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Verejno – spoločenský ţivot 
 

Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok 14. januára 2010 

v Trenčíne na označenom 

ţelezničnom priecestí Šte-

fánikovej ulice na Hodţo-

vu ulicu pri obchodnom 

dome Billa, keď napriek 

signalizácii vošiel 58-

ročný vodič osobného au-

ta značky BMW z Trenčí-

na na priecestie, kde uvia-

zol medzi závorami. Keď zbadal blíţiaci sa vlak, vyskočil z 

auta a ušiel. Rušňovodič nákladný vlak nedokázal zabrzdiť 

a zabrániť zráţke. Vodič osobného auta a rušňovodič skončili 

bez újmu na zdraví. Priechod bol uzavretý, polícia odklonila 

dopravu. 

www.sme.sk 14.01.2010  

 

V sobotu 16. januára 2010 podvečer sa v mestskej časti 

Opatová na ţelezničnom priecestí stala nehoda, keď rýchlik sa 

zrazil s osobným autom.  Stalo sa tak v priebehu 48 hodín čo 

sa v Trenčíne nepo-

zorný vodič zapríči-

nil druhú nehodu 

s takmer zhodným 

scenárom. 

Podľa dostupných 

informácií z miesta 

nehody, 34 - ročný 

vodič tmavého Peu-

geotu vošiel na chrá-

nené ţelezničné 
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priecestie v čase, keď boli spustené rampy. Keďţe závory sú 

len na jednej strane a to v smere jazdy, vodič pravdepodobne 

vošiel do protismeru a pokúsil sa urobiť „myšičku“ medzi ni-

mi. To sa mu však nepodarilo a ľavou zadnou časťou ho za-

chytil práve prechádzajúci rýchlik v smere od Trenčína.  Stači-

lo doslova pár stotín sekundy a vlak mohol nabrať auto do 

stredu a následky by boli tragické. Narazené auto odhodilo na 

opačnú stranu priecestia a zastavili ho betónové stĺpiky. Zadná 

časť zostala úplne zdemolovaná. Na rušni zostali odtrhnuté 

súčiastky z auta, svetlá a premačknutý nárazník. Ďalšie škody 

budú ešte dodatočne zisťovať. 

V aute sa viezli tri osoby, dvaja muţi a desaťročný chlapec, 

vodičov syn. Toho odviezla sanitka do nemocnice s podozre-

ním na otras mozgu. Ako 

povedali svedkovia, do 

sanitky však kráčal po 

vlastných. 

Rušňovodič rýchlika 

po nehode povedal, ţe mu 

auto vbehlo pod vlak. 

Rozbehnutý vlak zastavil 

aţ cca dvesto metrov od 

miesta stretu. Vlak, ktorý ide 120 kilometrovou rýchlosťou 

dokáţe zastaviť do 1600 metrov od miesta nehody. Pri tejto 

rýchlosti prejde vlak za tri sekundy sto metrov a toto by si ma-

li všetci, ktorí riskujú, uvedomiť.  Počínanie vodiča bolo ne-

zodpovedné a maximálne hazardné, keď pre pár sekúnd risko-

val ţivot vlastného syna i cestujúcich vo vlaku. 

www.sme.sk 16.01.2010 

Pomocná evidencia 18/1/10 

 

Vyrovnané hospodárenie mesta za uplynulé obdobie či prí-

chod taiwanského  investora do trenčianskeho priemyselného 
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parku sa odzrkadlili aj na poslednom hodnotení Európskej ra-

tingovej agentúry (ERA). Tá priradila mestu Trenčín dlhodobé 

ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene 

A-, ktoré predstavuje stabilný výhľad. V krátkodobom ratin-

govom hodnotení získalo mesto hodnotenie S2, čo je najlepšie 

moţné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlho-

dobé ratingové hodnotenie A -. 

„S výsledkom hodnotenia sme spokojní. Aj napriek tomu, 

ţe sa ratingové hodnotenie uskutočnilo v čase hospodárskej 

krízy, udrţujeme si stabilný ratingový status, pretoţe toto 

hodnotenie je v podstate rovnaké, ako sme získali naposledy,“ 

dodal na margo ratingového hodnotenia primátor Ing. Branis-

lav Celler. 

Ratingová agentúra pri hodnotení vychádzala z viacerých 

ukazovateľov uplynulého obdobia. Jedným z nich je finančné 

hospodárenie samosprávy, ktoré agentúra ohodnotila ako sta-

bilné. „V priebehu roka 2009 sme urobili niekoľko opatrení 

vedúcich k úspore beţných výdavkov. Snaţili sme sa však, 

aby tieto obmedzenia čo najmenej pocítili obyvatelia.  Zame-

rali sme  najmä na zníţenie beţných výdavkov na programy, 

akými sú Manaţment a plánovanie, Propagácia a cestovný 

ruch a Interné sluţby. Škrty sa v minimálnej miere týkali prog-

ramov Vzdelávanie, Sociálne sluţby či Ţivotné prostredie. 

V snahe efektívnejšie nakladať s verejnými financiami sa out-

sourtovali ďalšie činnosti mesta, napríklad verejnú zeleň, ktoré 

doteraz zastrešovala mestská rozpočtová organizácia a podob-

ne,“ povedal prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 

František Orolín. 

Pod výsledné hodnotenie sa pozitívne podpísal aj príchod 

nového investora do priemyselného parku. Mestu sa 

v decembri podarilo priviesť do Trenčína taiwanskú spoloč-

nosť AU Optronics, ktorá je tretím najväčším výrobcom LCD 

monitorov. Výrobu plánuje naplno spustiť v roku 2011. „Spo-
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ločnosť postaví v priemyselnom parku výrobné haly a vytvorí 

3 300 nových pracovných príleţitostí. Zároveň si tým mesto 

naplní svoj zámer, ktorým je podporovať investície s tzv. pri-

danou hodnotou,“ zdôraznil primátor.  

Agentúra pri hodnotení zohľadnila aj  prípravu nového 

územného plánu mesta, ktorý podporí jeho ďalší rozvoj a prí-

chod nových investícií. Návrh nového územného plánu by mal 

byť predloţený po zohľadnení všetkých pripomienok na 

schválenie mestskému zastupiteľstvu koncom roka 2010. 

Počas roka 2009 ministerstvo financií zniţovalo daňové 

príjmy, ktoré prerozdeľuje samosprávam a na rok 2010 roz-

počtovalo ďalší pokles týchto príjmov. Z toho dôvodu by malo 

mesto podľa odporúčania ratingovej agentúry, ktorá bude mes-

to naďalej priebeţne monitorovať, opatrne hospodáriť aj na-

sledovný rok 

www.trencin.sk 21.01.2010 

 

Na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour sa v dňoch 

21. aţ 24. januára 2010 

predstavil v samostatnej ex-

pozícii aj Trenčiansky sa-

mosprávny kraj. Výstavný 

stánok Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja s plo-

chou 120 m2 bol situovaný 

v hale B2 vo výstavnom 

centre Incheba Expo Brati-

slava. Spolu vystavovateľmi boli tento rok expozície Tren-

čianskeho samosprávneho kraja boli Regionálne zdruţenie 

Cestovného ruchu Horná Nitra, Zdruţenie Cestovného ruchu 

Trenčianske Teplice, Mesto Trenčín a Matúšovo kráľovstvo. 

Po oficiálnom otvorení veľtrhu 21. januára 2010 o 10. 00 h 

v hale Expo Arena bol o 11. 00 h slávnostne otvorený výstav-

slávnostné otvorenie expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja 

http://www.trencin.sk/
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ný stánok Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými ak-

térmi boli slávny rodák z tohto kraja - Milan Rastislav Štefá-

nik v podaní predsedu Klubu vojenskej histórie Tatranci Mi-

roslava Bilského a predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Pri tejto príleţitosti 

v príhovore pripomenul, ţe tento rok je na Slovensku Rokom 

M. R. Štefánika, keď si 

pripomenieme 130. vý-

ročie narodenia tohto 

významného rodáka z 

Košarísk. Popri bohatej 

histórii kraj nezabúda 

ani na budovanie mo-

dernej infraštruktúry 

pre turistický priemy-

sel. Trenčiansky samo-

správny kraj predstavil počas veľtrţných dní odborníkom 

a širokej verejnosti svoju ponuku v oblasti cestovného ruchu 

vo výstavnom stánku s leitmotívom Sedem divov Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. Bolo to vyvrcholenie celej rady 

aktivít, ktoré sa uskutočnili v uplynulom roku 2009 na zvýraz-

nenie krás a hodnôt Trenčianskeho kraja. Súčasťou expozície 

bola animovaná prezentácia dokumentu ţiakov Strednej 

odbornej školy J. Ribaya 

z Bánoviec nad Bebravou 

o siedmich divoch Tren-

čianskeho samosprávne-

ho kraja, ako aj premieta-

nie dokumentárnych fil-

mov o M. R. Štefánikovi.  

Súčasťou slávnostného 

otvorenia bolo aj odo-

vzdanie ocenení ďalším 
ocenení – Ing. Jaroslav Matejka, Ing. arch. Július Brúna a Ing. Emil Trgiňa 
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osobnostiam a súborom, ktoré sa pričinili o rozvoj regionálne-

ho cestovného ruchu, ako aj o príkladnú reprezentáciu kraja na 

Slovensku a v zahraničí. V tomto roku ocenenie získali : 

- folklórna skupina Hájiček z Chrenovca - Brusna a jej vedúci 

Ing. Emil Trgiňa za udrţiavanie folklórnych tradícií,  

- vedúci Zdruţenia Bludní rytieri z Beckova Ing. Jaroslav 

Matejka za realizáciu 

atraktívnych ukáţok 

dobového ţivota 

v jednotlivých histo-

rických obdobiach na 

Povaţí,  

- ako aj tvorca invenč-

ných propagačných 

materiálov, zanietený 

propagátor diela Voj-

techa Zamarovského a múzea antiky v Trenčíne Ing. arch. 

Július Bruna.  

Počas otváracieho dňa veľtrhu navštívilo expozíciu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja viacero významných hostí. 

Najvzácnejšou návštevou bol prezident republiky Ivan Gaš-

parovič, ktorý podčiarkol niektoré špeciality, ktorými sa kraj 

môţe pochváliť, akým je filmový festival Art Film 

v Trenčianskych Tepli-

ciach. Trenčiansky samo-

správny kraj patrí - podľa 

prezidenta Gašparoviča 

k najkrajším na Slovensku 

a tým, ţe hraničí s Českou 

republikou vytvára aj 

predpoklady na dobré 

vzťahy našich národov. 

Práve z Česka prišiel do 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH s Ing. Rostislavom Vondrouškom 
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stánku aj iný vzácny hosť, minister vlády Českej republiky pre 

miestny rozvoj Ing. Rostislav Vondruška. Trenčiansky ţupan 

ho informoval o intenzívnej spolupráci a viacerých spoločných 

projektoch najmä s partnerským Zlínskym krajom. K pra-

videlným návštevníkom našej expozície patrili predsedovia 

iných slovenských samosprávnych krajov Milan Belica 

z Trnavy, Juraj Blanár zo Ţiliny a bratislavský ţupan Pavol 

Frešo.  

Pre návštevníkov, pre zástupcov médií, majiteľov cestov-

ných kancelárií, pre všetkých, ktorí hľadajú peknú prírodu, 

históriu, kultúru, oddych a záţitky, boli v stánku pripravené 

informácie o turistických atraktivitách kraja, o produktoch 

a zariadeniach cestovného ruchu a významných podujatiach, 

ktoré sa uskutočnia v tomto roku. Ponuku stánku spestrovali 

ľudoví remeselníci, sokoliari, ochutnávka vína a činnosť kú-

peľného maséra a lekára. návštevníci sa mohli zapojiť do ţre-

bovania o hodnotné vecné ceny.  

Vlastné poznámky 

   

Na tlačovej konferencii Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Trenčíne dňa 1. februára 2010 trenčianski policajti v 

prípade tragického pádu stanu na festivale Pohoda nevzniesli 

ţiadne obvinenie. Zástupca okresného policajného riaditeľa v 

Trenčíne Ján Mičic, reagoval na medializované informácie, ţe 

policajti nechystajú obvinenie na organizátora festivalu Mi-

chala Kaščáka. Ján Mičic povedal, ţe najskôr musia naštudo-

vať znalecký posudok z Ústavu súdneho inţinierstva v Ţiline, 

ktorý by mali dostať do rúk tento týţdeň a aţ potom budú ro-

biť ďalšie kroky. Vznesenie obvinenia môţu preto podľa jeho 

slov vzniesť moţno aţ o niekoľko mesiacov.  

Ján Mičic ďalej uviedol, ţe v prípade je predčasné hovoriť, či 

trestná zodpovednosť vedie k organizátorom festivalu, alebo 

nemeckým majiteľom spadnutého stanu. Znalecký posudok 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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totiţ dokazuje, ţe stan bol zle postavený, a preto spadol. Polí-

cia podľa Jána Mičica zatiaľ nedostala ani vyjadrenie z ne-

meckej strany. 

Sita 01.02.2010 

 

Veľtrh Holiday World 2010 sa konal v dňoch 4. - 7. febru-

ára 2010 na výstavisku Praha – 

Holešovice v súbehu troch ob-

ľúbených veľtrhov,  keď spolu 

s HW prebiehali aj Top Gastro 

a Golf World Prague 2010 na 

celkovej výstavnej ploche 

24.000 m2, kde sa predstavilo 

837 vystavovateľov zo 47 kra-

jín celého sveta. 31.710 náv-

števníkov malo moţnosť nechať sa vtiahnuť do lákavého sveta 

cestovania, gastronómie, golfu a ochutnať z toho najlepšieho, 

čím moţno naplniť voľný čas. Záštitu nad veľtrhmi prevzal 

minister pre miestny rozvoj Českej republiky Ing. Rostislav 

Vondrouška.  

Tento 19. ročník prestiţného stredoeurópskeho veľtrhu ces-

tovného ruchu Holiday World 2010 v súčasnej ekonomickej 

situácii bol vrcholnou akciou svojho druhu, dôleţitým ukazo-

vateľom trendov, noviniek, metód predaja a komunikácie s 

klientmi. Vystavovatelia i or-

ganizátor veľtrhu, spoločnosť 

Incheba Praha, prišli s mnoţ-

stvom noviniek. Prezentácia 

českých regiónov pod ná-

zvom „České regióny“ sa 

s výnimkou Prahy predstavili 

v plnej sile. Zo Slovenska 

samostatne vystavovali Tren-
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čiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Tr-

navský samosprávny kraj, Bratislavský kraj, Bratislava mesto 

a mesto Piešťany. Mnoho zástupcov krajov, miest, vystavalo v 

spoločnom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Trenčian-

sky samosprávny kraj predstavil svoju ponuku v oblasti 

cestovného ruchu vo výstav-

nom stánku s hlavným motí-

vom „Sedem divov Tren-

čianskeho samosprávneho 

kraja“. Spolu vystavovateľ-

mi boli Mesto Trenčín a Re-

gionálne zdruţenie Cestov-

ného ruchu Horná Nitra. 

Účasť na veľtrhu splnila dva 

podstatné ciele, predovšetkým, ţe bola príleţitosťou dostať sa 

priamo do kontaktu s potenciálnymi návštevníkmi, rozšíriť 

mnoho konkrétnych informácií o kraji, zachytiť aktuálne po-

ţiadavky a zároveň absolvovať celý rad sprievodných podujatí 

a stretnutí s profesionálmi v tejto brandţi, ktorí poskytujú 

sluţby a produkty, ktoré môţu priniesť skvalitnenie a inovo-

vanie ponuky v oblasti cestovného ruchu.  

www.tsk.sk 10. februára 2010 

Pomocná evidencia 84/1/2010 

 

Zasadnutie Študentského fóra v Trenčíne dňa 9. februára 

2010 tretie v aktuálnom školskom roku 2009/2010 bolo záro-

veň volebným. Keďţe pôvodná predsedníčka Martina Kriţa-

nová navštevuje maturitný ročník, nastal čas určiť jej nasle-

dovníka. Z trojice kandidátov na post predsedu študenti vybra-

li Rebeku Vaňovú zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 

podpredsedom sa stal Andrej Barborka, prvák zo Strednej 

zdravotníckej školy v Trenčíne a funkciu tajomníčky prebrala 

študentka Obchodnej akadémie Dr. Hodţu v Trenčíne Kristí-
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na Madajová. Funkcia ústrednej sekretárky pripadla  Luize 

Sellovej. 

Odchádzajúca predsedníčka Martina Kriţanová zhodnoti-

la svoju prácu v Študentskom fóre takto : ,,Je to také moje die-

ťa, ktorému som sa 

snaţila dať úplne 

všetko. Medzi naše 

najväčšie pýchy patrí 

organizácia osláv 17. 

novembra ako Dňa 

študentstva, ktorá sa 

konala v roku 2008. 

Ale najviac hrdá som 

na to, ţe sme zvládli zorganizovať trojdňový festival africkej 

hudby „One world one life“, ktorý sa konal v parku v Zla-

tovciach koncom minulého leta.“ Jej prácu zhodnotil vicepri-

mátor Tomáš Vaňo ako veľmi dobrú a jej skúsenosti chce vy-

uţiť ešte do jej odchodu na spracovanie „Koncepcie práce 

s mládeţou“ v meste Trenčín. Ide o veľmi dôleţitý dokument, 

avšak v našom meste ešte stále chýba. Novozvolená predsed-

níčka Rebeka Vaňová má pred sebou ťaţkú úlohu, aby udrţala 

tempo rozvoja nastavené jej predchodkyňou. „Budem sa na-

ozaj veľmi snaţiť, aby som nesklamala jednak členov, ale ani 

Maťu, ktorá organizáciu zaloţila. Dúfam, ţe mi bude stále po-

ruke, keď budem niečo potrebovať. Chcem, aby za mňa hovo-

rili hlavne činy.“  

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 130/1/2010 

 

Pravidelné stretnutie predstaviteľov cirkví pôsobiacich na 

území mesta Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom 

má uţ niekoľkoročnú tradíciu. Aj tento rok nebol výnimkou, 

keď 4. apríla 2010 ich prijal primátor na pôde mestského úra-
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du, aby sa tak spoločne obzreli za rokom 2009 a nahliadli 

do plánov na najbliţšie obdobie. „Uplynulý rok nebol pre ni-

koho jednoduchý, cirkvi a náboţenské spolky nevynímajúc. 

Moţno sa nám všetky plány a ciele naplnili. Verím však, ţe 

projekty v roku 2010 sa vám podarí uskutočniť k spokojnosti 

všetkých,“ vyjadril 

presvedčenie v úvode 

stretnutia primátor 

mesta Ing. Branislav 

Celler. Potom sa 

k slovu dostali prí-

tomní predstavitelia. 

Ako prvý sa o slo-

vo prihlásil správ-

ca farnosti Svätej Ro-

diny na sídlisku Juh Jozef Varhaník, ktorý s potešením kon-

štatoval, ţe „farská novostavba je uţ obývateľná.“ Zostáva eš-

te dorobiť suterén a prístupovú cestu. Pre najbliţšie obdobie 

bude nutné uvaţovať s údrţbou fasády samotnej budovy kos-

tola. Hovoril aj o moţnom pomenovaní priestoru pred chrá-

mom, ktoré by 

mohlo niesť pome-

novanie podľa 

chrámu, teda Ná-

mestie Sv. Rodiny. 

Tak, ako v iných 

farnostiach, aj na 

Juhu sa mnoţstvo 

ľudí zapojilo do 

zbierky pre zeme-

trasením postihnuté Haiti.  

V tomto roku sa uvaţuje piaristickom kostole sv. Františka 

Xaverského na Mierovom námestí, ţe by chceli počas roka 
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zreštaurovať barokové lavice, informoval správca kostola pá-

ter Peter Franek z Kolégia piaristov. Renovovať sa bude eta-

povito. V nadväznosti na pripravovanú rekonštrukciu námestia 

chcú piaristi skultúrniť aj priestory dvora, ktorý je v ich vlast-

níctve. 

Evanjelický farár Ján Bunčák pôsobí v Trenčíne uţ dva-

násť rokov a bol potvrdený na obdobie ďalších desiatich rokov 

vo funkcii. Počas týţdňa vyučuje nábo-

ţenstvo na školách od Drietomy po 

Trenčiansku Teplú. Vyzdvihol dôstojný 

vzhľad evanjelického cintorína na Hor-

nom Šianci najmä pred Pamiatkou zo-

snulých. Zároveň upozornil na nesprat-

níkov, ktorí z miesta posledného odpočinku robia smetisko. 

Nakoľko v Orechovom je evanjelický cintorín na mestských 

pozemkoch, zaujímal sa o moţnosť jeho prevodu do vlastníc-

tva cirkvi. 

Zástupca Ţidovskej náboţenskej obce Martin Hodál po-

ţiadal mesto Trenčín o pomoc pri údrţbe cintorína. 

V spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky by 

chceli oţiviť činnosť v synagóge, kde 

by od leta tohto roka mal vzniknúť 

výstavno-kultúrny priestor pre mest-

skú galériu, ktorej priestory na Miero-

vom námestí č. 22 boli odpredané. In-

formoval, ţe po takmer dvoch desať-

ročiach bolo v Trenčíne zvolené menej konzervatívne vedenie 

cirkvi a počet ľudí hlásiacich sa k tomuto náboţenstvu vzrás-

tol.  

Aj správca gréckokatolíckej farnosti Igor Cingeľ zazname-

nal v uplynulom roku narastajúci počet farníkov a zvýšené 

mnoţstvo krstov, pretoţe do oblasti západného Slovenska 

smeruje viac obyvateľov z východného Slovenska za prácou. 
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Sú to najmä vojaci z povolania so svojimi rodinami. V roku 

2009 si trenčianski gréckokatolíci pripomenuli 5. výročie ofi-

ciálneho vzniku gréckokatolíckej farnosti v meste Trenčín.  

Apoštolskej cirkvi na Slovensku sa podľa zástupcu biskupa 

Štefana Papa podarilo v uplynulom roku 2009 uskutočniť 

viaceré zámery, jednak, ţe zrekonštruovali objekt v Púchove, 

rozdali vianočné balíčky sociálne znevýhodneným rodinám 

a naďalej sa venovali systematickej práci s deťmi, mládeţou a 

dospelými. Hovorilo sa o moţnom vyuţití priestorov 

v Kultúrnom centre Dlhé Hony pre náboţenskú činnosť.  

Trenčiansky mestský znak by sa mohol dostať do kozmu. S 

touto zaujímavou správou vyrukoval Jozef Abrman 

z Kresťanských zborov, ktoré si onedlho pripomenú 10 rokov 

pôsobenia v meste Trenčín. Americký raketoplán Endeur na 

jednej zo svojich posledných misií by mal do kozmu vziať aj 

symbol veľkonočného baránka, ktorý je symbolom Trenčína, 

nakoľko jeden z astronautov je prívrţencom Kresťanských 

zborov a fandí Trenčanom v ich práci.  

Cirkev Jeţiša Krista Svätých neskorších dní (mormóni) 

zdruţuje v Trenčíne zhruba 25 členov a mladých misionárov, 

ktorí sa venujú bezplatnej výučbe angličtiny. Podľa Petra 

Václava sa orientujú aj na poskytovanie humanitárnej pomoci.  

Adventisti zastúpení Jánom Muráňom sa snaţia do svojich 

akcií zapájať predovšetkým deti a mládeţ. S pozitívnym ohla-

som verejnosti sa stretol muzikál Stretnutie svetov. Bola po-

skytnutá informácia, ţe cirkevné spoločenstvo uţ niekoľko ro-

kov aktívne vykonáva charitatívnu v Bolívii, kde sa venuje 

výstavbe modlitební a sluţbe v tamojších väzniciach. 

Na záver stretnutia poďakoval primátor Ing. Branislav Cel-

ler prítomným predstaviteľom cirkevných spoločností za ich 

uţitočnú prácu a všetkým zaţelal veľa síl do ďalšieho obdo-

bia. 

Vlastné poznámky 
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Vládna strana Smer - Sociálna demokracia dňa 28. februára 

2010 v predstihu organizoval oslavy medzinárodného dňa ţien 

v Trenčíne. V úvode osláv predseda vlády Slovenskej republi-

ky Róbert Fico zdôraznil, ţe tento sviatok nie je ţiadnym 

komunistickým preţitkom, pretoţe pripomína boj newyor-

ských krajčírok za lepšie podmienky v práci. 

V zaplnenej trenčianskej športovej hale na Sihoti Róberta 

Fica vítali prevaţne staršie ţeny spolu s Róbertom Kaliňá-

kom, Dušanom Čaplovičom a Jaroslavom Baškom a prí-

tomné „dievčence“ bavili vtipmi o ţenách a vzťahoch. Po asi 

40 minútach politici pódium opustili. Programom ďalej  spre-

vádzal humorista Peter Marcin, ktorý vystupuje aj vo verej-

noprávnej Slovenskej televízií. Divákov bavil spievaním hi-

tov, známych z relácie Repete. Na záver ešte vystúpil so svo-

jimi hitmi český pesničkár Dalibor Janda. Ţeny okrem záţit-

kov odchádzali domov aj s darovanou ruţou. 

nedeľa 28. 2. 2010 20:42 

Pomocná evidencia 112/1/2010 

 

Dňa 10. februára 2010 predpoludním sa v priestore pred 

Obvodným úradom 

v Trenčíne uskutoč-

nilo podujatie pre ši-

rokú verejnosť, pre-

dovšetkým pre deti 

a mládeţ, v ktorom si 

pripomenuli Deň jed-

notného európskeho 

núdzového telefón-

neho čísla „112“. 

Ţiaci si pozreli dispečerské pracovisko tiesňovej linky 112 

a praktické ukáţky zloţiek integrovaného záchranného systé-

mu činnosti záchranných zloţiek – Rýchlej záchrannej pomoci 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5769275&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5769275&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5769273&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5769274&ids=2
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a Hasičského a záchranného zboru Trenčín, v ktorej bola vy-

slobodzovaná zranená osoba z vraku osobného vozidla, po-

skytnutie prvej pomoci a odvoz zraneného a uhasenie horiace-

ho osobného vozidla.  

Vlastné poznámky 

 

Na zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja dňa 24. febru-

ára 2010 poslanci 

rozhodli, ţe novo-

zvolené zastupiteľ-

stvo bude mať v no-

vom funkčnom ob-

dobí dvoch podpred-

sedov Ing. Milan 

Panáček a PaedDr. 

Jozef Boţik, PhD. 

Za výkon funkcie do-

stane mesačne prvý 

menovaný 1700 eúr a druhý 1500 eúr. Zastupiteľstvo na tomto 

zasadnutí schválilo predsedov a členov dvanástich komisií, 

ktoré budú pracovať pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samo-

správneho kraja v tomto zloţení :  

1) Komisia mandátová :  
predseda : Viliam Cíbik,  

členovia : Mária Janíková, Jozef Habánik, Eleonóra Porub-

cová, Juraj Hort.  

2) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone ve-

rejnej funkcie :  predseda  : Richard Makýš,  

členovia :  Jozef Boţik, Katarína Macháčková, Milan Dérer, 

Marián Kvasnička.  

3) Komisia finančná a majetková :  
 predseda : Anna Halinárová,  

zľava – PaedDr. Jozef Boţík, PhD., Ing, Milan Panáček 
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členovia – poslanci  :  Jozef Trstenský, Eva Bočincová, Ka-

rol Janas, Vojtech Čičmanec, Táňa 

Kňaţková, Ján Krátky, František 

Tám.  

členovia – neposlanci :  Mária Hajšová, Miroslav Stacho, 

Juraj  Hamaj, Jozef Jakubík, Tomáš 

Vaňo, Jozef Topoľský. 

4) Komisia dopravy :  

 predseda : Rastislav Čepák,  

 členovia – poslanci : Jozef Trstenský, Zuzana Máčeková, 

Ján Cipov, Milan Berec, Viera Zbo-

ranová, Juraj Gavač, Dušan Bubla-

vý.  

 členovia – neposlanci :  Viliam Fraňo, Ľubomír Bereš, Ma-

rián Topoľčanyi, Boris Ondraško, 

Ladislav Chudoba, Anton Stanko. 

5) Komisia školstva a športu : 

 predseda : Milan Berec  

 členovia – poslanci :  Jozef Boţik, Slávka Súlovská, Peter 

Bulík, Štefan Gaman, Pavol Jurčík, 

Eleonóra Porubcová, Karol Janas.  

 členovia – neposlanci : Ľubomír Ţeliezka, Vladimír Bačik, 

Daniel Beníček, Ľuboš Vida, Anna 

Chalúpková, Karol Korintuš. 

6) Komisia regionálneho rozvoja :  
 predseda : Anna Vitteková,  

 členovia – poslanci : Pavol Krištof, Viera Zboranová, Ján 

Cipov, Jozef Habánik, Pavel Halab-

rín, Juraj Hort, Iveta Randziaková.  

 členovia – neposlanci : Ján Podmanický, Juraj Bakoš, An-

ton Šuňal, Emil Mendel, Zdenko 

Capák, Ján Gabčo. 
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7) Komisia investícií, územného plánovania a ţivotného 

prostredia :  
 predseda : Jozef Stopka,  

 členovia – poslanci : Pavol Krištof, Ján Krátky, Milan Be-

rec, Ján Cipov, Milan Dérer, Miroslav 

Adame, Iveta Randziaková.  

 členovia – neposlanci : Viktor  Kvaššay, Jozef Štefkovič, 

Ján Kišš, Igor Kvasnica, Ľubomír 

Slavík, Pavol Čiernik. 

8) Komisia zdravotníctva a humánnej farmácie :  
 predseda Miloš Pagáč,  

 členovia – poslanci : Vojtech Čičmanec, Miroslav Staník, 

Noman Ehsan, Henrich Gašparík, 

Ladislav Gerlich, Slávka Súlovská, 

Milan Panáček.  

 členovia – neposlanci : Norbert Turanovič, Ľuba Petrovičo-

vá, Mina Bobocká, Milan Pašmik, 

Amália Ondičová, Tibor Guštafík. 

9) Komisia sociálnej pomoci :  
 predseda : Vojtech Čičmanec,  

 členovia – poslanci : František Tám, Táňa Kňaţková, Mária 

Janíková, Anna Halinárová, Ľuboš Sa-

vara, Eva Bočincová, Viliam Cíbik.  

 členovia – neposlanci : Rudolf Kollár, Viera Jurikovičová, 

Zdenka Tvrdá, Anna Jurdíková, 

Pavol Crkoň, Branislav Horník. 

10) Komisia kultúry :  
 predseda : Peter Bulík,  

 členovia – poslanci :  Ladislav Pavlík, Pavel Halabrín, Fran-

tišek Tám, Milan Panáček, Zuzana 

Máčeková, Marián Kvasnička, Ľuboš 

Savara.  
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 členovia – neposlanci : Štefan Jambor, Viliam Poruban, Jo-

zef Herbulák, Michaela Geisbache-

rová, Viera Hanáčková, Ladislav 

Kšiňan. 

11) Komisia medzinárodnej spolupráce a cestovného ru-

chu :  
 predseda : Ľuboš Savara,  

 členovia – poslanci :  Štefan Gaman, Marián Kvasnička, 

Michard Makýš, Dušan Bublavý, 

Pavol Jurčík, Juraj Gavač, Peter 

Bulík.  

 členovia – neposlanci : Katarína Pavličková, Ján Fusko, 

Jarmila Schmidová, Erik Hanzel, 

Zdena Baláţová, Marián Sopčák. 

12) Komisia legislatívno-právna :  
 predseda : Ján Krátky,  

 členovia –poslanci :  Ján Kanaba, Juraj Hort, Ľuboš Savara, 

Peter Bulík, Anna Vitteková, Katarína 

Macháčková, Štefan Mjartan.  

 členovia – neposlanci :  Mária Zimanová, Jaroslav Hujík, 

Ivan Steiner, Jozef Hedera, Jarmi-

la Jamborová, Martin Mikloš. 

Zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie      

č. 1/2010, ktoré určilo výšku dotácie na prevádzku a mzdy na 

ţiaka neštátnej základnej umeleckej školy a dieťa neštátneho 

školského zariadenia na kalendárny rok 2010 s účinnosťou od 

1. marca 2010.  

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stratégiu odborného vzde-

lávania a prípravy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Uzne-

senie sa zameralo, aby Stratégia odborného vzdelávania pre-

rástla do konca roku 2010 do Koncepcie odborného vzdeláva-

nia a prípravy  Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
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Zastupiteľstvo schválilo viacero návrhov na schválenie po-

dania ţiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturál-

nych fondov a iných programov Európskej únie. Ide predo-

všetkým o projekty v rámci Operačných programov : Vzdelá-

vanie, Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Českej 

republiky na roky 2007-2013, Program Interreg 4. C, ako aj 

Regionálny operačný program.  

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie niekoľko informatívnych 

správ : 

- zabezpečovanie správy Fondu mikroprojektov Operačného 

programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika –

Česká republika, 

- hodnotenie činnosti Informačného centra Európe Direct 

v Trenčíne, 

- sumarizácia  činnosti zastúpenia Trenčianskeho samospráv-

neho kraja v Bruseli za rok 2009. 

Hlavný kontrolór 

predloţil Správu 

o výsledkoch kon-

trolnej činnosti za 2. 

polrok 2009, a sprá-

vu o vybavovaní 

sťaţností a petícií na 

Úrade Trenčianske-

ho samosprávneho 

kraja za 2. polrok 

2009. Poslanci po-

tom schválili hlavnému kontrolórovi polročnú odmenu za ob-

dobie druhého polroka 2009. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 109/1/2010 
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 Na Adolfa Hitlera niekto premaľoval premiéra Róberta Fica 

na bilborde pri futbalovom štadióne AS v Trenčíne na Sihoti. 

Stalo sa tak pravdepodobne počas víkendu. Róbertovi Ficovi 

aj pozmenili jeho heslo „Pre ľudí za Slovensko“ na „Pre lóve 

zo Slovenska“. 

Krajská predsedníčka 

Smeru – Sociálna demo-

kracia v Trenčíne Ing. 

Magda Košútová sa o 

premaľovaní bilbordu 

dozvedela od agentúry Si-

ta. Povedala, ţe si bilbord 

pôjde pozrieť a určite bu-

de jeho odstránenie riešiť 

s reklamnou agentúrou, u ktorej si reklamu objednali. 

www.sme.sk 08.03.2010 

Pomocná evidencia 133/1/2010 
 

      Vzájomné rokovania najvyšších predstaviteľov krajskej rady 

Zdruţenia podnikateľov Slovenska v Trenčíne s predstaviteľ-

mi vyvrcholilo v stredu 10. marca 2010 podpísaním Dohody 

o vzájomnej spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 

krajom a krajskou radou Zdruţenia podnikateľov Slovenska 

v Trenčín, podpísanou MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH a 

Ing. Jaroslavom Ďurkovským a ďalšími dvoma členmi kraj-

skej rady zdruţenia Ing. Bohumilom Zlochom a Ing. Miro-

slavom Stachom. Dohoda vznikla na základe dlhoročnej dob-

rej spolupráce so zámerom vytvárania optimálnych podmie-

nok na tvorbu ekonomického, hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Trenčianskeho regiónu. 

Zdruţenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým 

zdruţením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky, 

zaloţeným v novembri roku 1989. Postupne sa stalo rozhodu-

júcim reprezentantom súkromného podnikateľského stavu, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5818242&ids=1
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5818241&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5818244&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5818244&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5818243&ids=2
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ktorý do roku 1989 na Slovensku prakticky neexistoval. Od 

roku 1993 je členom Európskej konfederácie asociácií malých 

a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. ZPS je zakladajú-

cim členom organizácie, ktorá zastrešuje zdruţenia zamestná-

vateľov, Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá zastupuje 

podnikateľov zamestnávajúcich cca 350 000 zamestnancov a 

produkujúcich cca 70 % hrubého domáceho produktu na Slo-

vensku. Zdruţenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej čin-

nosti ťaţiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a ga-

rantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia. Vzá-

jomná spolupráca Zdruţenia podnikateľov Slovenska, krajskej 

rady Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja by mala 

posilniť identifikáciu, analýzu a spoločné riešenie problémov 

na území celého kraja aj vo vzťahu k ostatným územným cel-

kom. 

www.tsk.sk 11.03.2010 
 

Astronaut americkej vesmírnej inštitúcie NASA Jim Dut-

ton sa pozná s trenčianskou kresťanskou organizáciou, ktorá 

organizuje letné tábory. Na znak úcty k ich práci pri najbliţ-

šom 131.  štarte  raketoplánu Discovery zoberie so sebou aj 

erb mesta Trenčína.  

Astronaut Jim Dutton mimo svojej profesie sa venuje aj 

spoločenstvu Trinity Fellowship vo Friendswoode v Texase. 

Vďaka tomu sa pozná s texaskými animátormi, ktorí spolupra-

cujú s Kresťanskými zbormi na organizácii letných táborov v 

Trenčíne s názvom „Angličtina hrou“. Tábory sú od roku 2007 

spoločným projektom Kultúrneho centra aktivity a Kresťan-

ského zboru v Trenčíne. Projekt nesie názov „Tábory bez hra-

níc“. Jim Dutton organizátorov táborov prekvapil vyhlásením, 

ţe na znak ich práce vezme erb Trenčína do vesmíru.  

www.sme.sk 06.03.2010 

Pomocná evidencia 132/1/2010  

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5809125&ids=1
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Mesto Trenčín pred štyrmi mesiacmi spustilo novú turistic-

kú stránku visittrencin.sk. Za prvé štyri mesiace roka 2010 

presiahla stotisíc kliknutí od 26 tisíc individuálnych návštev-

níkov. 

Je to trojnásobok celkovej minuloročnej návštevnosti sekcie 

turista na hlavnej mestskej webovej stránke trencin.sk. Ako 

ďalej uviedla riaditeľka Kultúrno-informačného centra 

v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková. Pri zachovaní tohto 

trendu môţu tento rok očakávať desaťnásobný nárast ročnej 

návštevnosti turistických webových stránok. „To vysoko pre-

kračuje náš cieľ, ktorý sme si stanovili pred realizáciou pro-

jektu.” 

Kultúrno-informačné centrum sa rozhodlo spustiť samostat-

nú turistickú stránku na základe prieskumu, podľa ktorého po-

lovica oslovených 

návštevníkov čerpala 

informácie o meste z 

webu. Ďalších 40 % 

od známych a len de-

satina informácie 

získala z tlačených 

materiálov, návštev 

veľtrhov či z návšte-

vy v cestovnej kance-

lárii.“ Aj to bol jeden 

z hlavných dôvodov, prečo hlavnú časť našej energie venuje-

me budovaniu kvalitnej informačnej databázy a webovej 

stránke,” uviedla Mgr. Renáta Kaščáková. Na stránke sú ak-

tualizované kultúrne, spoločenské, či športové podujatia. Po-

núka tipy na vyuţitie voľného času aj výlety do okolia. „Na 

stránke pribudla tieţ moţnosť rezervácie ubytovania, vyhľa-

dávanie cez mapu, moţnosť stiahnutia určitého typu informá-

cií do mobilného telefónu cez bluetooth, moţnosť rezervovať 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5781474&ids=6
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si vstupenky na aktuálne podujatia cez formulár, kategorizácia 

pamiatok a sluţieb v cestovnom ruchu a iné.” Kultúrno-

informačné centrum sa podľa jej slov zároveň snaţí osloviť 

všetky subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu, aby svoju po-

nuku na jej stránke prezentovali. 

www.sme.sk 03.03.2010 

Pomocná evidencia 124/1/2010 

 

V nedeľu 7. marca. 2010 sa v kinosále Hviezda uskutočnila 

celomestská oslava Medzinárodného dňa ţien. Podujatie reali-

zované pod záštitou mesta Trenčín v spolupráci s občianskymi 

zdruţeniami Trenčín Juh a Trenčín Sever a agentúrou Tonas, 

otvoril moderátor 

trenčiansky rodák 

Štefan Skrúcaný 
piesňou „Svetová 

sláva“. Primátor mes-

ta Trenčín, Ing. Bra-

nislav Celler, poprial 

všetko najlepšie ţe-

nám, mamičkám, ba-

bičkám a dievčatám, 

ktorým patrilo sviatočné nedeľné popoludnie. Symbolicky, za 

všetky ţeny, odovzdal kyticu kvetov Emílii Šteiningerovej, 

ktorá sa uţ takmer štyridsať rokov aktívne venuje folklórnemu 

súboru Radosť. Na javisku kinosály sa postupne predstavili 

tanečné skupiny Aura, Korzo a Goonies. Úsmev na tvárach 

divákov vyčarili deti z folklórneho súboru Radosť. Zaplnenú 

kinosálu rozospieval hosť večera Pavol Hammel. Pesničky na 

ţelanie prítomných dám rozdávali radosť a kinosálu naplnili 

chytľavými tónmi. Pavol Hammel rozospieval všetky generá-

cie. Kaţdá z prítomných ţien si pri odchode slávnosti prevzal 

z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a pos-
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lancov mestského zastupiteľstva Branislava Zubričaňáka a 

Juraja Holúbka. 

Vlastné poznámky 

 

Oslavy 65. výročia oslobodenia spod nemeckého fašizmu 

sa aj tento rok 

uskutočnili v Tren-

číne uţ tradične pri 

Pamätníku umuče-

ných na Brezine 

dňa 9. apríla 2010. 

Po smútočnom 

chorály, za znenia 

ktorého poloţili 

jednotlivé delegá-

cie vence vďaky, pri ktorom nechýbali zástupcovia diploma-

tického zboru Bieloruska, Ruskej federácie na Slovensku, 

priami účastníci protifašistického odboja, Mesta Trenčín, 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obvodného úradu 

v Trenčíne, Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, spoločenských organizácií, politických 

strán a hnutí a v neposlednom ra-

de študenti stredných a ţiaci zá-

kladných škôl sa k zhromaţdeným 

občanom prihovoril primátor Mes-

ta Trenčín Ing. Branislav Celler 

a predseda Ústrednej rady Sloven-

ského zväzu protifašistických bo-

jovníkov Pavol Sečkár. Obaja slávnostní rečníci priblíţili zlo-

ţité obdobie pred celým národom spred 65 rokov, keď našim 

regiónom sa prehnalo obdobie fašistickej zlovôle a zanechalo 

v našich domoch za sebou mlčiace hroby, plačúce vdovy 

a deti. Súčasne odsúdili tých, ktorí spochybňujú obetavosť 

delegácia mesta Trenčín  pri pietnom akte 
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slovenského národa na oslobodení, ako aj tí, ktorí uţ zabudli 

na tieto zverstvá a oţivujú myšlienky rasovej nenávisti 

a xenofóbie. 

Po pietnom akte na Brezine v Posádkovom klube Veliteľ-

stva síl výcviku a podpory Ozbrojených Slovenskej republiky 

sa uskutočnila vernisáţ filatelistickej výstavy venovanej                

65. výročiu oslobodenia mesta Trenčín. Kurátor výstavy Jozef 

Korený priblíţil vo svojom príhovore prípravu obyvateľstva 

na obranu Trenčína pred 

ustupujúcimi fašistickými 

vojskami a oslobodzova-

nie Červenou a Rumun-

skou armádou. V priebe-

hu vernisáţe výstavy bolo 

odovzdaných 117 medailí 

priamym účastníkom pro-

tifašistického odboja, kto-

ré im udelil minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav 

Baška, Pamätné listy Mesta Trenčín odovzdal primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler. Pamätnú medailu M. R. Štefá-

nika 1. triedy si prevzal od predsedu Ústrednej rady Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov veterán druhej sve-

tovej vojny Ľudovít Kaliský. Veteráni druhej svetovej vojny 

Samuel Vozárik, Štefan Šteflovič a Alexej Cimbalák pre-

vzali z rúk zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slo-

vensku pamätnú medailu udelenú prezidentom Ruskej federá-

cie pri príleţitosti 65. výročia ukončenia Veľkej vlasteneckej 

vojny.  

Na druhý deň 10. apríla 2010 sa konal 35. ročník turistické-

ho pochodu „Vojenská päťdesiatka“ za účasti 120 turistov, 

ktorého tradíciu zaloţili príslušníci vojenského útvaru na tren-

čianskom letisku. 

Trenčianske noviny 12.04.2010 

minister Jaroslav Baška pri prejave k veteránom  
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Pomocná evidencia 189/1/2010 

 

Premiér Vlády Slovenskej republiky Róbert Fico navštívil 

dňa 22. marca 2010 supermarket Tesco v Trenčíne – Belej, 

aby sprístupnil pre verejnosť samoobsluţný mliečny automat. 

Na otvorení sa zúčastnil minister poľnohospodárstva Ing. 

Vladimír Chovan a predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  

Pri otvorení mliečneho 

automatu sa premiér vyjad-

ril, ţe neprevareného mlie-

ka z automatu nebojí. „Ja 

som chlapec z dediny, na 

takomto mlieku som od-

chovaný. Nepredpokladám, 

ţe by mi to spôsobilo neja-

ké ťaţkosti. Odporúčajú ho 

prevariť pre deti, ale mys-

lím, ţe dospelí to zvládnu.“  

V súvislosti s predajom nepasterizovaného mlieka sa ozval 

minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Richard 

Raši, keď ho podporila aj dotáciami. „Mlieko, ktoré sa u nás 

pouţíva takouto formou, je absolútne zdravé, hygienicky ne-

škodlivé a vrelo ho odporúčame. Prevárať by ho podľa neho 

mali len pre deti, chorých a starých ľudí a osobám s oslabenou 

imunitou.“ Ďalej zdôraznil, ţe mlieko je nevyhnutnou súčas-

ťou výţivy, pričom poukázal na nízku spotrebu mlieka a 

mliečnych výrobkov na Slovensku. Značne zaostávame za 

štátmi Európskej únie. Napríklad, kým v roku 2007 bola spot-

reba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku 155 kg na 

jedného obyvateľa za jeden rok, v krajinách Európskej únie to 

bolo 300 kg na osobu. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5903970&ids=2
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Záverom treba konštatovať, ţe 19. marca 2010 bol spre-

vádzkovaný samoobsluţný mliečny automat v obchodnom 

dome Juţanka v sídlisku Juh za účasti ministra Slovenskej re-

publiky Ing. Vladimíra Chovana. 

Vlastné poznámky 
 

       Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prijal v utorok 23. marca 2010 Nitrian-

skeho sídelného biskupa  Mons. Viliama Judáka. Nitriansky 

sídelný biskup po stretnutí 

vyzdvihol, ţe s predsedom 

Trenčianskeho samospráv-

neho kraja má Nitrianske 

biskupstvo veľmi dobré 

vzťahy a ţe cirkev chce 

participovať na hodnotách, 

ktoré sú obom stranám 

spoločné. Konkrétne pri-

pomenul starobylé pútnické miesto Skalku, o ktorom spoločne 

rozprávali a kde si dohodli na určitých krokoch spoločného 

budovania tohto krásneho pútnického miesta. Ţupan MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH. doplnil, ţe chcú nájsť podobný spoloč-

ný model, aký sa uplatnil pri Farskom kostole v Trenčíne, kde 

sa Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín a katolícka 

cirkev dali dokopy a kaţdý obnovil určitý priestor. Katolícka 

cirkev zreštaurovala kostol, Mesto Trenčín námestie pred kos-

tolom a Trenčiansky samosprávny kraj Karner sv. Michala. 

„Aj na Skalke hľadáme spoločnú reč, aby sme si vzájomne 

pomohli, aby sme toto nádherné miesto zachovali pre ďalšie 

generácie,“ dodal predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  

www.tsk.sk 24.03.2010 

pomocná evidencia 201/1/2010 

 

zľava - MUDr. Pavol Sedláček a Mons. Viliam Judák 

http://www.tsk.sk/
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Maratón ocenení učiteľskej verejnosti pri príleţitosti Dňa 

učiteľov odštartoval Trenčiansky samosprávny kraj v Galérii 

M. A. Bazovského 24. 

marca 2010, kde ocenili 20 

učiteľov zo škôl v pôsob-

nosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Pri tejto 

príleţitosti predseda Tren-

čianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH povedal, ţe 

„práca pedagóga je nesmierne náročná, pretoţe doba v ktorej 

ţijeme, vyţaduje od kaţdého reagovať na neduhy, ktorým 

mladí ľudia nevedia odolať. Som presvedčený, ţe ekonomická 

situácia v štáte sa zlepší a tým sa umoţní zlepšiť aj finančné 

zabezpečenie učiteľov. Iste vás, vyznamenaných učiteľov za-

tiaľ poteší ocenenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Oceňujem vyznamenaných učiteľov, ţe zapájaním sa do rôz-

nych projektov so svojimi 

ţiakmi v rámci Slovenska aj 

v medzinárodnom merítku 

dobre prezentujú Trenčiansky 

samosprávny kraj.“ Na záver 

svojho príhovoru vyjadril po-

ďakovanie za vynaloţenú prá-

cu pre spokojnú mladú gene-

ráciu.  

Potom prijalo dvadsať pe-

dagógov ocenenie z rúk predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. Vladislava Petráša. Z tren-

čianskych učiteľov prevzali ocenenia Mgr. Eva Fujáková zo 

Strednej odbornej školy Trenčín, Ul. Pod Sokolicami, Ing. 
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Magdaléna Kroupová zo Strednej odbornej školy stavebnej 

Emila Belluša v Trenčíne, RNDr. Anton Mikolášek zo 

Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, RNDr. Oľga Neštu-

ková zo Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne 

a Mgr. Anna Vráblová z Jazykovej školy v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 191/1/2010, 192/1/2010 

 

Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler dňa 15. aprí-

la 2010 ocenil dvanástich pedagógov základných a mater-

ských škôl na tradič-

nom podujatí pri príle-

ţitosti Dňa učiteľov. 

Vo svojom príhovore 

trenčiansky primátor 

vyzdvihol obetavosť 

všetkých pedagogic-

kých pracovníkov, oso-

bitne  dvanástich oce-

nených, a poprial im veľa ďalších úspechov. Prítom-

ným poďakoval za prácu, ktorú robia pre deti s cieľom, aby 

z nich vyrástli šťastní a spokojní ľudia.  

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ zá-

kladných a materských škôl sa snaţí 

vytvárať čo najlepšie podmienky, aby 

školy nielen dobre vyzerali čo sa týka 

vzhľadu, ale aby boli vytvorené čo naj-

lepšie podmienky na samotnú realizá-

ciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Samospráva kaţdoročne vyčleňuje zo 

svojho rozpočtu takmer 26 % na škol-

stvo a vzdelávanie a okrem toho pri-

spieva nad rámec normatívu sumou 

Kadlecová Irena 

Holcingerová Mária 
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viac neţ 16 eur na kaţdého jedného ţiaka,“ zdôraznil vo svo-

jom príhovore zástupca primátora Tomáš Vaňo a s prianím 

zdravia, trpezlivosti a mnoţstva úspešných a šikovných ţiakov 

sa pripojil ku gratulantom. 

Bývalá dlhoročná učiteľka a 

poslankyňa mestského zastupi-

teľstva a členka jeho komisie 

školstva, mládeţe a športu 

Marta Blahová vo svojom 

príhovore zaţelala svojim na-

sledovníkom, aby sa im darilo 

v ţivote, škole i v rodinách. 

„Budúcnosť je fantázia, minulosť je história, prítomnosť je 

dar. Uţite si dnešný deň, ktorý patrí iba vám. Nezabúdajte, ţe 

úsmev a láskavá ruka sú dôleţité atribúty kaţdého dobrého 

pedagóga,“ pripomenula. 

V mene svojich kolegov sa prihovorila jedna z ocenených, 

zástupkyňa riaditeľa pre prvý stupeň Základnej školy na Ho-

dţovej ulici, Alena Múdra, keď povedala, ţe „kaţdý z nás 

učiteľov sa snaţí vychovať z detí slušných a zodpovedných 

mladých ľudí.  Naše povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním, 

stojí za to. Moţno však chýba trošku prestíţe a spoločenského 

ocenenia ani nie tak našej práce, ako nášho povolania.“ Na zá-

ver  zaţelala všet-

kým prítomným 

mnoho energie, síl 

a entuziazmu do 

ďalšej práce, ústre-

tových nadriade-

ných, veľa milých 

detí a chápajúcich 

rodičov a šťastie 

v osobnom ţivote. 

Marta Bláhová 

spoločná fotografia vyznamenaných 
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Potom prijali ocenenia z rúk predstaviteľov mesta : 

- Ľubomír Adamko, Základná umelecká škola K. Pádivého 

- Mária Holcingerová, Základná škola, Veľkomoravská ul. 

- Mgr. Mária Hôrková, Základná škola, Ul. L. Novomeské-

ho  

- Mgr. Irena Kadlecová, Základná škola, Ul. Na dolinách 

- RNDr. Katarína Kijovská, Základná škola, Kubranská ul. 

- Mgr. Renáta Krivošová, Základná škola, Ul. Dlhé Hony 

- Jana Madarašiová, Materská škola, Ul. M. Turkovej 

- Mgr. Iveta Majeríková, Základná škola, Východná ul. 

- Mgr. Alena Múdra, Základná škola, Hodţova ul. 

- Alena Papierniková, Materská škola, Ul. M. Turkovej 

- Mgr. Alena Pišková, Základná škola, Bezručova ul. 

- Iveta Suletyová, Materská škola, Kubranská ul. 

Vlastné poznámky 
 

Najúspešnejší  športovci za rok 

2009 sa dňa 20. apríla 2010 stretli 

v obradnej sieni mestského úradu, 

kde si z rúk primátora Mesta Trenčín 

Ing. Branislava Cellera prevzali 

pamätné listy a vecné ocenenia. Na 

trenčianskej radnici sa najúspešnejší športovci stretávajú pra-

videlne uţ niekoľko rokov. Medzi ocenenými za rok 2009 tra-

dične nechýbali karatisti, atléti, cyklisti, vzpierači, hokejisti, 

kanoisti, florbalisti, tanečníci či 

fitnesky – všetko úspešní repre-

zentanti, ktorí šíria dobré meno 

Trenčína svojimi výkonmi doma 

aj v zahraničí. Tie menej obvyklé 

športové odvetvia zastupovali 

paraolympionik Rastislav Ture-

ček – závodník v disciplíne handbike, manţelia Reţní 

z cechu zlatokopov, drţiteľ titulu „Najsilnejší Slovák 2009“ 

Dagmar Kubínska 

Ingrid Śuchánková 



57 

 

Branislav Golier či Michal Dušička a Alexandra Bílovská – 

členovia zmiešanej posádky dračej lode, ktorá si z vôd na maj-

strovstvách sveta v Račiciach vylovila 6 zlatých a dve strie-

borné medaily. Celkom si ocenenie odnieslo dvadsaťdva ju-

niorských a seniorských športovcov a štyri kolektívy. 

„Som rád, ţe mesto sa môţe hrdiť vynikajúcimi výsledkami 

a športovcami nielen v tradičných disciplínach, ale aj v tých 

menej obvyklých. Všetkým vám gratulujem k dosiahnutým 

úspechom. Nesmiem zabudnúť ani na trénerov a rodičov, ktorí 

vám vytvárali podmienky na váš športový rast a napredovanie. 

Ste vzormi pre svojich kolegov a mládeţ. Prajem vám najmä 

veľa zdravia, aby ste mohli napredovať a verím, ţe sa splnia 

všetky vaše športové očakávania,“ povedal vo svojom prího-

vore primátor Ing. Branislav Celler.  

Svoju prítomnosť na slávnosti v obradnej sále mestského 

úradu na záver všetci prítomní zapísali do mestskej kroniky 

títo športovci : 

Ingrid Suchánková – karate  

Dagmar Kubinská – karate    

Andrej Šťastný – hokej  

Eduard Hartmann ml. – hokej  

Radovan Trefný – hokej  
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Karin Matejková – kanoistika  

Tomáš Zigo – kanoistika  

Marcel Virga – kanoistika  

Tomáš Aţaltovič – cyklistika  

Gabriel Mészáros – florbal  

HK Dukla Trenčín druţstvo juniorov – hokej 

Rastislav Tureček – handbike  

Helena Reţná, Jozef Reţný – šport zlatokopov  

Július Maťovčík – cyklistika  

Miroslav Kováč – vytrvalostný beh a beh do vrchu  

Simona Brecíková, Róbert Pavlík – štandardné tance  

Mariana Holbová – fitness  

Branislav Golier – kategória silní muţi  

Jozef Gabrhel – vzpieranie  

Michal Dušička, Alexandra Bílovská – dračie lode  

ŠK 1. FBC Trenčín –  florbal  

TJ Dukla Trenčín – vzpieranie, druţstvo ţien  

TJ Dukla Trenčín – vzpieranie, druţstvo muţov 

Vlastné poznámky  

 

Tragédia poľského lietadla nad Smolenskom v Bielorusku, 

v ktorom letela kompletná poľská vládna garnitúra na čele 

s prezidentom Poľskej republiky Lechom Kačinským 

a manţelkou na pietne oslavy Katynskej tragédie oslovila aj 

čelných predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrne-

ho ţivota n Slovensku. Aj primátor Trenčína Ing. Branislav 

Celler reagoval na túto tragédiu kondolenčným listom, ktorý 

zaslal splnomocnenému veľvyslancovi Poľskej republiky na 

Slovensku Andzrejovi Krawczykovi a primátorovi partnerské-

ho poľského mesta Tarnow Ryszardovi Ścigalovi. Vyjadril v 

ňom  hlbokú sústrasť a poľutovanie nad tragédiou poľského 

národa.  
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V liste sa okrem iného napísal „S hlbokým zármutkom sme 

 v meste Trenčín prijali nečakanú a pre nás nepochopiteľnú 

správu o tragickej smrti poľského prezidenta, jeho manţelky, 

ako aj ďalších predstaviteľov a občanov Poľskej republiky. 

Táto tragédia otriasla naším mestom, veď u Vás máme veľa 

priateľov a naše národy sú si veľmi blízke. Stojíme pri poľ-

skom národe v tejto ťaţkej chvíli. Myšlienky a postoje obetí 

budú ţiť ďalej aj keď bolesť spôsobená ich stratou sa nedá ni-

čím nahradiť. Spolu s občanmi nášho mesta chcem vysloviť 

úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a celému Poľsku. Hl-

boko cítime s Vami vo Vašom ţiali. Prosíme, vyjadrite za nás 

sústrasť poľskému ľudu.“ 

www.trencin.sk 15.04.2010 

Pomocná evidencia 260/1/2010  

 

Mesto Trenčín by malo mať podľa marcových prieskumov 

zastúpenie v dvoch politických stranách. Šancu dostať sa do 

parlamentu má súčasná poslankyňa Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Magda Košútová za stranu Smer a krajský a 

mestský poslanec PhDr. Marián Kvasnička za Kresťansko-

demokratické hnutie. 

V prípade úspechu v nadchádzajúcich parlamentných 

i mestských voľbách by mohol PhDr. Marián Kvasnička se-

dieť rovno na troch stoličkách. Súčasný poslanec Trenčian-

skeho samosprávneho kraja a poslanec mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne má na kandidátke KDH číslo šestnásť. 

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magda 

Košútová a bývalá poslankyňa zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja kandiduje za stranu Smer pod číslom 22. 

Do parlamentných volieb určila Sloboda a Solidarita 

z Trenčína dve kandidátky Zuzanu Aštaryovú s číslom 21 

a Mgr. Renátu Kaščákovú s číslom 33.  

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6058635&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6058635&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6058628&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6058628&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6058637&ids=6
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Lídrom kandidátky Komunistickej strany Slovenska je 

Trenčan PhDr. Jozef Hrdlička, bývalý poslanec Národnej ra-

dy Slovenskej republiky a predseda Komunistickej strany Slo-

venska. 

Politológ Miroslav Kusý hovorí, ţe politici uţ dávno ne-

chcú byť poslancami kvôli presvedčeniu, lebo „je to vysoko 

atraktívny dţob, poskytujúci veľa peňazí za málo námahy. 

Presvedčenie uţ dávno ustúpilo do pozadia, ide skôr o výnim-

ky. Kto chce uspieť, musí slúţiť vedeniu svojej strany, drţať 

hubu a krok.“ 

www.sme.sk 19.4.2010  

pomocná evidencia 235/1/2010 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja rokova-

lo dňa 28. apríla 2010 na svojom riadnom 3. zasadnutí. 

V rámci  rokovania v programe o prevodoch majetku  regio-

nálni poslanci zverili do správy nový majetok :  

1. rekonštruované a modernizované priestory do správy Centra 

sociálnych sluţieb Lipovec v Hornom Srní,  

2. a nové röntgenové zariadenia do správy Nemocnice 

s poliklinikou v Povaţskej Bystrici. 

Poslanci rozhodli o upustení od vymáhania pohľadávok v 

celkovej sume 46.152,23 euro. Išlo o účtovne nevymoţiteľné 

pohľadávky predovšetkým u školských zariadení z obdobia 

rokov 1991 aţ 2006. Väčšinu z týchto záväzkov  kraj prevzal 

v rámci delimitačných protokolov, spolu so strednými školami 

od 1. júla 2002. 

Krajské zastupiteľstvo ďalej schválilo : 

- viacero dodatkov k organizačnému poriadku stredných škôl 

a jeden dodatok k zriaďovateľskej listine Školského interná-

tu v Trenčíne, 

- 5 % spolufinancovanie dvoch europrojektov v rámci Regio-

nálneho operačného programu. Išlo o  rekonštrukciu 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6058623&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6058629&ids=2


61 

 

a zateplenie Centra sociálnych sluţieb v Nitrianskom Pra-

vne a projekt Turisticko-informačného portálu Trenčianske-

ho samosprávneho kraja. 

Krajské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informačné správy 

: 

- rozvojovom programe verejných prác na roky 2011/2013,  

- o účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch 

cestovného ruchu v 1. štvrťroku 2010,  

- o spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja s partner-

skými regiónmi v zahraničí v minulom roku, 

- o hospodárení Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za rok 2009,  

- a správu o troch zdravotníckych zariadeniach v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

       Na záver rokovania regionálny parlament schválil : 

- delegovanie štvoríc nových zástupcov Trenčianskeho samo-

správneho kraja do 52 rád škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja, 

- zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výborov 

pre otázky zamestnanosti v Novom Meste nad Váhom, 

v Partizánskom, v Povaţskej Bystrici, Prievidzi a v Tren-

číne. 

www.tsk.sk 28.04.2010 

Pomocná evidencia 259/1/2010 

 

V polovici riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 29. apríla 2010 sa počas krátkej prestávky nie-

kde zabudli koaliční poslanci. Opozícia to vyuţila a postarala 

sa o predčasný koniec rokovania. Dovtedy poslanci preroko-

vali necelú polovicu riadneho programu. Keď prišiel na rad 

bod číslo šesť, predsedajúci viceprimátor Tomáš Vaňo preru-

šil rokovanie na desať minút. Po prestávke sa však do rokova-

http://www.tsk.sk/
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cej sále nevrátili viacerí poslanci, prevaţne z koalície, ktorú 

tvoria poslanci za Sociálno-demokratickej a kresťanskej únie – 

Demokratická Strana, Ľudovej strany – Hnutia za demokratic-

ké Slovensko a Kresťansko-demokratického hnutia. Vďaka 

oneskorencom ostalo v zasadačke 13 prihlásených poslancov z 

25 členného zastupiteľstva. Nezávislý poslanec Ing. Róbert 

Lifka sa rozhodol svoju kartičku vytiahnuť, tým uţ nebola za-

hlásená nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo nebolo schopné 

uznášania sa. Preto predsedajúci v súlade s legislatívou ukon-

čil predmetné zasadnutie mestského zastupiteľstva a vyhlásil 

zvolanie nového zasadnutia na prerokovanie zostávajúceho 

programu na 16,00 h dňa 6. mája 2010 

Poslancom tak zostali prerokovať v náhradnom termíne dve 

všeobecne záväzné nariadenia a informatívna správa o ziste-

niach nedostatkov Národným kontrolným úradom Slovenskej 

republiky a  správou o činnosti Útvaru školstva Mestského 

úradu v Trenčíne a návrhom vstupu mesta Trenčín do Európ-

skej siete miest mieru. 

www.sme.sk 29.04.2010 

pomocná evidencia 263/1/2010 
 

 

       Pri príleţitosti šiesteho výročia vstupu Slovenska do Európ-

skej únie pripravilo mesto Trenčín dňa 1. mája 2010 pestrý 

program. V rámci podu-

jatia „Otvorená Európa  - 

Otvorené mesto“ pre 

Trenčanov a návštevní-

kov v historickom centre 

mesta sa uskutočnilo 

mnoţstvo zaujímavých 

vystúpení a sprievod-

ných akcií. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6125469&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6125469&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6125468&ids=6
http://www.sme.sk/
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Všetko to začalo ešte dňa 30. apríla 2010, keď na Mierovom 

námestí bol poobede postavený uţ tradičný máj vyzdobený 

stuţkami, ktoré naň uviazali deti z folklórneho súboru Radosť. 

Neskôr sa deti predstavili aj dvojhodinovom vystúpení si svo-

jím programom. 

Na prvého mája 

oslavy na Mierovom 

námestí otvoril o 10. 

hodine koncert mla-

dých umelcov Mest-

ského dychového or-

chestra Trenčín za 

Základnej umeleckej 

školy Karola Pádivé-

ho v Trenčíne, ktorý 

po hodine vystriedalo Divadlo Neline z Budmeríc s diva-

delným predstavením „Postrach Samko“. Po obede sa na pó-

diu amfiteátra postupne predstavili s hodinovými vystúpenia-

mi ľudová hudba Borovienka, folklórny súbor Kubran, brati-

slavská country rocková skupina Santa Fé, tanečné skupiny 

Aura a Goonies. Ako posledný vystúpil finalista Eurovision 

song contest 2010 Maroš Bango. Na Mierovom námestí po-

čas celého programu okrem jarmoku ľudovo-umeleckých vý-

robkov prebiehali aj 

sprievodné akcie pre 

deti, ako výtvarné 

dielne a športové 

súťaţe, ktoré pripra-

vilo Kultúrne cen-

trum Aktivity zo 

sídliska Juh. 

Dobrou náladou 

ţilo aj Štúrove ná-
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mestie, o ktorú sa postarali dychové hudby ešte pred prvým 

májom Textilanka, Skalanka, Vlčovanka a Bodovanka. Vy-

vrcholilo prvomájovou veselicou pri fontáne vodníka Valentí-

na, keď do tanca hrala dychová hudba Drietomanka. Na zá-

ver treba dodať, ţe prvému mája ţičilo v Trenčíne krásne teplé 

počasie 

vlastné poznámky 

 

Mestskú veţu otvo-

rili pre verejnosť dňa 

1. mája 2010 v rámci 

tradičného mestského 

prvomájového po-

dujatia „Otvorená 

Európa – Otvorené 

mesto“ z bezplatným 

vstupom pre všetkých 

návštevníkov. V tejto 

súvislosti informovala riaditeľka Kultúrno-informačného cen-

tra Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, ţe aj v tomto roku sa 

plánujú priestory veţe oţiviť výstavami, alebo inými poduja-

tiami. Priestor ponúkneme amatérskym, alebo začínajúcim 

umelcom, osvedčenej spolupráci s umeleckými školami a po-

dobne. Prvou v sérii výstav bude výstava obrazov amatérskeho 

výtvarníka z Trenčína Gabriela Petráša, ktorej vernisáţ je 

naplánovaná na deň 14. mája 2010. Zároveň dodala, ţe vďaka 

spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčí-

ne bude prevádzka veţe tento rok po prvýkrát zisková, pretoţe 

všetky náklady pre päť pracovníkov s nárokom na príspevok 

na aktivačnú činnosť budú hradené z Európskeho sociálneho 

fondu z programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Len 

pre zaujímavosť mestskú veţu v Trenčíne v minulom roku 
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2009 navštívilo okolo 5.000 návštevníkov a výnos zo vstupné-

ho a predaja suvenírov bol asi 3.600 eúr. 

www.sme.sk 28.04.2010 

pomocná evidencia 259/1/2010 

 

Pri večernom poţiari plechovej garáţe v Trenčíne dňa                

1. mája 2010 prišla o ţivot jedna osoba, ďalšia utrpela zrane-

nie. Ako informoval veliteľ zásahu Pavol Rapant z Hasičské-

ho a záchranného zboru v Trenčíne, poţiar vznikol krátko pred 

21. hodinou neďaleko 

supermarketu Billa len 

päť metrov od ţeleznič-

nej trate. 

Poţiar hasilo osem ha-

sičov pomocou dvoch 

hasičských automobilov. 

Zranenej osoby sa ujali 

zdravotní záchranári a od 

nej sa dozvedeli, ţe v 

zhorenej plechovej garáţi bola ešte ďalšia osoba. Boli to prav-

depodobne bezdomovci. Polícia šetrením zistila, ţe poţiar bol 

zaloţený úmyseľne. 

Trenčianske noviny 03.04.2010 

pomocná evidencia 266/2/2010 

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa uţ po päťkrát predstavil 

širokej bruselskej a európskej verejnosti na podujatí Deň 

otvorených dverí v inštitúciách Európskej únie, ktoré sa ko-

nalo dňa 8. mája 2010. Pri príleţitosti osláv Dňa Európy otvá-

rajú európske inštitúcie svoje dvere s cieľom informovať ve-

rejnosť o svojej činnosti neformálnym spôsobom. Tento rok sa 

prišlo do európskych inštitúcií pozrieť viac ako 5 000 náv-

števníkov. Zastúpenia európskych regiónov v Bruseli sú od 

http://www.sme.sk/
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začiatku súčasťou tejto akcie. Stánok Trenčianskeho samo-

správneho kraja sa nachádzal vo Výbore regiónov spolu s viac 

ako 50 európskymi regiónmi. Trenčiansky samosprávny kraj 

tento rok predstavil unikátne diela študentov Zdruţenej stred-

nej školy sklárskej v Lednických Rovniach. Vystavené expo-

náty obdivovali mladí i starší a záujemcovia si mali moţnosť 

odniesť z trenčianskeho stánku o. i. propagačné materiály aj 

farebné publikácie Zdruţenej strednej školy sklárskej v Led-

nických Rovniach.  

Interaktívna prezentácia nášho kraja bola zaloţená na sú-

ťaţných otázkach pre návštevníkov. Otázky súviseli s histo-

rickými a kultúrnymi pamiatkami v kraji – Čachtický  hrad a 

Alţbeta Báthory, hlavné mesto nášho kraja Bratislava, Bojnic-

ký zámok. Tí, ktorí správne odpovedali na všetky otázky, si z 

trenčianskej expozície odniesli zaujímavé darčeky ako tričká s 

erbom obce Kanianka, perá Trenčianskeho samosprávneho, 

pexeso z mesta Prievidza, faksimilie kraja.  

Medzi návštevníkmi trenčianskeho stánku boli turisti z eu-

rópskych i mimoeurópskych krajín – Japonsko, Čína, Alţír-

sko, Portugalsko, Španielsko, Rumunsko, Poľsko, Litva, Ho-

landsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Belgicko. Prezen-

táciu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli organi-

začne zabezpečilo Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v Bruseli s pomocou dobrovoľníkov - rodákov z Tren-

čianskeho kraja.  

vlastné poznámky  

pomocná evidencia  305/1/2010  

 

Z portugalského mesta Evora prišla do Trenčína ponuka 

realizovať myšlienku spojiť do Asociácie miest mieru, v kto-

rých boli podpísané významné mierové zmluvy. Taká zmluva 

bola podpísaná pred  675 rokmi aj na Trenčianskom hrade dňa 

24. augusta 1335. Trenčín by sa tak mal stať vyslancom eu-
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rópskej siete miest mieru. V spomínanom čase sa na Trenčian-

skom hrade stretli český kráľ Ján Luxemburský, uhorský kráľ 

Karol Róbert z Anjou a poľský kráľ Kazimír. Stanovili si hra-

nice svojich území a vzdali sa územných nárokov. Mierová 

zmluva mala aj hospodársky význam, keď sa jednotlivé kraji-

ny stali najvyspelejšími v Európe. O vstupe mesta Trenčín do 

asociácie bolo stanovené, ţe mestskí poslanci o tomto kroku 

rozhodnú na mestskom zastupiteľstve dňa 5. mája 2010. Z 

ostatných zakladajúcich členov asociácie treba spomenúť mes-

tá Wegeningen v Holandsku, Wermsdorf v Nemecku, Geor-

ama v Grécku, Badajoz v Španielsku, Bulharská Sofia, Uusi-

kaupunki vo Fínsku a Zadar v Chorvátsku. Cieľmi asociácie 

bude rozširovať vzájomnú spoluprácu či propagovať mierové 

iniciatívy vo svete. 

www.sme.sk 26.04.2010 

pomocná evidencia 251/1/2010  

 

Riaditeľka mestskej neziskovej organizácie Kultúrno-

informačné centrum v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková si 

ako kandidátka na poslankyňu Národnej rady robila predvo-

lebnú kampaň aj cez sluţobný e-mail. Prišli na to niektorí re-

daktori regionálnych médií. Ona vo svojom stanovisku pove-

dala, ţe sluţobný e-mail pouţíva aj na súkromné účely a sprá-

vu posielala vo svojom voľnom čase. „Myslím, ţe je to 

v poriadku.“  

Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play si myslí, ţe ide o zne-

uţitie postavenia a funkcie, teda nielen e-mailu a technického 

zabezpečenia, ale aj okruhu osôb, ktoré komunikujú s daným 

človekom v pracovných otázkach. U nás sa takéto prešľapy, 

bohuţiaľ, tolerujú a dokonca sa bagatelizujú. Za absurdnú po-

vaţuje Wienk tieţ argumentáciu Mgr. Renáty Kaščákovej, ţe 

kampaň pomocou sluţobnej elektronickej pošty si robila vo 

svojom voľnom čase. Ako verejný funkcionár má prístup k 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6103025&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6103026&ids=6
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mailom ľudí, s ktorými komunikuje v pracovnej oblasti a kto-

rých by ako obyčajná kandidátka nemohla osloviť.  

Predseda Správnej rady Kultúrno-informačného centra 

PhDr. Marián Kvasnička sa vyjadril, ţe pouţívanie sluţob-

ného e-mailu na súkromné účely, ale i opačne, nie je ţiadnym 

problémom.  Zdôraznil, ţe problémom je, ak správy posielané 

zo sluţobného e-mailu majú politický charakter. Ako dodal, 

prípadom sa bude zaoberať Správna rada Kultúrno-

informačného centra, no v konaní Mgr. Renáty Kaščákovej 

nevidí dôvod na radikálne personálne opatrenia. 

www.sme.sk 05.05.2010 

pomocná evidencia 273/1/2010 

 

Dňa 7. mája 2010 Europe Direct Trenčín pri Trenčianskom 

samosprávnom kraji organizoval ku Dňu Európy verejné 

podujatie spojené s bezplatným rozdávaním ţltých ruţičiek 

ako malých symbolov 60. výročia zaloţenia Európskej únie, 

ktorá bola zaloţená dňa 9. mája 1950. V tento deň v trinástich 

mestách na Slovensku, v ktorých má Informačná sieť Europe 

Direct zastúpenie – Bratislava, Senica, Trenčín, Nitra, Komár-

no, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Roţňava, Poprad, Ko-

šice, Prešov a Trebišov. Europe Direct Trenčín pri tejto príle-

ţitosti rozdávali informátori oblečení v ţltých tričkách ruţe 

pred Mestským úradom v Trenčíne na Mierovom námestí. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 272/1/2010  

 

Pri príleţitosti osláv 20. výročia vzniku Klubu vojenských 

veteránov v Trenčíne sa uskutočnilo v Posádkovom klube 

v Trenčíne dňa 13. mája 2010 slávnostné zhromaţdenie, na 

ktoré prijalo pozvanie viac ako jednostopäťdesiat vojenských 

dôchodcov. 



69 

 

Rokovanie otvoril člen výboru plukovník v.v. Forgáč 

a pripomenul úmrtie svojho člena Ing. Pavla Rácza, ktorému 

účastníci vzdali úctu 

minútou ticha. V ďa-

šej časti rokovania 

predstavil vzácnych 

hostí osláv – veliteľa 

síl, výcviku a podpory 

Slovenskej republiky 

generálmajora Ing. 

Miroslava Kováča, 

riaditeľa vojenskej 

územnej správy Ing. Petra Palku, prezidenta Zväzu vojakov 

Armády Slovenskej republiky plukovníka generálneho štábu 

vo v.v. Michala Bohunického, vedúceho Posádkového klubu 

Trenčín Stanislava Martináka, poslankyňu Mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne Janku Fabovú a ďalších hostí. 

O vzniku klubu vojenských veteránov informoval čestný 

predseda klubu generál Rudolf Tvaroţka.  

Po oficiálnych príhovoroch prevzali niektorí členovia Klubu 

vojenských veteránov ocenenia z rúk Ing. Miroslava Kováča. 

vlastné poznámky 

 

Mesto Trenčín sa vďaka americkému astronautovi Jameso-

vi Duttonovi  dostalo do povedomia ľudí ďaleko za hranicami 

Slovenska. Unikátne zábery Duttona, ktorý sa v beztiaţovom 

stave vznáša v raketopláne Discovery oblečený v tričku 

s výrazným nápisom Trenčín a obrazom Trenčianskeho hradu, 

obleteli v uplynulých dňoch celý svet. Silueta Trenčianskeho 

hradu na tričku pilota raketoplánu sa do kozmu nedostala ná-

hodou. Pozadie celého príbehu treba hľadať v Kresťanskom 

zbore v Trenčíne, ktorý v spolupráci s Kultúrnym centrom Ak-

tivity pravidelne organizuje pre deti tábory „Angličtina hrou“ 

ocenenie generála v.v. Jana Strculu 
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a James je ich veľkým fanúšikom. Všetko to vysvetlil Jozef 

Abrman z cirkevného zboru, ţe tento americký vedec a astro-

naut chcel poďakovať nám, ktorí tvoríme tieto tábory pre deti, 

ţe na počesť nášho projektu vzal do vesmíru nejaké predmety 

súvisiace s mestom Trenčín. Samotný motív hradu na „ves-

mírnom“ tričku bol z dielne trenčianskeho maliara Jána Vit-

ka. Nadšenie nad nevídaným počinom amerického astronauta 

netajil ani trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler, keď 

povedal, ţe Trenčín teraz nemá len hokejové hviezdy v NHL, 

ale aj náš hrad vo vesmíre medzi hviezdami. 

www.trencin.sk 02.05.2010 

 

Spoločný stavebný úrad v Trenčíne vydal viacero rozhodnu-

tí, ktoré napadla prokuratúra. Primátor Ing. Branislav Celler 

preto inicioval odvolanie prednostky tohto úradu Ing. Márie 

Pavlíkovej. Rada starostov Spoločného stavebného úradu v 

Trenčíne  preto dňa 12. mája 2010 odvolala jeho prednostku 

Ing. Máriu Pavlíkovú. Ing. Mária Pavlíková odchádza po tom, 

čo stavebný úrad vydal viacero rozhodnutí alebo povolení na 

rôzne stavby, ktoré boli v rozpore so zákonom alebo s územ-

ným plánom mesta Trenčín. Pochybenia úradu potvrdila pro-

kuratúra a uznala ho aj samospráva. Na Rade starostov za 

účasti starostov Skalky nad Váhom, Trenčianskych Mitíc a 

Ivanoviec primátor Ing. Branislav Celler starostov informoval 

o situácii na stavebnom úrade a zároveň im oznámil svoje roz-

hodnutie odvolať prednostku Spoločného stavebného úradu v 

Trenčíne Ing. Máriu Pavlíkovú, ktorí tento návrh schválili.  

Vedením Spoločného stavebného úradu v Trenčíne bola do-

časne poverená Ing. Miroslava Gajdošíková, ktorá na úrade 

doteraz pracovala ako stavebná referentka.  

Najnovšie pochybenie stavebného úradu sa týka vydania 

kolaudačného rozhodnutia na bytový komplex Paradiso Plaza 

na Olbrachtovej ulici v Trenčíne. Prokurátor podal protest na 

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6216470&ids=2
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to, ţe stavebný úrad vydal stavebné povolenie na výstavbu ho-

tela, no kolaudačné rozhodnutie uţ vydal na stavbu obytného 

domu, na ktorý sa stavba počas prác zmenila. V tejto veci Spo-

ločný stavebný úrad  v Trenčíne vyhovie protestu prokurátora 

a kolaudačné rozhodnutie na stavbu Bytový dom Paradiso 

Plaza zruší a zároveň urobí potrebné úkony k vybaveniu odvo-

lania podaného proti rozhodnutiu o zmene stavby pred dokon-

čením. Ku kolaudácii stavby je moţné následne pristúpiť po 

správoplatnení rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením. 

Okrem Paradiso Plaza bolo nezákonne vydané : 

- územné rozhodnutie na výstavbu bytov na Veľkomoravskej 

ulici,  

- stavebné povolenie na výstavbu bytov v areáli bývalej Oze-

ty,  

- v rozpore so súčasným a stále platným územným plánom je 

aj bytový komplex Idea Grande s takmer 700 bytmi, kde 

však má prevládať administratíva.  

Poslanci mestského zastupiteľstva v tomto volebnom obdo-

bí uţ raz menili územný plán, aby dodatočne zlegalizovali vý-

stavbu sto bytov na nábreţí Váhu v lokalite bývalého bitúnku. 

Plán to vtedy nedovoľoval, stavebník aj tak povolenie zís-

kal. Okrem týchto väčších káuz smerujú na činnosť stavebné-

ho úradu ďalšie sťaţnosti, najmä na nedodrţané termíny a na 

problémy komunikáciou medzi stavebným úradom a mest-

ským úradom. 

Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného ko-

nania po zrušení okresných úradov. Túto činnosť v Trenčí-

ne vykonáva pre 27 obcí. Na svoju obhajobu Ing. Mária Pavlí-

ková tvrdila, ţe stavebný úrad vydal 1.500 rozhodnutí a chyby 

sa našli len pri niekoľkých z nich. „Rešpektujem rozhodnutie 

o odvolaní, ťaţko k tomu niečo teraz dodať. Nemyslím si 

však, ţe by som pochybila tak, ako sa to prezentuje v médiách. 
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Verím, ţe sa niektoré veci ešte doriešia“ Ing. Mária Pavlíková 

zostáva na stavebnom úrade a uvidí, čo bude ďalej. 

www.sme.sk 12.05.2010 

pomocná evidencia 313/1/2010 

 

V dňoch 13. a 14. mája 2010 prijala pozvanie na pracovnú 

návštevu Slovenskej republiky poľská ministerka a splno-

mocnenkyňa vlády pre rovnaké zaobchádzanie Elźbieta Ra-

dziszewska, sprevádzaná riaditeľkou kancelárie splnomoc-

nenkyne vlády pre rovnaké zaobchádzanie Barbarou Szym-

borskou. Pri tejto príleţitosti ich dňa 14. mája 2010 prijal 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH za prítomnosti vedúcej oddelenia sociálnej 

pomoci Mgr. Eleny Behrovej, ktorá  sa za Trenčiansky samo-

správny kraj zúčastňuje  rokovaní Rady vlády Slovenskej re-

publiky pre rodovú rovnosť. Právo na rovnosť ţien a muţov je 

jedným zo základných 

právnych postulátov, 

jedným z kľúčových 

subjektívnych práv 

a teda aj základnou 

hodnotou demokracie. 

Dosiahnutie tohto prá-

va musí byť nielen 

formálne právne za-

kotvené, ale aj efektív-

ne uplatňované vo 

všetkých oblastiach ţivota spoločnosti.  

Rovnosť  ţien a muţov však stále nie je kaţdodennou reali-

tou. Počas pracovnej návštevy na Slovensku na túto známu 

skutočnosť poukázala Elźbieta Radziszewska. Na pôde Tren-

čianskeho samosprávneho kraja boli témami rokovania vzá-

jomné skúsenosti v tejto citlivej oblasti, legislatívna úprava 
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Slovenskej republiky, ochrany proti domácemu násiliu, aktu-

álne úlohy, resp. plánované zmeny legislatívy v tejto oblasti 

a stratégia vývoja rodovej rovnosti v podmienkach oboch kra-

jín. Pani ministerka navštívila aj Slovenské krízové centrum 

Dotyk v Beckove, poskytujúce sociálne sluţby osobám, na 

ktorých je páchané násilie, ktoré boli obeťami obchodovania 

s ľuďmi, osamelým tehotným ţenám či rodičom s deťmi, tým 

ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. Filozofia tohto zariade-

nia je postavená práve na zodpovednosti silnejších za slabších, 

na uplatňovaní proti diskriminačných postojov, na rešpektova-

ní a dodrţiavaní ľudských práv. Trenčiansky samosprávny 

kraj v tomto roku finančne podporí nielen toto občianske 

zdruţenie, ale aj neštátnu organizáciu Orchidea v Bošanoch, 

ktorá slúţi ako zariadenie núdzového bývania a krízové stredi-

sko v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele s celkovou kapacitou 57 

miest. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 329/1/2010  

 

Trenčiansky samosprávny kraj podpísal počas svojej histó-

rie dohodu o spolupráci so šiestimi partnerskými regiónmi. 

Významné miesto nesporne  patrí spolupráci medzi Trenčian-

skym samosprávnym 

krajom a Zlínskym kra-

jom,  dohoda ktorá bola  

podpísaná v roku 2003 a 

obnovená na jeseň 2005. 

Medzi hlavné oblasti 

spolupráce patrí cezhra-

ničná spolupráca, inves-

tičná príprava a realizá-

cia spoločného cestného 
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pripojenia medzi krajinami (vybudovanie rýchlostných ciest 

R2 a R6), kultúra, cestovný ruch. V tomto duchu sa nieslo dňa 

18. mája 2010 prijatie veľvyslanca Českej republiky na Slo-

vensku Jeho excelencie PhDr. Jakuba Karfíka predsedom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláč-

kom, MPH., ktorého cieľom bolo rokovanie o ďalšej forme 

spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja s partnermi 

v Českej republike. 

V tejto súvislosti veľvyslanec Českej republiky Jeho exce-

lencia PhDr. Jakub Karfík povedal, ţe „postupne  navštevujem 

jednotlivé regióny Slovenska.“ „Niet pochýb o tom, ţe Tren-

čiansky kraj je veľmi blízky Českej republike. Medzi nami 

existuje dlhodobá, historicky zakotvená súdrţnosť medzi 

ľuďmi na oboch stranách hraníc. Hovorili sme spolu najmä 

o cezhraničnej spolupráci, dopravnom prepojení, moţnostiach 

spolupráce medzi malými a strednými podnikateľmi. Dotkli 

sme sa oblasti turistického ruchu i turistickej infraštruktúry, 

ktorá tu má nepochybne veľký potenciál. Máme spoločné ciele 

a som presvedčený, ţe našu spoluprácu posunieme ďalej.“ 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH na záver návštevy konštatoval, ţe „s pánom 

veľvyslancom sme sa zhodli na spoločných postupoch pri do-

budovaní cestnej infraštruktúry na oboch stranách hraníc. In-

formoval som ho o našich projektoch v oblasti prihraničnej 

spolupráce, keďţe v tomto období sme jej koordinátorom. V 

nich sa aj prostredníctvom eurofondov snaţíme vytvoriť ďal-

šie prepojenie. Diskutovali sme tieţ o prepojení českého 

a slovenského diaľničného systému.  Spolupráca medzi našimi 

krajinami, konkrétne aj medzi našimi susedskými regiónmi 

bola tradične veľmi dobrá a verím ţe sa bude len upevňovať.“ 

Na záver treba priblíţiť osobu veľvyslanca Jeho excelencia 

PhDr. Jakuba Karfíka, ktorý pracoval ako veľvyslanec Českej 

republiky v Egyptskej arabskej republike, Sudáne a Pakistane. 
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Je bývalým riaditeľom zbierky Orientálneho umenia Národnej 

galérie v Prahe. Veľvyslancom Českej republiky v Slovenskej 

republike je od októbra 2009. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 330/1/2010  

 

Pripomenúť ţivotné jubileum blízkemu človeku 90 rokov 

ţivota sa nestáva kaţdý deň. Ale predsa sa stáva. Dom opatro-

vateľskej sluţby 

v Trenčíne vystrojil 

21. mája 2010 veľko-

lepú oslavu pre svoju 

klientku pani Gizelu 

Uhlíkovú, na kto-

rú pozval prvého ob-

čana mesta primátora 

Ing. Branislava Cel-

lera.  

Pri vstupe do miestnosti prvá otázka primátora bola, ţe kde 

je oslávenec. To uţ pred ním stála dáma, stískajúca jeho ruku, 

ktorá ho vítala, ale na pohľad ho nepresvedčila, ţe ona je tou 

jubilantkou. No, ale potom sa všetko vysvetlilo. Primátor ve-

noval oslávenkyni kyticu ruţí, čajovú súpravu a prívesok. Po 

oficialitách pri koláčiku sa pani Uhlíková rozhovorila 

o svojom rodnom meste, ktoré je najkrajším na svete.  

vlastné poznámky 

 

Hoci má Trenčín len vyše desať rokov starý územný plán, 

podľa vedenia mesta je uţ neaktuálny. Preto samospráva uţ 

vyše dva a pol roka pracuje na novom strategickom dokumen-

te mesta a termín jeho schválenia je neznámy. Mestskí poslan-

ci dňa 27. mája 2010 mimoriadnym zastupiteľstvom schválili 

súborné stanovisko a ukončili jednoročné prerokovanie kon-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6309519&ids=6
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ceptu, teda prednávrhu strategického dokumentu samosprávy, 

ktorý určuje podmienky výstavby na roky dopredu. Hoci 

Trenčín, na rozdiel napríklad od Ţiliny, má uţ postkomunis-

tický územný plán z konca 90. rokov, podľa samosprávy je 

neaktuálny. Primátor Ing. Branislav Celler zdôraznil, ţe sa v 

ňom zohľadnilo demografické vytriezvenie a mesto výhľado-

vo ráta s 65-tisíc obyvateľov. Preto plán neráta s tak masív-

nym záberom pôdy na výstavbu domov. Po koncepte príde na 

rad návrh územného plánu, ktorý pôjde do ďalšieho kola pri-

pomienkovania. V ideálnom prípade sa konečný návrh plánu 

môţe dostať na stôl mestským poslancom na jeseň. Je však 

moţné, ţe sa tak stane aţ po novembrových komunálnych 

voľbách. 

Ku konceptu prišli stovky pripomienok od obyvateľov kraj-

ského mesta aj od rôznych zdruţení. Mesto väčšinu z nich ak-

ceptovalo, aj keď občianski aktivisti namietajú, ţe akceptova-

nie niektorých pripomienok je sporné. Hlavná architektka 

mesta Ing. arch. Adriana Mlynčeková uviedla, ţe prišlo 66 

stanovísk od dotknutých štátnych orgánov. Tie sú pre samo-

správu záväzné a mesto sa s nimi muselo dohodnúť. Napriek 

tomu sa sporí ešte s troma inštitúciami. 

Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne a Krajský 

pamiatkový úrad majú námietky voči moţnosti zastavania bu-

dúceho nábreţia, ktoré  sa vytvorí preloţením ţelezničnej trate 

v rámci jej modernizácie. Ide o osemhektárový pozemok me-

dzi Váhom a centrom mesta.  

Krajský pozemkový úrad v Trenčíne má pripomienky k vy-

ňatiu ornej pôdy na pozemkoch, ktoré mesto potrebuje pre 

plánovaný juhovýchodný obchvat mesta. V tomto prípade 

mesto neustúpi a prípadne sa odvolá na ministerstvo pôdohos-

podárstva. 

Z vyhodnotenia pripomienok vyplýva, ţe medzi najkonflik-

tnejšie body pripravovaného územného plánu patrí : 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6309518&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6309516&ids=2
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- funkčné vyuţitie a výškové regulatívy územia nábreţia Vá-

hu v centre mesta,  

- ako aj dopravné riešenie najmä v centre mesta preferujúce 

automobilovú dopravu. 

www.sme.sl 27.05.2010 

pomocná evidencia 354/1/2010 

 

Dňa 1. júna 2010 otvorila v Trenčíne štátna tajomníčka mi-

nisterstva spravodlivosti JUDr. Anna Vitteková Centrum 

právnej pomoci. Na Slovensku je uţ 19 pracovísk Centier 

právnej pomoci. Toto trenčianske sa bude nachádzať v sídle 

Obvodného úradu v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici. „Cen-

trum právnej pomoci asistuje napríklad v prípadoch ochrany 

spotrebiteľa, rozvodoch manţelstva, vyţivovacej povinnosti, 

určovaní otcovstva, pracovných sporoch, neplatnosti skonče-

nia pracovnoprávneho sporu, azylových veciach a iných spo-

roch,” uviedol hovorca rezortu spravodlivosti Michal Jurči. 

Ministerstvo spravodlivosti plánuje v budúcnosti otvoriť ešte 

ďalšie pracoviská. Pri ich zriaďovaní spolupracujú so štátnou 

správou a samosprávou, ktoré im ponúka priestory za symbo-

lické nájomné.  

www.sme.sk 31.05.2010  

pomocná evidencia 356/1/2010  

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím roz-

hodnutím č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1. februára 2010 vyhlásil 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb ur-

čil na sobotu 12. júna 2010. Voľby sa vykonajú v súlade so 

zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slo-

venskej republiky v znení neskorších predpisov.  

V tento deň v meste Trenčín jednotlivé politické strany do-

siahli tieto platné hlasy : 

- Európska demokratická strana – 48 hlasov/0,16 % 

http://www.sme.sl/
http://www.minv.sk/?predpisy-nrsr&subor=28282
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- Únia – Strana pre Slovensko – 216 hlasov/0,73 % 

- Strana rómskej koalície – 5 hlasov/0,01 % 

- Paliho Kapurková – veselá politická strana – 185 hla-

sov/0,63 % 

- Slobode a Solidarita – 5.013 hlasov/17,1 % 

- Strana demokratickej ľavice – 716 hlasov/2,45 % 

- Strana maďarskej koalície – 3 hlasy/0,01 % 

- ĽS – Hnutie za demokratické Slovensko – 1.769 hla-

sov/6,05 % 

- Komunistická strana Slovenska – 313 hlasov/1,07 % 

- Slovenská národná strana – 1.373 hlasov/4,69 % 

- Nová demokracia – 144 hlasov/0,49 % 

- Zdruţenie robotníkov Slovenska – 41 hlasov/0,14 % 

- Kresťanské demokratické hnutie – 2.598 hlasov/8,89 % 

- Ľudová strana Naše Slovensko – 212 hlasov/0,72 % 

- Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 

strana – 5875 hlasov/20,11 % 

- Aliancia za Európu národov – 8 hlasov/0,02 %  

- Smer – sociálna demokracia –  9.745 hlasov/33,35 % 

- Most – Híd – 949 hlasov/3,24 % 

Vlastné poznámky 

 

Na ţelezničnej trati v úseku Trenčín - Zlatovce sa v stredu 

ráno krátko pred pol piatou 16. júna 2010 vykoľajil nákladný 

vlak. Vagón blokoval obe koľaje. Doprava bola úplne zasta-

vená. Hovorca Oblastnej správy Ţelezničnej polície v Ţiline 

František Gaţo sa k vykoľajenie vyjadril, ţe sa tak stalo za-

tiaľ z neznámych príčin ráno o 04,20 h keď došlo k vykoľaje-

niu posledného vagóna nákladného vlaku, naloţeného uhlím. 

Vagón zostal kríţom cez obe jazdné koľaje. „Vlaková doprava 

zostala zastavená v oboch smeroch a čakalo sa na ţeriav, ktorý 

ba mal vagón z trate odstrániť. Dychová skúška rušňovodiča 

bola negatívna, pri nehode sa nikto nezranil,“ doplnil Gaţo. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6434204&ids=6
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Na hlavnom ţe-

lezničnom ťahu 

medzi Bratislavou 

a Košicami vzniklo 

aţ dvojhodinové 

meškanie. Podľa in-

formácií riaditeľa 

odboru komuniká-

cie Ţelezničnej spo-

ločnosti Slovenskej 

republiky Miloša Čikovského, cestujúcich na trase Bratislava 

- Ţilina a opačne medzi stanicami Melčice, Zlatovce a Trenčín 

preváţali autobusy. Príčiny nehody začali vyšetrovať inšpek-

tori bezpečnosti ţelezničnej dopravy Ţelezničnej spoločnosti 

Slovenskej republiky – Cargo  a vyšetrovatelia zo Ţelezníc 

Slovenskej republiky a Ţelezničnej polície. Podľa informácií 

Moniky Schmidtovej zo Ţelezničnej spoločnosti Cargo Slova-

kia, vozeň patrí poľskému dopravcovi PKP Cargo a preváţal 

uhlie. Od 13:00 h bola na ţeleznici v Trenčíne - Zlatovciach 

prejazdná jedna koľaj.  

www.sme.sk 16.06.2010 

pomocná evidencia 417/1/2010 

 

Z pádu stanu na trenčianskom festivale Pohoda v roku 

2009 polícia obvinila 15. júna 2010 jeho nemeckého majiteľa. 

Aký bude ďalší postup voči majiteľovi Jakobovi B., prokura-

túra nespresnila. Ako uviedol hovorca trenčianskej krajskej 

prokuratúry Marián Sipavý, obvinenie polícia vzniesla na zá-

klade svedeckých výpovedí a najmä záverov znaleckého po-

sudku Ústavu súdneho inţinierstva v Ţiline. K ďalšiemu po-

stupu sa teraz odmietol vyjadriť. Nemec bol obvinený zo vše-

obecného ohrozenia s trestnou sadzbou štyri aţ desať rokov. 

Veľkokapacitný stan, pod ktorým v čase pádu boli stovky ľu-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6432369&ids=6
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dí, padol počas búrky v druhý deň festivalu. Vyţiadal si dve 

obete. “Od všetkých dodávateľov počas festivalu sme mali ob-

jednanú postavenú stavbu, za ktorú si staviteľ aj zodpovedá. 

Po výsledkoch vyšetrovania ťaţko hovoriť o spokojnosti, od 

začiatku sme chceli, aby sa príčiny pádu vyšetrili.  

Preto sme aj poţiadali o zadrţanie stanu,” povedal hovorca 

Pohody Mário Gešvantner. Uţ o tri týţdne sa koná ďalší, štr-

násty ročník Pohody, Napriek tomu, ţe osud najväčšieho slo-

venského hudobného festivalu bol dlho nejasný. Gešvatner 

povedal, ţe 100 % bezpečnosť sa nedá nikdy zaručiť. Na stav-

be tohtoročného stanu sa usporiadatelia dohodli s najrenomo-

vanejšou firmou v Európe, ktorá pochádza z Veľkej Británie. 

Pre všetky prípady na letisku zriadi štáb Slovenský hydrome-

teorologický ústav. Organizátori taktieţ posilnili uţ tak nad-

štandardnú zdravotnícku pomoc a pre väčšie pohodlie náv-

števníkov obmedzili kapacitu festivalu na 30-tisíc ľudí. Poho-

da sa koná kaţdoročne v júli na trenčianskom letisku. Tento 

rok sa uskutoční o dva týţdne skôr.  

Pre zopakovanie si treba pripomenúť, ţe vlani sa počas 

druhého dňa festivalu letiskom prehnala búrka sprevádzaná 

silným vetrom. Otvorený stan to nevydrţal a zrútil sa počas 

koncertu na ľudí. Nepreţil to 29-ročný muţ z Piešťan, hospita-

lizovali 40 ľudí, ďalších 56 ošetrili ambulantne. Po troch me-

siacoch zraneniam podľahlo dievča z Omšenia pri Trenčíne. 

Polícia mala pri vyšetrovaní k dispozícii posudok z Ústavu 

súdneho inţinierstva v Ţiline. Znalecký posudok podľa orga-

nizátorov dokazuje, ţe stan nemeckých majiteľov bol zle pos-

tavený a preto spadol. Navyše stan, ktorý Nemci doviezli do 

Trenčína, nesmel byť po bokoch otvorený. Potvrdil tak, ţe vi-

na nepadá na organizátorov, ale na staviteľa stanu. 

www.sme.sk 16. 6. 2010 

pomocná evidencia 424/1/2010 

 

http://www.sme.sk/
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Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja sa v úvode rokovania dňa 30. júna 2010 zaoberali viacerými 

majetkovými prevodmi. Rozhodli  napríklad o prebytočnosti 

a neupotrebiteľnosti  starších sanitiek a iných zdravotníckych 

zariadení v troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo Trenčian-

skeho samosprávneho kraja zverilo do správy Správe ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zrekonštruované úseky 

ciest 2. a 3. triedy v hodnote 8.188.197 eur,  ako aj 18 kusov 

AVL zariadení na vozidlá  na údrţbu ciest v celkovej  nado-

búdacej hodnote 34.165 eur.  

Poslanci schválili  niekoľko predajov prebytočného majetku 

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a rozhodli 

aj o zámene prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníc-

tve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej od-

bornej školy v Dubnici nad Váhom za majetok vo vlastníctve 

ZVS holding, a.s. bez finančného vyrovnania. 

Zastupiteľstvo schválilo potom bez výhrad Záverečný účet 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009. 

Poslanci schválili aj Výzvu Vláde Slovenskej republiky na 

urýchlené riešenie váţnej finančnej situácie územnej samo-

správy. 

Regionálny parlament odsúhlasil návrh na vyradenie Škol-

ského internátu Spojenej školy  v Partizánskom zo siete škôl 

a školských zariadení. Pre nedostatočný počet ubytovaných, 

vysokým nákladom a hospodáreniu so stratou tento internát uţ 

31. júla 2009 prerušil prevádzku. V súčasnej dobe neza-

mestnáva ţiadnych zamestnancov a nemá ani schválený roz-

počet na rok 2010.  

Po schválení viacerých dodatkov k organizačným poriad-

kom škôl a sociálnych zariadení, zastupiteľstvo odsúhlasilo aj 

predfinancovanie a 5 % spoluúčasť na financovaní piatich eu-

roprojekov. Dva sú súčasťou technickej pomoci v rámci Re-
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gionálneho operačného programu pre útvar SO/RO, ďalšie tri 

boli z Operačného programu vzdelávanie. Zamerané boli : 

1. na zavedenie metód inovatívneho vyučovania  v Strednej 

odbornej škole v Bánovciach nad Bebravou,  

2. na realizáciu školského vzdelávacieho programu s vyuţitím 

IKT v Spojenej školy v Partizánskom  

3. a zavedenie elarningu v Strednej odbornej škole v Dubnici 

nad Váhom. 

     Poslanci zobrali na vedomie správy : 

- vyhodnotenie zimnej údrţby ciest na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  za zimné obdobie 2009/2010,  

- správu o náhrade preukázanej straty za výkony vo verejnom 

záujme v prímestskej autobusovej doprave  za rok 2009, 

- schválili aj úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 

2009 pre SAD Prievidza, a.s. vo výške 77.189 eur a 545.627 

eur pre SAD Trenčín, a.s. 

- informatívnu správu o výsledkoch kontroly Národného kon-

trolného úradu v Trenčianskom samosprávnom kraji  

a prijatých opatreniach.  

Na záver poslanci schválili dokument o úlohách dvanástich  

komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a odsúhlasili termíny ich zasadnutí v druhom polroku 2010.  

vlastné poznámky 

 

Po medializovaných prípadoch chybných rozhodnutiach 

Stavebného úradu v Trenčíne odvolaní Ing. Márie Pavlíkovej 

z funkcie prednostky tohto úradu a dočasnom jej zastupovaní 

Ing. Miroslavou Gajdošíkovou, primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler a vymenoval do funkcie prednostky Staveb-

ného úradu v Trenčíne Ing. Beátu Bredschneiderovú. Stalo 

sa tak najmä po proteste prokurátora, keď na realizáciu luxus-

ného bytového komplexu Paradizo Plaza na Partizánskej ulici 
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bolo vydané stavebné povolenie ako na byty a kolaudačné po-

volenie znelo na hotelový komplex. 

Trenčianske noviny 07.06.2010 

pomocná evidencia 382/2/2010 

 

Poslanecký návrh na rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 30. jún 

2010 zaznel v samom 

závere rokovania, ktorý 

predloţil v bode rôzne 

viceprimátor mesta To-

máš Vaňo. Rokovanie, 

ktoré svojím dovtedajším 

priebehom rokovania 

nebolo nijakým mimo-

riadnym sa vo svojom závere zdramatizovalo. Jeho návrh 

podporili jeho stranícki kolegovia,  poslanci opozičnej strany 

Smer a prekvapivo aj partneri koaličnej väčšiny v mestskom 

parlamente, poslanci Kresťansko-demokratického hnutia. Z 21 

prítomných poslancov hlasovalo za predloţený návrh dvanásť 

poslancov, traja poslanci sa zdrţali, štyria poslanci boli proti 

a dvaja poslanci nehlasovali. 

Vlani v decembri 2009 mestské zastupiteľstvo vzalo z 236-

tisícovej dotácie pre súkromnú televíziu sumu 179 tisíc euro. 

Za zostávajúcich 60 tisíc 

eur  si Mesto Trenčín ob-

jednalo reláciu Týţden-

ník. Návrh odobrať pe-

niaze pre televíziu a pre-

sunúť ich do oblasti vzde-

lávania a kultúry vtedy 

predloţil Branislav Zub-

ričanák a odôvodnil ho 
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výpadkom beţných príjmov. O pol roka poslanci rozhodli, ţe 

časť z financií vrátia. 

Konateľ a riaditeľ televízie Ing. Peter Hlucháň pred rokova-

ním júnového zastupiteľstva zaslal poslancom list, v ktorom 

ich upozorňuje, ţe v decembri 2009 hlasovali za niečo, na čo 

nemajú mandát. Upozorňuje ich, ţe ak mesto neuhradí za 

sluţby a vysielanie v dohodnutých termínoch má právo na 

zmluvnú pokutu, ktorá dosiahla k 1. júlu 2010 sumu 18 tisíc 

eur. Zároveň tvrdil, ţe ďalšia zmluvná pokuta hrozí mestu za 

omeškanie platieb za minulý rok vo výške osem tisíc eur. Pred 

súdnym konaním, ako pripomína, uprednostňuje dohodu. 

Právnička mesta 

JUDr. Alena Se-

dláčková v stano-

visku mesta, pred-

loţenom poslan-

com uviedla, ţe 

mesto si tento rok 

objednalo len výro-

bu programu Týţ-

denník za 60 tisíc 

eúr, no spoločnosť nereagovala na viac výziev o zaslanie fak-

túry, a tak nie je moţné splniť záväzok. Mesto zloţilo túto 

sumu do súdnej úschovy. Nárok na zmluvnú pokutu nie je 

právoplatný, pretoţe mesto podalo odpor voči nemu a bude 

vytýčené pojednávanie a prípad platenia zmluvnej pokuty 

z roku 2009 nie je právoplatne uzatvorený. 

Predkladateľ návrhu Tomáš Vaňo potvrdil, ţe jeho záme-

rom bolo urovnať zlé vzťahy medzi mestom a televíziou 

a chcel, aby mesto splnilo záväzky, ktoré mu vyplývajú zo 

zmluvy. „Nešlo o ţiadne navýšenie rozpočtu, len o vrátenie 

sumy 139-tisíc korún, ktorú sa v decembri 2009 presunuli do 

inej rozpočtovej kapitoly.“  
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Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler povaţuje rozhodnu-

tie poslancov v teraj-

šej zloţitej finančnej 

situácii, v ktorej sa 

ocitli samosprávy na 

Slovensku za krajne 

nezodpovedné. 

„Podať takýchto ná-

vrh a ešte ho aj 

schváliť povaţujem 

za nezodpovedné vo-

či všetkým občanom Trenčína. Som prekvapený, ţe ho naši 

koaliční partneri podporili,“ povedal  primátor Ing. Branislav 

Celler. 

O tom či táto situácia môţe spôsobiť rozpad koalície ne-

chcel špekulovať. „To by sme len zbytočne preceňovali výz-

nam trenčianskej televízie.“ 

Za predloţeným a schváleným návrhom Tomáša Vaňu mô-

ţe byť aj rozhodnutie šéfa Ľudovej strany – Hnutie za demo-

kratické Slovensko Vladimíra Mečiara, ktorý má blízky vzťah 

s riaditeľom televízie a zúčastnil sa pred mesiacom párty pri 

príleţitosti otvorenia nových priestorov Trenčianskej televízie. 

Naviac jeho manţelka je krstnou mamou Trenčianskej televí-

zie.  

Hlasovanie poslancov za Kresťansko-demokratické hnutie 

za predloţený návrh sa povaţuje za prejav solidarity so zvole-

ním sestry riaditeľa Trenčianskej televízie do Národnej rady 

Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 05.05.2010 

pomocná evidencia 469/1/2010 

 

Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler dňa 7. júla 2010 

zastavil platnosť rozhodnutia mestských poslancov vrátiť 

http://www.sme.sk/
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miestnej televízii odobratú dotáciu. „Právo veta“ vyuţil po pr-

vý raz. Mestskí poslanci v decembri 2009 Televízii Trenčín 

zníţili ročnú dotáciu z 236 tisíc na 60 tisíc eúr a tak sa s ňou 

dostali do sporu. Po pol roku jej peniaze prekvapujúco schvá-

lili vrátenie. Primátor právo veta odôvodnil tým, ţe v súčasnej 

kríze samospráv je toto rozhodnutie nezodpovedné. 

Škrt  z decembra 2009 presadila koalícia v zloţení Sloven-

skej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratická strana, 

Kresťansko-demokratické hnutie a Ľudová strana – Hnutie za 

demokratické Slovensko. O to prekvapujúcejšie bolo, ţe návrh 

na vrátenie peňazí televízii predloţil viceprimátor Tomáš Va-

ňo (Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko) a 

podporilo ho aj Kresťansko-demokratické hnutie. Za vrátenie 

dotácie bol aj opozičný Smer – Sociálna demokracia. 

„Vyuţil som zákonnú moţnosť na uplatnenie práva veta. 

Domnievam sa, ţe táto transakcia je pre mesto nevýhodná, 

zvlášť v tejto dobe, keď samosprávam vypadli milióny eúr z 

podielových daní,” uviedol primátor Ing. Branislav Celler s 

tým, ţe v súčasnosti je ohrozené hradenie základných záväz-

kov mesta. Trenčín dostal za prvý polrok asi o 2,5 milióna eúr 

menej ako vlani. 

Primátorove veto môţe prelomiť opätovné hlasovanie, pri-

čom je potrebná vyše trojpätinová podpora poslancov. Riadi-

teľ televízie a jeho spoločnosť podľa primátora nie sú tak dô-

leţití, aby znamenali koniec koalície v mestskom zastupiteľ-

stve. Hlasovanie svojich kolegov si vysvetľuje tým, ţe moţno 

podľahli medializácii názoru o istej prehre prípadného súdne-

ho sporu a teda ešte väčšej škody. Mesto podľa jeho slov po-

stupuje podľa zákona. 

Viceprimátor Tomáš Vaňo sa k dôvodom nečakaného pred-

loţeniu návrhu nechcel vyjadriť. Neskôr médiám tvrdil, ţe je 

potrebné urovnať spory. 
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Poslanec Ing. Ján Krátky (Kresťansko-demokratické hnu-

tie) povedal, ţe voči zmluve má výhrady, ale je postavená tak, 

ţe by v súdnom spore ťahali za kratší koniec. Na pôde mest-

ského zastupiteľstva proti kráteniu peňazí vystupoval JUDr. 

Ján Kanaba z opozičného Smeru – Sociálna demokracia. 

Podľa jeho slov by prípadný súdny spor prehrali, pretoţe pos-

lanci nemali právo v tejto veci rozhodnúť. 

Riaditeľ Trenčianskej televízie aj podal ţalobu, ale nezapla-

til súdny poplatok, a tak súd konanie zastavil. 

Primátor Ing. Branislav Celler napadol poslanca JUDr. Jána 

Kanabu, pretoţe Trenčiansku televíziu zastupuje jeho švagor. 

Poslancové vyjadrenia k televízii preto nazval absolútne ten-

denčnými. Poslanec JUDr. Ján Kanaba primátorovi Ing. Bra-

nislavovi Cellerovi v slovnej prestrelke odkázal, ţe je trápny a 

to, ţe jeho rodinný príslušník zastupuje Trenčiansku televíziu, 

neznamená, ţe nebude konať v prospech mesta Trenčín. 

Peniaze odobraté televízii mali z rozhodnutia poslancov po-

slúţiť na usporiadanie kultúrnych podujatí v jednotlivých 

mestských častiach a na vybavenie materských a základných 

škôl. Riaditeľ Trenčianskej televízie odkázal mestu Trenčín a 

poslancom, ţe svojím pôvodným rozhodnutím porušili zákon, 

na čo má podľa jeho slov aj právne analýzy na svojej strane. A 

ak krátenie financií poslanci zrušia, je ochotný nenárokovať si 

zmluvnú pokutu. Zároveň dodal, ţe za celou kauzou vidí sna-

hu o likvidáciu Televízie Trenčín a jej nahradenie inou televí-

ziou. 

www.trencin.sk 08.07.2010 

pomocná evidencia 495/1/2010 

 

Stretnúť sa naţivo s človekom, ktorý bol vo vesmíre je pre 

starého, ale najmä mladého človeka vzácnosťou. Takáto moţ-

nosť sa naskytla mnohým občanom Trenčína 11. júla 2010 

v Posádkovom klube Trenčíne, kde na pozvanie Kresťanského 

http://www.trencin.sk/
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zboru v Trenčíne zavítal pilot raketoplánu Discovery a astro-

naut Jim P. Dutton. Tento as-

tronaut dňa 5. apríla 2010 oble-

čený v tričku s nakresleným 

Trenčianskym hradom vyniesol 

v spomínanom raketopláne pri 

lete na Medzinárodnú vesmírnu 

stanicu zástavu Slovenskej re-

publiky, zástavu mesta Trenčín 

a erb mesta Trenčín.  

Na pódiu divadelnej sály Posádkového klubu privítala mo-

derátorka Eva Mišovičová hlavných účastníkov stretnutia - 

astronauta Jima. P. Duttona, jeho manţelku Erin, tlmočníka 

Petra Kozára a predsedu Kresťanského zboru v Trenčíne Jo-

zefa Abrmana. Posledne menovaný v krátkosti zoznámil prí-

tomných s curi culum vitae astronauta. Narodil sa v roku 1968 

v Eugene, štát Oregon, 

USA. Spolu s manţel-

kou Erin majú štyroch 

chlapcov a ţijú v meste 

Friendswoode v štáte 

Texas, USA. Vyštudo-

val Technickú školu as-

tronautiky, Akadémiu 

amerického letectva 

a Washingtonskú univerzitu. Hrdí sa diplomom najúspešnej-

šieho absolventa Akadémie amerického letectva USA za rok 

1991, diplomom vynikajúceho absolventa leteckého výcviku 

Euro – NATO za rok 1992, diplomom najúspešnejšieho absol-

venta študentov – letcov na F-15 C za rok 1995 a diplom naj-

lepšieho skúšobného pilota za rok 2000. Má nalietaných 3.300 

hodín na 30 rozličných druhoch lietadiel. Pred vstupom do 

agentúry NASA bol skúšobným pilotom stíhačiek F-22 Rap-
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tor. V roku 2004 mu ponúkla vesmírna agentúra NASA po-

núkla vstup do triedy pre kandidujúcich astronautov, kde sa 

zúčastnil na vedeckom a technickom štúdiu. V dňoch 5. aţ 20. 

apríla 2010 bol pilotom na raketopláne Discovery pod označe-

ním STS – 131, s ktorým strávil v kozme 362 hodín.  

Na úvod rozprávania J. P. Duttona hovoril o svojej misii 

a komentári pobytu v koz-

mickej lodi bolo zau-

jímavé jeho vyznanie, keď 

povedal, „konečne vidím 

ten prekrásny hrad, ktorí 

som videl na fotografii, 

tak dnes som si pozrel de-

tailne.“ Potom komento-

val film z pobytu a čin-

nosti posádky vo vesmírnej stanici. Po tomto rozprávaní zod-

povedal J. P. Dutton na otázky, ktoré účastníci besedy písom-

ne uviedli pri prezentácii do miestnosti. 

otázka :  Čo vás doviedlo k tomuto povolaniu ? 

odpoveď : Od malička som sníval o mnohých veciach, ale bol 

som najmenší z celej triedy. Ako malý som mal 

záujem o lietanie. Tento svoj sen som začal reali-

zovať, keď som trinásť rokov. 

otázka :  Veríte 

v mimo 

zemské 

civilizá-

cie ? 

odpoveď : Ja osobne 

verím, ţe 

Boh stvoril 

našu Zem, 

aby bola je-
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dinečná. Keby som stretol nejakých mimozemčanov, 

tak by som ich privítal. Verím, ţe by boli aj oni milí 

ku mne.  

otázka :  Čo je podľa vás kľúčom k úspechu človeka ? 

odpoveď : Kľúčom k úspechu je vedieť, čo je dôleţité. Pre 

mňa bolo dôleţité, ţe som chcel byť astronautom. 

Určujúcou bola viera v Je-

ţiša Krista a to sa stalo ťa-

ţiskom pre môj ţivot, pre-

toţe mi predurčil ţivot 

v tejto kariére.  

otázka : Ako ste znášali 

stav beztiaţe počas letu 

a vo vesmírnej stanici ? 

odpoveď : Pochopiteľne, ţe 

pri štarte raketoplánu je veľa trasenia. Zrýchlenie 

presahovalo trojnásobok, to znamená, ţe naše telo 

váţilo trikrát viac. Táto nepríjemná časť letu trvala 

asi 30 aţ 40 sekúnd, pokiaľ neodpadli prídavné ra-

kety. Potom je naraz ticho a potom prechádzate do 

trojnásobnej tiaţe k nule. Ja som to cítil, ako by 

som bol zavesený na šnúrky.  

otázka : Pocítili ste sa v krízovej situácii počas letu ? 

odpoveď : Kaţdý let má problémy a náš nebol výnimkou, av-

šak nebol ţivot-

ne dôleţitý, kto-

rý by ohrozil ús-

pech misie. Pri 

tréningu sa simu-

jú určité situácie, 

ale nebolo treba 

ich aplikovať. 

Našťastie na ze-
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mi sú pripraví stovky ľudí pomôcť kozmonautom rie-

šiť vzniknuté situácie. Tí pracujú nepretrţite, aby 

pomáhali riešiť náhradné situácie.  

otázka : Či pozná z Apolla - 17 pilota Cernana, slovenského 

pôvodu ? 

odpoveď :  Áno, stretol som sa raz s ním v Kongrese, kde sa 

rozhodovalo o budúcnosti vesmírnych letov. Bol ve-

selý a komunikatívny tip.  

otázka :  Čím sa za-

oberá kozmonaut na 

dôchodku ? 

odpoveď : Robia 

akékoľvek činnosti, 

ako napríklad piloti 

v leteckých spoloč-

nostiach. Teraz je 

viac ako päťsto ľudí. 

otázka :  Prečo sa uţ 

nelieta na Mesiac ? 

odpoveď :  Dopravný prostriedok, ktorý lietal na Mesiac bol 

pomerne ťaţký a nebolo by mu umoţnené niesť so 

sebou dostatok paliva.  

Po zodpovedaní otázok odovzdal osobné dary predsedovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláč-

kovi, primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi 

a ďalším občanom. 

Vlastné poznámky 

 

V dňoch 22. júla aţ 1. augusta 2010 sa pod záštitou predse-

du Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sed-

láčka, MPH, uskutočnilo v Trenčíne Medzinárodné stretnu-

tie mládeţe Európy. Organizátorom akcie bola Stredná od-

borná škola podnikania v Trenčíne. Stretnutia sa zúčastnili 
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študenti, dlhoroční partneri tejto školy v Európskom projekte 

„Mládeţ a Európa“ z Nemecka, Poľska, Maďarska, Českej re-

publiky, Slovenskej republiky a Litvy. 

Stredná odborná škola podnikania v Trenčíne sa zúčastňuje 

uţ po ôsmy raz spoločného projektu Európskej únie Jugen-

dcamp v nemeckom meste Schierke. Garantom tohto projektu 

je Nemecko. Projekt sa uskutočňuje v stredisku voľnočaso-

vých a športových aktivít v stredisku mládeţe Schierker Bau-

de v meste Schierke. Študenti trenčianskej školy boli v tomto 

projekte veľmi aktívni, čo na spoločnom stretnutí a hodnotení 

európskych projektov v Štrasburgu pozitívne hodnotila európ-

ska komisia.   

Pred štyrmi rokmi sa vyvinula iniciatíva zúčastnených kra-

jín v tomto projekte, aby popri projekte, ktorý prebieha v Ne-

mecku, bolo zorganizované súčasne aj medzinárodné stretnu-

tie mládeţe v jednotlivých krajinách zúčastnených v tomto 

projekte. Tento tzv. satelitný projekt sa konal uţ v Poľsku, 

Českej republike a v Litve, ktorého trenčianski študenti zú-

častnili a úspešne reprezentovali náš Trenčiansky samospráv-

ny kraj a Slovenskú republiku.  

Slávnostné otvorenie Medzinárodného stretnutia mládeţe 

Európy v Trenčíne sa uskutočnilo 23. júla 2010 v amfiteátri 

Trenčianskeho hradu. Mládeţníci mali vyplnený svoj pobyt 

v Trenčíne bohatým programom aţ do 1. augusta 2010, keď 

kaţdý deň bol národný večer kaţdého prítomného štátu, na-

vštívili Sklárne Lednické Rovne, navštívili okolité pamätné 

miesta a zúčastnili sa na Trenčianskych hradných slávnos-

tiach. 

vlastné poznámky 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prijal v piatok 23. júla 2010 delegáciu 

z mestečka Paulhan, z juhofrancúzskej oblasti Languedoc-
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Roussillon. Toto sídlo uţ celé desaťročie udrţiava priateľské 

kontakty s Brezovou pod Bradlom a Košariskami Trenčian-

skom samosprávnom kraji. Zásluhu na tom majú predovšet-

kým partnerské organizácie Asociácia priateľov Francúzska na 

jednej a spoločnosť Amicale Paulhanaise autour de Štefanik 

na druhej strane. „Je symbolické, ţe sa stretávame v týţdni, 

kedy na Slovensku vrcholí cyklus podujatí k 130. výročiu na-

rodenia jedného z najvýz-

namnejších Slovákov – Mi-

lana Rastislava Štefánika,“ 

pripomenul trenčiansky ţu-

pan. „Tento rodák z nášho 

kraja sa významným spôso-

bom zapísal aj do francúz-

skej histórie, ako generál 

francúzskej armády a nositeľ 

vysokého francúzskeho vyznamenania „Rádu Čestnej légie“. 

Celkom zákonite sa stal aj moderným symbolom francúzsko-

slovenského priateľstva na rôznych úrovniach. Som rád, ţe, 

mohyla na Bradle i rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách 

sú uţ súčasťou Európskeho dedičstva,“ dodal predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja.  

PhDr. Vlasta Cigánková, predsedníčka Asociácie priate-

ľov Francúzska, pripo-

menula, ţe práve osob-

nosť M. R. Štefánika stá-

la aj pri zrode partnerstva 

spomínaných sídiel. 

V centre mestečka Paul-

han totiţ stojí socha gene-

rála Štefánika. Dôleţitým 

iniciátorom spolupráce 

bol vtedy aj bývalý veľ-
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vyslanec Slovenska vo Francúzsku Vladimír Valach. Za de-

saťročie uţ obyvatelia partnerských sídiel absolvovali viacero 

vzájomných návštev a kontakty prerástli aţ do priateľských 

rodinných vzťahov. Predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH potom odovzdal pamät-

nú plaketu súčasnému staros-

tovi mesta Paulhan Bernardo-

vi Sotovi za podporu priateľ-

ských francúzsko-slovenských 

vzťahov. Francúzski hostia si 

po prijatí pozreli Trenčiansky 

hrad i krajské mesto Trenčín. 

Počas víkendu sa zúčastnili 

v kraji pod Bradlom na viace-

rých spomienkových podujatiach k 130 výročiu narodenia Mi-

lana Rastislava Štefánika.  

www.tsk.sk 23. júla 2010 

 

Ústrednými témami rokovania Regionálnej rady pre hospo-

dársky a sociálny dialóg Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na úrade Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja dňa 28. júla 

2010 bola dopravná 

tematika a cestné 

hospodárstvo, ako aj 

pripravovaný pre-

chod osobnej regio-

nálnej ţelezničnej 

dopravy pod kom-

petencie samospráv-

neho kraja. 
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Účastníci rokovania sa zhodli, ţe podporia vznik integrova-

ného dopravného systému, ktorý by zabezpečil koordináciu 

záujmov jednotlivých obstarávateľov výkonov verejnej osob-

nej dopravy. 

Problematika pre-

chodu kompetencií 

v osobnej regionálnej 

ţelezničnej doprave 

na samosprávne kraja 

si, ale  vyţiada ešte 

ďalšie rokovanie 

v tomto roku, výsled-

kom ktorého by malo 

byť zefektívnenie au-

tobusovej a ţeleznič-

nej dopravy a odstránenie súbeţnej dopravy. 

Veľkým problémom regionálnej samosprávy je v súčasnosti 

nedostatočný tok finančných prostriedkov. Na rokovaní otvo-

rili preto aj otázku moţnosti hradenia časti zliav poskytova-

ných v prímestskej autobusovej doprave zo strany príslušného 

ministerstva. Kraj predostrel tripartite ţiadosť adresovanú vlá-

de pri riešení výpadku príjmovej časti rozpočtu. 

Ako povedal predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 

„Trenčiansky samo-

správny kraj uţ pred 

rokmi začal s moderni-

záciou vozového parku, 

vek autobusov oboch 

zmluvných prepravcov 

klesol na tri roky. Sna-

ţíme sa zabezpečiť ces-

tujúcim bezpečnosť 

i komfort a nemalými 
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finančnými prostriedkami prispievame k vykrývaniu preuká-

zanej straty z poskytovania sluţieb vo verejnom záujme. No 

napriek tomu  počet prepravovaných osôb klesá. Tento stav 

chceme zvrátiť. Zvaţujeme nad zatraktívnením sluţieb a zau-

jímavými bonusmi, aby sa nám cestujúci do autobusov vráti-

li.“  

Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr.  

Jozef Boţik pripomenul, ţe „ţupa bude aj naďalej podporovať 

prímestskú dopravu, ktorú zabezpečujú dvaja dopravco-

via SAD Trenčín i SAD Prievidza. Ďalšie sociálne zľavy 

v doprave sú nevyhnutné, ak by boli aspoň čiastočne saturo-

vané zo strany štátu, výrazne by to pomohlo samosprávam, 

najmä v oblasti školstva a sociálnych vecí. Máme záujem, aby 

verejnosť vyuţívala autobusy masívnejšie. Dohodli sme sa, ţe 

pri grafikonoch budeme spolupracovať nielen so starostami 

obcí, primátormi miest, ale aj s najväčšími zamestnávateľmi, 

aby sme dokázali zefektívniť dopravnú obsluţnosť pri cesto-

vaní za prácou. Všetci traja partneri máme záujem na tom, aby 

sme situáciu dokázali riešiť k všeobecnej spokojnosti väčšiny 

občanov kraja,“ 

„Tripartita je dobrá okrem iného aj na to, aby sa pouprato-

valo v nákladoch a efektivita je jedna z kľúčových vecí 

v oblasti dopravy. Preto povaţujem za prvoradé vytvorenie in-

tegrovaného dopravného systému, v čo najkratšom čase, naj-

mä v súvislosti s prechodom kompetencií regionálnej ţelez-

ničnej dopravy na samosprávne kraje. Z prvých náznakov je 

zrejmé ţe to pre samosprávne kraje nebude jednoduché,“ po-

vedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov 

Rastislav Machunka. 

www.sme.sk 29.07.2010 

 

Kým prvé vlny tohtoročných povodní spôsobili v máji 2010 

spúšť najmä v regióne Myjavy a ostatnú časť Trenčianskeho 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6666224&ids=6
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kraja relatívne obchádzali, ale v nedeľu 15. augusta 2010 niči-

vé lejaky ohrozili ťaţko skúšanú hornú Nitru. Intenzívny dáţď 

spôsobil dramatické zvýšenie toku rieky Handlovka a Nitra a 

prívalová vlna ohrozila obyvateľov predovšetkým Handlovej, 

Prievidze, Novák a ďalších častí tohto regiónu. Stačilo pár ho-

dín a tieto oblasti boli vyhlásené za miesta ohrozenia. Ţiaľ, 

nielen ohrozenia majetku, ale aj ľudských ţivotov. Prívalová 

vlna opadla a obce, mestá, celý kraj sa začal spamätávať, vy-

desení ľudia začali odpratávať následky a vyčíslovať škody. 

Najhoršie, čo bolo, bola strata dvoch ţivotov. To boli najväč-

šie škody, ktoré ţivel spôsobil, ktoré sa ničím nedajú nahradiť. 

Neľahká úloha v súčasnej dobe čaká aj všetky organizácie v 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyčíslenie 

škôd. Aj keď o konkrétnych číslach je zatiaľ predčasné hovo-

riť, s istotou moţno povedať, ţe vodný ţivel spôsobil nemalé 

škody predovšetkým na stredných školách v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Medzi najviac poškodené 

patrí Stredné odborné učilište v Handlovej, kde bola poškode-

ná strecha na hlavnej budove školy, aţ do výšky 5 m bola za-

plavená a znefunkčnená kotolňa, stolárska a údrţbárska dielňa, 

znefunkčnené stroje, vyplavené dielne, zatečené učebne. Veľ-

ké škody utrpela Stredná odborná škola obchodu a sluţieb v 

Prievidzi so štyrmi zaplavenými objektmi. Voda zaplavila 

pivničné priestory na Strednej odbornej škole T. Vansovej, na 

Strednom odbornom učilišti polytechnickom, na Strednom 

odbornej škole na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Na Gym-

náziu v Novákoch voda pretiekla cez okná, v Strednom od-

bornom učilišti. Tak isto úradovala spodná voda i voda z kana-

lizácie. V Hornonitrianskom múzeu ničivý ţivel zaplavil starú 

časť objektu aţ do výšky 1,5 m, kde znehodnotil výstavné pa-

nely, sluţobné vozidlo a nánosy blata spôsobili ďalšie ešte ne-

vyčíslené škody. V Hornonitrianskej kniţnici zaplavilo náby-

tok v pivničných priestoroch na Košovskej ceste.  
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Poškodená strecha bola zaznamenaná v centrách sociálnych 

sluţieb Domino a Humanity v Prievidzi, kde v prvom bola vy-

topená kotolňa, zatečená strecha a v druhom na Viničnej ulici 

bol zaplavený celý hospodársky trakt, kotolňa, práčovňa, su-

šiareň, ţehliareň, sklady ovocia a sklady materiálno-

technického zabezpečenia. 

Samostatnou kapitolou boli cesty v pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. Pracovníci Správy ciest Trenčian-

skeho samosprávneho kraja zareagovali veľmi promptne a 

okamţite po udalosti v čase od 10,00 h aţ do neskorých noč-

ných hodín 18 pracovníkov regulovalo premávku, osádzalo 

dopravné značenie, odstraňovalo nánosy a zrezávalo krajnice, 

odstraňovalo prekáţky z mostov a vykonávalo všetky potrebné 

práce a to nielen na cestách 2. a 3. triedy, ktoré sú v pôsobnos-

ti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Svoje sily vloţili aj do 

prác na cestách 1. triedy a to na postihnutej časti 1./50 Prievi-

dza - Handlová na úseku 175 - 182 km a 1./64 Prievidza - Nit-

rianske Pravno na úseku 141 - 154 km. Pri pomocných prá-

cach boli nasadené všetky potrebné mechanizmy - autogréder, 

UKN 320, UNS 252, motorové píly, gréder, nákladné vozidlá, 

Avia i osobné autá. Z ciest Trenčianskeho kraja bol najväčší 

ruch na ceste 3/050266 - Veľká Čausa, Chrenovec - Brusno na 

úseku 0,00 - 4,42 km, na ceste 3./05071 Ráztočno - Morovno 

na úseku 0,00 - 1,910 km a na ceste 3./05069 - Malá Čausa na 

úseku 0,00 - 3,005 km. 

Pri predbeţnom hodnotení Trenčiansky samosprávny kraj 

zaznamenal na cestách 3. triedy tieto škody :  

 cesta 3./050266 - podmytý priepust /most Veľká Čausa, 

 v obci Chrenovec -Brusno zanesené priekopy v dĺţke cca 

100 m,  

 3./05068 - vymyté priekopy v dĺţke 50 m, krajnice, výmoly 

- oprava OŠD, 

 3./05067 - podmytý oporný múr v dĺţke 2,5 km, 



99 

 

 3./05071 - zosuv svahu v piatich miestach v dĺţke 60 m, vy-

trhaný asfalt v dĺţke 25m, 

 3./05069 - vytrhaný asfalt v dĺţke 50 m, zosuv svahov prie-

kop na piatich miestach, zmyté,  

 priekopy, poškodený most Malá Čausa, 

 3./06533 - Ráztočno, Remata - upchaté priepusty, výmoly 

krajníc, pod tunelom vymletá,  

 cesta - oprava OŠD, 

 3./05071 - poškodený most obe strany odtrhnuté zábradlie 

aj lavica pre peších, podmyté,  

 krídla mostov - Ráztočno-Morovno. 

www.tsk.sk 19.08.2010 

pomocná evidencia 527/1/2010 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 

25. augusta 2010 na svojom 5. zasadnutí v tomto funkčnom 

období. Minútou ticha v úvode poslanci  vzdali úctu nedávno 

zosnulému  bývalému poslancovi  Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Vladimírovi Bačíkovi z Povaţskej  Bystrice. Ešte 

pred hlasovaním o programe rokovania vystúpil podpredseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik, 

PhD. so stanoviskom predsedov poslaneckých klubov 

a zástupcov politických strán v Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Oznámil rozhodnutie poslancov darovať 

polovicu odmien za mesiac august 2010 v prospech odstraňo-

vania škôd a zniţovania následkov katastrofálnych povodní na 

hornej Nitre. K tejto deklarácii sa pripojili aj predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja  a hlavný kontrolór Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. 

V rámci majetkových prevodov potom regionálny parla-

ment rozhodol o odpredaji prebytočného majetku - bývalej 

Školy v prírode v Brezovej pod Bradlom občianskemu zdru-

ţeniu Integra – Spoločnosť handicapovaných detí a mládeţe, 

http://www.tsk.sk/
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ktoré malo objekt od 30. júna 2009 v prenájme. Poslanci 

schválili aj zámenu prebytočného nehnuteľného majetku me-

dzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Ilava, ako 

aj kúpu pozemku od Mesta Ilava do vlastníctva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za 1 euro,  za účelom majetkovoprávne-

ho vysporiadania pozemkov v areáli Obchodnej akadémie 

v Ilave. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o prebytočnosti nehnuteľ-

ného majetku  Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe 

Centra sociálnych sluţieb  - Bôrik v Nitrianskom Pravne, na-

chádzajúcom sa v katastrálnom území Valaská Belá.  

Poslanci schválili dodatky k Organizačným poriadkom šty-

roch zariadení sociálnych sluţieb, ako aj dodatky 

k organizačným poriadkom tridsiatich stredných škôl v kraji.  

     Regionálny parlament schválil 5 % spolufinancovanie 

a realizáciu dvoch projektov v rámci Operačného programu 

cezhraničnej spolupráce SR  - ČR. Ide  o strešný projekt 

„Fond mikroprojektov na roky 2011-2013“ a spoločný projekt 

Hornonitrianskeho múzea a Múzea juhovýchodnej  Moravy 

v Zlíne s názvom „Múzejné kriţovatky“. 

     Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o Fonde 

mikroprojektov v rámci operačného programu cezhraničnej 

spolupráce  SR – ČR na roky 2007 – 2013, kde je správcom 

pre celú slovensko-českú hranicu práve Trenčiansky samo-

správny kraj. 

     Hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja in-

formoval o výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010. 

Útvar hlavného kontrolóra vykonal celkom 29 kontrolných 

akcií, pri ktorých odhalil 349 nedostatkov. Najviac – aţ 97 ne-

dostatkov bolo zistených v Športovom gymnáziu v Trenčíne. 

V Hornonitrianskej kniţnici našli kontrolóri 47 a v Strednej 

odbornej škole v Myjave 44 nedostatkov. Zastupiteľstvo vzalo 

na vedomie aj správu hlavného kontrolóra o kontrole vybavo-

vania sťaţností a petícií na Úrade Trenčianskeho samospráv-
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neho kraja za prvý polrok 2010 a regionálny parlament schvá-

lil  aj odmenu hlavnému kontrolórovi za l. polrok 2010. 

    vlastné poznámky 

 

Celé Slovensko bolo v pondelok dňa 30. augusta 2010 

v tranze, keď masovokomunikačné prostriedky priniesli sprá-

vu o krvavom incidente v bratislavskej mestskej časti Devín-

ska Nová Ves, podľa ktorej dovtedy neznámy šialenec vy-

vraţdil 5 člennú rómsku rodinu so samopalom vzor 58 a po 

tomto masakry vyšiel pred dom a strieľal po kaţdom, kto sa 

objavil na chodník, autá na ceste, na balkónoch.  

Po tejto streľbe zostalo v Devínskej Novej Vsi osem mŕt-

vych ľudí  pätnásť zranených, z nich traja váţne. 

www.sita.sk 31.08.2010 

 

Exriaditeľ Slovenskej televízie Mgr. Richard Rybníček 

začiatkom septembra 2010 ohlásil svoju kandidatúru na post 

primátora Trenčína. Rodák z najmenšieho slovenského kraj-

ského mesta sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát, 

no nebráni sa prípadnej podpore politických strán. 

Kampaň si bude podľa svojich slov platiť z vlastného. Koľ-

ko to napokon bude, zverejní po jej skončení. Mgr. Richard 

Rybníček verí, ţe má veľkú šancu vyhrať voľby a byť dôstoj-

ným súperom súčasného 

primátora Ing. Branislava 

Cellera, kandidáta Sloven-

skej demokratickej a kres-

ťanskej únie – Demokratic-

ká strana, ktorý okrem 

Rybníčka zatiaľ ako jediný 

ohlásil kandidatúru.  

Ing. Branislava Cellera 

označil Mgr. Richard Rybníček, ako svojho kamaráta z detstva 
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a vzťahy s ním za korektné a ako povedal, určite nechystá 

štvavú kampaň. Mgr. Richard Rybníček doplnil, ţe uţ rok má 

opäť trvalý pobyt v Trenčíne a uţ má hlasy potrebné na kandi-

datúru. Jeho predvolebnými heslami sú otvorenosť a transpa-

rentnosť. Dosiahnuť to chce “priamou demokraciou,” keď 

kandidátov na poslancov, ktorých v kampani podporia, vyberú 

občania. Trenčanom predniesol výzvu, aby mu dávali tipy na 

nábor občianskych kandidátov. Nové pravidlá v manaţmente 

mesta by mali podľa jeho mienky obmedziť vplyv záujmo-

vých skupín na chod mesta a eliminovať priestor na korupciu. 

Mgr. Richard Rybníček si otvoril kanceláriu na Sládkovičo-

vej ulici v centre mesta. Na 18. septembra 2010 chystá na 

Mierovom námestí veľký koncert Štátnej filharmónie Košice, 

na ktorom predstaví svoju víziu a svoj program. “Ľudia majú 

pocit, ako keby im bolo mesto zatvorené a pri strategických 

rozhodnutiach boli obchádzaní a ostali v úlohe štatistov. Toto 

chcem zmeniť,” povedal Mgr. Richard Rybníček. K projektom 

výstavby Auparku v centre či plánovanej modernizácii ţelez-

ničnej trate uviedol, ţe ako primátor by sa prvý menovaný 

projekt snaţil presťahovať na iné miesto a téma ţeleznice je 

podľa jeho slov uzatvorená a nezmeniteľná. “Nebudem v tom-

to ľudí klamať,” dodal. 

www.sme.sk 06.09.2010  

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne má no-

vého riaditeľa, ktorým je od 13. septembra 2010 Peter Mül-

ler. Menovaný v policajnom zbore pôsobí od roku 1988. Ako 

informovala krajská policajná hovorkyňa Katarína Hlaváčo-

vá, ţe naposledy pracoval vo funkcii zástupcu riaditeľa Kraj-

ského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. 

www.sme.sk 13.09.2010 

pomocná evidencia 602/1/2010 
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Hovorca trenčianskej krajskej polície Pavol Kudlička in-

formoval, ţe vyšetrovateľ z Trenčína 22. septembra 2010 ob-

vinil z lúpeţe  28 - ročného muţa z Galanty, ktorý dňa 14. ok-

tóbra 2009 pred 10. hodinou lúpeţne prepadol zlatníctvo na 

Mierovom námestí v Trenčíne.  Lupič  ţiadal  s noţom v ruke 

od predavačky šperky, ktoré mu z obavy o svoj ţivot ich vyda-

la. Páchateľ vtedy ukradol šperky v celkovej hodnote cca 15-

tisíc eúr.  Predavačka pri lúpeţnom prepadnutí neutrpela ţiad-

ne zranenia. 

www.sme.sk 23. 9. 2010  

 

Na pokoj a poriadok v okolí 

detského ihriska na Halalovke 

uţ dohliada mestská polícia aj 

prostredníctvom otočnej bez-

pečnostnej kamery, ktorá bola 

začiatkom septembra 2010 na-

inštalovaná na jeden z obyt-

ných domov v tejto štvrti.  

Okolie detského ihriska na Ha-

lalovke bolo z hľadiska počtu výjazdov mestskej polície vy-

hodnotené, ako riziková oblasť. Zdrţiavali sa tu totiţ skupiny 

ľudí, ktorí okrem iných výtrţností, ničili aj mobiliár ihriska. 

Mesto Trenčín sa preto dohodlo s mestskou políciou, ţe tento 

a aj okolitý priestor, teda oddychová zóna, vrátane detského 

ihriska a tieţ garáţe budú pod stálym dohľadom otočnej bez-

pečnostnej kamery. 

vlastné poznámky 

 

Minister obrany Slovenskej republiky Ľubomír Galko dňa 

12. septembra 2010 menoval do funkcie veliteľa Pozemných 

síl Slovenskej republiky Jána Salaganiča a ich bývalého veli-

teľa Jaroslava Vývleka vymenoval do funkcie zástupcu ná-
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čelníka Ozbrojených síl Armády Slovenskej republiky Ľubo-

míra Bulíka.  

Trenčianske noviny 13.09.2010 

pomocná evidencia 549/3/2010 

 

Dňa 18. septembra 2010 sa uskutočnilo v poradí uţ šieste 

celoštátne referendum na šesť otázok : 

1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 

zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických 

osôb platiť úhradu za sluţby verejnosti poskytované Slo-

venskou televíziou a Slovenským rozhlasom ?“ 

2. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 

zákonom rozšírila moţnosť prejednať konanie poslanca 

Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na 

všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ?“ 

3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 

ústavným zákonom zníţila počet poslancov Národnej ra-

dy Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledu-

júceho volebného obdobia ?“ 

4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 

zákonom ustanovila, ţe orgány verejnej moci môţu ob-

starávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou 

maximálne 40 tisíc eur ?“ 

5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 

ustanovila moţnosť voliť poslancov Národnej rady Slo-

venskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu 

prostredníctvom internetu ?“ 

6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 

zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci 

z moţnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového 

zákona ?“ 

Výsledky referenda na jednotlivé otázky : 

1. áno – 87,24 %,   nie – 9,02 %, neplatné hlasy – 3,72 % 
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2. áno – 95,40 %,   nie – 1,73 %, neplatné hlasy – 2,85 % 

3. áno – 92,76 %,   nie – 3,85 %, neplatné hlasy – 3,38 % 

4. áno – 88,84 %,   nie – 6,16 %, neplatné hlasy – 4,99 % 

5. áno – 70,46 %,  nie – 22,22%, neplatné hlasy – 7,30 % 

6. áno – 74,93 %, nie – 13,44 %, neplatné hlasy – 11,62 % 
 

  
Počet 

okrskov 

Počet odo-

vzd. zápisníc 

Počet oprávn. 

občanov 

Počet 

vydaných 

hlas. líst. 

% 

účasti 

občanov 

Počet odovz. 

hlas. líst. 

Počet 

neod. 

hlas. 

líst. 

Počet 

platných 

hlas. líst. 

Počet 

nepl.hlas. 

líst. 

Bánovce nad Bebravou 62 62 30 730 6 026 19,60 6 022 4 5 965 57 

Nové Mesto nad Váhom 92 92 74 955 15 901 21,21 15 893 8 15 790 103 

Povaţská Bystrica 121 121 88 856 17 915 20,16 17 912 3 17 776 136 

Prievidza 162 162 153 654 35 265 22,95 35 245 20 34 979 266 

Trenčín 150 150 143 281 32 417 22,62 32 396 21 32 192 204 

                    

Trenčiansky kraj - spolu 587 587 491 476 107 524 21,87 107 468 56 106 702 766 

 
Slovenská republika 5 060 5 060 4 369 553 998 142 22,84 997 235 907 990 535 6 700 

 

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch pripravila na  tohto-

ročnú letnú sezónu propagačnú kampaň na podporu domáceho 

cestovného ruchu – Prázdninuj na Slovensku. Vyvrcholením 

tejto kampane boli oslavy Svetového dňa turizmu, ktoré sa v 

 Trenčíne uskutočnili v spolupráci s Trenčianskym samo-

správnym krajom v obchodnom centre Laugaricio v nedeľu 

26. septembra 2010.  

Podujatie slávnostne otvoril podpredseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček. Vo svojom prího-

vore pripomenul, ţe samosprávny kraj plní úlohu koordinátora 

v oblasti cestovného ruchu. Pravidelne propaguje región na 

medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, vydáva propa-

gačné materiály, zorganizoval súťaţ o sedem divov Trenčian-

skeho samosprávneho kraja a najnovšie vyhlásil aj fotosúťaţ 

pod názvom „Trenčiansky samosprávny kraj inými očami“. 

Pre návštevníkov bol potom  prebehol pripravený pestrý 

program, v ktorom sa predstavila známa speváčka Zdenka 

Predná, detský folklórny súbor Kornička, folklórna tanečná 

škola z Myjavy, sokoliari skupiny Aquila z Bojníc, skupina 

moderného tanca Goonies, skupina Next Page. Okrem sa 
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uskutočnila vedomostná súťaţ o atraktívne vecné ceny, wor-

kshopy remeselníkov, maľovanie na tvár a balónové kreácie.  

Svoju ponuku predstavili v stánkoch dve desiatky subjektov 

cestovného ruchu, z ktorých treba spomenúť Trenčiansky sa-

mosprávny kraj, Mesto Trenčín, Regionálne zdruţenie Ces-

tovného ruchu Horná Nitra, SNM - Múzeum Bojnice, Mesto 

Partizánske, Mesto Skalica, Kúpele Trenčianske Teplice, TIK 

Trenčianske Teplice, Agropenzión Adam Podkylava, klaster 

Liptov, klaster Orava, Ski centrum Makov, Thermal Park Be-

šeňová, Aquapark Tatralandia, Adrenalínové centrum Liptov, 

Park Snow Veľká Rača, a ďalšie. Kaţdý z návštevníkov si pri-

šiel  na svoje a hlavne – dozvedel sa, čo zaujímavé má vo svo-

jom bliţšom, ale i vzdialenejšom okolí, čo sa oplatí vidieť a 

vyskúšať počas jesene a zimy, prípadne si vybrať z kalendára 

podujatí.  

vlastné poznámky 

       

Vo štvrtok 30. septembra 2010 sa na Mestskom úrade 

v Trenčíne stretlo pribliţne dvadsať účastníkov odbornej  dis-

kusie na tému „Budúcnosť nábreţia v Trenčíne“. Diskusiu 

viedol urbanista Ing. arch. Peter Gero, ktorého poverilo Mes-

to Trenčín, aby koordinoval proces premeny nábreţia. Roko-

vania sa zúčastnili zástupcovia mesta, spracovávatelia územ-

ného plánu, štúdie centrálnej mestskej zóny a pozvaní archi-

tekti. 

Občianski aktivisti zoskupení okolo Centra environmentál-

nych aktivít zorganizovali prvé verejné stretnutie k téme bu-

dúcnosť nábreţia v mesiaci január 2010 v kine Hviezda, kde 

bolo asi tristo účastníkov. Chceli ním upozorniť, ţe o takom 

významnom priestore by mala rozhodnúť aj verejnosť. Očaká-

vali, ţe samospráva verejnú debatu povedie ďalej. „To sa, ţiaľ 

nestalo,“ povedal Mgr. Richard Medal.  
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Ing. arch. Peter Gero oslovil na stretnutí architektov 

s nezáväznou ponukou, aby vytvorili skupiny alebo tímy, kto-

ré do budúceho stretnutia v závere októbra 2010 pripravia svo-

je nápady. „Potešil ma ich empatický prístup,“ povedal Ing. 

arch. Peter Gero. „Púšťajú sa do neznámeho projektu, o kto-

rom nevedia ako skončí. Doporučil som, aby sa spojili 

s ďalšími ľuďmi, ktorým na nábreţí záleţí. Hneď na stretnutí 

jeden z architektov navrhol, ţe urobí libreto, druhý nápad na-

kreslí a tretí urobí model z plastelíny.“ 

Práce by sa potom podľa Ing. arch. Petra Gera mohli obja-

viť na internete aj so všetkým, čo doteraz ku nábreţiu mesto 

vypracovalo, aby tí, ktorí sa chcú ním zaoberať, mali čo naj-

viac informácií. Dodal, ţe nejde o formu súťaţe. Podľa Ing. 

arch. Petra Bera diskusia by mohla pokračovať dňa 29. októb-

ra 2010 aj za účasti ďalších odborníkov. 

www.sme.sk 13.10.2010  
 

     V termíne do 24,00 h dňa 3. októbra 2010 bola uzávierka na 

kandidátku obsadenia  primátorov, starostov a poslancov do 

obecných zastupiteľstiev na Slovensku. Situácia v Trenčíne po 

sumarizácii návrhov bola taká, ţe o post primátora sa zaujíma-

lo šesť muţov. A to opätovne kandidovať sa rozhodol súčasný 

primátor Ing. Branislav Celler, Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – Demokratická strana, ktorý získal aj pod-

poru strany Most-Híd,  Ing. Ľubomíra Ţabára podporila 

strana Smer – Sociálna demokracia, Ing. Ján Krátky kandi-

doval s podporou Kresťansko-demokratického hnutia a Ľudo-

vej strany – Hnutie za demokratické Slovensko, Mgr. Ri-

chard Rybníček kandidoval ako nezávislý a šesticu kandidá-

tov uzatvorili advokát JUDr. Pavel Poljovka a podnikateľ 

Jaroslav Olah.  

Do 25 členného mestského zastupiteľstva kandidovalo 184 

ľudí, z toho bolo 62 nezávislých. Spoločné kandidátky posta-

vili Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratic-
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ká strana a Most-Híd, Kresťansko-demokratického hnutia 

a Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko. Svo-

jich kandidátov postavili aj strany Smer – Sociálna demokra-

cia, Liga, Občianska konzervatívna strana, Úsvit, Strana a So-

lidarity, Nová Demokracia, Komunistická strana Slovenska, 

Demokrati a Vlastenci a Zmena zdola, Demokratická Únia. 

www.sme.sk 04.10. 2010  

pomocná evidencia /660/1/2010  

 

Po registrácii kandidátov na poslancov do Mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne bolo moţné konštatovať, ţe do mestského 

parlamentu malo záujem dostať sa 184 kandidátov, pričom vo-

lebná komisia nezaregistrovala 14 kandidátov. A ešte jedna 

zaujímavosť z registrácie, ţe z doterajšieho 25-členného zboru 

mestských poslancov v Trenčíne chce opäť rozhodovať o mes-

te aţ 23 poslancov. 

Po registrácii kandidátov volebnou komisiou sa zaznamena-

la nasledovná kandidátka : 

- nezávislí  63 kandidátov,  

- koalícia Kresťansko-demokratické hnutie a Ľudová 

strana – Hnutie za demokratické Slovensko 25 kandidá-

tov,  

- koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana a Most – Hídmali 25 kandidátov,  

- Strana Smer – Sociálna demokracia 23 kandidátov,  

- strana Sloboda a Solidarita 19 kandidátov, 

- Nová demokracia – Strana demokratickej ľavice 7 kan-

didátov,  

- Slovenská národná strana 6 kandidátov,  

- Občianska konzervatívna strana 6 kandidátov,  

- Komunistická strana Slovenska 2 kandidáti,  

- Liga občianska liberálna strana 2 kandidáti,  

- Paliho Kapurková veselá strana 2 kandidáti  
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- strana Úsvit 2 kandidáti,  

- Demokrati a Vlastenci 1 kandidát, 

- Zmena zdola  - Demokratická únia 1 kandidát. 

www.sme.sk 14. 10. 2010  

 

Na zasadnutí Vlády Slovenskej republiky dňa 13. októbra 

2010 boli schválené niektoré personálne zmeny vo vedení nie-

ktorých štátnych orgánov Trenčianskeho kraja :  

- z funkcie prednostu Krajského úradu ţivotného prostredia 

v Trenčíne bol dňom 13. októbra 2010 odvolaný Ing. Igor 

Kvasnica, PhD. a do funkcie prednostu Krajského úradu 

ţivotného prostredia v Trenčíne bol dňom 14. októbra 2010  

menovaný Mgr. Jozef Letko; 

- z funkcie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie v Trenčíne bol dňom 15. októbra 

2010 odvolaný Ing. Peter Gašparovič a  do funkcie riadi-

teľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné ko-

munikácie v Trenčíne bol dňom 16. októbra 2010 menova-

ný Ing. Stanislav Jakubík; 

- z funkcie prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne 

bol dňom 14. októbra 2010 odvolaný PhDr. Miroslav Hol-

ček a menovaný do funkcie prednostu Krajského školského 

úradu v Trenčíne dňom 15. októbra 2010 Ing. Ondrej Di-

vinský; 

- z funkcie prednostu Krajského úradu pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie v Trenčíne Ing. Mariána Sokola 

a na jeho miesto vymenovala Ing. Zdenka Šuranského. 

vlastné poznámky 

 

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 22. 

septembra 2010 odvolala : 
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- z funkcie prednostky Obvodného úradu v Trenčíne Ing. 

Danielu Stráňaiovú a vymenovala na jej miesto Ing. Pavla 

Čiernika  

- z funkcie prednostu Krajského stavebného úradu Ing. Jura-

ja Hamaja a na jeho miesto vymenovala Ing. Antona Šu-

michrasta. 

Vláda Slovenskej republiky dňa 27. októbra 2010 schválila : 

- odvolanie riaditeľky Teresy Pavláskovej z funkcie riadi-

teľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 

dňom 27. októbra 2010; 

- vymenovala za riaditeľku Zuzanu Horníkovú do funkcie 

riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 

dňom 28. októbra 2010. 

vlastné poznámky  

 

V pondelok 27. septembra 2010 bola cez tiesňovú linku 150 

ohlásená ţiadosť o pomoc pri záchrane jeleňa, ktorého silný 

prúd v kanály rieky Váh unášal smerom k vodnej elektrárni 

Skalka v Trenčíne. Na miesto boli vyslaní piati príslušníci z 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 

Trenčíne. 

Ako informoval 

krajský hovorca ha-

sičov Ing. Marián 

Petrík, hasiči sa 

rozdelili do dvoch 

skupín po oboch 

brehoch kanála. Je-

den preplával v po-

tápačskom obleku s 

lanom na druhú 

stranu. Plávajúceho 

jeleňa sa podarilo zachytiť lanom za paroţie a pritiahnuť k 
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brehu. Tam mu na paroţie pomocou slučky uviazali ďalšie la-

no a s pomocou pracovníkov vodnej elektrárne a príslušníkov 

polície sa jeleňa podarilo vytiahnuť na breh. 

Prevoz jeleňa do poľovného revíru zabezpečili členovia 

Zdruţenia vlastníkov poľovných pozemkov Opatová. 

www.sme.sk 29.09.2010 
 

Strana Sloboda a solidarita v Trenčíne pôjde do komunál-

nych volieb v novembri 2010 samostatne a na post primátora 

podporí Mgr. Richarda Rybníčka. Na poslanecké posty strana 

Sloboda a solidarita postaví 19 kandidátov.  

Ako informovala Mgr. Renáta Kaščáková z trenčianskej 

organizácie Sloboda a Solidarita, rozhodnutie nevstúpiť do 

koalície so stranami, ktoré sú zodpovedné za terajší chod mes-

ta, strana Sloboda a Solidarita vyhodnotila ako jediné akcep-

tovateľné pre svojich voličov a sympatizantov, u ktorých pre-

vláda pocit nespokojnosti so súčasným vedením mesta a ţelajú 

si zmenu. 

Predstavy strany o vedení mesta Trenčín sú podľa nej do 

budúcnosti postavené na princípoch otvorenosti samosprávy 

občanom, zodpovedného hospodárenia s verejnými financia-

mi, odstránení rizika korupcie a vytváraní lákavých príleţitostí 

pre podnikanie, ţivot a voľný čas. Tieto princípy bude strana 

presadzovať vo svojom volebnom programe nazvanom „Nové 

osobnosti - nové myslenie - nový Trenčín“, ktorý bude v krát-

kom čase zverejnený na svojej webovej stránke. Strana sa po 

dôslednom zváţení prezentovaných kandidátov na post primá-

tora sa rozhodli svojim voličom a sympatizantom odporučiť, 

aby volili nezávislého kandidáta Mgr. Richarda Rybníčka. 

www.sme.sk 20. 10. 2010 

 

„Verím, ţe o štyri roky sa vrátim a vyhrám,“ reagoval Ing. 

Ľubomír Ţabár na rozhodnutie strany Smer – Sociálna de-

http://trencin.sme.sk/c/5645650/smer-stiahol-kandidata-i-proti-voli-vlastnych.html
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mokracia stiahnuť ho z kandidátky na primátora Trenčína. 

Smer zároveň voličov vyzval voliť nezávislého kandidáta 

Mgr. Richarda Rybníčka. Tomu tak výrazne stúpli šance na 

poráţku súčasného primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera 

(SDKÚ).  

Rozhodnutie o stiahnutí Ing. Ľubomíra Ţabára doručila 

mestskej volebnej komisii dňa 18. októbra 2010 predsedníčka 

strany Smer Ing. Magda Košútová a to aj napriek odporu čas-

ti členskej základne. Viacerí straníci hovoria o podrazení 

vlastného kandidáta a zvaţujú vystúpenie zo strany. „Je to do 

plaču, keď jediný stredoľavý kandidát na primátora mohol vy-

hrať vo voľbách a vlastní ľudia ho odpísali,“ reagoval súčasný 

poslanec strany Smer v trenčianskom mestskom zastupiteľstve 

Vladimír Gavenda.  

„Politická strana Smer ma nominovala a bolo v jej moţnos-

tiach ma aj stiahnuť. Som presvedčený, ţe moja kampaň bola 

vedená profesio-

nálne a v mnohom 

prispela k stmele-

niu zdravého jadra 

strany Smer v 

Trenčíne,“ napísal 

vo svojom stanovi-

sku Ing. Ľubomír 

Ţabár.  

S Mgr. Richar-

dom Rybníčkom o jeho podpore rokoval v Trenčíne aj predse-

da strany Smer Róbert Fico. „Na ţiadnej protihodnote ani po-

stoch sme sa nedohadovali. Jediné, čo som povedal je, ţe som 

pripravený spolupracovať,“ povedal Mgr. Richard Rybníček. 

www.sme.sk 19.10.2010  
 

Dňa 21. októbra 2010 si pripomenul Euroregión Bílé-Biele 

Karpaty spolu s partnermi projektu financovaného z Medzi-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7293279&ids=6
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národného višegrádskeho fondu na konferencii pri príleţitosti 

jeho 10. výročia, ktorá sa niesla pod heslom „Výmena znalos-

tí a osvedčených postupov k udrţateľnému rozvoju cez-

hraničnej spolupráce krajín V4“ na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka. 

Účastníkov konferencie pri-

vítal jeho predseda Ing. Fran-

tišek Jeţík. Osobitne privítal 

podpredsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Mi-

lana Panáčka, Ing. Janku 

Burianovú  z Ministerstva za-

hraničných vecí Slovenskej re-

publiky, Ing. Jířího Horáčka z Ministerstva pre miestny roz-

voj Českej republiky. Moderátor konferencie zvýraznil, ţe 

„cieľom konferencie je vzájomná výmena najlepších skúse-

ností v oblasti cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, apli-

kovateľných aj na ostatných hraniciach partnerov v oblasti 

rozvoja ľudského potenciálu, inovácií a podnikania, progra-

moch cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. Spoločne 

s partnermi, ktorými sú : 

- Región Bíle Karpaty, Zlín, Česká republika,  

- Zdruţenie Euroregión Tatry – Nowy Targ Poľská repub-

lika, 

- Obchodná 

a priemyselná 

komora Trenčín, 

- Priemyselná 

a hospodárska 

komora Uherské 

Hradište, 

- Asociácia ma-

lých a stredných 

Ing. František Jeţík 

predsednícky stôl 
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podnikov východnej s strednej Európy, Maďarsko sa 

zhodnotia doterajšie postupy v uplynulom období a to, čo 

bolo dobré pouţijeme aj pre nasledujúce obdobie. Zvý-

raznil, ţe konferencia je určená euroregionálnym zdruţe-

niam Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej re-

publiky a Maďarskej republiky, obchodným 

a priemyselným komorám, verejnej správe, regionálnym 

odborníkom, reprezentantom regionálnych univerzít, re-

gionálnym zduţeniam miest a obcí, podnikateľom, nezis-

kovým organizáciám.“  

Rokovanie konferencie pozdravil predseda Maďarsko-

slovenskej sekcie Maďarskej obchodnej a priemyselnej komo-

ry András Dombi. 

Za dva dni rokovania konferencie odznelo 21 prednášok, 

ktoré ako bolo prisľúbené budú zaslané všetkým jej účastní-

kom na CD nosičoch.  

Súčasťou konferencie boli tieto sprievodné podujatia : 

- Recepcia v Delovej bašte Trenčianskeho hradu, 

- Odovzdanie ceny Vitrum Pro Futurum Euroregiónu Bílé-

Biele Karpaty 

- a vernisáţ výstavy „Krehké stretnutia – Křehká střetnutí“ 

študentov a úspešných absolventov sklárskych škôl 

z Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty. 

vlastné poznámky 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne sa dňa 21. októbra 2010 

po otvorení primátorom Ing. Branislavom Cellerom pokra-

čovalo návrhmi poslancov na doplnenie programu jeho roko-

vania. Ako posledný v poradí vystúpil poslanec Ing. Ján 

Krátky, ktorý navrhol svojim kolegom, aby nehlasovali za 

schválenie programu, pretoţe chýba najdôleţitejší bod a to 

rozpočet na budúci rok 2011. V diskusii primátor Trenčína 

Ing. Branislav Celler mu odpovedal, ţe rozpočet sa pripravuje 
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a mal by sa schvaľovať v decembri 2010. O ďalšom priebehu 

schôdze mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci, keď z 18 

prítomných poslancov hlasovalo za schválenie programu iba 

osem, čo nestačilo, aby rokovanie mestského zastupiteľstva 

ďalej pokračovalo. 

www.sme.sk 21.10.2010 

 

V strane Smer – Sociálna demokracia prišlo k prvým perso-

nálnym zmenám po parlamentných voľbách na úrovni Tren-

čianskeho kraja a Trenčianskeho okresu.  

Z postu predsedníčky krajskej organizácie v Trenčíne od-

stúpila poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 

Magda Košútová, ktorá sama poţiadala o uvoľnenie 

z funkcie, uviedla hovorkyňa strany Smer Silvia Glendová. 

Predsedníctvo strany poverilo vedením krajskej organizácie 

exministra obrany Jaroslava Bašku.  

Zmena nastala vo vedení aj v trenčianskej okresnej organi-

zácii, keď z postu jej predsedníčky odstúpila bývalá štátna ta-

jomníčka na ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky 

JUDr. Anna Viteková a poverená bola Ing. Magda Košúto-

vá. 

www.sme.sk 24.10.2010 

pomocná evidencia 708/1/2010  

 

Krajskí poslanci na zasadnutí dňa 25. októbra 2010 schválili 

rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 

2011 aţ 2013. Celkové výdavky na budúci rok budú 

152.924.063 eúr, z toho je 113.724.966 eúr vyčlenených na 

beţné výdavky, zvyšok sú kapitálové výdavky. Príjmy Tren-

čianskeho samosprávneho kraja sú na nasledujúci rok naplá-

nované na 141.096.546 eúr, z toho 114.062.414 eúr predstavu-

jú beţné príjmy. Hlavný kontrolór odporučil schválenie na-

vrhnutého rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pri 

http://www.sme.sk/
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rozpočte ráta kraj aj s vyuţitím na zasadnutí zastupiteľstva 

schváleného úveru vo výške 13,8 milióna eúr. 

Rozpočet na obdobie 2011 aţ 2013 je zostavený ako vyrov-

naný, na rok 2011 je však prebytkový, pričom kapitálový roz-

počet je schodkový. Schodok chce Trenčiansky samosprávny 

kraj vykryť pre-

bytkom z beţné-

ho rozpočtu a 

taktieţ aj finanč-

nými operácia-

mi. Príjmovú 

časť finančných 

operácií tvoria 

prevody pro-

striedkov z fi-

nančných fondov 

a návratné zdroje 

financovania. 

Poslanecké kluby strán Slovenskej a kresťanskej únie – 

Demokratickej strany a Kresťansko-demokratického hnutia sa 

rozhodli schválenie rozpočtu nepodporiť. Poslanec Ing. Milan 

Jurčík navrhol vyčleniť z rozpočtu čiastku 100 - tisíc eúr na 

kúpu filtra pre spaľovňu v Povaţskej Bystrici, návrh však ne-

prešiel. Rovnako poslanci neschválili návrh poslanca Pavla 

Halabrína, aby sa zmenila metodika príjmov a výdavkov roz-

počtu. 

www.sm.sk 25.10.2010 

 

Pri príleţitosti 92. výročia vzniku Československa dňa               

27. októbra 2010 sa uskutočnil pietny akt v mestskom parku 

v Trenčíne pomenovanom po slávnom rodákovi z Košarísk 

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, na ktorom sa zúčastnili zá-

stupcovia mesta Trenčín a Uherského Hradišťa pod vedením 
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primátora Mesta Trenčín Ing. Branislavom 

Cellerom a starostky miestnej časti Kuno-

vice z Uherského Hradišťa Ivony Majičko-

vej. Obaja vedúci delegácii predniesli prí-

hovory a poloţili k pamätníku M. R. Štefá-

nika kvetinové tufy. Po ukončení pietneho 

aktu pozval primátor Trenčína Ing. Branis-

lav Celler prítomných hostí na agapé do ho-

tela Tatra. 

vlastné poznámky 

 

Tohtoročného podujatia Open days, ktoré sa v mesiaci ok-

tóber 2010 konalo v Bruseli, sa zúčastnilo viac ako 6000 zá-

stupcov z 240 regiónov a miest. Na Európskom týţdni regió-

nov a miest bol prítomný aj Trenčiansky samosprávny kraj.  

So šiestimi partnerskými regiónmi z Poľska, Českej repub-

liky, Rakúska a Talianska pripravil Trenčiansky samosprávny 

kraj workshop na tému „Makroregionálna spolupráca 

v oblasti dopravy“. Jeho cieľom bolo podporiť dopravnú ţe-

lezničnú os Balticko-jadranský koridor a jeho začlenenie do 

budúcej Transeurópskej dopravnej siete, ktorej revízia 

v súčasnosti prebieha. Na workshope vystúpili zástupcovia 

partnerských regiónov s príkladmi úspešných projektov reali-

zovaných v oblasti dopravy ako aj s argumentmi, prečo je pre-

dĺţenie dopravnej osi aţ po Jadranské more dôleţité a aký 

ekonomický prínos bude mať pre dotknuté regióny.  

Súčasťou Open days boli pravidelné aj tzv. miestne poduja-

tia v partnerských regiónoch. Tento rok to bolo viac ako 260 

podujatí – konferencií, kultúrnych aktivít, výstav a veľtrhov, 

ktoré sa konajú od septembra do novembra v celej Európe. 

Trenčianske miestne podujatia Open days 2010 sa konali na 

Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v dňoch 25. – 26. 

októbra 2010 organizované Europe Direct Trenčín ako Deň 



118 

 

otvorených dverí, počas ktorých bude svoju činnosť prezento-

vať 13 organizácií pracujúcich s mládeţou v našom kraji, ako 

aj organizácie zastupujúce inštitúcie Európskej únie na Slo-

vensku. Mládeţ mala moţnosť získať informačné materiály 

a vypočuť si mnohé prezentácie o aktivitách prizvaných orga-

nizácií, ale aj zapojiť sa do vedomostnej súťaţe.   

V piatok 29. októbra 2010 Trenčiansky samosprávny kraj za 

účasti svojej referentky pre európske záleţitosti Mgr. Beaty 

Balkovej, pôsobiacej  priamo v Bruseli a jej hostí  - dôleţitých 

sociálno-ekonomických partnerov z regiónu – organizovala 

debatu o odbornom workshope v Bruseli počas Open days.  

Podujatie otvorila spolu s projektovou manaţérkou Europe Di-

rect Trenčín Ing. Radkou Halušicovou a vedúcim odboru re-

gionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jozefom Hlinkom. 

www.tsk.sk 25.10.2010 

 

Dňa 27. októbra 2010 v Trenčíne sa konala verejná diskusia 

s kandidátmi na primátora mesta. Diskutovanou témou bola 

kultúrno-výchovná činnosť v meste Trenčín. Kandidáti sa 

zhodli na tom, ţe v meste chýba dôstojný kultúrny objekt.  

Systém financovania a manaţovania kultúry, rovnako ako 

nedostatok vhodných priestorov pre kultúrne zoskupenia v 

Trenčíne boli nosnými témami verejnej diskusie s vybranými 

kandidátmi na primátora mesta. Súčasný stav a perspektívy 

trenčianskej kultúry analyzovali súčasný primátor Ing. Bra-

nislav Celler – Slovenská demokratická a kresťanská únia – 

Demokratická strana, Most-Híd a kandidáti na primátora Ing. 

Ján Krátky – Kresťansko-demokratické hnutie, Ľudová stra-

ny –Hnutie za demokratické Slovensko a Mgr. Richard Ryb-

níček – nezávislý kandidát.  

Ing. Branislav Celler zdôraznil, ţe zrušenie monopolnej kul-

túrnej inštitúcie – mestského kultúrneho strediska a vytvorenie 

http://www.tsk.sk/


119 

 

grantového systému podpory boli pre kultúru prínosom a v po-

rovnaní s minulosťou sa otvoril priestor aj pre menšinové kul-

túrne ţánre.  

Podľa Mgr. Richarda Rybníčka spôsobil grantový systém 

podpory kultúry jej „brutálne stranícke spolitizovanie“. Zve-

rejňuje sa síce, kto dostal dotácie, no nezverejňujú sa dôvody 

ich pridelenia. Rovnako poukázal na nesystémové riadenie 

kultúry v Trenčíne, keď sa najskôr prijme rozhodnutie a aţ po-

tom sa zisťuje, aké to prináša účinky. Trenčianska kultúra 

podľa neho potrebuje predovšetkým diskusiu s odborníkmi a 

odborné manaţovanie. 

Ing. Ján Krátky síce pripustil určité pozitívne trendy, no 

myslí si, ţe kultúra v najmenšom slovenskom krajskom meste 

potrebuje radikálnejšie zmeny. Ako povedal, najmä v posled-

ných mesiacoch dochádza v meste k zneuţívaniu kultúry na 

predvolebnú kampaň súčasného primátora. 

„Určite to tak nie je. Všetky akcie, ktoré sa robia na území 

mesta, sa robia pre občanov tohto mesta. Volebné obdobie je 

nastavené zákonom a je normálne, ţe primátor sa zúčastňuje 

všetkých akcií, ktoré sa v tomto meste dejú,“ vyvracia toto 

tvrdenie Ing. Jána Krátkeho Ing. Branislav Celler s tým, ţe ide 

o klasickú „predvolebnú pieseň“ jedného z kandidátov. 

Všetci traja kandidáti poukázali na absenciu kultúrneho ob-

jektu v meste. Megalomanský multifunkčný kultúrny komplex 

Posádkového klubu armády je v rukách Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky, ktoré podľa Mgr. Richarda Rybníčka vyso-

kým nájomným „zdiera“ mestské kultúrne organizácie. Ing. 

Branislav Celler poukázal aj na zloţitý systém objednávania 

priestorov, ktorý trvá niekedy aţ tri mesiace. Jediným multi-

funkčným kultúrnym stánkom v Trenčíne je tak chátrajúce ki-

no Hviezda, kde našli prístrešok niektoré odbory základnej 

umeleckej školy a alternatívny klub Lúč. Ing. Ján Krátky zdô-

raznil potrebu komplexnej rekonštrukcie celého objektu. Vízia 
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Ing. Richarda Rybníčka je urobiť z kina Hviezda multifunkčný 

klub, kde by našli uplatnenie rôzne ţánre a ktorý by vyhľadá-

vali milovníci nezávislej kultúry z celého Slovenska. Ing. Bra-

nislav Celler informoval, ţe je vypracovaný projekt rekon-

štrukcie spomínaného objektu. Ten ráta so sumou 3,3 milióna 

eur, no zatiaľ nebola vyhlásená ţiadna výzva na financovanie 

z eurofondov. Problémom rekonštrukcie by podľa neho mohla 

byť aj skutočnosť, ţe budova je národnou kultúrnou pamiat-

kou. Kulturologička Zdenka Pepelová si myslí, ţe výstupy z 

diskusie primátorských kandidátov sú tak trochu vágne. „Pri 

politických diskusiách to však bohuţiaľ, tak býva. O veľa ve-

ciach sa hovorí všeobecne a ideovo, čo však vyplýva aj z dra-

maturgickej koncepcie celej série diskusií. Minimálne v rovine 

základných ideí a predstáv kandidátov o tejto problematike tu 

však je pozitívny výstup.“  

Sériu diskusií na túto tému, ktoré sa  uskutočnili sa naraz v 

Bratislave, Ţiline, Košiciach, Banskej Bystrici a v Trenčíne, 

pripravila sieť nezávislých kultúrnych centier Anténa. Cieľom 

bolo upriamiť pozornosť politikov aj verejnosti na oblasť kul-

túry. 

www.sme.sk 28.10.2010 

pomocná evidencia 726/1/2010  

 

Branislav Celler, 43 rokov, primátor, koalícia 

SDKÚ a Most-Híd Doprava a most sú prioritou 

číslo jeden. Ale je to ako z múdrosti o troch gro-

šoch - jeden vrátiť seniorom - budovať nové cen-

trá, penzióny. Druhý investovať do budúcnosti - to 

sú rozvojové projekty, ale hlavne deti. Školstvo má podporu 

ako v máloktorom inom meste. Tretí groš dáme do lepšieho 

ţivota Trenčanov- nové chodníky, zeleň, zázemie pre komu-

nitnú činnosť, poriadok a bezpečnosť“. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7168924&ids=6
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Ján Krátky, 57 rokov, ekonóm, koalícia KDH, 

HZDS  Zasadím sa za urýchlené výstavby nového 

mosta, prijmem opatrenia na zníţenie dlhu mesta, 

budem budovať bezpečné a čisté mesto. Ostatné 

podľa volebného programu. 

Jaroslav Olah, 50 rokov, ţivnostník, nezávislý kandidát 

Sfunkčniť a zjednodušiť samosprávu mesta v prospech Tren-

čanov. Pomocou schopností,  ktoré mám, fungujú v Trenčíne 

viaceré subjekty, či uţ v ţivote občianskom, spoločenskom, 

alebo podnikaní.  Je pre mňa samozrejmosťou slúţiť druhým 

ľuďom. Pritom sa musíme správať  transparent-

ne, hospodárne, hľadať riešenia problémov 

a zároveň myslieť aj na budúcnosť.  To musí platiť 

aj v samospráve mesta. Garantom týchto hodnôt 

musí byť primátor. 

Pavel Poljovka, 63 rokov, advokát, nezávislý 

kandidát 

a) Okamţité skonsolidovanie mestských financií, 

prvý kvartál 2011 začať pozitívnou sínusoidou. 

b) Komplexná prestavba a výstavba dopravných 

komunikácií a infraštruktúry. 

c) Vybudujeme dôstojný domov dôchodcov a mestské divad-

lo. 

d) Vytvorím team odborníkov, ktorí na zveľadenie mes-

ta, zabezpečia financie z nórskych grandov a európskych fon-

dov, vytvoríme 600 nových pracovných miest. 

e) Zmeny v riadení mesta, postupný prechod na švédsky mo-

del. 

Richard Rybníček, 40 rokov, podnikateľ, ne-

závislý kandidát Prioritou bude ozdraviť ma-

naţment a chod mesta, financií, zmlúv, ale aj 

vzťahov v meste. Práve chyby vo vedení mesta, 

ale aj politikárčenie odsunulo projekty (doprava, 
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most), také dôleţité pre mesto, do neznáma. 

Ľubomír Ţabár, 53 rokov, podnikateľ, Smer 

Mojou prioritou je sprehľadniť a zlacniť činnosť 

mesta tak, aby nedochádzala k jeho ďalšiemu 

zadlţovaniu. Výška dlhu na jedného obyvateľa 

v našom meste je skutočne neúnosná. Rovnako 

dôleţitá je transparentnosť v činnosti úradu. Nu-

lový klientelizmus. Mesto bude slúţiť ľuďom a nie investo-

rom. Všetko pre človeka. Trenčín bude moderným mestom. 

vlastné poznámky 

 

Koncom októbra 2010 zverejnil Transparency Internacional 

Slovensko o otvorenosti najväčších samospráv občanov. Zve-

rejnený rebríček zaradil mesta Trenčín na štyridsiate miesto zo 

stovky hodnotených miest.  

Mesto Trenčín získalo 80 % indikátor v oblastiach prístupu 

k informáciám a tieţ v oblasti územného plánovania. Pokiaľ sa 

týka účasti verejnosti na rozhodovaní je to 34 %, pri predaji 

a prenájme majetku len 10 %. Na nule je Trenčín pri otvore-

nosti v dotáciách  a grantov a tieţ v oblasti personálnej politi-

ky. 

Transparency Internacional Slovensko pri hodnotení vychá-

dzal z troch zdrojov : 

- z kvality informovanosti cez webové stránky samospráv, 

- z odpovedí samospráv na dané otázky, 

- z odpovedí samospráv zaslaných neoficiálne. 

Trenčianske noviny 02.11.2010 

pomocná evidencia 735/2/2010 

 

Preťaţenosť slovenských ciest 2. a 3. triedy neoprávnenou 

tranzitnou dopravou zamestnávala 4. novembra 2010 

v Bratislave na rokovaní predsedov slovenských samospráv-

nych krajov SK-8. Hovorili aj o úbytku príjmov a o problé-
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moch s prefinancovaním fondov, ale aj s ich spolufinancova-

ním. Hosťom bratislavského zasadnutia bol aj generálny ta-

jomník Zdruţenia európskych regiónov Klaus Klipp.  

Ako informoval predseda SK-8 a predseda Trnavského sa-

mosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš, o probléme chcú hovo-

riť na stretnutí s premiérkou i ministrom dopravy Slovenskej 

republiky. „Pretrváva veľmi nepriaznivý stav ciest ovplyvnený 

neoprávneným tranzitom ťaţkej nákladnej dopravy. Sú poško-

dzované aj komunikácie samosprávnych krajov, ale aj komu-

nikácie miest a obcí. Takisto majetok miest a obcí, ako sú ka-

nalizácie, vodovody, ale aj majetok občanov, ktorí majú domy 

postavené blízko ciest,“ povedal Ing. Tibor  Mikuš. V tejto ve-

ci chcú ţiadať o vypracovanie legislatívneho riešenia, ktoré by 

malo zabrániť neoprávnenej doprave kamiónov a nákladných 

áut. Ministrovi predloţia vlastný konkrétny návrh, ako reali-

zovať toto opatrenie. Predsedovia odhadujú, ţe 15 aţ 20 % 

ciest je trvale poškodzovaných ťaţkou nákladnou dopravou.  

„Uvedomujeme si určitý handicap Slovenska, ţe rozhodo-

vacie právomoci o alokácii fondov sú na úrovni rezortov. Sme 

presvedčení, ţe oveľa väčšia účinnosť by sa dosiahla posunom 

právomoci na úroveň samosprávnych krajov,“ povedal ďalej 

Mikuš. Ţupani tieţ konštatovali, ţe majú problémy nielen 

s prefinancovaním fondov, ale aj s ich spolufinancovaním, na-

koľko sú stále ťaţko dostupné výhodnejšie úvery. Rovnako 

citeľný je aj výpadok z príjmov podielových daní, ktorý sa sí-

ce uţ zmiernil, no stále predstavuje okolo 80 miliónov eur.  

Predsedovia chcú diskutovať aj s ministrom práce o novele 

zákona o sociálnych sluţbách a s ministrom školstva o finan-

covaní neštátnych školských zariadení.  

Predsedovia samosprávnych krajov diskutovali s prítomným 

generálnym tajomníkom Zdruţenia regiónov Európy Klausom 

Klippom o spolupráci so slovenskými samosprávnymi krajmi. 

Hovorili o tom, ako môţu slovenské kraje zlepšiť spoluprácu 
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so zdruţením európskych regiónov či ako sa zapojiť do tvorby 

európskych politík a efektnejšie tvoriť regionálne politiky. S 

Klausom Klippom bolo dohodnuté k týmto témam školenie so 

školiteľmi zo Zdruţenia regiónov Európy, ktoré sa uskutoční v 

Bratislave začiatkom roka 2011.  

pomocná evidencia 744/1/2010  

 

Audit  záväzkov Mesta Trenčín potvrdil údaje Mesta Tren-

čín ako jediné pravdivé, korektné a presné. Audit potvrdil,  ţe 

k 5. novembru 2010 sú celkové záväzky Mesta Trenčín po le-

hote splatnosti 3.141.154,90 eúr. Podiel záväzkov celkovo po 

lehote splatnosti k beţným príjmom je 10,88 %. Keďţe ide 

o ţivý proces, kaţdý deň sa situácia mení, tento údaj sa po-

stupne zniţuje. 

K 5. novembru 2010 bol dlh mesta po lehote splatnosti viac 

ako 60 dní 1,11% t.j. 320.743,57 eúr k beţným príjmom 

v roku 2009 (28.869.893 eur).  

Zo štátneho rozpočtu prišlo len v prvom polroku 2010 vý-

razne menej peňazí, ako bolo avizované. Celkový výpadok 

dane z príjmu predstavuje pre mesto Trenčín sumu 2,5 mil. 

eur. Po započítaní kompenzácie v hodnote 344.000 eúr ide 

o výpadok vo výške pribliţne 2,1 mil. eúr. 

S týmto stavom sa však Mesto Trenčín vysporiadalo bez to-

ho, aby to akokoľvek pocítili obyvatelia mesta Trenčín. To 

znamená, ţe všetky sluţby pre občana boli naďalej zabezpe-

čované v nezmenenej kvalite.  

Mesto nepristúpilo ani k zvyšovaniu napr. poplatkov za od-

voz smetí, ako to bolo v niektorých  iných mestách a nič po-

dobné nepripravuje ani v budúcom roku. Naopak, Rozhodnu-

tím primátora hľadalo Mesto Trenčín rezervy v činnosti úradu 

vo výške 1,9 mil. eúr. Tieţ rokovalo s dodávateľmi sluţieb, 

prác a tovaru o splatnosti faktúr na dlhšie časové obdobie, po-

čas ktorého sa môţe Mesto Trenčín s týmito záväzkami reálne 
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vysporiadať. Viacerí partneri predĺţili dobu splatnosti faktúr 

pre zvyšok tohto roka a tieţ pre celý budúci rok. 

Za zmienku stojí aj fakt, ţe investície a rozvoj Mesta Tren-

čín pokračoval tak, ako bol naplánovaný.  Z hľadiska eurofon-

dov, z ktorých sa hradila rekonštrukcia troch základných škôl, 

Mesto Trenčín zaplatilo zo svojich zdrojov 700 tisíc eur, ktoré 

budú Mestu Trenčín čoskoro vrátené od štátu vo výške 

2.679.077,98 eúr. Obdobne sú aktuálne pripravené na zaplate-

nie faktúry v hodnote 1,5 mil. eúr. Tie budú tieţ Mestu Tren-

čín štátom refundované.  

Okrem toho, po zmene vlády sa platby od štátu opäť stabili-

zovali a situácia sa postupne zlepšuje. Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky prognózuje zvýšenie podielových daní 

o 23%. Mesto Trenčín očakáva od štátu okrem plynulých 

príjmov z podielových daní v ďalších mesiacoch aj preplatenie 

5,1 milióna eur za investície súvisiace s modernizáciou ţelez-

ničnej trate a ďalších infraštruktúrnych projektov.  

Vzhľadom na uţ vyššie uvedené očakávané príjmy od štátu 

sa ku koncu kalendárneho roka dá predpokladať pokles záväz-

kov po lehote splatnosti. 

Mesto Trenčín nezávislým auditom vyvrátilo nepravdivé 

fámy o zadĺţenosti. Okrem uţ vyššie uvedených informácií, 

ešte jeden konkrétny príklad súvisiaci s nepravdivými údajmi 

o záväzkoch mesta platieb za odpad voči zmluvnému partne-

rovi Marius Pedersen. 

Mesto Trenčín zaplatilo k októbru 2010 za odpad sumu 

2.500.000 eúr a občania zaplatili Mestu za odpad k októbru 

2010 sumu 1.901.213 eúr. Z porovnania vyplýva, ţe Mesto 

Trenčín na sluţby súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou 

odpadu, ako kaţdý rok, dopláca. Nie je teda pravda o neúhrade 

prostriedkami vybranými od občanov. V súvislosti s týmto 

obvinením Mesto pristúpi k podaniu trestného oznámenia. 

vlastné poznámky 
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Viac ako 47-tisíc oprávnených voličov bude mať v Trenčíne 

právo vybrať si v komunálnych voľbách spomedzi šiestich 

kandidátov na primátora mesta a 25 poslancov mestského za-

stupiteľstva. Na poslanecké posty kandidovalo v Trenčíne 178 

kandidátov. Počet oprávnených voličov nebol definitívny, pre-

toţe sa mení súvislosti s prirodzeným pohybom obyvateľstva 

ich presný počet bude známy aţ bezprostredne pred voľbami.  

Voliči v Trenčíne budú hlasovať v štyroch volebných obvo-

doch v 50 volebných okrskoch. Predsedníčkou mestskej vo-

lebnej komisie sa stala Jana Pristašová zo Slovenskej národ-

nej strany a podpredsedom Ing. Ján Hubinský z Kresťansko-

demokratického hnutia. 

Pôvodne prejavilo záujem kandidovať 184 na poslanca do 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. No po preverení kandi-

dačných listín a zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou 

ich počet klesol na 178.  

www.sme.sk 05.11.2010  

pomocná evidencia 741/1/2010  

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prijal dňa 10. novembra 2010 na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja známeho vedca, lekára 

a spisovateľa ţijúceho v Salzburgu prof. MUDr. Ivana En-

glera, PhD, ktorého sprevádzal prednosta Ústavu fyziológie 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty 

v Košiciach prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. Profesor 

MUDr. Ivan Engler, PhD. rodák z Trenčína, je zakladateľom 

celosvetovo známej, uznávanej a ocenenej liečby ionizovaným 

kyslíkom. Po srdečnom rozhovore predovšetkým na témy od-

borné, zavítal prof. MUDr. Ivan Engler, PhD. medzi trenčian-

skych seniorov, pre ktorých  v Kultúrnom centre Stred Dlhé 

Hony Trenčín v rámci Akadémie tretieho veku odprezentoval 
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prednášku na tému „Staronové liečenie a predchádzanie chro-

nickým chorobám“. 

www.tsk.sk 10.11.2010 

 

Dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo výročné zasadnutie 

poradného orgánu primátora Mesta Trenčín Rada starších. 

Hlavným bodom rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej spo-

lupráce s magistrátom a predstavenie niektorých vízií do bu-

dúcnosti, ktoré vykonal jej predseda Ing. Jozef Miklóš. Čin-

nosť orgánu ocenil aj primátor Ing. Branislav Celler, ktorý 

vo svojom príhovore konštatoval, ţe „bol som rád, keď som s 

vami mohol spolupracovať. Ďakujem vám za vašu prácu, kto-

rou ste chceli zlepšiť ţivot všetkých Trenčanov. Som presved-

čený, ţe Rada starších je dobrý projekt a bude pokračovať aj 

ďalej.“ 

pomocná evidencia 811/1/2010 

 

Úradujúci primátor Trenčína Ing. Branislav Celler a jeho 

najväčší konkurent v súboji o primátorské kreslo pod Matúšo-

vým hradom Mgr. Richard Rybníček volili v rovnakej vole-

nej miestnosti vo volebnom obvode č. 6 v Základnej škole 

Bezručova v Trenčíne, keď Ing. Branislav Celler odovzdal 

svoj hlas o 11. h a Mgr. Richard Rybníček odvolil o hodinu 

neskôr.   

„Komunálne voľby povaţujem minimálne za rovnako dôle-

ţité ako parlamentné. Vo viacerých veciach sú moţno ešte dô-

leţitejšie, pretoţe s komunálnymi témami sa občan stretáva 

kaţdodenne. Preto si myslím, ţe volebná účasť v komunál-

nych voľbách by sa mala zvyšovať. Občania by mali pocho-

piť, ţe práve v týchto voľbách sa rozhoduje o kvalite ich ţivo-

ta,“ povedal Ing. Branislav Celler.  

Mgr. Richard Rybníček v týchto voľbách pochopil, ţe deliť 

ľudí na komunálnej úrovni na pravicových a ľavicových je ne-
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zmysel. „Ja som na vlastnej koţi pocítil, čo to je byť v meste, 

kde som vyrastal a kde tých ľudí poznám. Dôleţité je, čo ten 

človek v ţivote má za sebou a aký ţivot ţije a nie koho volil v 

parlamentných voľbách.“. 

www.sme.sk 27.11.2010 

 

Skorých ranných hodinách dňa 13. novembra 2010 uţ bolo 

jasné, ţe novým  trenčianskym primátorom sa stal nezávislý 

kandidát Mgr. Richard Rybníček, ktorý získal podľa neofi-

ciálnych výsledkov komunálnych volieb v boji o primátorské 

kreslo viac ako 70 % z odovzdaných platných hlasov a svojich 

dvoch najväčších konkurentov – Ing. Branislava Cellera 

(SDKÚ, Most-Híd) a Ing. Jána Krátkeho (KDH, ĽS - HZDS) 

porazil o viac ako 12.000 hlasov. Pred úradujúcim primátorom 

Trenčína Ing. Branislavom Cellerom skončil i kandidát KDH a 

HZDS Ing. Ján Krátky. 

Z 20.624 odovzdaných platných hlasov získal Mgr. Richard 

Rybníček 14.706, t.j. 70,83 %. Druhému Ing. Jánovi Krátkemu 

odovzdalo svoj hlas 2.491 Trenčanov t.j. % a Ing.  Branislav 

Celler získal 2.328 hlasov, t.j. 11,29 % Štvrtý v poradí Jaro-

slav Olah si pripísal 692 hlasov, t.j. 3,36 %. Piaty skončil Ing. 

Ľubomír Ţabár zo ziskom 280 hlasov, 1,36 % i napriek tomu, 

ţe ho strana Smer-SD z kandidátky pred voľbami stiahla. Po-

sledný šiesty v hla-

sovaní Trenčanov 

skončil s 226 

hlasmi, t.j. 1,09 % 

nezávislý kandidát 

JUDr. Pavel Po-

ljovka.  

Po vyhodnotení 

hlasovania víťazný 

kandidát na primátora Mgr. Richard Rybníček povedal, ţe 
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„som veľmi šťastný, je to vlastne splnenie našej vízie, aby sme 

prišli do mesta, otvorili mesto a aby som získal veľmi silný 

mandát od Trenčanov. Zdá sa, podľa neoficiálnych výsledkov, 

ţe ten mandát bude veľmi silný. Ţelal som si, aby volilo, čo 

najviac ľudí, aby som pri rokovaní s ministerstvami a vládou 

mal silný mandát.“ Dodal, ţe „prvou vecou, ktorú chce urobiť, 

nebude pracovná na úrade, ale na výročie Františka Xaverské-

ho – patróna mesta sa chce 3. decembra 2010 v kostole piaris-

tov na svätej omši poďakovať Bohu aj obyvateľom Trenčína 

za krásny výsledok“.  

„Občanom je nutné povedať jednu zásadnú informáciu - 

kde sa mesto momentálne nachádza, v ako stave sme ho našli. 

Rovnako musíme vedieť, z akej východiskovej čiary sa začína 

môj mandát a akým smerom máme ísť,“ dodal Mgr. Richard 

Rybníček s tým, ţe je potrebné spraviť audity a analýzy. Zdô-

raznil, ţe jeho volebná kampaň nebola vedená proti niekomu a 

niečomu, ale za niečo.  

vlastné poznámky 

 

Dňa 12. novembra 2010 vo voľbách do Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne boli zvolení za jeho poslancov : 

1. Ján  Kanaba  JUDr. Smer – sociálna demokracia   

1.620 

2. Oto  Barborák,  Ing., CSc.Smer – sociálna demokracia   

1.267 

3. Emil  Košút, Ing. Smer – sociálna demokracia   

1.013  

4. Michal  Urbánek , Ing. Slovenská demokratická a     

     kresťanská únia, 908 

     Demokratická strana, 

     MOST - HÍD  

5. Pavol  Kubečka, Ing. Smer – sociálna demokracia 

889  
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6.  Daniel Beníček, PaedDr. Smer – sociálna demokracia 

      866 

7. Patrik Ţák    Nezávislý kandidát 1.534  

8. Ján Babič    Nezávislý kandidát 1.121 

9. Stanislav Pastva, MUDr. Smer – sociálna demokracia 

      974 

10. Peter Gašparovič, Ing. Smer – sociálna demokracia  

          858 

11. Branislav Zubričaňák  Slovenská demokratická a   

      kresťanská únia, Demokratická  

      strana, MOST - HÍD 855       

12. Eduard Hartmann    Slovenská národná strana  778  

13. Milan Kováčik, JUDr. Smer – sociálna demokracia 776 

14. Leo Kuţela, PhDr. Nezávislý kandidát  1.604  

15. Dušan Paška    Nezávislý kandidát  1.395 

16. Renáta Kaščáková Mgr. Sloboda a Solidarita 1.387  

17. František Koronczi    Smer – sociálna demokracia 1.297  

18. Vladimír Gavenda    Smer – sociálna demokracia 1.249 

19. Róbert Lifka Ing. Paliho Kapurková – veselá politic- 

      ká strana  1.172 

        

20. Rastislav Kudla Mgr. Smer – sociálna demokracia  968 

21. Mário Krist Ing. Smer – sociálna demokracia 938 

22. Tomáš Vaňo Bc. Kresťanskodemokratické hnutie  

 Ľudová strana – Hnutie za demo- 

 kratické Slovensko 1.898 

23. Martin Barčák    Nezávislý kandidát  1.522  

24. Ladislav  Pavlík  Mgr. Smer – sociálna demokracia  827 

25. Patrik  Burian    Kresťanskodemokratické hnutie

  Ľudová strana – Hnutie za  

 demokratické Slovensko 634 
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Náhradníci na poslancov do Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne od 21. decembra 2010 sa stali : 

 

1. Richard Medal Mgr. Nezávislý kandidát  748 

2. Anna Plánková Mgr. Slovenská demokratická a   

   kresťanská únia, Demokra- 

   tická strana, MOST - HÍD 724   

3. Vladimír Mráz Ing. Nezávislý kandidát 674 

4. Vladimír  Dobiaš  MUDr. Nezávislý kandidát 628 

5. Richard  Ščepko    Nezávislý kandidát 600 

6. Július  Homola  Ing. Nezávislý kandidát 599  

7. Tomáš  Baláţ  Ing. Nezávislý kandidát 596 

8. Alena  Kvasničková  Mgr. Kresťanskodemokratické   

  hnutie, Ľudová strana –  
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  Hnutie za demokratické  

  Slovensko 588  

9.  Pavol  Kašuba  Ing. Sloboda a Solidarita 529  

10.  Slavomil  Olexík  Ing. arch. Nezávislý kandidát 518  

11. Marián Ţák    Kresťanskodemokratické  

      hnutie, Ľudová strana –  

      Hnutie za demokratické  

      Slovensko 507  

12. Peter  Hlucháň  Ing. Nezávislý kandidát  501 

13. Gabriela  Hubinská    Kresťanskodemokratické  

      hnutie, Ľudová strana –  

      Hnutie za demokratické  

 Slovensko  500 

14. Erika Vravková Ing. Nezávislý kandidát  495 

15  Ľuboš  Balušík  Ing. Sloboda a Solidarita  492 

16.   Emil  Novák  RNDr. Slovenská demokratická a   

      kresťanská únia, Demokra- 

      tická strana, MOST - HÍD 455       

17. Jozef  Hrubo Dr. Nezávislý kandidát  436 

18. Miroslav Jaška Ing. Nezávislý kandidát  436 

19. Igor Kvasnica Ing. PhD. Kresťanskodemokratické   

      hnutie, Ľudová strana –         Hnutie za  

 demokratické Slovensko 426  

20. Michal  Kučerák  Ing. Slovenská demokratická a   

      kresťanská únia,  

      Demokratická strana,  

      MOST - HÍD 408  

21. Patrícia Hamříková-Kuhlöffelová  Liga, občiansko-

liberálna strana 404        

22. Patrik Anina Ing. Slovenská demokratická a   

      kresťanská únia, Demokra- 

      tická strana, MOST - HÍD 401 
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23. Dagmar Mikulášová RNDr. Nová Demokracia  

    Strana demokratickej  

    ľavice 392 

www.sme.sk 28.11.2010 

pomocná evidencia 829/1/2010, 830/1/2010  

 

Pri hroboch na vojen-

skom cintoríne v Trenčíne 

sa dňa 15.novembra 2010 

stretli veteráni druhej sve-

tovej vojny, aby si pri prí-

leţitosti Dňa veteránov 

vojen, ktorý je v západnej 

Európe známy ako Deň 

červených makov. V spo-

mienkach zaspomínali veteráni na statočných slovenských vo-

jakov, ktorí v radoch západných spojencov písali svojím od-

hodlaním krásnu históriu, ku ktorej sa môţu všetci s hrdosťou 

vracať. Tí, ktorí vojnu preţili, prišli späť domov s pevnou vie-

rou, ţe priniesli so sebou slobodu západného sveta, nevyhnut-

ne spojenú so všetkými mravnými hodnotami. Súčasťou spo-

mienky bolo kladenie červených makov a zapaľovanie sviet-

nikov so sviečkami na hroby a k pamätníku.  

vlastné poznámky 

 

Mestskí poslanci  rozhodli na mestskom zastupiteľstve dňa 

15. novembra 2010 o zriadení a prevádzkovaní nocľahárne, 

vytvorení nízko prahového denného centra a terénnej sociálnej 

sluţby - streetworku. Tá bude v pôsobnosti mestskej 

rozpočtovej organizácie Sociálne sluţby mesta Trenčín. 

Začiatok ich prevádzky je naplánovaný na január 2011. 



134 

 

Výdavky na rok 2011 pre všetky tri sluţby predstavujú 

93.740 eur a budú hradené sú z mestského rozpočtu. Kapacita 

nocľahárne bude 60 osôb. Nová nocľaháreň poskytne ľudom 

bez domova strechu nad hlavou za symbolický poplatok. Budú 

mať tak moţnosť prenocovať v teple, priestor pre osobnú hy-

gienu a pripraviť si jedlo. V streetworku bude fungovať kolek-

tív ľudí, ktorí budú pomáhať bezdomovcom priamo v tren-

čianskych uliciach. Budú ich vyhľadávať na miestach, kde sa 

najčastejšie zdrţujú. Jedná 

sa o ţelezničnú stanicu, 

centrum mesta, park a 

opustené domy. Pracovníci 

by mali pomôcť bezdo-

movcom so zvládaním ţi-

vota a ťaţkých ţivotných 

situácií. Najskôr sústredia 

však svoju pozornosť na 

riešenie akútnych krízo-

vých situácií ľudí bez domova, teda zabezpečiť im stravu, 

nocľah a poskytnúť im aj zdravotnú starostlivosť.  

Činnosť týchto pracovníkov streetworku bude zameraná na 

snahu o zmenu ţivotného štýlu bezdomovcov, riešenia ich zá-

vislosti od alkoholu či drog. Pomôţu im pri vybavovaní zále-

ţitostí na rôznych úradov, hľadaní práce i pri kontaktovaní ro-

diny. Na aktivitu a prácu streetworkera budú nadväzovať sluţ-

by denných centier. V Trenčíne funguje Dom Charity Jere-

miáš, ktorý slúţi len ako nocľaháreň pre bezdomovcov. Pre-

vádzkuje ho Diecézna charita Nitra v spolupráci s mestom 

Trenčín od roku 2007. Minulý rok sa v zariadení vystriedalo 

spolu 162 klientov, z toho 25 ţien a 130 muţov. V zimnom 

období však bola nocľaháreň stále plná. V Trenčíne však chý-

ba denné centrum a terénna sociálna práca a kapacita Domu 

Charity Jeremiáš je len 30 osôb. V Trenčíne ţilo v prvom pol-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7305363&ids=6
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roku tohto roka 60 osôb bez domova, ktoré majú v meste trva-

lý pobyt a 50 bezdomovcov, ktorí majú bydlisko mimo kraj-

ského mesta. 

www.sme.sk 22.11.2010  

pomocná evidencia 808/1/2010 
 

Neţná revolúcia v novembri 1989 zosobnila pád totalitného 

komunistického reţimu. Mesto Trenčín si aj tento rok pripo-

menulo nekrvavé udalosti spred dvadsaťjeden rokmi, ktorých 

výsledkom bol prevrat v demokratickú spoločnosť. 

Najprv dňa 16. novembra 2010 podvečer, teda deň pred vý-

ročným dňom, zazneli 

na Mierovom námestí 

minikoncerty známych 

hudobných zoskupení, 

ktoré pripravilo Mesto 

Trenčín v spolupráci 

s Agentúrou Pohoda pre 

všetkých Trenčanov. 

Ako prvá vystúpila naj-

zásadnejšia skupina čes-

koslovenského undergroundu The Plastic people of The Uni-

verse. O tejto skupine bolo známe, ţe nebola ochotná robiť 

kompromisy s komunistickým reţimom, čo viedlo k prena-

sledovaniu a zatýkaniu jej členov, aţ sa skupina nakoniec cel-

kom stiahla do úzadia. Napriek tomu výrazne ovplyvňovala 

hudobné podhubie i spoločenské dianie. Vlna zatýkania v roku 

1977 iniciovala vznik Charty 77 a jej nehrajúci člen Václav 

Havel bol lídrom Neţnej revolúcie. Príbeh The Plastic People 

of The Universe je výnimočný vo svetovom meradle, je skve-

lé, ţe prišli práve do Trenčína osláviť 17. november. 

Po tejto skupine si Trenčania vypočuli legendu slovenského 

artrocku, Collegium Musicum, jeho protagonistov Mariána 

Vargu, Fedora Frešu, Fera Grigláka a Martina Valihoru, čo 
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meno, to pojem, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili celé ge-

nerácie muzikantov a patrili vţdy k tomu najhodnotnejšiemu 

na slovenskej scéne. 

Koncertné vystúpenia 

na Mierovom námestí za-

vŕšila skupina Tata bojs. 

Vznikli v roku 1988 a stá-

le sú povaţovaní za mladú 

a progresívnu kapelu. 

Úţasné nasadenie, strhu-

júce koncerty, súčasný 

zvuk, dobré texty a samo-

zrejme výborná hudba. Skupina „Tata bojs“ patrí k špičke 

českej hudobnej scény. 

Deň spomienky na Neţnú revolúciu bol ukončený výni-

močným divadelným predstavením „Divadla na tahu“, ktorá 

naštudovala hru „Zahradní slavnost“ od Václava Havla skupi-

na nadšencov, ktorí uţ pred rokom 1989 tajne študovali 

a uvádzali jeho hry. Hra je povaţovaná za prvú českú absurd-

nú hru, ktorá je však aktuálna aj dnes.  

Na druhý deň 17. novembra 2010 sa uskutočnila pietna 

spomienka pri Pamätníku obetiam komunizmu umiestneného 

v parčíku na Námestí svätej Anny na začiatku ktorej zaznela 

reprodukovaná hymna Slovenskej republiky a po nej míting 

otvorila Zuzka Staros-

tová. Potom sa postupne 

prihovoril k zúčastneným 

občanom a delegácii 

partnerského mesta Cran-

Gevrier primátor Mesta 

Trenčín Ing. Branislav 

Celler, ktorý zvýraznil, 

ţe obdobie pred dvadsať-
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jeden rokmi, keď občania s radosťou privítali. Ideálom no-

vembra – sloboda, demokracia, právny štát a začlenenie Slo-

venska do Európskej únie sa stotoţnili bez rozdielu národností 

a vierovyznania. Oslobodenie národov spod komunistického 

jarma však prinieslo mnohé problémy. Moderná doma nepo-

vzniesla človeka, hovorí kardinál Korec. Zbavila ho do veľkej 

miery dôstojnosti a úcty. Humanizmus bez Boha nedodrţal 

svoje sľuby. Moderná kultúra vychovala z ľudí konzumentov 

tovaru a zábavy a túţbu po prepychu. Z ľudí sa stali nemyslia-

ce automaty. Sprievodnými javmi sa stala nezamestnanosť ako 

jeden z našich problémov. Kríza odhalila veľkosť priepasti, 

ktorá vznikla medzi krajinami trpiacimi štyridsať rokov pod 

sovietskou nadvládou a kraji-

nami, ktorých ekonomika sa 

slobodne rozvíjala. Pochopi-

teľná je aj ţivotná úroveň 

zdravotnej starostlivosti, výš-

ka penzií a iných ukazovate-

ľov ţivota. Za pochodu sa bu-

dujú diaľnice, modernizujeme 

ţelezničné trate, reformujeme zdravotníctvo, sociálny systém 

a školstvo. Súčasná kríza je nielen ekonomickou krízou, ale aj 

krízou morálnou. Stále platíme za to, ţe predchádzajúci spolo-

čenský systém vyhnal tisíce ľudí z krajiny, alebo poslali do 

väzení a doma sa dostali ľudia, ktorým stačila stranícka kniţ-

ka, predpokladu pre výkon vládnych funkcií. Krajina takto 

prišla o nadaných ľudí. Demokracia je pluralizmus zmierenie 

sa s faktom, ţe sme rôzni, ţe máme odlišné záujmy 

a svetonázor. November 1989 je permanentnou výzvou pre 

ľudí dobrej vôle, aby sa stali budovateľmi vlastného šťastia. 

Dnes nám nikto nič nedá zadarmo a prikrývať sa len takou pe-

rinou na akú máme prostriedky. Medzi ďalším vystúpením 

spisovateľa Rudolfa Dobiáša bolo vyplnené vystúpením hu-
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dobníka Miroslava Nedomu známou piesňou Karla Kryla 

„Bratřičku ...“ skomponovanou pri vstupe spojeneckých vojsk 

do Československa v roku 1968. Príhovor  spisovateľa Rudol-

fa Dobiaša sa niesol v spomienke na predchádzajúce roky, na 

ktoré si aj v Trenčíne nedobre spomína niekoľko desiatok ob-

čanov. Pri tejto príleţitosti by sme si mali spomenúť na ľudí, 

ktorí sa nedoţili dnešných slobodných dní ako Eduarda Tesá-

ra, Antona Tunegu a A. Púči-

ka.  

Záver sa niesol piesňami 

Karla Kryla v interpretácii Mi-

roslava Nedomu, pri ktorom 

zúčastnení občania zasvecova-

li kahance a kládli červené ru-

ţe. 

vlastné poznámky 
 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH. prijal dňa 18. novembra 2010  francúz-

skeho veľvyslanca  v Slovenskej republike  J. E. Jean - Má-

ria Bruna. Išlo o prvú  návštevu  tohto francúzskeho diploma-

ta v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorý  je vo funkcii 

 na Slovensku od 13. októbra 2010.  

Trenčiansky ţupan pri rozhovore pripomenul, ţe práve s 

francúzskym regiónom Pikardia má Trenčiansky samosprávny 

kraj veľmi čulé partnerské vzťahy. Ako príklad spomenul, ţe 

početná francúzska delegácia z mestečka Paulhan  bola na 

návšteve v Trenčíne a zúčastnila sa na oslavách 130. výročia 

narodenia generála francúzskej armády a  nositeľa francúzske-

ho Rádu Čestnej légie Milana Rastislava Štefánika, v jeho 

rodnom kraji v Košariskách a na Bradle. Partnerské sloven-

sko-francúzske kontakty udrţiavajú aj viaceré stredné školy. 

Z nich napríklad najstaršiu dvadsaťročnú tradíciu má kontakt 
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študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a Lýcea Ch. Baudela-

ira v Annecy.  

J. E. Jean – Marie Bruno si ešte pred prijatím u ţupana 

s obdivom prezrel Tren-

čiansky hrad, kde ho 

zaujala najmä pozoru-

hodná výtvarná  zbierka 

rodiny Ilešházyovcov, 

zaujala ho aj   expozícia 

výtvarného umenia 

 v Galérii M. A. Ba-

zovského. Navštívil aj 

bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium v Trenčíne, kto-

ré uţ vychovalo veľa  úspešných absolventov. Po stretnutí so 

ţupanom sa  J. M. Bruno zúčastnil prijatia u primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Cellera, kde hostiteľ zoznámil hosťa 

s históriou mesta. Hosť bol z návštevy mesta Trenčín nadšený 

a mestu zaţelal úspešný rozvoj. Na záver návštevy si odovzda-

li hosť a hostiteľ spomienkové darčeky. Obaja sa potom zú-

častnili slávnostného otvorenia ôsmeho ročníka Festivalu 

francúzskych filmov.  

pomocná evidencia 810/1/2010  

 

Dňa 30. novembra 2010 doviezli pracovníci Mestského 

hospodárstva v Trenčíne 

na Mierové námestie 

v Trenčíne vianočný 

stromček, ktoré bude stáť 

na Mierovom námestí po-

čas vianočných sviatkov.  

Vianočný stromček, 

smrek obyčajný venoval 

mestu Trenčín občan 
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mestskej časti Trenčína, Opatová – Horeblatie Jozef Gaven-

da. V tejto mestskej časti vyrastal 40 rokov do výšky 11 met-

rov. Bol ozdobený 7.790 svietiacimi ţiarovkami.  

vlastné poznámky 

 

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo v Trenčíne po komu-

nálnych voľbách v no-

vembri 2010 sa uskutoč-

nilo dňa 21. decembra 

2010 vo veľkej zasadač-

ke Mestského úradu 

v Trenčíne. Okrem všet-

kých 25 zvolených pos-

lancov sa zúčastnili aj 

hostia – poslanci Národ-

nej rady Slovenskej republiky Ing. Magda Košútová, Jaro-

slav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, prednosta Obvodného úradu 

v Trenčíne Ing. Pavol Čiernik a exprimátor Mesta Trenčín 

Štefan Rehák. 

Rokovanie ustanovujúceho zastupiteľstva otvoril odstupu-

júci primátor Ing. Branislav Celler, 

ktorý po privítaní hostí, novozvolených 

poslancov a občanov podľa pripravené-

ho programu odo-

vzdal slovo pod-

predsedovi mestskej 

volebnej komisie Ing. Viliamovi Hubin-

skému, ktorý predniesol správu o výs-

ledku volieb do mestskej samosprávy v meste Trenčín, keď 

menovite uviedol kaţdého zvoleného poslanca s počtom do-

siahnutých hlasov od voličov mesta.  

Ing. Viliam Hubinský 

odstupujúci primátor Ing. Branislav Celler 
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Po prednesení správy 

o výsledku volieb nas-

ledoval sľub novozvole-

ného primátora Mgr. 

Richarda Rybníčka, 

text ktorého predniesol 

prednosta Mestského 

úradu v Trenčíne Ing. 

František Orolín - 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej re-

publiky, Ústavu Slovenskej re-

publiky, ústavné zákony, záko-

ny a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy budem pri vý-

kone svojej funkcie primátora 

uplatňovať podľa svojho naj-

lepšieho vedomia a svedomia.“ 

Po prečítaní sľubu novozvolený 

primátor Mgr. Richard Rybníček pred zvolenými poslancami 

nahlas vyslovil slovo „sľubujem“, tento sľub potvrdil svojím 

podpisom a z rúk exprimátora Ing. Branislava Cellera prevzal 

insignie primátora.  

Sľubom primátor Mgr. Richard Rybníček prevzal vedenie 

rokovania mestského zastupiteľstva a vyhlásil vykonanie sľu-

bu poslancov. Osobne predniesol text poslaneckého sľubu - 

„Sľubujem na svoju česť 

a svedomie, ţe budem riadne pl-

niť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta a Slovenskej repub-

liky, Ústavu Slovenskej republi-

ky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné 

sľub novozvoleného primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

poslanec Dušan Paška potvrdzuje poslanecký sľub 
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právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie poslanca 

mestského zastupiteľstva budem uplatňovať podľa svojho naj-

lepšieho vedomia a svedomia.“ Následne novozvolení všetci 

dvadsiati piati poslanci písomne potvrdili poslanecký sľub, do 

rúk, svoj sľub potvrdili slovne podaním ruky primátorovi 

a z rúk podpredsedu mestskej volebnej komisie Ing. Viliama 

Hubinského prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca. 

V slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia mestského 

zastupiteľstva sa k prítomným prihovoril novozvolený primá-

tor Mgr. Richard Rybniček. Začal rozváţne s plným dojatím 

s vyslovením myšlienky, 

ţe „zrejme všetci očaká-

vate váţny príhovor. 

Uvedomujem si, ţe je to 

váţna chvíľa a vyvolá-

vajúca veľkú zodpoved-

nosť. Ten počet hlasov, 

ktorý som dostal od vo-

ličov je zväzujúci. Ko-

nečne nastala zmena 

a všetci očakávame, ţe tá zmena aj príde. Som presvedčený, 

ţe nielen ja, ale aj novozvolení poslanci prichádzajú pokračo-

vať vo všetkom dobrom, čo bolo v meste vykonané, pretoţe 

boli veci, ktoré boli 

dobré a v nich tre-

ba pokračovať. Zá-

roveň prichádzame 

s tým, aby sme 

niektoré veci na-

pravili a niektoré 

veci zmenili. Jed-

nou z vecí, ktoré 

musíme zmeniť je, 

príhovor novozvoleného primátora Mgr. Richarda Rybníčka 
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aby sa v tomto meste začala komunikácia, aby sme začali spo-

luprácu a úctu jeden k druhému tak, ako si to vyţaduje toto 

mesto. Aby sme mi, ktorí sme boli zvolení, boli sme im stále 

verní sľubom, ktorí sme im dali. Je to najväčšie poslanie, ktoré 

máme. Dôleţité je, aby sme boli na záver funkčného obdobia 

konfrontovaní našou sluţbou s tým, čo sme Trenčanom sľúbi-

li. Kaţdé moje rozhodnutie, kaţdé moje rokovanie v mene 

mesta, v mene ľudí a všetkých Trenčanov bude rozhodovaním, 

kedy budem musieť práve na nich, lebo oni sú pre nás tým 

najdôleţitejším. Chcem povedať, ţe urobím všetko pre to, aby 

spolupráca s poslancami bolo čo najlepšia, čo najefektívnejšia. 

Toto nebude „one man show“. Toto bude spolupráca 

s mestskými poslancami, ale aj s Trenčianskym samospráv-

nym krajom, poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, 

vládou, ale aj ostatnými mestami. V závere svojho príhovoru 

odkázal, ţe nebude tolerovať akúkoľvek korupciu a zároveň 

sľúbil, ţe v tomto meste bude brániť tomu, aby ktokoľvek 

zneuţíval mesto, aby zneuţil peniaze mesta, aby si niekto 

myslel, ţe cez moju osobu alebo cez poslancov presadí aký-

koľvek individuálny záujem vo svoj prospech.“ 

Slávnostnú časť ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 

uzavrela svojím príhovorom poslan-

kyňa Národnej rady Slovenskej re-

publiky Ing. Magda Košútová, keď 

zaţelala novému primátorovi a no-

vým poslancom, aby svoj sľub dodr-

ţali, aby boli ako jeden orchester. 

Po pätnásť minútovej prestávke pokračovalo rokovanie 

mestského zastupiteľstva schválením poslancov ako sobášia-

cich a prijatím uznesenia. 

Treba dodať, ţe nové vedenie sa bude musieť vysporiadať 

v následnom období s viacerými problémami, ako je napríklad 

výstavba obchodného domu Aupark, obrovská jama na pešej 
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zóne pred Posádkovým domom a výstavba druhého mosta cez 

Váh. Preto najbliţšie kroky primátora povedú k premiérke Ive-

te Radičovej, ministrovi dopravy Slovenskej republiky Ing. 

Jánovi Fígeľovi a predsedovi Národnej rady Slovenskej repub-

liky Ing. Richardovi Sulíkovi, u ktorých bude hľadať podporu 

pri riešení nosných problémov.  

www.sme.sk 21.12.2010  

pomocná evidencia 882/1/2010 

 

Dňa 23. novembra 2010 oslávila Trenčianska nadácia de-

siate výročie zaloţenia v 

Galérii M. A. Bazovské-

ho. Súčasťou podujatia 

pod názvom „Míľniky 

Trenčianskej nadácie“ 

bola aj aukcia obrazov 

od jedenástich výtvarní-

kov, ktorej išiel na Hos-

pic v Trenčíne. Medzi 

draţenými dielami boli obrazy, sochy aj fotografie. Svoje vý-

tvarné diela darovali Jozef Vydrnák, Stanislav Lubina, Ladi-

slav Kobza, Juraj Oravec, Vladimír Kudlík, Branislav Kristín, 

Ján Hubinský, Ilja Holešovský, Igor Mosný, Rudolf Moško 

a Juraj Krajčo.  

Vyvolávacia cena sa po-

hybovala od 150 do 600 eur. 

Záujemcovia vydraţili všet-

kých jedenásť obrazov. Na 

záver aukcie odovzdali pred-

stavitelia nadácie symbolický 

šek Ing. Vladimírovi Chle-

banovi zo zdruţenia Refugium, ktoré prevádzkujú Hospic mi-

losrdných sestier v Trenčíne 2.800 eur. Ako povedal „za zís-
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kané finančné prostriedky zakúpia dekubitné matrace, poloho-

vateľné postele, odsávače, oxygenerátory. Celý večer osláv 

nadácie sa niesol v znamení obdarovania. Na margo tohto 

konštatovania povedala správkyňa nadácie PhDr. Alena Ka-

rasová, ţe v priebehu desiatich rokov sa snaţi-

li vzbudiť v ľuďoch pocit záujmu o veci verej-

né, ale najmä pocit pomoci nemusí byť ťaţké. 

Toto konštatovanie doplnila správkyňa nadá-

cie Gabriela Kupcová, ţe „nadácia je mos-

tom medzi tými, čo robia aktivity a tými čo 

aktivity podporujú.  

Trenčianska nadácia na podujatí udelila dve ocenenia a to 

„Darca roka“ Ing. Helene Kunertovej a firme Tepisch, kto-

rá podporuje projekt „Otvor srdce, daruj knihu“ 

Trenčianske noviny 29.11.2010  

pomocná evidencia 834/2/2010  

 

V utorok 23. novembra 2010 odovzdal predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH v 

kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja  pamät-

né listy za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho 

kraja a za uchováva-

nie a rozvoj kultúr-

neho dedičstva náro-

da viacerým kolek-

tívom a jednotliv-

com z oblasti kultú-

ry,  konkrétne z re-

giónu Trenčín, No-

vé Mesto n/V., My-

java a Bánovce nad 

Bebravou. Pamätný list predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja  prevzalo týchto 21 ocenených,  

Ing. Helena Kunertová 
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a) z toho sedem jednotlivcov za osobitný prínos k rozvoju 

kultúry Trenčianskeho kraja : 

- RNDr. Zdenka Baxová, vedúca astronomického 

a fyzikálneho krúţku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne, za 

dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti amatérskej astronómie 

a za vynikajúce výsledky pri práci s mládeţou v oblasti po-

pularizácie astronomických vied; 

- Jozef Čapák, dirigent a kapelník Dychovej hudby Horno-

súčanka z Hornej Súče, za dlhoročné pôsobenie a dosiah-

nuté úspechy v rozvoji a propagácii dychovej hudby 

v Trenčianskom kraji; 

- Ing. František Jeţík, starosta obce Trenčianska Turná,  za 

aktívny prístup k podpore tvorby, šírenia a uchovávania 

kultúrnych hodnôt a za vytváranie podmienok pre rozvoj 

miestnej a regionálnej kultúry; 

- Mgr. Ján Jurák, reţisér, autor a vydavateľ divadelných 

hier z Bošáce,  za tvorbu, réţiu a vydanie divadelných hier 

pre deti i dospelých a publikačnú činnosť o významných 

osobnostiach Trenčianskeho kraja; 

- Ľubica Juríčková za celoţivotné kultúrno-osvetové pôso-

benie v Trenčianskom osvetovom stredisku v oblasti záuj-

mového vzdelávania, udrţiavania a rozvíjania národných 

tradícií, výročí významných osobností, udalostí a prvých 

písomných zmienok;  

- Jozef Marček, starosta obce Omšenie, za aktívny prístup 

k podpore tvorby, šírenia a uchovávania kultúrnych hodnôt 

v oblasti dychovej hudby a vytvárania podmienok pre roz-

voj miestnej kultúry;  

- Ján Mikláš za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu v meste 

Stará Turá, za činnosť na úseku občianskej obradnosti 

a publikačné aktivity. 

b) tri kolektívy : 
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- Divadelný súbor Bošáca za dlhoročný prínos k rozvoju 

ochotníckeho divadla pri príleţitosti 100. výročia zaloţe-

nia divadla v Bošáci; 

- Stála divadelná ochotnícka scéna z Nového Mesta nad 

Váhom za dlhoročný prínos k rozvoju ochotníckeho di-

vadla v Trenčianskom kraji pri príleţitosti 140. výročia 

divadelného diania v Novom Meste nad Váhom; 

- Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne za vzde-

lávacie, informačné a kultúrne poslanie, za umoţňovanie 

slobodného prístupu k informáciám a podiel na celoţi-

votnom vzdelávaní jej pouţívateľov a návštevníkov pri 

príleţitosti 85. výročia vzniku kniţnice. 

c) sedem ocenení jednotlivcom za uchovávanie a rozvoj kul-

túrneho dedičstva národa v kategórii jednotlivcov : 

- PhDr. Viera Abelová, za činnosť v dokumentácii, zbe-

re, vedeckom spracovaní a prezentácii hmotnej ľudovej 

kultúry v Trenčianskom kraji;  

- Erika Blaţejová, kronikárka obce Drietoma za dlhoroč-

né systematické zaznamenávanie udalostí v obci, za 20-

ročné vedenie obecnej kroniky; 

- Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce Kálnica, za ak-

tívny prístup k tvorbe a šíreniu kultúrnych hodnôt 

s cieľom zachovávať a rozvíjať špecifické prejavy pred-

kov;  

- Ing. Pavol Jeţík; vedúci folklórnej skupiny Večernica 

z Trenčianskej Turnej, za dlhoročné pôsobenie v oblasti 

folklóru, hudby, spevu a tanca; 

- univerzitný profesor Jozef Novák, CSc., za spoluprácu 

pri realizácii výstav a expozícii s heraldickou tematikou 

v Trenčianskom múzeu v Trenčíne;  

- Štefan Sadovský za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu 

a pôsobenie v oblasti folklóru, hudby, spevu a tanca 

v Trenčianskom kraji;  
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- Ján Skovajsa za dlhoročnú publicistickú, kultúrno-

osvetovú prácu, udrţiavanie a rozvíjanie národných tra-

dícií a výročí významných osobností v obci Dolné Srnie; 

- Milan Vrba; autor dokumentárnych filmov z Hornej 

Súče za dlhoročnú činnosť spojenú s vytváraním, spra-

covávaním a archiváciou foto a videodokumentácie zo 

ţivota obce Horná Súča. 

d) tri ocenené kolektívy : 

- Sláčiková ľudová hudba zo Selca za zbieranie, archi-

vovanie a šírenie kultúrnych hodnôt a odkazu našich 

predkov pri príleţitosti 170. výročia vzniku sláčikovej 

ľudovej hudby; 

- Folklórna skupina Teplanka z Trenčianskej Teplej za 

dlhoročné aktívne pôsobenie a šírenie kultúry a folklóru 

doma i v zahraničí pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia 

skupiny;  

- Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky za dlhoročné 

aktívne pôsobenie a šírenie kultúrnych hodnôt našich 

predkov pri príleţitosti 60. výročia zaloţenia skupiny. 

Na záver podujatia predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH uviedol, ţe „úroveň kul-

túry závisí najmä od ľudí, ktorí jej venujú svoj čas a energiu. S 

potešením som ocenil aspoň časť z nich, pretoţe bez ich obe-

tavosti a nadšenia by sa mnohé významné podujatia vytratili 

z našich kultúrnych kalendárov 

vlastné poznámky 

 

Vo veku nedoţitých 70 rokov zomrel dňa 1. decembra 2010  

v Trenčíne publicista, recitátor, iniciátor a organizátor kultúr-

nych i spoločenských podujatí Ivo Veliký. Rodák zo Sučian v 

okrese Martin bol spoluzakladateľom Ceny Karla Čapka v 

Trenčianskych Tepliciach a dlhoročným spolupracovníkom 

Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava. Ivo Veliký sa naro-
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dil 7. januára 1941 a bol by sa doţil 7. januára 2011 sedemde-

siatych narodenín. Od mladosti inklinoval k umeleckému 

prednesu a aktivitám súvisiacim s literatúrou a poéziou. Na-

priek politickým perzekúciám, ako recitátor viackrát zvíťazil 

v celoslovenskej recitátorskej súťaţi Hviezdoslavov Kubín, 

palmu víťazstva si odniesol z Wolkrovho Prostějova a Pláv-

kovho Liptova. Popri umeleckom prednese sa aktívne venoval 

filatelii. Vystavoval v Trenčíne, Dolnom Kubíne, v maďarskej 

Békéscabe a francúzskom Gran-Gevrier. V slovenskej kultúr-

nej obci bol známy ako agilný a neúnavný iniciátor a organi-

zátor rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí nielen v 

Trenčíne, kde ţil od roku 1964, ale aj v širšom regióne. Po-

dieľal sa tieţ pri organizovaní medzinárodnej súťaţe dycho-

vých orchestrov Pádivého Trenčín, tieţ na spoločnom podujatí 

Trenčína a Gran-Gevrier, Festivale slovenských, respektíve 

francúzskych filmov, na pod-

ujatiach v rámci Klubu Vojte-

cha Zamarovského, ktorého 

bol podpredsedom. Plných 

osemnásť rokov organizoval 

„Cenu Karla Čapka“ v Tren-

čianskych Tepliciach. Ivo Ve-

liký bol autorom publikácií 

„Hry bratov Čapkovcov na 

slovenských divadelných scé-

nach v rokoch 1920 – 1989“; 

„Dôverné vyznania“, „Z lis-

tov Karla Čapka Olge Sche-

inpflugovej z Trenčianskych Teplíc do Prahy 1921 – 1922“; 

„Štefánikovské atribúty v Trenčíne“; „Profesor Janko Košecký 

v spomienkach jeho a našich“; „Vďaka ti, Grécko - Stručné 

informácie o sochách a reliéfoch z gréckych múzeí“; „Prehľad 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7378410&ids=7
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o ţivote a tvorbe V. Zamarovského“; „Bratia Čapkovci na 

Slovensku a bibliofílie Čapkovci v Trenčianskych Tepliciach“. 

Spolupodieľal sa aj na publikácii „Ulice a námestia mesta 

Trenčín“. Publikoval tieţ mnoţstvo článkov a štúdií v regio-

nálnej tlači a do troch dielov monografie o Trenčíne. Je nosi-

teľom Ceny Karla Čapka za rok 1992 a Pocta generálneho ria-

diteľa Národného osvetového centra za šírenie umeleckého 

slova a propagáciu bohatstva slovenskej literatúry (2006). 

Pohreb Iva Velikého sa uskutočnil dňa 6. decembra 2010 

na mestskom cintoríne v Trenčíne. S nebohým sa rozlúčil jeho 

dlhoročný priateľ Mgr. Peter Kocnár, spoluţiačka zo stred-

nej školy a dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík. 

www,sme.sk 02.12.2010 

 

Novozvolený primátor Mgr. Richard Rybníček sa rozho-

dol pri svojom nástupe do funkcie primátora pokračovať 

v šľapajách svojich predchodcov – starostov a primátorov 

mesta, preto dňa 3. decembra 2010 na sviatok patróna mesta 

Trenčín svätého Františka Xaverského v kostole piaristov na 

večernej svätej omši za celebrovania dekana Trenčianskej far-

nosti Mgr. Milana Kupčíka obnovil sľub primátora mesta. 

vlastné poznámky 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 

15. decembra 2010 na svojom poslednom tohtoročnom zasad-

nutí. V úvode poslanci zverili rekonštruované cesty 2. a 2. 

triedy v celkovej hodnote 4.591.576 eúr do správy organizácie 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom re-

gionálny parlament rozhodol o prebytočnosti troch pozemkov 

vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dva boli v 

správe škôl – Strednej odbornej školy v Prievidzi a Strednej 

odbornej školy v Púchove, tretí je v správe Nemocnice s poli-

klinikou v Povaţskej Bystrici.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7378413&ids=6
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Poslanci schválili Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010, 

ktoré určilo výšku dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým 

školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom 

základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalen-

dárny rok 2011. Celkovo bude táto dotácia predstavovať sumu 

459.531 eúr. Všeobecne záväzné naradenie nadobúda účinnosť 

dňom 1. januára 2011. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schvá-

lilo dodatky k zriaďovacím listinám troch škôl v prírode v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ako aj dodatky k organizačným poriadkom troch zaria-

dení sociálnych sluţieb v kraji.  

Do Územnej školskej rady regionálny parlament delegoval 

poslanca Mgr. Petra Bulíka. Poslanci schválili aj 5 % spolu-

financovanie troch projektov z Operačného programu cezhra-

ničnej spolupráce Slovenskej republiky – Českej republiky. 

Ide o strešný projekt Fondu mikroprojektov, o projekt „Re-

meslo bez hraníc“ a tretí projekt „Spoločne pre inovácie“, kto-

rý by mal podporiť rozvoj podnikateľského a inovačného pro-

stredia.  

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj informatívnu správu o 

štyroch horizontálnych prioritách Národného strategického a 

referenčného rámca, ktorými sú :   

1. rovnosť príleţitostí,  

2. marginalizované rómske komunity,  

3. trvalo udrţateľný rozvoj  

4. a informačná spoločnosť.  

Poslanci si vypočuli a vzali na vedomie aj informatívnu 

správu o implementácii schválených europrojektov na obdobie 

2007 aţ 2013.  



152 

 

Následne prijali aj výzvu vláde Slovenskej republiky, v 

ktorej ţiadajú, aby prehodnotila poradie dôleţitosti pri budo-

vaní rýchlostných komunikácií na území Slovenska, aby cestu 

R-2 čo najskôr zaradila medzi svoje priority a začala s jej vý-

stavbou.  

Zastupiteľstvo potom zmenilo svoje tohtoročné februárové 

uznesenie a zredukovalo počet stálych komisií pri Zastupiteľ-

stve Trenčianskeho samosprávneho kraja z dvanásť na osem. 

Spojením dvoch príbuzných komisií vznikli :  

1. Komisia školstva, kultúry, mládeţe a športu,  

2. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 

3. Komisia pre financie, rozpočet a investície,  

4. Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva.  

Ďalším racionalizačným opatrením sa prijalo, ţe členmi 

komisií môţu by len poslanci Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, neposlancom tak členstvo v komisiách zaniklo. Exter-

ných odborníkov si komisie môţu prizývať na svoje rokovania 

operatívne - podľa potreby a prerokovávaných tém. Tieto 

zmeny sú zakotvené aj v nových úlohách komisií Zastupiteľ-

stva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

V závere regionálny parlament schválil Plán kontrolnej 

činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, ako aj plán rokovaní Za-

stupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v prvom pol-

roku roku 2011.  

www.tsk.sk 16.12.2010 

pomocná evidencia 872/1/2010, 875/1/2010 

 

V závere tohto roka dňa 20. decembra 2010 sa predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Milan Panáček tradične stretli s novinármi z regionálnych 

médií, aby v neformálnej a sviatočnej atmosfére zhodnotili 

uplynulých dvanásť mesiacov. 

http://www.tsk.sk/
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Pri tejto príleţitosti trenčiansky ţupan zdôraznil, ţe to ne-

bolo jednoduché obdobie. Poznačila ho pretrvávajúca hospo-

dárska kríza, stretávali sme sa s dopadmi na zamestnanosť a 

nepriaznivú sociálnu situáciu obyvateľstva, firiem i samosprá-

vy, čo sa premietlo aj do finančnej situácie Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. K tomuto sa pridali rozsiahle škody na 

majetku, ktoré vznikli ako následok povodní v regióne hornej 

Nitry, ktoré na cestách 2. a 3. triedy, stredných školách a so-

ciálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja dosiahli výšku 1.587.077 eúr. Za 

takejto situácie bolo treba veľmi uváţlivo rozhodovať o na-

smerovaní kaţdého eura. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH., stručne priblíţil aj priority kraja v budú-

com roku 2011. Ťaţiskom budú projekty z eurofondov, zame-

rané na rekonštrukcie ciest, ale aj skvalitnenie zdravotníckych 

a sociálnych sluţieb, ale i viacerých škôl a kultúrnych zaria-

dení a pamiatok v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. V závere vyjadril presvedčenie, ţe mé-

dia v budúcom roku ponúknu svojím čitateľom, divákom a po-

slucháčom len objektívne a pravdivé informácie o dianí v 

Trenčianskom samosprávnom kraji. 

www.tsk.sk 21.12.2010 

 

Na prvom pracovnom rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 28. decem-

bra 2010 predloţil primá-

tor Mgr. Richard Rybní-

ček základné informácie 

o finančnej situácii Mesta 

Trenčín k 22. decembru 

2010, pretoţe pred voľba-

mi a po nich sa prevalilo 

http://www.tsk.sk/
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niekoľko škandalóznych informácií, ktoré potvrdzovali nehos-

podárne vyuţívanie finančných prostriedkov mesta. Preto prvé 

kroky po prevzatí miesta novým primátorom boli, ţe sa  zo-

znamoval  s aktuálnym stavom financií Mesta Trenčín, za kto-

ré preberie  zodpovednosť. 

Správa prednesená primátorom pred poslancami mesta po-

tvrdila váţnosť situácie, pretoţe mnoţstvo finančných pro-

striedkov, ktoré má 

mesto na účte nepo-

stačuje na uhradenie 

miezd zamestnancov 

úradu za mesiac de-

cember 2010. Pri 

hľadaní príčin dané-

ho stavu bolo ziste-

né, ţe bývalé vedenie 

mesta v posledných 

dňoch pred ustanovujúcim zastupiteľstvom vyplatilo peniaze 

niektorým firmám a na platy pre zamestnancov úradu nezvýši-

lo. „Toto sa mi zdá neslušné“, konštatoval primátor Mgr. Mgr. 

Richard Rybníček. Svoje konštatovanie rozšíril, ţe „mesto 

pred sebou mnoţstvo krátkodobých záväzkov vo výške 10 mi-

liónov eur a okrem toho má nemalé dlhodobé záväzky. Kaţdý 

deň sa musí kontrolovať aktuálny stav, aby Mesto neprekroči-

lo splatnosť faktúr, aby sa neprekročil limit na zavedenie 

ozdravného reţimu. 

„V týchto dňoch sa začali realizovať audity – ekonomický, 

právny a procesný, ktorých výsledky by mali byť známe do 

konce mesiaca februára 2011. Kontrolou prejde kaţdá zmluva 

a kaţdá faktúra, prehodnotí sa všetko, čo súvisí s prenájmom 

mestského majetku“, informoval poslancov primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček. 
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Zo zisteného stavu financií Mesta Trenčín je dnes jasné, ţe 

rozpočet mesta na rok 2011 bude musieť byť reštriktívny 

a úsporný. „Bude sa musieť šetriť. Vieme, ţe to nebude jed-

noduché, ale budeme to musieť zvládnuť“. skonštatoval pri-

mátor. Šetriť by malo najmä v oblasti vecných výdavkov. Pri-

jaté opatrenia na nápravu by sa však nemali dotknúť občanov 

v podobe navyšovania dane. Primátor zároveň odmietol ďalšie 

zadlţovanie mesta v podobe úveru. 

Podané informácie o finančnej situácii Mesta Trenčín k 22. 

decembru 2010 doplňujú údaje : 

Celková zadĺţenosť Mesta Trenčín – 38.646.410 eúr 

z toho : 

a) krátkodobé záväzky – 14.860.220 eúr 

- faktúry + platobné poukazy – 10.221.613 eúr 

- kontokorentné úvery – 4.638.607 eúr 

- dlhodobé záväzky – 23.786.190 eúr 

b) dlhodobé úvery + úver  ŠTRB – 11.659.908 eúr 

c) splátkové kalendáre – 12.126.282 eúr 

d) pohľadávky Mesta Trenčín – 2.409.037 eúr 

 

Od stredy 29. decembra 2010 bola odovzdaná Trenčanom k 

dispozícií mobilná ľadová plocha na Štúrovom námestí s tým, 

ţe vstup na ňu bol bezplatný 

kaţdý deň v čase od 8,00 do 

21,00. Deti do šesť rokov sa 

mohli korčuľovať len v 

sprievode dospelej osoby. 

Informáciu zverejnilo mesto 

Trenčín na svojej oficiálnej 

internetovej stránke. Pre-

vádzku mobilnej ľadovej plochy a dodrţiavanie prevádzkové-

ho poriadku zabezpečovali zamestnanci Mestského hospodár-
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stva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. Predbeţne bolo dohodnu-

té s prevádzkovateľom, ţe Trenčania sa môţu korčuľovať na 

mobilnej ľadovej ploche aţ do polovice marca 2011. Jej skor-

šie odstavenie môţe ovplyvniť počasie. 

www.sme.sk 29.12.2010 

pomocná evidencia 893/1/2010 

 

Silvestrovský program odštartovala o 19. h hudobná skupi-

na Blankyt s ľudovým rozprávačom strýcom Lajošom. Po 

nich vystúpili „repeťáci“ Martin Jakubec a Lýdia Volejníč-

ková a finalista SuperStar 

Martin Konrád. O polnoci 

z Trenčianskeho hradu bol 

ohňostroj. Po polnoci sa 

rozprúdila diskotéka v po-

daní skupiny Simplify. Za-

bávajúcim sa po polnoci 

krátko prihovoril i pri-

mátor mesta Mgr. Richard Rybníček. Vo svojom prejave vy-

zval Trenčanov k trpezlivosti, keďţe mesto čakajú v novom 

roku mnohé šetriace opatrenia. Rybníček bol s priebehom 

osláv spokojný. Uviedol, ţe budúci rok sa chce ako pri via-

nočných akciách, tak i pri tých silvestrovských zamerať najmä 

na mladých ľudí. Celkové náklady na silvestrovské oslavy 

a privítanie nového roka vrátane ohňostroja a stráţnej sluţby 

prekročili v Trenčíne desaťtisíc eur.  

vlastné poznámky 

 

 Zaujímavé údaje poskytol matričný úrad Mestského úradu 

v Trenčíne o jeho obyvateľoch v roku 2010 : 

- z celkového počtu 1.625 novonarodených detí, ktoré prišli 

na svet v trenčianskej pôrodnici v roku 2010 bolo 836 

chlapcov a 789 dievčat; v porovnaní s predchádzajúcim ro-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7515361&ids=6
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kom 2009 sa narodilo 1528 detí, z toho 759 chlapcov a 769 

dievčat; 

- k obyvateľom mesta Trenčín za rok 2010 pribudlo 271 

dievčat a 251 chlapcov; 

v porovnaní s predchádza-

júcim rokom 2009 sa na-

rodilo o 15 detí viac; 

- rodičia najčastejšie pome-

novali svoje deti menom 

Sofia a Jakub; obľúbenými 

menami sú aj mená Samu-

el, Natália, Martin, Nina; 

- v roku 2010 zomrelo 1009 občanov, kým v roku 2009 zo-

mrelo o 30 menej občanov, t.j. 979 občanov; 

- v roku 2010 uzavrelo sobáš 314 dvojíc, z ktorých 152 ob-

radov bolo cirkevných a 162 civilných, kým v roku 2009 

uzavrelo sobáš 305 dvojíc, z ktorých 140 obradov bolo cir-

kevných a 165 civilných. 

Trenčianske noviny 11.01.2011  

www.sme.sk 03.01.2011  

pomocná evidencia 894/1/2010, 6/1/2011 

 

 


