom bude určite aj 

plánovaný detský vlek, ktorý v zimnom období umoţní 
rozšíriť moţnosti športovejšie vyuţívať dnešnú sán-karskú 

dráhu. 

www.trencin.sk 31.03.2009 
Pomocná evidencia /1/09 

 
Mesto Trenčín sa rozhodlo zachrániť vŕbu bielu na Jesen-

ského ulici v blízkosti Slovenskej poisťovne - Alianz. Strom 

poškodila víchrica, ktorá sa prehnala mestom v auguste mi-

http://www.trencin.sk/
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nulého roka. Silný vietor polámal vetvy, spôsobil na nich  

praskliny a trhliny. Poškodenú vŕbu druhotne napadli aj drevo-

kazné huby. Pod dohľadom špecialistov – arboristov boli kon-
com marca 2009 odborne 

odstránené zvyšky pôvodnej 
koruny, čím sa riziko padania 

konárov odstránilo a súčasne 

sa pohyb chodcov a automo-
bilov v tesnom susedstve 

stromu stal bezpečnejším. 
„Vzhľadom k okolnostiam 

sme zvolili špecifický prístup 

ošetrenia stromu. V ţiadnom 
prípade nie je moţné takýto 

spôsob rezu aplikovať na 
dospelé stromy v rámci beţnej 

údrţby a ošetrovania,“  vysve-

tlil arborista Marcel Trnov-

ský. Ako sa strom vyrovná 

s radikálnou ozdravujúcou 
kúrou, ukáţe nasledujúce vegetačné obdobie. „Ku koncu 

vegetačného obdobia bude 

treba zhodnotiť celkový stav 
stromu. Tomu prispôsobiť 

následné operácie pre vytvo-
renie sekundárnej koruny stro-

mu, a tým predĺţiť jeho exis-

tenciu“ informovala referentka 
pre verejnú zeleň z Mestského 

úradu v Trenčíne Patrícia Babáčová. 
Info Trenčín 21.04.2009 

Pomocná evidencia 230/1/09 
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V dňoch 16. marca – 9. apríla 2009 sa uskutočnilo v meste 

Trenčín jarné upratovanie. Vývoz biologicky rozloţiteľného 

odpadu zo záhradkárskych osád sa zrealizoval v dňoch 18. 
aţ 25. apríla 2009. Mestské hospodárstvo a správa lesov 

Trenčín, m.r.o., sa postaralo o vyčistenie plôch verejnej zelene 
a údrţbu drevín rezom. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., 

zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontaj-
nerov. 

Celkové náklady na jarné upratovanie sa vyšplhali na 

22 692 eur (683 635 Sk)Všetkým občanom i organizáciám, 
ktorí sa zapojili do tejto akcie, treba  srdečne poďakovať 

www.trencin.sk 08.06.2009 
 

So zaujímavým úkazom sa stretli účastníci celoslovenskej 
akcie Míľa pre matku na Mierovom námestí v Trenčíne  v so-

botu 9. mája 2009 popoludní, keď strom pred piaristickým 

kostolom v blízkosti nafukovacieho hradu so šantiacimi deť-
mi, za miesto svojho trvalého pobytu si vybrali usilovné včiel-

ky so svojou kráľovnou. Hrajúce deti si vôbec nevšímali. Po 
skončení podujatia prišli hasiči s miestnym včelárom Jozefom 

Kakom, ktorý v správnom včelárskom oblečení, v plášti,  

s kuklou, krabicou a metličkou striasol do krabice kráľovnú 
a s ňou premiestnil celý roj. Toto správanie včielok zhodnotil 

Počet vývozov objemového odpadu 228 

Hmotnosť vyvezeného objemového odpadu 238,6 t 

Počet vývozov bio odpadu 154 

Hmotnosť bio odpadu 98,01 t 

Hmotnosť vyvezeného elektro odpadu 8,89 t 

Počet stanovíť 92 

Počet stanovíšť (záhradkárske osady) 92 

Hmotnosť odpadu kategórie nebezpečný (ţiarov-

ky, olovené akumulátory 

4,14 t 

http://www.trencin.sk/
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tak, ţe sa takto správajú, keď v jednom úle sú dve kráľovné. 

Jedna kráľovná opustí úľ. Toto správanie moţno porovnať aj 

do ľudského správania, keď v jednom dome sú dve ţeny. Tieţ 
sa neznesú a chcú sa osamostatniť. Ročne má tri aţ štyri takéto 

zásahy.  
Vlastné poznámky 

 

Počas 21. a 22. týţdňa, t.j. od 18. do 29. mája 2009 v rámci 
činnosti „nákup a výsadba letničiek“ Mestské hospodárstvo, 

Stredisko lesov, m.r.o., Trenčín zrealizovala likvidáciu záho-
nov dvojročiek a cibuľovín, po ktorej nasledovala výsadba 

letničiek. Po 

odkvitnutí boli 
dvojročky a ci-

buľoviny zo 
záhonov od-

stránené. Zá-

hony boli pre-
kopaním a pri-

hnojením pri-
pravené na vý-

sadbu letni-

čiek, ktorých 
sadenice boli zakúpené od subdodávateľa. Výsadba bola 

vykonaná na záhonoch v lokalitách Mieroveho námestia, 
Štúrového námestia, v Parku M. R. Štefánika, Ţelezničná ul., 

kruhovom objazd na kriţovatke ulíc Legionárska a Sobla-

hovská a v mobilnej verejnej zeleni v centrálnej mestskej zóne 
– Štúrovo námestie, Hviezdoslavova ul., Braneckého ulica. 

Celkom bolo vysadených 14 650 kusov letničiek. 
Vlastné poznámky 
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Environmentálny projekt 

„Daj si vodu ... z vodovodu!“, 

ktorý realizovala Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť, 

a.s. v spolupráci s Trenčian-
skou nadáciou bol ocenený 

Cenou ministra ţivotného 

prostredia Slovenskej republi-
ky pri príleţitosti Dňa ţivotného prostredia 5. júna 2009, ktorú 

z rúk ministra Ing. Viliama Turského prebrala generálna ria-
diteľka Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s. Ing. 

Denisa Beníčková.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 356/1/09 

 
Vyhlásením víťazov grantového kola 2. ročníka Enviro-

nmentálneho projektu „Daj si vodu ... z vodovodu!“, ktorý 

realizovala Trenčianska vodohospodárska spoločnosť bol dňa 
8. júna 2009 ukončený, bolo konštatované na tlačovej kon-

ferencii, ktorú zvolal jeden z organizátorov Trenčianska na-
dácia. Potešilo naj-

mä to, ţe tento 

projekt bol ocene-
ný Cenou ministra 

ţivotného pros-
tredia Slovenskej 

republiky pri prí-

leţitosti Dňa ţi-
votného prostredia 

dňa 5. júna 2009. 
Do projektu sa za-

generálna riaditeľka TVS Ing. Denisa Beníčková sa pochválila s ocenením 
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pojila viac ako polovica materský škôl v okresoch Trenčín 

a Nové Mesto nad Váhom. Cieľom projektu bolo podporenie 

návykov a dôvery detí k pitiu pitnej vody z vodovodu. 
Bliţšie o priebehu úspešného projektu „Daj si vodu ... 

z vodovodu!“ venovaného téme pitnej vody, jej kolobehu, 
úlohe v ţivote človeka a vhodnosti pre neho informovala koor-

dinátorka Silvia Sudorová. Projekt v období od februára do 

júna 2009 realizovala Trenčianska vodohospodárska spoloč-
nosť v spolupráci s Trenčianskou nadáciou s tým rozdielom, 

ţe v roku 2008 boli aktivity projektu určené deťom zá-
kladných škôl a v tomto roku boli venované deťom mater-

ských škôl sídliacich v regióne pôsobnosti Trenčianskej vodo-

hospodárskej spoločnosti. Z časového i obsahového hľadiska 
bol projekt rozdelený do viacerých aktivít vhodných pre 

vybranú vekovú kategóriu. Cieľom bolo hravou formou 
pomáhať odstrániť bariéry v pití vody z vodovodu, vytvárať 

nové návyky u detí, preniesť túto informáciu do rodín, zapa-

mätateľnou formou ukázať deťom, ako a kam voda putuje 
a ako sa na svojej ceste mení a poukázať tieţ na úlohu Tren-

čianskej vodohos-
podárskej spoloč-

nosti v tomto pro-

cese. V rámci pro-
jektu bolo oslove-

ných 68 mater-
ských škôl, z nich 

45, t.j. 66,6 % sa 

zapojilo aspoň do 
jednej aktivity pro-

jektu. Najviac zaujala výtvarná súťaţ o NAJ leporelo o ceste 

vody, do ktorej sa zapojilo 35 materských škôl. Úlohy v rámci 

projektu sa plnili prednáškami spojené hrami a podporené 

didaktickými pomôckami – komiksom o ceste vody vo forme 
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vymaľovávanky a stolovej hry, ktoré plnilo 30 materských 

škôl a 29 materských škôl sa zúčastnilo na Svetovom dni vody 

dňa 23. marca 2009 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Osem materských 

škôl zaujala výzva v grantovom kole a takmer všetky zapojené 
nacvičenie divadelnej hry o dobrodruţstvách kamarátov 

Kvapky a Kvapka. Projekt z pohľadu jeho realizátorov mal tri 

línie.  
Na prvej, ktorá bola venovaná príprave a tvorbe didak-

tických pomôcok, bola nevyhnutná úzka spolupráca oboch 
zainteresovaných spoločností. Trenčianska nadácia v spolu-

práci s pedagógmi a výtvarníkmi vypracovala scenár diva-

delnej hry, pravidlá stolovej hry a scenár prednášok pre deti. 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť zasa poskytla od-

borné zázemie, grafické návrhy maskotov projektu, kostýmov, 
stolovej hry, scenár a grafiku vymaľovávanky a zabezpečila 

konečnú podobu všetkých didaktických pomôcok. 

Druhá línia predstavovala náročnú prípravu programu 
Svetového dňa vody dňa 23. marca 2009 v Kultúrnom a meto-

dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Tren-
číne. Predstavenie projektu deťom, predvedenie divadelnej 

hry, vystúpenie detí deťom v programe zameranom o vode. 

Hravé prednášky pre 
deti, výtvarná súťaţ 

a grantové kolo tvorili 
tretiu praktickú časť 

projektu a záujem o ne 

prejavila viac ako po-
lovica z oslovených 

materských škôl. Do-
plnkovou aktivitou bola 

pozvánka na dva výlety 

– 17. mája 2009 k Čistiarni odpadových vôd Pravobreţná 
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v Trenčíne a 24. mája 2009 k prameňu pitnej vody v Kame-

nickej doline pri Trenčianskych Tepliciach. 

Otvorenie výstavy detských dielok a vyhodnotenie výtvar-
nej súťaţe o NAJ leporelo o ceste vody sa uskutočnilo na 

podujatí Korzo na vode na Mierovom námestí dňa 10. mája 
2009 prestrihnutím stuhy maskotmi projektu Kvapkou a Kvap-

kom. Na Mierovom námestí bolo vystavených 35 pes-

trofarebných detských dielok, takţe jeho centrum sa premenilo 
na malú galériu. Celková dĺţka vystavených leporel dosiahla 

viac ako 300 metrov.  
Ceny v hodnote 750 euro venovala Trenčianska vodohospo-

dárska spoločnosť a získalo ich sedem materských škôl. 

Kategória o najdlhšie leporelo sa najlepšie umiestnili : 
1. Materská škola Trenčín Šafárikova ul., 121 strán  

2. Materská škola Melčice – Lieskové, 117 strán, získali 
zároveň titul Miss kniha 

3. Materská škola Trenčín, Ul. J. Halašu, 108 strán 

Kategória za naj...obrázky o vode sa najlepšie umiestnili : 
1. Materská škola Trenčín Švermova, tematická a farebná 

pestrosť 
2. MŠ Nové Mesto nad Váhom, Dibrovova ul., výtvarne, 

tematicky, formálne najlepšia kolektívna práca 

3. Materská škola Trenčín, Ul. 28. októbra, dobré spojenie 
modrej farby a vody, vyuţitie modrých tónov 

Hlavnú cenu generálnej riaditeľky Trenčianskej vodohospo-
dárskej spoločnosti za najpútavejšie leporelo získala Mater-

ská škola Trenčianska Teplá. 

Pomocná evidencia 337/1/09 
 

 

Dňa 10. júna 2009 uskutočnili aktivisti centra enviromen-

tálnych aktivít v Trenčíne tlačovú konferenciu, aby za účasti 

zástupcov médií sa vyjadrili práve v tomto období verejne pre-
rokovanému konceptu nového územného plánu mesta Trenčín. 



 695 

Tvrdia, ţe navrhovaný koncept zníţi kvalitu ţivota obyva-

teľov, ubudne zelene a premení Trenčín na betónové veľko-

mesto. Samospráva mesta oponuje týmto tvrdeniam a pouka-
zuje, ţe jednou z alternatív je redukcia plôch, v súčasnosti 

určených na zastavanie.  Práve preto aktivisti vyzývajú obča-
nov, aby sa zaujímali o koncept územného plánu, pozreli si ho 

v centre rozvoja mesta a prišli aj na verejnú prezentáciu v 

nedeľu 14. júna 2009 do hotela Tatra, prípadne k nim do 
centra enviromentálnych aktivít. Ľudia by si mali uvedomiť, 

ţe nejde o fazuľky, aby potom neboli prekvapení, ţe v 
územnom pláne prejde niečo, čo im nebude po chuti. 

Aktivisti poukazujú na to, ţe návrh nového územného plánu 

nespĺňa ani jednu z poţiadaviek vlaňajšej petície Neberte 

nám Brezinu, ktorú podpísalo 6.300 ľudí. V petícii ţiadali 

zachovať v súčasnej podobe vyše 200 ha mestský lesopark 
Brezina a chrániť a zveľaďovať súčasnú zeleň v meste. Sa-

mospráva sa bráni a s týmito tvrdeniami nesúhlasí. „V ţiad-

nom prípade nemôţe súhlasiť, ţe nový koncept zhorší kvalitu 
ţivotného prostredia. Jednou z alternatív je redukcia plôch, 

ktoré máme v súčasnosti navrhované na zastavanie,“ oponuje 
hlavná architektka mesta Trenčín Ing. arch. Adriana Mlyn-

čeková. Súčasne ďalej uvádza, ţe koncept zvaţuje zaloţenie 

ďalších mestských parkov a zeleň by mala ešte pribudnúť. 
Zdôraznila, ţe ide o koncept a konečný návrh sa môţe ešte 

zmeniť. Ľudia, odborníci organizácie majú moţnosť vzniesť 
pripomienky. Všetky pripomienky sa budú vyhodnocovať a 

spracovávať. 

Environmentalisti namietajú, ţe z konceptu zmizla ich po-
ţiadavka, aby hranice lesoparku Brezina chránil nárazníkový 

pás 25 aţ 50 metrov, kde by sa nesmelo stavať. Ochranné 
pásmo sa do konceptu podľa Ing. arch. Adriany Mlynčekovej 

nedostalo preto, ţe „im boli neskoro dodané návrhy a nestihli 
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ich do konceptu zapracovať. V ďalších fázach sa tým budeme 

zaoberať.“ 

Inviromentalisti sa dotkli aj plánovanej výstavbe Auparku v 
centre mesta, najmä keď odborník zo Slovenskej správy ciest 

spochybnil riešenie dopravy v meste. Podľa neho v prípade 
realizácie tohto zámeru hrozí mestu Trenčín kaţdodenný 

kolaps dopravy. Na druhej strany hlavná architektka mesta  

tvrdí, ţe doterajšie vypracované štúdie nepotvrdzujú tieto 
hrozivé tvrdenia a doprava v súvislosti s Auparkom sa dá 

riešiť. 
Enviromentalisti majú tieţ výhrady, ţe okolie rieky Váh sa 

má zastavať, alebo tam majú vzniknúť športoviská. Všetko to 

súvisí s modernizáciou ţeleznice a následnou prekládkou 
ţelezničnej trate. Tým sa uvoľnia hektáre pozemkov smerom 

k Váhu na ktoré vrhnú rôzni investori s bombastickými 
zámermi, čím to hlavné, jeho prirodzený, prírodný a rekreačný 

ráz bude na ústupe. Inviromentalisti konštatovali, ţe koncept 

je značne rozsiahli a oni fyzicky nie sú schopní sa odborne 
a fundovane k jednotlivým témam vyjadriť. Preto sa sústredia 

predovšetkým na tie časti, ktoré sa dotýkajú zelene a bu-
dovania cyklotrás.  Samospráva vyšla ľuďom v ústrety a le-

hotu na pripomienkovanie predĺţila o niekoľko týţdňov, ľudia 

sa môţu k dokumentu vyjadriť do 15. júla 2009. V Trenčíne 
v súčasnosti platí spred desiatich rokov schválený územný 

plán. Za toto obdobie platnosti si vývoj mesta vyţiadal schvá-
lenie šiestich zmien a doplnkov. Trenčianska samospráva pra-

cuje na strategickom mestskom dokumente od konca roka 

2007. Schválenie definitívneho návrhu by mali poslanci mesta 
schváliť v závere tohto kalendárneho roka. 

Vlastné poznámky 
 

Trenčania pripomienkovali návrh nového územného plánu 

na dvoch verejných stretnutiach v dňoch 9. a 14. júna 2009 
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a okrem toho sa k nemu vyjadrovali verejne na separátnych 

rokovaniach profesionálni architekti a odborné organizácie.  O 

koncepcii návrhu nového územného plánu mesta Trenčín 
informoval architekt Ing. arch. Dušan Kostovský z firmy 

Aurex. Ten predstavil dva pripravené varianty, ktoré kaţdá 
viac alebo menej rozpracováva buď pravobreţnú alebo ľavo-

breţnú časť mesta. Koncept zahŕňa reálny rozvoj mesta vý-

hľadovo do roku 2030 a výhľadovo aj aktivity v širšom 
časovom horizonte. 

Pri návrhu zostavovatelia návrhu ubrali aj z predpo-
kladaného nárastu obyvateľov. Kým minulý územný plán rátal 

s demografickým ukazovateľom nárastu aţ na 75 tisíc oby-

vateľov, teraz sa uvaţuje len so 65 - tisíckami ľudí. Z hľadiska 
prognóz do roku 2030 je to optimálne. Ak by narástol počet 

obyvateľov, návrhu územného plánu vymedzuje plochy, ktoré 
by bolo moţné zastaviť bez toho aby sa narušila doterajšia 

zástavba, zasiahla do súčasnej zelene, dopravy. Plán navrhuje 

pokračovanie výstavby na Sihoti, na Juhu aţ po hranice ka-
tastra so Soblahovom, v Opatovej, výhľadovo aj v priestore 

sídliska Pred Poľom. Návrh plánu počíta sa zachovaním 
zelene v meste, predovšetkým masívu Breziny, zelene okolo 

Váhu, s rekonštrukciou terajších parkov v meste, Pod Juhom, 

ako aj so zaloţením troch nových parkových plôch, na Sihoti, 
v časti Belá a v Zámostí v Zlatovciach. Priemysel by sa mal 

podľa návrhu územného plánu dostávať z centra mesta a jeho 
mestských častí viac na okraj, kde architekti navrhujú prie-

myselné zóny a technologické parky napríklad v lokalite Belá, 

s hypotetickým rozšírením o časť plochy letiska. Rozvoj 
terajších výrobných aktivít v lokalite Pod Sokolice, či Zámostí 

by sa mali postupne utlmovať. Plán počíta s tým, ţe výrobné 
územie pozdĺţ Zlatovskej ulice by sa postupne zmenšovalo v 

prospech bývania. Na individuálnu bytovú výstavbu sú určené 

lokality prímestských častí Trenčína - Istebník, Orechové, 
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Zlatovce a Záblatie. Aţ po roku 2030 sa predpokladá s 

realizáciou väčších investícií. V návrhu koncepcie sa objavila 

opäť lávka pre peších a bicyklistov, ktorá bola uţ v schvá-
lenom územnom pláne a mala pretínať Váhu v oblasti bý-

valého bitúnku. Podľa architekta, prebiehajúca výstavba obyt-
ného komplexu Riviéra tento zámer znemoţnila, a preto novú 

lávku navrhujú umiestniť bliţšie k cestnému mostu, aby tak 

spájala predpokladané dve budúce centrá v lokalite Dolného 
mesta a pri bývalej Ozete. 

Návrh zatiaľ len výhľadovo rieši cyklistickú dopravu a 
navrhuje sieť mestských cyklistických trás, v prípade dopravy 

uţ zohľadňuje nové trasovanie ţeleznice, uvaţuje aj so ţelez-

ničnou nákladnou odľahčovacou dopravou, juhovýchodným 
obchvatom mesta, s variantom tunela popod Brezinu. V pláne 

načrtli aj jedno z moţných vyuţití vojenského priestoru Zá-
branie. „Mohol by tu vzniknúť armyland,“ dodal Ing. arch. 

Dušan Kostovský. 

www.sme.sk 09. 06. 2009  
Pomocná evidencia 335/1/09  

 
Na priestranstve pred Domom armády mali vzniknúť pod-

zemné garáţe a nad nimi dvojpodlaţná presklená budova s 

názvom Extrover-
tum, avšak pôvodný 

investor od projektu 
odstúpil. „Naša spo-

ločnosť oznámila 

mestu Trenčín, ţe v 
projekte Extrover-

tum nebude ďalej 
pokračovať, pretoţe 

ho nemôţe realizo-

vať podľa platného stavebného povolenia,“ povedala mana-

http://www.sme.sk/


 699 

ţérka bratislavskej spoločnosti Tatra Real Simona Hotová. 

Pozemky patria mestu, do rúk investora mali na základe zmlu-

vy prejsť aţ po dostavbe garáţí. 
Mesto Trenčín oznámilo, ţe uţ má náhradné riešenie. 

„Máme ďalších dvoch záujemcov o spoluprácu vo forme PPP 
partnerstva. Na mieste by mali vzniknúť štvorposchodové ve-

rejné podzemné garáţe a upustí sa od zástavby povrchu, kde 

má vzniknúť námestíčko so zeleňou a lavičkami,“ uviedla Ing. 
Jana Marková z kancelárie primátora mesta Trenčín.  

Tento problém vznikol po tom, čo archeológovia pred Do-
mom armády v hĺbke asi dva metre objavili zvyšky vonkajšej 

línie opevnenia mesta. Ide pravdepodobne o predsunutú časť 

mestského opevnenia, ktorá bola vybudovaná niekedy v prie-
behu 17. storočia. Podľa pamiatkárov ide o slovenskú raritu a 

nariadili nález zachovať na mieste. S tým investor nesúhlasil, 
pretoţe by zámer v projektovanej podobe nedokázal postaviť. 

Tatra Real ţiadal nález vytiahnuť na povrch a tam ho pre-

zentovať. S týmto návrhom súhlasilo aj mesto. Pamiatkári 
neustúpili a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ná lez 

vyhlásilo za Národnú kultúrnu pamiatku. Samospráva sa voči 
tomu odvolala. Rezort kultúry o odvolaní zatiaľ nerozhodol. 

Zvyšky opevnenia sú momentálne zasypané, zemina ich chrá-

ni pred poveternostnými podmienkami. Je pravdepodobné, ţe 
opevnenie napokon ostane zasypané definitívne. V tom prí-

pade mesto uvaţuje, ţe na novom námestíčku v dlaţbe vyt-
voria náznak, kadiaľ hradba smerovala a pridajú panel s 

informáciami o pamiatke.  

sme.sk 17.06.2009 
Pomocná evidencia 401/1/09 

 
    Vo štvrtok 18. júna 2009 v podvečer bol sprístupnený v 

Centre rozvoja mesta na Farskej ulici trojrozmerný model 

plánovaného Auparku v Trenčíne, ktorý si od piatku 19. júna 
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do 11. júla 2009 si mohli obyvatelia mesta Trenčín pozrieť 

Model doplňovali veľkoplošné fotografie danej lokality so za-

komponovaním Auparku z rôznych pohľadov. Projekt pred-
stavil zástupca investora HB 

Reavis Ing. Slavomír Jan-

čovič. V úvode predstavil 

činnosť spoločnosti, ktorú 

zastupuje, ktorej hlavným 
cieľom je podnikanie v niek-

torých segmentoch ako sú 
lobistické centrá, zábavné 

centrá, nákupno – zábavné 

centrá s jednotným názvom Aupark a kancelárske priestory. 
Zároveň konštatoval, ţe spoločnosť spracovala päť projektov 

Aupark, z ktorých jeden uţ fungujúci takmer osem rokov je 
v Bratislave. Ďalšie projekty Auparku, ktoré sa uţ stavebne 

realizujú sú v Piešťanoch a Ţiline a ukončia v roku 2010. 

Pripravujú sa ďalšie projekty v Košiciach, Ruţomberku 
a v Trenčíne. Účelom dnešného večera je verejne predstaviť 

model pripravovanej stavby Auparku v Trenčíne, aby si  oby-
vatelia Trenčína mohli urobiť predstavu o pripravovanom 

objekte a jeho osadenia v danej lokality. Pri komplexnom 

spracovaní pro-
jektu bol veno-

vaný dostatok 
času spracova-

niu jednotli-

vých štúdií, 
ktoré si tento 

náročný projekt 
vyţadoval. 

Z nich spome-

nul emisné štú-
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die, hĺbková štúdia a technická štúdia a výsledky boli pre-

mietnuté do celkovej architektúry a štruktúry a stavby ako 

takej. Všetky štúdie sa zaoberali aj vplyvom na ţivotné pros-
tredie. Zaoberali sa aj pohľadmi na strechu nového objektu 

z Trenčianskeho hradu. vo väzbe na susedné domy. Projekt 
rieši aj zloţitú dopravnú situáciu v meste, aby nezníţila para-

metre vyuţitia Auparku. Objekt Auparku v Trenčíne by mal 

mať 9.000 m
2
,  zastavaná plocha by mala mať tri nadzemné 

a dve podzemné podlaţia s 300 parkovacími miestami, z toho 

15 miest pre invalidov. Prenajímaná plocha má veľkosť 
16.000 m

2
, čo je polovica bratislavského Auparku. Z tejto 

plochy je 2000 m venovaných športu, relaxu a zábave, 300 m 

je určený pre komunitné centrum seniorov. 
O umiestnení obchodného centra medzi Ulicami Knieţaťa 

Pribinu a Palackého pri zjazde z cestného mosta sa dokonca 
bude konať referendum, prvé v novodobých dejinách mesta. 

Proti zámeru vybudovať Aupark v centre inicioval opozičný 

Smer - Sociálna demokracia petíciu, ktorý podpísalo 8.666 
občanov. „Aj v súvislosti s vyhláseným referendom chceme 

obyvateľom Trenčína dôkladne predstaviť náš investičný 
zámer tak, aby si dokázali predstaviť konečnú podobu pro-

jektu po jeho dokončení,“ povedal hovorca HB Reavis Slova-

kia Roman Karabelli. HB Reavis chce Aupark v Trenčíne 
začať stavať uţ na budúci rok. Náklady odhaduje na viac ako 

41 miliónov eur. Predajná plocha má dosiahnuť vyše 16 tisíc 
m

2
. Ako najväčší problém sa po vybudovaní Auparku pri zjaz-

de z jediného cestného mosta v Trenčíne javí uţ teraz preťa-

ţená doprava. 
www.sme.sk 18.06.2009 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4197569&ids=6
http://www.sme.sk/
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    Od 18. júna 2009 sa začali sťahovať úradníci Trenčian-

skeho samo-

správneho kraja 
do nového sídla 

postaveného 
v lokalite dolné-

ho mesta pri Da-

ňovom úrade. 
Posledným, kto 

opustil súčasné 
priestory v cen-

tre mesta, bol 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH. Celé toto sťahovanie trvalo do 26. júna 

2009. V stredu 17. júna 2009 sa uskutočnila kolaudácia no-
vého sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do nového 

sídla sa presťahovalo vyše 170 zamestnancov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ktorí doposiaľ boli v prenajatých pries-
toroch bývalého krajského úradu v centre mesta a v časti OTP 

banky na Námestí sv. Anny.  
Nové sídlo krajskej samosprávy začali stavať na jeseň 2006, 

o čom rozhodlo ešte vedenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v čele s predsedom Ing. Milanom Topolym. Výstavba 
nového sídla bola od počiatku spojená s problémami, predo-

všetkým zastavením toku financií zo strany Dzurindovej vlá-
dy, čím sa musela stavba zakonzervovať. Nástupom nového 

vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja s predsedom 

MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH sa toto rozhodlo pokračovať 
vo výstavbe vlastného sídla. Za zadanie priamej zákazky na 

stavbu sídla hrozila kraju pokuta takmer 500 - tisíc euro od 
Úradu pre verejné obstarávanie, pretoţe Trenčiansky samo-

správny kraj pridelil zákazku priamo zlatomoravskej firme 

Vion. Kraj to odôvodňoval tým, ţe základová doska bola v 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4168770&ids=6
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havarijnom stave a mohli vzniknúť ďalšie škody. Sídlo však 

začali stavať aţ trištvrte roka po podpise zmluvy. Úradu pre 

verejné obstarávanie časovú tieseň neuznal a kraju udelil 
najvyššiu pokutu v histórii úradu. Druhostupňový orgán úradu 

na základe odvolania kraja pokutu pred takmer rokom zrušil, 
pretoţe podľa Úradu pre verejné obstarávanie bolo potrebné 

vykonať ďalšie dokazovanie. Úrad pre verejné obstarávanie sa 

prípadom zaoberá nanovo. Cena nového sídla sa napokon vyš-
plhala na 14,87 milióna euro. Do nového deväťposchodového 

sídla nasťahovalo aj Trenčianske osvetové stredisko a v novej 
budove bude pracovať do 200 ľudí. Objekt po uvoľnenom 

Trenčianskom samosprávnom kraji spravuje Obvodný úrad v 

Trenčíne, ktorý v súčasnosti zbiera ţiadosti orgánov štátnej 
správy o jeho vyuţitie. 

www.sme.sk 16.06.2009  
Pomocná evidencia 377/1/09 

 

Obyvatelia Širokej ulice v trenčianskej mestskej časti 
Trenčín Západ  – Orechové sa konečne dočkali jej rekon-

štrukcie. Mesto Trenčín sa po náročných rokovaniach s tamoj-
ším farským úradom, 

ktorému pozemky pod 

Širokou ulicou patrili, 
napokon dohodlo na 

výmene pozemkov 
s finančným dorovna-

ním. Definitívnu bod-

ku za celou záleţi-
tosťou dalo vo štvrtok 

25. júna 2009 mestské 
zastupiteľstvo, ktoré zámenu pozemkov schválilo.  

Obyvatelia Širokej ulice sa nápravy dlho doţadovali, preto-

ţe im strpčovala ţivot hrboľatá prašná cesta bez asfaltového 

http://www.sme.sk/
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povrchu s mnoţstvom stredne hlbokých jám, ktoré po daţdi sa 

menili na plné kaluţí. Faktom zostáva skutočnosť, ţe Mesto sa 

túto nepriaznivú situáciu s touto miestnou komunikáciou po-
kúšalo niekoľkokrát riešiť uţ v minulosti, dokonca vyčlenilo 

z svojho rozpočtu na jej rekonštrukciu pribliţne 365 133 eur. 
Ale vţdy tesne pred realizáciou rekonštrukcie tieto plány 

stroskotali na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov 

pod Širokou ulicou, ktoré boli majetkom Rímskokatolíckej 
farnosti Trenčín - Orechové 

„Podniklo sa viacero rokovaní so správcom farnosti a far-
skou radou v Orechovom. Za rozbitú cestu na Širokej bol po-

núknutý na výmenu 

upravený asfaltový úsek 
cesty pred miestnym 

kostolom, ktorý patrí 
mestu a farnosť sa oň 

stará. Podľa znaleckého 

cenového posudku, kto-
rý sa dal na pozemky 

vypracovať, mesto far-
skému úradu ponúklo aj finančné vyrovnanie,“  zhrnul situáciu 

zástupca primátora a poslanec mestskej časti Trenčín - Západ 

Tomáš Vaňo. Ani po tejto ponuke však rokovania neboli 
hneď úspešné. K definitívnej dohode, ktorú svojím schválením 

potvrdilo na poslednom zasadnutí aj mestské zastupiteľstvo, 
napokon došlo aţ v máji po vypracovaní a predloţení nového 

geometrického plánu. „Po náročných rokovaniach sa zain-

teresované dohodli na výmene pozemkov a finančnom vyrov-
naní v prospech Rímskokatolíckej farnosti Trenčín - Orechové 

vo výške 3.812 eur. V mesiaci august 2009 sa verejná usku-
toční súťaţ na realizátora stavby a v mesiaci september 2009 

sa začne s rekonštrukčnými prácami, ktoré by mali trvať tri aţ 

štyri týţdne,“ dodal Tomáš Vaňo. 
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www.trencin.sk 02.07.2009 

Pomocná evidencia 449/1/09 

 
S prezentáciou riešenia dopravnej situácie pod trenčian-

skym cestným mostom predstúpili v stredu 1. júla 2009 pred 
novinárov inţinieri akciovej spoločnosti Dopravoprojekt, keď 

štúdiu budúceho riešenia komunikácií pod cestným mostom 

dalo vypracovať Mesto Trenčín.  Podľa slov primátora Ing. 

Branislava Cellera sa práve mesto stalo zadávateľom úlohy, 

aby bola zabezpečená autonómnosť celého procesu. „Hľadáme 
nezávislé riešenie pre dopravu, ktoré nám nebude diktovať 

ţiaden investor.  Kriţovatku v centre Trenčína treba prebudo-

vať bez ohľadu na okolité investície,“ povedal na úvod pri-
mátor.  

Dopravoprojekt tesne pred prezentáciou opätovne overil 
sčítanie automobilov prieskumom v dopravnej špičke v trvaní 

dvakrát po štyri hodiny. ,,Chceli sme priniesť a prezentovať 

najčerstvejší prieskum dopravnej situácie,“  uviedol výsledky 
hlavný inţinier Dopravoprojektu Ing. Jozef Harvančík. Na 

základe zistených údajov vznikla animácia dopravy v čase 
najväčšieho náporu vozidiel na cestách. Tá preukázala, ţe na-

vrhované dopravné riešenie okruţnou kriţovatkou s tzv. by-

passmi  tak ako napr. pri OZC MAX Trenčín, ktoré by umoţ-
nilo kontinuálny pohyb automobilov bez zbytočného čakania. 

Zároveň zobrazila reálnu situáciu narastania automobilov aţ 
do roku 2020, pričom zohľadnila aj automobily smerujúce do 

navrhovaného obchodného centra. ,,Samotné centrum nepred-

stavuje významný nárast počtu automobilov. Z celkového poč-
tu áut, ktoré prechádzajú týmto dopravným uzlom sú to necelé 

4%. Kriţovatka musí byť do budúcnosti upravená bez ohľadu 
na potenciálnu výstavbu v jej okolí,“ spresnil Ing. Jozef 

Harvančík. Základnou zmenou pre vodičov bude zjazd z cest-

ného mosta. Na ňom nebudú môcť, tak ako je to dnes, odbočiť 

http://www.trencin.sk/
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doľava, ale cesta bude obojsmerne vedená na kruhový objazd 

vpravo, ktorý sa nachádza v mieste dnešnej svetelnej kriţo-

vatky. Práve typ okruţnej kriţovatky s tzv. bypasmmi (teda 
komunikáciami kopírujúcimi kruhový objazd bez obmedze-

nia), ktorý Trenčania poznajú uţ niekoľko rokov spred 
Obchodno-zábavného centra Max odľahčí dopravu tak, ţe do-

pravný ko-

laps by mal 
byť v tejto 

časti mesta 
minulosťou.  

V doprav-

nom riešení 
sa myslelo 

aj na cyklis-
tov a chod-

cov. Pripra-

vuje sa cy-
klistický 

chodník, 
ktorý umoţní bez kolízii napojenie cyklistov smerujúcich na 

most a z mosta do centra mesta a na podchod pre peších 

s napojením v troch bodoch vybudovaný pod kriţovatkou. 
,,Navrhujeme ho riešiť ako otvorený, teda nebude to ţiadna 

čierna diera, bude tam denné svetlo.“ spresnila Ing. Viktoria 

Chomová z Dopravoprojektu. Investorom dopravného rieše-

nia pod mostom nebude mesto Trenčín. Hlavnú úlohu v celom 

procese zohrá investor nového obchodno-zábavného centra 
Aupark. Podľa vyjadrenia primátora Ing. Branislava Cellera, 

výstavba im nemôţe byť povolená do momentu vyriešenia 
dopravy. Rezolútne odmietol situáciu, ktorá by mohla nastať, 

keď by súčasne s rekonštrukciou kriţovatky nastala výstavby 

Auparku: ,,To nie je moţné, investor musí počítať s tým, ţe 
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najskôr bude upravená kriţovatka a s ňou súvisiace komu-

nikácie. 

Vlastné poznámky  

 

O verejnú zeleň, detské ihriská a lesopark Brezina v Tren-
číne uţ od 7. júla 2009 sa stará spoločnosť Marius Pedersen. 

Tá vyhrala verejnú súťaţ, ktorú mesto vyhlásilo ešte v mesiaci 

apríl 2009. Súťaţné podklady si vyţiadalo päť firiem, z kto-
rých dve predloţili aj finálne ponuky. „Podmienky účasti spl-

nili dvaja uchádzači, ktorí boli zaradení aj do finálneho vy-
hodnocovania. Obaja boli poţiadaní o vysvetlenie návrhu ich 

cenových relácií,“ vysvetlila Ing. Jana Marková z kancelárie 

primátora. Podľa nej mesto vybralo firmu, ktorá ponúkla naj-
niţšiu cenu vo všetkých vyhodnocovaných kritériách. Tie boli 

rozdelené do štyroch kategórií a obodované podľa dôleţitosti. 
Víťazná ponuka Marius Pedersen je podľa cenníku, ktorý nám 

mesto poskytlo, pribliţne na úrovni 2,97 milióna eur. Mesto 

Trenčín si však nemusí objednať úplne všetky sluţby v plnom 
rozsahu. „Jednotlivé objednávky realizuje útvar interných slu-

ţieb mestského úradu na základe čiastky, ktorú určuje roz-
počet mesta pre daný rok,“ povedala Ing. Jana Marková. 

Starostlivosť o trávniky vyčíslil Marius Pedersen na 2,12 mi-

lióna eur, detské ihriská by v prípade kompletného servisu 
stáli mesto takmer 40 - tisíc eur. Zmluvu s mestom podpísala 

spoločnosť podľa jej generálneho riaditeľa Ing. Martina Ziga 
na dobu neurčitú. „Spoluprácu zatiaľ hodnotíme pozitívne 

a dúfame, ţe bude obojstranne výhodná,“ konštatoval Ing. 

Martin Zigo.  
Ešte pred podpisom zmluvy sa niektorí podnikatelia sťaţo-

vali, ţe verejná súťaţ mala dopredu jasného víťaza, pretoţe 
mesto poţadovalo od uchádzačov preukázanie osobného, fi-

nančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej 

spôsobilosti i predloţenie certifikátu na zabezpečenie kvality. 
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Okrem iných si stanovilo aj podmienku, ţe uchádzač musel 

mať v posledných troch rokoch uzavretú zmluvu so subjektom 

územnej alebo štátnej samosprávy v minimálnej ročnej hod-
note tristotisíc eur bez DPH. Práve táto podmienka mala pre-

durčiť na víťazstvo firmu Marius Pedersen. V Mestskom hos-
podárstve a správe lesov Trenčín, ktoré sa o zeleň staralo do-

posiaľ, je od 1. júla 2009 vo výpovednej lehote 37 zamest-

nancov. Ing. Jana Marková povedala, ţe postupný zánik pod-
niku bol plánovaný uţ od roku 2004. „Cieľom mesta je zlep-

šenie a skvalitnenie poskytovania verejnoprospešných sluţieb 
tak, aby zodpovedali v čo najväčšej miere prianiam a pred-

stavám obyvateľov,“ povedala Ing. Jana Marková. S tým po-

dľa strategického dokumentu mesta súvisí aj definitívny zánik 
Mestského hospodárstva a správa lesov v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 27.07.2009 
Pomocná evidencia 558/1/09  

 

Od 13. júla aţ do 31. augusta 2009 interiéry Centra rozvoja 
mesta na Farskej ulici  v Trenčíne patrili študentskej výtvarnej 

a architektonickej výstave, na ktorej sa návštevníci mohli zoz-
námiť s návrhmi moţného vyuţitia pravého brehu Váhu 

v Trenčíne, vrátane areálu bývalých Odevných závodov 

v Trenčíne. Výstavu pripravil Útvar architektúry a územného 
plánovania  Mestského úradu v Trenčíne v spolupráci s Fa-

kultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave. Ako v úvode povedala vedúca útvaru Ing. arch. 

Adriana Mlynčeková, ţe tému „vyuţitia inudačného územia 

Váhu“ navrhlo Mesto Trenčín a prakticky opäť po roku sa 
vysokoškoláci predstavili trenčianskej verejnosti, aby sa ve-

rejne prezentovali svojimi vlastnými 25 pohľadmi, ako si 
predstavujú vyuţitie pravého váţskeho brehu v budúcnosti. 

Medzi vystavovanými prácami boli návrhy aj dvoch študentov 

z Francúzska a študentky z Lotyšska. „Výsledok spolupráce 
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medzi Mestom Trenčín a Fakultou architektúry je veľkou in-

špiráciou pre ďalší investičný rozvoj na území mesta. V uply-

nulom roku mali študentské návrhy na  vyuţitie ţelezničného 
mosta po jeho znefunkčnení z titulu modernizácie ţelezničnej 

trate veľký ohlas. Právom predpokladáme, ţe rovnako zaujmú 
aj tohtoročné práce,“ na záver povedala vedúca Útvaru archi-

tektúry a územného plánovania v Trenčíne Ing. arch. Adriana 

Mlynčeková.  
Za Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity 

vystúpil Ing. arch. Juraj Furdík, CSc., ktorý konštatoval, ţe 
záujmové územie študenti zhodnotili z pohľadu urbanistic-

kého, architektonického a výtvarného diela v architektúre 

a takto vznikli aj ich pracovné skupiny. Aktivitu študentov 
zhodnotil aj prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., ako 

dobrú a zaujímavú. 
Na záver vystúpil primátor Ing. Trenčína Branislav 

Celler, ktorý poďakoval študentom a ich učiteľom archi-

tektúry, ţe venovali svoje úsilie na zdokumentovanie vyuţitia 
ďalej lokality v Trenčíne, ktorá svojou rozlohou zaberá 120 

ha. „Som rád, ţe mladí tvorcovia nám ponúkli nezaťaţený 
pohľad na vyuţitie plôch pri rieke, pretoţe súčasníci mesta sú 

zahľadení do súčasných podôb mesta a málo kedy si dokáţu 

predstaviť niečo nové, niečo moderné, niečo čo sa vyskytuje 
v iných častiach Európy a tým presadzovať novátorské prís-

tupy v architektúre. Po minuloročných skúsenostiach a prvých 
dnešných pozitívnych ohlasoch som presvedčený, ţe mesto 

bude s architektmi kooperovať aj v budúcnosti.“ 

www.trencin.sk 13.07.2009 
 

Ţeleznice Slovenskej republiky odštartovali v stredu 5. au-
gusta 2009 projekt „Moderná stanica“, ktorý je zameraný na 

obnovu vybraných ţelezničných staníc v spolupráci so sú-

kromnými partnermi. Medzi prvými štyrmi vybranými ţelez-

http://www.trencin.sk/
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ničnými stanicami, pre ktoré bol zahájený výber partnerov na 

ich obnovu a vypísaná verejná obchodná súťaţ je aj ţelezničná 

stanica Trenčín. Cieľom projektu je zvýšenie kultúry cesto-
vania, komfortu a bezpečnosti cestujúcich  a návštevníkov 

ţelezničných staníc. „Stanica, ktorá vzíde z projektu by mala 
byť miestom, v ktorom sa podarí spojiť čo najkomfortnejšie 

cestovanie s maximálnym vyuţitím času stráveného čakaním 

na ţelezničné spojenia prostredníctvom adekvátneho kultúrno-
spoločenského vyţitia a sluţieb. Našou ambíciou je, aby sa 

moderná ţelezničná stanica stala aj miestom stretnutí a prí-
jemne stráveného času,“ povedala hovorkyňa Ţelezníc Sloven-

skej republiky Martina Pavlíková. Medzi primátormi dotknu-

tých miest a Ţelezníc Slovenskej republiky prebieha intenzív-
na komunikácia s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu spoluprácu. 

„Chceme zabezpečiť poţiadavky všetkých dotknutých strán 
tak, aby nové stanice boli prínosom nielen pre cestujúcu ve-

rejnosť, ale aj pre mestá a ich obyvateľov,“ dodala Martina 

Pavlíková. Investorom projektu nebudú Ţeleznice Slovenskej 
republiky, ale súkromní partneri. Tí by sa mali v rámci pro-

jektu „Moderná stanica“ zaviazať vykonať obnovu ţeleznič-
ných staníc prostredníctvom investícií, pričom ako protihod-

notu za vynaloţené investície získajú od Ţelezníc Slovenskej 

republiky právo dlhodobo uţívať komerčné priestory v rámci 
revitalizovanej stanice. Súťaţiť sa bude prostredníctvom pia-

tich parametrov, pričom najdôleţitejším bude celková výška 
preinvestovaných prostriedkov. Výsledky snahy nájdenia 

vhodných súkromných partnerov pre prvé štyri stanice by mali 

byť známe uţ koncom roka 2009 
www.trencin.sk 06.08.2009 

 
Obchodno-zábavné centrum Aupark v Trenčíne sa napriek 

prianiu investora budúci rok 2010 stavať asi nezačne. Primátor 

mesta Ing. Branislav Celler povolenie stavby podmieňuje 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4516134&ids=2
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vyriešením dopravy v blízkosti centra. Miesto, kde má Aupark 

vyrásť sa nachádza medzi Ulicami Knieţaťa Pribinu a Pa-

lackého pri zjazde z cestného mosta v blízkosti historického 
jadra mesta. Pre investora to znamená, ţe sa najskôr musí 

vybudovať viacpruhový kruhový objazd pod mostom a aţ 
následne môţe začať stavať. Spoločnosť HB Reavis uţ od 

mesta odkúpila väčšinu potrebných pozemkov. Ešte jej chý-

bajú tie, kadiaľ vedie cesta z mosta. Tá má zaniknúť a všetky 
autá budú schádzať z druhej strany na kriţovatku pod mostom. 

Mesto ju plánuje prebudovať na kruhový objazd s viacerými 
pruhmi. V kúpnej zmluve sa o vyriešení dopravnej situácie 

pred samotnou stavbou Auparku nepíše. „V tomto prípade nie 

je zmluvne ošetrenie potrebné, nakoľko vyriešenie dopravnej 
situácie pred samotnou výstavbou je vecou stavebného ko-

nania,“ reagovala Martina Dušová z kancelárie trenčianskeho 
primátora. Podmienku mesta primátor Ing. Branislav Celler 

ohlásil pri prezentácii riešenia kriţovatky pod mostom, keď 

povedal, ţe „investor musí počítať s tým, ţe najskôr bude 
upravená kriţovatka a s ňou súvisiace komunikácie.“ Hovorca 

HB Reavis Roman Karabelli v tejto veci povedal, ţe „je to 
názor pána primátora, o ktorom budeme rokovať. Nemôţeme 

robiť nič proti mestu, ktoré vydáva stavebné povolenie.“ 

Podľa jeho slov tento postoj mesta môţe znamenať jeden aţ 
dvojročný posun začiatku realizácie investície. Mesto oča-

káva, ţe HB Reavis sa bude na výstavbe objazdu pod mostom 
finančne podieľať. Roman Karabelli hovorí, ţe s tým rátajú, 

avšak neplánujú zaplatiť celú stavbu. Vyčíslenie nákladov na 

vybudovanie kruhového objazdu a úpravu okolitých ulíc nie 
sú zatiaľ známe. Mesto má vypracovanú len štúdiu a tá je 

zverejnená na webovej stránke mesta. HB Reavis uţ medzitým 
poţiadal o výrub stromov v parčíku, ktorý sa na jeho pozem-

koch nachádza. Mesto toto konanie prerušilo. „Dôvodom pre-

rušenia bola neúplná ţiadosť. Mesto zaslalo spoločnosti výzvu 
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na odstránenie nedostatkov podania,“ dodala Martina Dušová. 

Len pre osvieţenie pamäti uvádzame, ţe s výstavbou Auparku 

v centre mesta okrem občianskych aktivistov nesúhlasí aj 
Smer - SD, ktorý je v mestskom zastupiteľstve v opozícii. V 

petícii „Neničme park Auparkom“ sa podarilo získať 8.666 
hlasov. Na základe petície občanov sa uskutočnilo referendum 

o stavbe Auparku 11. júla 2009, na ktoré prišla však len de-

satina voličov a tak bolo neplatné. Z tých, čo prišli k vo-
lebným urnám, drvivá väčšina bola proti. „Účasť dokazuje, ţe 

výstavba Auparku nie je otázka, ktorá by Trenčanov aţ tak 
škrela,“ konštatoval po výsledku referenda Celler. 

www.sme.sk  04.08.2009 

 
Plánovaná rekonštrukcia schodov v Trenčíne na Ulici J. 

Halašu sa začala v pondelok 21. septembra 2009 a potešila Ju-
ţanov. Do dvoch mesiacov by sa mali dočkať kolaudácie. 

Dovtedy je prechod scho-

dmi zakázaný. Práce by 
mohli spomaliť jedine 

nepriaznivé poveternost-
né podmienky. „Začali 

sme s búraním jestvujú-

cich schodov, ktoré boli 
naozaj v dezolátnom sta-

ve. Po rozbití betónu sa 
dostaneme na základy, 

ktoré zhutníme a vystuţí-

me. Potom môţeme be-
tónovať. Práce na scho-

disku načas preruší tech-
nická prestávka, počas 

ktorej musí betón vyzrieť 

a naň sa poloţíme ka-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4516137&ids=6
http://www.sme.sk/
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menné platne,“  objasnil proces rekonštrukcie stavbyvedúci 

Ing. Jozef Lipták z rovnomennej dodávateľskej firmy. Tá sa 

podľa zmluvy zaviazala kompletne obnoviť schodisko a 
kamenný povrch zo ţuly. Mesto Trenčín jej zaplatí 67.998,41 

euro s DPH. Opravu schodov privítala aj pani Viera z naj-
väčšieho trenčianskeho sídliska, keď povedala, ţe „uţ bol 

najvyšší čas. Nedalo sa tadiaľ vôbec chodiť, najmä v zime to 

bolo otrasné. Aj som si tam zvrtla nohu.“ Pošmyknutiam 
a úrazom by mal byť koniec. „Nepoškodené povrchové platne 

z prírodného kameňa pracovníci firmy očistia a zdrsnia. Takto 
protišmykovo upravené sa dajú znova pouţiť. Nevyhovujúce 

budú nahradené novými, vynovia sa aj poškodené časti zá-

bradlia,“  vysvetlil Ing. Jozef Lipták.  Nezabudlo sa ani na naj-
menších. Zvetrané betónové pásy určené pre detské kočíky 

budú nahradené oceľovými lyţinami. 
www.trencin.sk 22.09.2009 

Pomocná evidencia 708/1/09  

 
Vstupné priestory Posádkového klubu Trenčín do piatku 23. 

októbra 2009 patrili výstave ovocia, zeleniny a kvetov s príz-
načným názvom Čo príroda dala. Organizátorom štvrtého 

ročníka zaujímavej akcie bol Okresný výbor Slovenského 

zväzu záhradkárov v spolupráci s Posádkovým klubom Tren-
čín. Plody svojej celoročnej práce vystavovali popri Tren-

čanoch aj záhradkári z Nemšovej, Soblahova či hostia z No-
vého Mesta nad Váhom. Okrem ovocia, zeleniny, kvetov a 

medu výstava ponúka semená a rôzne druhy postrekov. 

„Chceme ukázať, čo sa nám podarilo dopestovať. Popritom sa 
porozprávame a poradíme  si navzájom,“ priblíţila obsah po-

dujatia tajomníčka trenčianskej pobočky Slovenského zväzu 
záhradkárov Boţena Galovská. K ovocinárom neodmysliteľ-

ne patria aj včelári. Na výstave preto predstavovali aj oni 

rôzne druhy medu a chýrnu trenčiansku medovinu. „Včelári 

http://www.trencin.sk/
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a záhradkári sú od seba závislí. Keď jej dobrý rok, sú spokojní 

jedni aj druhí,“ pripomenul včelár Ing. Milan Krivý. Podľa 

neho sa tohtoročná včelárska sezóna zaradí medzi tie prie-
merné. „Na jar to vyzeralo sľubne, v lete však chýbala vlaha, 

a preto bolo menej nektáru.“  
www.trencin.sk 21.010.2009 

 

Ďalšia ulica v mestskej časti Záblatie bola odkanalizovaná, 
keď bola vyuţitá rozkopávka cesty na Malozáblatskej ulici. 

Na dokončení chýbajúcej kanalizácie sa dohodlo mesto so 
súkromným investorom, ktorý za ulicou stavia nové objekty 

a ku všetkým rodinným domom na ulici vybudoval na vlastné 

náklady kanalizačné prípojky za takmer 170-tisíc eur. „Po 
dvoch mesiacoch je ulica dokončená, vrátane prípojok, novej 

asfaltovej pokrývky aj obrubníkov,“ povedal poslanec mest-
skej časti Trenčín Západ Martin Barčák.  

Podľa niektorých občanov však celá ulica nie odkana-

lizovaná a dokončená. Potvrdzuje to obyvateľ tejto lokality 
Jozef Plško „bývam na tejto ulici, o ktorej sa hovorí ako o 

ulici s hotovou kanalizáciou a prípojkami pre všetky rodinné 
domy. Nie je to 

však pravda. Nový 

asfalt nie je na celej 
ulici, ale iba na jej 

časti. Za zákrutou 
zostal kus blatovej 

cesty, ktorý pripo-

mína stavenisko.“ 
Na kritiku odpo-

vedal  viceprimátor 
Tomáš Vaňo, keď 

povedal, ţe tam 
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boli nejaké problémy a asfaltovanie sa muselo odloţiť. Chýba-

júci kus cesty bude dokončený v priebehu budúceho týţdňa.  

www.sme.sk 31.10.2009 
 

Na území mesta Trenčín sa počas októbra 2009 uskutočnilo 
tradičné jesenné upratovanie. V tomto období vozidlo Ecocar 

odváţalo veľkoobjemové kontajnery zo stanovíšť. V perma-

nencii boli aj ramenové a malé hákové nakladače, ktoré do-
čisťovali stanovištia po odvoze posledného kontajnera. Ob-

jemný odpad bol uloţený na skládku Luštek v Dubnici nad 
Váhom, nebezpečné odpady boli odovzdané na zneškodnenie. 

Záhradkári sa zbavovali nahromadeného biologického odpadu 

zo svojich políčok a sadov do pristavených veľkoobjemových 
kontajnerov umiestnených v blízkosti záhradkárskych osád. 

Biologicky rozloţiteľný odpadový materiál sa zhodnotil 
v kompostárni. Celkové náklady na jesenné upratovanie sa 

vyšplhali na 21.804,21 eur 

Na jednotlivých stanovištiach s výnimkou záhradkárskych 
osád boli umiestnené dva veľkoobjemové kontajnery na 

ukladanie biologicky rozloţiteľného i objemného odpadu. Na 
správnosť ukladania odpadu dohliadali zamestnanci firmy 

Marius Pedersen, ktorá spolupracovala pri jesennom zbere 

odpadu 
A ešte trocha štatistiky : 

- počet stanovísk – 92 
- počet záhradkárskych osád – 17 

- počet vývozov – objemný odpad – 149 

- počet vývozov – biologický rozloţiteľný odpad – 158 
- mnoţstvo objemného odpadu – 165,3 t 

- mnoţstvo rozloţiteľného odpadu – 119,9 t 
- mnoţstvo motorového a mazacích olejov – 0,4 t 

- mnoţstvo obalov s obsahom nebezpečných látok – 3,4 t 

- mnoţstvo ţiariviek a iného odpadu s ortuťou – 0,003 t 

http://www.sme/
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- mnoţstvo zariadení obsahujúce chlófluórové uhlovodíky 

(chladničky) – 3,05 t 

- mnoţstvo elektrických a elektronických zariadení – 7,31 t 
- mnoţstvo opotrebovaných pneumatík – 2,37 t 

www.trencin.sk 30.11.2009 

 

Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne v rok 2009 

vyhlásil desať verejnosti voľne prístupných jaskýň v Trenčian-
skom kraji. Dosiaľ bola v Trenčianskom kraji sprístupnená 

jediná, Bojnická hradná jaskyňa. V Trenčianskom kraji je po-
dľa speleológov niekoľko stoviek jaskýň, niektoré majú len 

pár metrov, iné sú zas veľmi ťaţko prístupné. Aj keď nedo-

sahujú veľkosť ani krásu tých stredoslovenských, viaceré z 
nich si podľa Bohuslava Kortmana z Jaskyniarskeho klubu 

Stráţovské vrchy zaslúţia pozornosť širšej verejnosti.  
Podľa vestníka Ministerstva ţivotného prostredia Sloven-

skej republiky Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne 

ako voľne prístupné jaskyne vyhlásil : 
- Brloh a Brloţnú dieru v okrese Prievidza,  

- Jelenskú jaskyňu v katastri Trenčianskych Teplíc,  
- Opatovskú jaskyňu v okrese Trenčín,  

- Babirátku v okrese Povaţská Bystrica,  

- Hradnú a Čerešňovú jaskyňu v katastri Uhrovského 
Podhradia 

- Hájsku jaskyňu v katastri Ráztočna, okres Prievidza, 
- Košútovu jaskyňu v katastri Nitrianskeho Rudna, okres 

Prievidza,  

- Ţernovskú jaskyňu v katastri Omastinej, okres Prievidza. 
Ako sa uvádza vo vestníku, jaskyne sú prístupné náv-

števníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a 
historických hodnôt. 

Najväčšou jaskyňou v Trenčianskom kraji je „Četníkova 

svadba“ na Stráţove v Stráţovských vrchoch. Má dĺţku viac 

http://www.trencin/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5299052&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5299051&ids=6
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ako tisíc metrov. Pod Stráţovom neďaleko Pruţiny sa nachá-

dza asi najznámejšia Pruţinská Dúpna jaskyňa, ktorá sa 

písomne spomínala uţ v roku 1860. Je ľahko prístupná s 
veľkým vchodom, momentálne uzavretým ţeleznou bránou. 

Jaskyniari tým chránia netopiere, ktoré v nej zimujú. Pred-
pokladá sa, ţe jaskyňa vznikla pred viac ako piatimi miliónmi 

rokov. Je dlhá asi 300 metrov. Sú v nej mohutné kvapľové 

stalagmity a stalagnáty. Steny a strop pokrývajú sintrové ná-
teky a útvary rozličných podôb. V období od mája do októbra 

v roku by čoskoro tieţ mala byť prístupná záujemcom, podľa 
informácie z krajského úradu ţivotného prostredia sa ešte 

musí doriešiť, akým spôsobom bude otvorená. Bez sprievodcu 

by do nej totiţ nemali nikoho pustiť. 
www.sme.sk 12.12.2009  

Pomocná evidencia 948/1/09  
 

 


