
158 

 

Ekonomický ţivot 
 

Takmer na všetkých čerpacích staniciach Slovenska, teda aj 

v Trenčíne 4. januára 2010 stáli nákladné autá a aktivisti 

s petičnými hárkami tu 

zbierali podpisy za zníţe-

nie spotrebnej dane a po-

zastavenie vyberania mý-

ta. Touto petičnou akciou 

chcú dopravcovia primäť 

vládu k zníţeniu spotreb-

nej dane z motorových pa-

lív a k pozastaveniu spus-

tenia mýtneho systému. 

A o čo vlastne dopravcom ide ? No o to, aby sa platilo len za 

diaľnice a rýchlostné komunikácie a neboli spoplatnené cesty 

prvej triedy 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 1/1/10 
 

 

Protest dopravcov proti zavedeniu mýtnych poplatkov zača-

li aktivisti uţ v pondelok 4. januára 2010 v Trenčíne na čerpa-

cích staniciach zbie-

rali podpisy pod pe-

tíciu, ktorou chcú 

primäť vládu k zní-

ţeniu spotrebnej da-

ne z motorových pa-

lív a k odloţeniu 

spustenia mýta. 

Keďţe dopravcovia 

neuspeli na rokovaní 

s .ministrom dopra-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5407674&ids=6
http://trencin.sme.sk/c/5176825/pumpy-v-trencine-obsadili-kamionisti.html
http://trencin.sme.sk/c/5176825/pumpy-v-trencine-obsadili-kamionisti.html
http://trencin.sme.sk/c/5176825/pumpy-v-trencine-obsadili-kamionisti.html
http://trencin.sme.sk/c/5176825/pumpy-v-trencine-obsadili-kamionisti.html
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5436202&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5436202&ids=6
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vy so svojimi poţiadavkami, zmenili svoj protest vo forme 

blokovania ciest veľkých miest a protestnými jazdami. Takúto 

protestnú jazdu uskutočnilo v Trenčíne trinásť kamiónov v 

piatok 8. januára 2010. Kamióny pomaly prešli cez cestný 

most s pokračovaním po Hasičskej a Štefánikovej ulici, kde sa 

na kruhovom objazde pri obchodno-zábavnom centre Max 

otočili a vydali na cestu späť. Trúbením a blikaním vyjadrova-

li šoféri svoju nespokojnosť s mýtnym systémom. Dopravu na 

moste však takáto kolóna kamiónov príliš neovplyvnila. 

V tesnom závese im síce išlo niekoľko desiatok osobných áut, 

v čase piatkovej popoludňajšej špičky to ale nebolo v Trenčíne 

nič výnimočné. 

Dopoludnia dňa 11. januára 2010 sa situácia v doprave na 

okolí mesta Trenčín zdramatizovala, lebo trenčianski autodop-

ravcovia blokovali cestu I/50 medzi výpadovkou na Trenčín a 

diaľničným napojením na D1. V páse tam stálo niekoľko de-

siatok kamiónov a ďalších áut, avšak nie všetci kamionisti, 

ktorí stáli pri Trenčianskych Stankovciach, sa k protestu chceli 

pridať. Sami hovorili, ţe „my sme len uviazli v zápche. Neve-

deli sme, ţe sa niečo takéto bude diať. Máme svoju robotu.“ V 

kolóne stáli aj traktory, ktoré mali doviezť slamu do teplárne 

na sídlisku Juh. Tá tu slúţi ako palivo. 

Policajti usmerňovali premávku, ale podľa viacerých vodi-

čov však autá odkláňali neskoro. Vodiči od Prievidze, ktorí 

cestovali na D1 alebo do Čiech, trasu obchádzali cez Trenčín. 

Podľa informácií kamionistov, organizátori protestu na ceste 

skríţili kamióny a zamkli ich. 

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa 

Katarína Hlaváčová, druhý smer od diaľnice na Prievidzu bol 

prejazdný. Policajti, ktorí boli na mieste, budú dokumentovať 

aj priestupky, ktorých sa vodiči dopustia.  

www.sme.sk 08.01.2010 

pomocná evidencia 3/1/2010 



160 

 

Dňa 16. januára 2010 sa v areáli výstaviska Expo Center 

a.s. v Trenčíne konalo výberové predkolo Majstrovstiev 

Slovenskej republiky v make-

upe. Témou tohto ročníka bolo 

American Pin-up Girl – Dievča z 

Amerického plagátu. Vizáţisti z 

celého Slovenska súťaţili o postup 

na Majstrovstvá SR v make-upe, 

ktoré sa bude konať počas veľtrhu 

Beauty Forum Slovakia na tren-

čianskom výstavisku 12. marca 2010.  Odborná porota v zlo-

ţení Evy Boskovičovej, Ildikó Drgoňovej, Pavla Ciesara a mi-

nuloročnej víťazky Majstrovstiev Slovenskej republiy aj Eu-

rópy v make-upe Silvie Píšovej hodnotila okrem make-upu aj 

celkovú vizáţ a oblečenie modeliek. Zo štrnástich súťaţiacich 

porota vybrala týchto šesť postupujúcich vizáţistov – Veroni-

ku, Adamovovú, Veroniku Huťkovú, Danielu Karabego-

vič, Miriamu Karolovú, Silviu Mesárošovú a Tomáša Vida 

a dve náhradníčky – Michaelu Blazyovú a Nikolu Hellin-

gerovú.  

vlastné poznámky 

 

         Nový trenčiansky cintorín by mal stáť vyše 8,88 milióna 

eúr. Vyplýva to zo štúdie, ktorú Mesto Trenčín predloţilo na 

posúdenie vplyvov na ţivotné prostredie (Environmental Im-

pact Assessment - EIA). Cintorín ba mal mať formu parku a 

bude sa rozliehať na ploche 30 ha. Trenčín má v súčasnosti 

nedostatok voľných hrobových miest. Na dvanástich mest-

ských cintorínoch je cez 2.600 miest na pochovanie, no väčši-

na z nich v uţ existujúcich hroboch. Samospráva má k dispo-

zícii len 320 voľných, nerezervovaných miest na nové hroby. 

Park a les budú tvoriť takmer 60 % plochy cintorína. Stavať 

by sa mal začať na budúci rok 2011 s dostavbou do roku  
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2020. Pomer klasických a urnových hrobov by mal byť 70 : 

30. Cintorín bude stáť pod sídliskom Juh na hranici s obcou 

Soblahov. S výkupom pozemkov mesto Trenčín začne v tomto 

roku 2010.  

Vznik parkových cintorínov sa podľa štúdie datuje od dru-

hej polovice 19. storočia, kedy bol v Ohlsdorfe v Hamburgu 

pod vplyvom romantizmu anglického prírodného parku zalo-

ţený prvý parkový cintorín, ktorý je najväčší v Európe. „Sú-

časťou parkových cintorínov sú rôzne odpočívadlá zákutia na 

meditáciu, vodné prvky, výtvarné diela,“ píše sa vo zverejne-

nej štúdii. 

www.sme.sk 15. 2. 2010 

pomocná evidencia 87/1/2010 

 

Stavebné práce súvisiace s budovaním infraštruktúry pre ta-

iwanského výrobcu LCD monitorov spoločnosťou AU Op-

tronics sa začnú v priemyselnom parku v Trenčíne najneskôr 

do 10. marca 2010. 

Vyplýva to z vyjadrenia spoločnosti MH Invest, ktorá je 

developérom pre spoločnosť AU Optronics. Všetky pozemky, 

ktoré potrebovala AU Optronics pre výstavbu svojho závodu, 

sú odkúpené a sú na jej Liste vlastníctva. Čo sa týka výstavby 

celého projektu, ten je rozdelený na dve časti. Slovenská stra-

na zabezpečuje v rám-

ci štátnej pomoci vý-

stavbu externej infra-

štruktúry. Výstavbu 

samotného závodu si 

zabezpečuje AU Op-

tronics vo svojej réţii. 

Od podpisu investič-

nej zmluvy dňa 2. de-

cembra 2009 MH In-

http://www.sme.sk/
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vest intenzívne pripravuje realizačnú projektovú dokumentá-

ciu pre externú infratruktúru. V súčasnosti sú vydané a právo-

platné stavebné povolenia. Dodávateľom stavby sa stala spo-

ločnosť Váhostav SK Ţilina, ktorá vzišla z verejného obsta-

rávania. Do  10. marca 2010 začne firma stavebné práce. 

Spustenie výroby je závislé od vybudovania samotnej fabriky, 

ktorú si zabezpečuje AU Optronics. 

Na základe investičnej zmluvy medzi Ministerstvom hos-

podárstva Slovenskej republiky a spoločnosťou AU Optronics, 

tretí najväčší svetový výrobca monitorov z tekutých kryštálov 

započne výroba LCD monitorov v Trenčíne začiatkom roku 

2011. Celková investícia za 191,30 milióna eúr má do konca 

roka 2013 priniesť Slovensku 1.300 priamych a ďalších 2.000 

nepriamych pracovných miest. Ministerstvo financií Sloven-

skej republiky vyčlenilo v rozpočte 10 miliónov eúr na podpo-

ru tejto investície. Vláda schválila aj sumu 32,69 milióna eúr 

na rozvoj trenčianskeho regiónu. Taiwanská firma od štátu 

ţiadala investičnú pomoc v objeme 38,27 milióna eúr. 

www.sme.sk 25. 2. 2010 

pomocná evidencia 111/1/2010, 130/1/2010 
 

Obyvatelia mestskej časti Noviny v Trenčíne sa začiatkom 

februára 2010 dočkali priameho autobusového spojenia s cen-

trom mesta, so ţe-

lezničnou stanicou 

a sídliskom Sihoť. 

Po niekoľkoročnej 

odmlke bola na skú-

šobnú dobu troch 

mesiacov zavedená 

nová linka mestskej 

hromadnej dopravy 

č. 10.  

Skúšobné zriade-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5749447&ids=6
http://www.sme.sk/
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nie autobusovej linky spájajúcej v pracovných dňoch sídlisko 

Noviny so Sihoťou iniciovala samospráva na základe mnoţia-

cich sa podnetov od občanov. 

Nová polokruţná linka je vytvorená z niektorých spojov 

linky č. 2, ktoré boli pre tento účel zrušené. V období od 1. do 

19. februára 2010 sa „desinkou“ z troch nástupných miest zo 

sídlisku Noviny odviezli takmer dve stovky cestujúcich a ďalší 

pristúpili na iných zastávkach v meste. Či nová linka zostane 

zachovaná aj po uplynutí štvrťročnej skúšobnej doby, posúdia 

odborné útvary mestského úradu na základe jej vyťaţenosti. 

Podľa hovorkyne SAD Trenčín Ivany Strelcovej v najbliţšom 

období by mali v cestovnom poriadku pribudnúť autobusové 

spoje k obchodným centrám v Belej, ako aj obsluha budúceho 

priemyselného parku. 

Info Trenčín 03.03.2010 

pomocná evidencia 130/1/2010 

 

Podľa marketingovej manaţérky Zábavno-obchodnom cen-

tre MAX v Trenčíne Ing. Alany Petrtýlovej je umiestnenie 

mliečneho automatu v obchodnom centre výsledkom dohody s 

Poľnohospodárskym druţstvom Trenčín – Zámostie. „Antiko-

rový prístroj so zaizolovaným chladiacim zariadením, automa-

tickým čistením dávkovacej jednotky a dávkovacej hadice má 

120 - litrovú antikorovú nádrţ. Automat dávkuje mlieko do 

prinesených nádob a funguje na všetky euromince od päť cen-

tov. Prístroj automaticky sleduje teplotu a mnoţstvo mlieka a 

má riadený presný prietok,“ povedala pre TASR Ing. Alana 

Petrtýlová s tým, ţe cena mlieka je 55 centov za liter. 

Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie dodáva 

mlieko z kontrolovaného chovu kvality „Q“ do automatu den-

ne a garantuje minimálne 3,2 % tuku a 3 % bielkovín. Do pre-

daja sa dostáva do 24 hodín po nadojení a skladované je pri 

teplote 4 - 7 o C. Automat je plnený podľa potreby vţdy čer-

stvým mliekom s vyznačením dátumu a času. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5774557&ids=6
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Podľa predsedu Poľnohospodárske druţstvo Zámostie 

Trenčín Ivana Jánošíka je tento mliečny automat prvým na 

území Trenčína a náklady na jeho nákup a sprevádzkovanie 

boli asi 10.000 eur. „Čerstvé kravské mlieko sme doteraz pre-

dávali na troch hospodárskych dvoroch nášho druţstva. Ročne 

sme ho predali asi 4.000 litrov. K nainštalovaniu mliečneho 

automatu sme sa rozhodli pre nízke výkupné ceny mlieka, ale i 

preto, aby si ho mohli kúpiť aj Trenčania.“ V najbliţších 

dňoch bude nainštaľovaný v Trenčíne aj druhý mliečny auto-

mat.  

Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie chová oko-

lo 200 dojníc, ktoré vyprodukujú ročne viac ako milión litrov 

mlieka. 

www.sme.sk 01.03.2010 

pomocná evidencia 119/1/2010 

 

Ţelezničná spoločnosť Slovensko pripravila od 7. marca 

2010 zmeny v cestovnom poriadku z titulu  modernizácie ţe-

lezničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčí-

nom. V dôsledku stavebných prác na výstavbe ţelezničného 

tunela cez Turecký vrch pri Novom Meste nad Váhom bude 

v tomto úseku trvať výluka od 8. marca do 30. augusta 2010. 

Vlaky budú  niekoľko mesiacov vo viacerých úsekoch jazdiť 

iba po jednej koľaji. 

Vlaky budú jazdiť 

rýchlosťou 50 km/h, 

niekde iba 30 km/h, čo 

predĺţi jazdnú dobu. Na 

úseku Košice - Bratisla-

va sa predĺţi jazdný čas 

pri rýchlikoch o 13 mi-

nút, pri osobných vla-

koch o 6 minút. Na úse-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5816284&ids=6
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ku Ţilina - Bratislava a opačne pri rýchlikoch od 9 do 16 mi-

nút. Zmena rýchlikov ovplyvní aj ostatné vlaky v úseku Brati-

slava - Púchov. Vlaky kategórie InterCity budú mať upravené 

trasy a dôjde k predĺţeniu jazdného času od 12 do 19 minút. 

Pri tvorbe nového cestovného poriadku sa snaţili prispôso-

biť vlaky kategórie InterCity tak, aby boli zachované dôleţité 

prestupné väzby. Vzhľadom na rozsah zmien však nebolo 

moţné zachovať všetky prípoje. Niţšia priepustnosť trate po-

čas výluk je dôvodom nahradenia časti osobných vlakov ná-

hradnou autobusovou dopravou, ktorú  bude zabezpečovať a 

koordinovať Ţelezničná spoločnosť Slovensko. 

Od 26. apríla 2010 nahradí osobné vlaky v úseku Melčice - 

Zlatovce autobusová doprava. Autobusy budú pristavené v ţe-

lezničných staniciach Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, zria-

dené sú náhradné zastávky Zlatovce, Kostolná - Záriečie,  

Melčice, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice. 

Výluka v tomto úseku potrvá do 23. októbra 2010. 

www.sme.sk 08.03.2010 

pomocná evidencia 131/1/2010 

 

Kozmetický veľtrh „Beauty Slovakia 2010“ v Trenčíne 

v dňoch 11. aţ 13. marca 2010 ponúkol najnovšie módne tren-

dy. Prítomní vizáţisti, kaderníci i nechtoví dizajnéri predstavi-

li svoje umenie v priesto-

roch výstaviska Expo Cen-

trum. Ukázalo sa, ţe dnes 

sa nosia špicaté nechty, 

dymové líčenie a vlasy v 

štýle osemdesiatych rokov. 

Na špicatých nechtoch sa 

budú nosiť v túto sezónu 

sieťky, kamienky, fólie, 

kúsky ovocia i neónové farby. Minuloročné zrezané špičky uţ 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5816285&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5816286&ids=6
http://www.sme.sk/
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vyšli z módy, kto si na „špicáky“ netrúfa, povolené sú aj man-

dľové tvary. „Nosiť sa budú rôzne dĺţky nechtov a pouţívať 

sa budú rôzne materiály. Veľmi dlhé nechty bývajú 

z tvrdšieho akrylu, kratšie môţu byť aj gélové,“ povedala Ja-

na Nemcová z firmy Enii-nails. Sama mala nechty vyzdobené 

kúskami kivi, jabĺk, citrónov i hrušiek. V ponuke máme aj 

smajlíkov, zajačikov playboy, hviezdičky či dopravné značky. 

K extravagancii majú podľa jej skúseností sklon skôr mladšie 

ročníky, dámy v rokoch uprednostňujú klasiku. „Stále je veľ-

mi obľúbená francúzska manikúra. Pekné nechty sú pre ţenu 

ako šperk, hovorí Jana Nemcová, ktorá na rôzne príleţitosti 

odporúča rôzne zdobenia. „Na svadbu sa hodia jednoduché, 

biele, nevinné nechtíky. Na ples by som odporúča slávnostnej-

šie a výraznejšie farby. Na beţný deň radí moţno niečo menej 

nápadné. Ţenám, ktoré sa umelých nechtov boja odkazuje, ţe 

škodlivé nie sú. Nie je pravda, ţe by umelé nechty prirodzený 

necht poškodzovali. Nadpájajú sa len na kúsok. Ich výhodou 

je, ţe sa o ne takmer netreba starať. Stačí prísť raz za štyri 

týţdne na dopĺňanie, keď nechty vyrastú. 

K trendom jari patria okrem krásnych nechtov aj výrazné 

oči. Vizáţisti na deň 

odporúčajú nahé líče-

nie, večer sú v kurze 

dymové oči. Líčenie 

však treba kombi-

novať k typu pleti, zá-

kladom je trafiť 

správny odtieň mejka-

pu. „Ideálne je vys-

kúšať mejkap na sánke 

a zistiť, či korešpon-

duje s pleťou. Nie je dobré, aby boli medzi tvárou a krkom ne-

jaké výrazné rozdiely,“ tvrdí vizáţista Peter Ragan. Najdôle-
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ţitejšie vraj je, aby sa nalíčená ţena dobre cítila. „Kto má rád 

výrazne oči aj pery, nech experimentuje,“ smeje sa Peter Ra-

gan. Na biznis stretnutie však odporúča skôr decentnejší mej-

kap. Nepísané pravidlo hovorí aj o farbe očí a očných tieňov. 

Správne zvolený odtieň krásu očí vyzdvihol. Pleť treba aspoň 

narýchlo prepudrovať a zjednotiť jej tón, namaľovať riasy špi-

rálou a na pery lesk. 

Najnovšie kadernícke trendy na jar a leto sú rozdelené do 

dvoch línií. Jedna sa inšpiruje minulosťou a vychádza najmä 

z osemdesiatych rokov, druhá odráţa originalitu a experi-

mentovanie. Firma „Pro Beauty“ v kolekcii na jar a leto určuje 

nielen najnovšie účesy, ale aj novinky v líčení a móde. Nové 

trendy vychádzajú od módnych návrhárov, najmä z Milána 

a Paríţa. Od nich sa potom odráţajú aj trendy v strihoch 

a účesoch. Odvaha experimentovať, vynaliezavosť, efekty a 

originalita vystihujú jeden z tohoročných trendov. Nedá sa po-

vedať, ţe by účesy boli asymetrické, či symetrické, alebo či 

vychádzajú z geometrických tvarov. Je to skôr mix. Druhým 

výrazným prvkov v strihoch a účesoch je návrat do osemdesia-

tych rokov. Vracajú sa predovšetkým vlny a krátke účesy. Fa-

rebnosť v účesoch je 

kompaktná, vytrácajú 

sa výrazné melíry. 

Skôr sa farbí tón v to-

ne, vyuţívajú sa rôzne 

efekty a odlesky. V zi-

me dominovala platina, 

teraz majú prevahu tep-

lejšie farby. Kaderníci 

vychádzajú z týchto 

trendov. Podľa nich vyberú zákazníkovi účes, ktorý mu naj-

viac pristane. Účes musí odráţať to, aký máte štýl, čo robíte, 

aký máte typ pleti, či farbu očí. Výber účesu však podľa nej 
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v prvom rade závisí od osobnosti, aby  kaderník vystihol jedi-

nečnosť a vyhol sa tak uniformite. Účes musí k človeku ladiť. 

V tohoročnom kurze je predlţovanie vlasov, vďaka ktorému 

najmä ţeny rýchlo získajú účes, na ktorý by normálne museli 

čakať niekoľko rokov. Existuje niekoľko metód predlţovanie. 

Jednak pomocou zmäknutého keratínu, ktorým sa vlasové 

pramienky aplikujú, potom príčeskami, na ktorých sú vlasy 

našité do pásov a uchytávajú sa pomocou malinkej sponky a 

potom prilepením vlasov na tzv. lepiacu pásku, ktorá sa potom 

aplikuje na vlastné pramene vlasov. Absolútnou novinkou bo-

lo aj natáčanie vlasov na špirálu. Metóda natáčania je podobná 

vodovej trvalej a v niektorých prípadoch vydrţí aj celý týţdeň. 

Do špirál sa natáčajú mokré vlasy, nechajú sa dvadsať minút 

pôsobiť, kým vlasy nie sú suché a vlny sú na svete. Špirály 

existujú v niekoľkých veľkostiach, dajú sa pouţiť na rôzne dl-

hé vlasy a výsledkom sú vlny rôznych tvarov. Ako sme sa pre-

svedčili aj na veľtrhu krásy v Trenčíne, novinka sa tešila veľ-

kej obľube. 

Odborným sprievodným podujatím kozmetického veľtrhu 

Beauty® Forum Slovakia 2010, ktorý sa konal v areáli vý-

staviska Expo Center a.s., Trenčín v dňoch 11. – 13. marca 

2010 boli Majstrovstvá Slovenskej republiky v NailArt 

Trophy. Do súťaţe sa prihlásilo 8 súťaţiacich vo vyhlásenej 

téme: Arabský klenot – Dubaj. 

Medzinárodná odborná porota pracovala pod vedením Má-

rie Urbanovej zo Slovenska určila toto poradie : 

1. miesto : Iveta Tomanová 

2. miesto : Kinga Csuriová 

3. miesto : Ľubica Richnáková 

Víťazka súťaţe bude reprezentovať Slovenskú republiku 

spolu s ďalšími súťaţiacimi – víťazmi republikových maj-

strovstiev na 2. ročníku World Cup NailArt Trophy v Mní-

chove. 
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Na 5. ročníku odbornej podiatrickej súťaţe o Pohár výstavy 

„Beauty Forum Slovakia 2010“ usporiadanej dňa 11. marca 

2010 odborná porota pod vedením Kataríny Tomanovej určila 

toto poradie : 

1. miesto : Dugová Iveta z Trenčína 

2. miesto : Mrázová Eva z Trnavy 

3. miesto : Udvardyová - Liptáková Hana z Banskej Bystrice 

4. miesto : Csehyová Ingrid z Košíc 

5. miesto : Dufeková Ivana z Trnavy 

vlastné poznámky  

www.sme.sk 15.03.2010  

pomocná evidencia 136/1/2010, 151/1/2010 

 

S tridsaťdva ročným pilotom Ing. Henrichom Pytlíkom sa 

rozlúčili 23. marca 

2010 jeho najbliţší 

na cintoríne v Tren-

číne - Záblatí. Kole-

govia letci mu vzdali 

poslednú poctu prele-

tom štyroch lietadiel. 

Stalo sa tak po pia-

tich týţdňoch od jeho 

tragickej havárie 14. 

februára 2010 v blízkosti Dráţďan v Nemecku. „Mal veľké a 

dobré srdce. Rozdával si okolo seba optimizmus, nádej a šťas-

tie, zapamätajme si ho takého,“ lúčil sa s Henrichom kolega z 

českej leteckej spoločnosti. „Heňo, v našich srdciach ťa vţdy 

budeme dobre vidieť, dobre počuť a dobre cítiť a vţdy to tak 

zostane,“ povedal ďalší pilot a priateľ.  

Henrich Pytlík zahynul v lietadle Cessna Citation 550, ktoré 

sa zrútilo v lesoch pri Dráţďanoch v Nemecku, ktorá smerova-

la z Prahy do Švédska. Spolu s ním zomrela aj jeho česká ko-

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=209&pr=0.1&wid=2&tstamp=1270031448&pid=540&cd=5f9a6cf991f5c931b671822114cb03b4


170 

 

legyňa. Havarovali neďaleko českých hraníc. Podľa nemecké-

ho úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd pilot lietadla sa 

pred haváriou pokúsil o akrobatický prvok, ktorý je v civilnom 

letectve zakázaný. Príčiny havárie pomohla objasniť čierna 

skrinka. 

www.pluska.sk 24.03.2010 

pomocná evidencia 208/1/2010  

 

Ţeleznice Slovenskej republiky v utorok 23. marca 2010 

oficiálne začali modernizovať trať medzi Trenčianskou Teplou 

a Belušou. Vyše dvadsaťkilometrový úsek po rekonštrukcii na 

traťovú rýchlosť do 160 km/h si vyţiada 290 miliónov eúr bez 

dane z pridanej hodnoty. Prípravné práce sa začali uţ vlani. 

Modernizácia si vyţiada výluky, úsek má byť dokončený v 

máji 2014. Cieľom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuni-

kácií Slovenskej 

republiky je zvýšiť 

konkurencie schop-

nosť nákladnej aj 

osobnej ţelezničnej 

dopravy pred cest-

nou.  

Ţeleznice Slo-

venskej republiky 

súčasne s týmto 

úsekom renovujú 

od minulého roka 

2009 trať medzi Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami 

pred Trenčínom, kde budujú tunel popod Turecký vrch. Úsek 

od Nového Mesta nad Váhom pred Púchov by mal byť dokon-

čený v roku 2014, Slovensko tak bude mať 160 kilometrov 

zmodernizovanej trate na trase Bratislava - Košice. 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=48&pr=0.1&wid=708&tstamp=1270031448&pid=540&cd=ccf298c1c55c4ab26836d473051ff4cb
http://www.pluska.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5908637&ids=6
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Ešte sa nezačalo pracovať na tretej z piatich etáp cez mesto 

Trenčín. Minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ľubo-

mír Váţny uviedol, ţe tender na etapu by mal byť ukončený 

do troch mesiacov. Modernizovaná etapa s názvom „Veľký 

Trenčín od Zlatoviec po Trenčiansku Teplú“ si vyţiada v mes-

te asanáciu desiatok domov aj letnej plavárne. Ing. Ľubomír 

Váţny uznal, ţe niektoré názory proti trati stredom mesta boli 

oprávnené, no trasovanie ţeleznice mimo mesto by podľa ne-

ho prinieslo ďalšie environmentálne problémy a zdrţania a za-

čiatok výstavby by sa posunul na rok 2016. 

Modernizácia trate si vyţaduje jej úpravu, rekonštrukciu 

mostov a ţelezničných staníc, ale aj vybudovanie mimoúrov-

ňových kriţovaní. V štvrtej etape budú obnovené ţelezničné 

stanice Trenčianska Teplá a Dubnica nad Váhom ako aj me-

dzistaničné úseky Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom a 

Dubnica nad Váhom - Ilava. Piata etapa počíta s modernizá-

ciou staníc Ilava a Ladce a tieţ medzistaničných úsekov Ilava 

- Ladce a Ladce - Beluša. 

Zákazku na štvrtú a piatu etapu modernizácie ţelezničného 

úseku Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša získalo Zdruţenie 

Ţelezníc Slovenskej republiky - Beluša, vedené spoločnosťou 

Strabag, s.r.o. Bratislava. Dodávateľ prác uspel vo verejnej sú-

ťaţi spomedzi troch doručených ponúk. Ďalšími členmi 

úspešného zdruţenia sú firmy Viamont DSP, a.s. Ústí nad La-

bem, Porr, a.s. Bratislava, Bögl a Krýsl, k.s. Praha a Alpine 

Slovakia, spol. s r.o. Bratislava. Ţeleznice rozhodli o zadaní 

zákazky 12. novembra 2009. 

www.sme.sk 23.03.2010  

 

Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky 

odobrilo zámer bratislavského investora postaviť v Trenčíne 

polyfunkčnú zónu Idea Grande. Na jej mieste je však 

v územnom pláne kraja zakreslený prístav. V novembri 2010 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5908640&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5908634&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5908634&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5908635&ids=7
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by chcel investor začať v Trenčíne s jej výstavbou. Na pravom 

brehu Váhu by tak na mieste pôvodnej strelnice pribudlo 660 

bytov, hotel a komplexná infraštruktúra. Do celého projektu 

plánuje bratislavská spoločnosť investovať takmer 50 - milió-

nov eur, obyvateľmi nadštandardných bytoviek by mali byť 

investori z priemyselného parku. „Vznik projektu bol podria-

dený príchodom investorov a je vyslovene zámerne robený pre 

priemyselný park, 

aby v Trenčíne, na 

rozdiel od iných 

miest, bolo pre in-

vestorov vybudo-

vané zázemie,“ po-

vedal predseda 

predstavenstva spo-

ločnosti Idea Gran-

de Vladimír Ba-

láţ. V devätnástich 

budovách majú byť 

jedno aţ štvorizbové byty, okrem toho občianska vybavenosť 

a sluţby. Chýbať by podľa zámeru nemala ani materská škola, 

hotel, administratívna budova a takmer tisíc parkovacích miest 

na povrchu i v podzemí. Investor však bude musieť poly-

funkčnú zónu zosúladiť s územným plánom mesta Trenčín 

a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

„V súčasne platnom územnom pláne Trenčianskeho samo-

správneho kraja je v priestore uvaţovaného komplexu zakres-

lený prístav. Je plánovaný ako rezerva do budúcna, ktorá musí 

byť. Neznamená to však, ţe sa s budovaním prístavu hneď za-

čne,“ konštatovala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Mgr. Vlasta Henčelová. Podľa jej slov by sa malo jed-

nať o športový prístav pre malé lode. S nákladným prístavom 

sa v Trenčíne neuvaţuje. „Mesto Trenčín a Ministerstvo do-
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pravy Slovenskej republiky sa dohodli na umiestnení náklad-

ného prístavu do Trenčianskej Teplej v rámci terminálu kom-

binovanej dopravy,“ povedala Mgr. Vlasta Henčelová. Tren-

čiansky športový prístav Trenčiansky samosprávny kraj zapra-

cujú do svojho územného plánu. „V platnom územnom pláne, 

ako aj spracovanom koncepte v oboch variantoch je na území 

mesta vyčlenená lokalita na umiestnenie športovo - rekreačné-

ho prístavu, v mieste na pravom brehu Váhu, tesne pred sta-

vidlami,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

www.sme.sk 21.04.2010  

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na inţinierske siete 

v priemyselnom parku v Trenčíne, ako aj autorský dozor a in-

ţinierske činnosti zabezpečí pre MH Invest Bratislava za 

715.100 eúr bez DPH spoločnosť PIO Keramoprojekt Tren-

čín. Vyplýva to z oznámenia vo Vestníku verejného obstará-

vania. Investor - MH Invest, pri výbere dodávateľa postupoval 

formou rokovacieho konania bez výzvy na súťaţ, pretoţe 

sluţby mohol poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov vy-

plývajúcich z ochrany výhradných práv. O zadaní zákazky sa 

podľa údajov sa rozhodlo 16. marca 2010.  

PIO Keramoprojekt, Trenčín zabezpečuje kompletne pro-

jektové a inţinierske činnosti, realizáciu stavieb formou kom-

pletnej dodávky na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. 

Projektovo-inţinierska organizácia je od 1. mája 1992 privát-

nou akciovou spoločnosťou. 

MH Invest Bratislava vznikla zápisom do Obchodného re-

gistra Slovenskej republiky v januári 2007, pričom jej jediným 

vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

s vkladom v hodnote 3,85 milióna eúr. Predmetom činnosti 

firmy je najmä inţinierska činnosť a obstarávateľská činnosť v 

stavebníctve, ďalej poradenská činnosť v oblasti projektov a 
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štrukturálnych nástrojov Európskej únie, ako aj technicko-

organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov. 

www.sme.sk 30.03.2010  

pomocná evidencia 207/1/2010 

 

Verejná obchodná súťaţ na revitalizáciu ţelezničnej stanice 

v Trenčíne, ktorú v auguste 2009 vyhlásili Ţeleznice Sloven-

skej republiky, bola neúspešná. Z pôvodne avizovaných šty-

roch záujemcov sa napokon nenašla ani jediná súkromná spo-

ločnosť, ktorá by spĺňala poţadované kritériá. Ţeleznice Slo-

venskej republiky chcú preto súťaţ zopakovať. 

V rámci pro-

jektu „Moderná 

stanica“ odštar-

tovali Ţeleznice 

Slovenskej repu-

bliky obchodné 

súťaţe na revita-

lizáciu štyroch 

vybraných staníc 

v Bratislave – 

Novom Meste, 

Prievidzi, Ţiline a v Trenčíne. V prípade trenčianskej ţelez-

ničnej stanice sa do súťaţe zapojili štyri spoločnosti: GrandiS-

tazioni Spa Gruppo Ferrovie dello Stato z Ríma, Laugaricio 

Development, s. r. o., Kabi Real, s. r. o. a Pavol Šajben SMO-

KER. Do druhej časti súťaţe však predloţila návrh len posled-

ne menovaná spoločnosť. „Ponuka spoločnosti Pavol Šajben 

SMOKER, ako jediného subjektu predkladajúceho súťaţný 

návrh na revitalizáciu stanice v Trenčíne, bola odmietnutá. 

Nespĺňala kritériá uvedené v súťaţných podmienkach súťaţe 

a umoţnila by dosiahnuť stanovené ciele projektu iba obme-
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dzene,“ vysvetlila hovorkyňa Ţelezníc Slovenskej republiky 

Martina Pavlíková. 

Ţeleznice však neboli úspešné ani v prípade staníc 

v Bratislave – Nové Mesto a v Prievidzi. Súťaţ na obnovu 

stanice v Ţiline ešte nie je ukončená. „Ţeleznice Slovenskej 

republiky na základe výsledkov jednotlivých tendrov získali 

prvé skúsenosti s realizáciou PPP projektov. Menší záujem in-

vestorov odôvodňujú Ţeleznice Slovenskej republiky celko-

vou nepriaznivou situáciou v realitnej oblasti a problémami 

potenciálnych investorov so získaním úverov a bankových ga-

rancií. Napriek týmto skutočnostiam sa plánujú v priebehu ro-

ka 2010 neúspešné súťaţe zopakovať.  

www.trencin.sk 01.04.2010 

pomocná evidencia 210/1/2010 

 

Poslednú letnú sezónu má pred sebou letná plaváreň v Tren-

číne, ktorá čoskoro ustúpi modernizovanej ţeleznici. Konšta-

tovalo sa po obhliadke prác na stavbe novej letnej plavárne, 

ktorá sa buduje len niekoľko minút cesty peši od tej súčasnej, 

ktorej rodný list sa začal písať v roku 1934. Jej výstavba si vy-

ţiada 5,1 milióna 

eúr. Stavbyvedúci 

Jozef Svatík zhod-

notil doteraz vyko-

nané práce. „Hoto-

vá je hrubá stavba 

vstupného objektu, 

kde v súčasnosti 

kladú strešnú krytinu a robia druhé podlaţie. Sú vybudované 

strojovne pre dopadový aj plavecký bazén. K týmto dvom ba-

zénom máme hotovú aj spodnú výstuţ. Na oddychovom bazé-

ne sa robia podkladné betóny a začali sa aj výkopové práce pre 

detský bazén“. Generálny riaditeľ spoločnosti VOD-EKO 

Trenčín, Ing. Peter Klačman doplnil, ţe práce pokračujú v 

http://www.trencin.sk/
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súlade s harmonogramom a zmluvný termín dostavby, október 

2010, určite dodrţia. 

Nová plaváreň pôvodne mala stáť aţ 6,1 milióna eúr, tender 

však zrazil cenu o milión eúr menej. Plaváreň bude mať o štvr-

tinu väčšiu kapacitu oproti pôvodnému a naviac tobogany, 

plavecký bazén a tzv. záţitkový bazén.  

Terajšiu plaváreň kúpili Ţeleznice Slovenskej republiky za 

4,38 milióna eúr. 

Z toho mesto vy-

uţilo jeden milión 

eúr na výkup po-

trebných pozem-

kov na Ostrove. 

Mesto Trenčín de-

klarovalo, ţe aj na 

novej plavárni bu-

de zachovaný vý-

hľad na dominan-

tu mesta, Trenčiansky hrad.  

Modernizácia ţeleznice a súvisiaca prekládka trate si okrem 

plavárne vyţiada aj asanáciu desiatok domov. Celkovo sa sťa-

hovalo tridsať rodín. Mesto v posledných rokoch s obyvateľmi 

úspešne rokovalo a čoskoro by mali bývať všetci v nových 

domovoch. Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler spresnil, 

ţe sedemnásť z tridsiatich majiteľov domov uprednostnilo fi-

nančnú kompenzáciu pred výstavbou nových domov. 

www.sme.sk 29.03.2010  

pomocná evidencia 198/1/2010 

 

Verejné prerokovanie zámeru výstavby Auparku s investo-

rom sa uskutočnilo dňa 8. apríla 2010 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu a trvalo tri hodiny. Pribliţne 50 účastníkov si 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5943204&ids=2
http://www.sme.sk/
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vypočulo zámer výstavby spomínaného objektu zo strany pro-

jektovej organizácie a ich diskusia, ktorá trvala tri hodiny.  

Zámer výstavby Auparku sa od začiatku stretol s nevôľou 

niektorých mestských poslancov, ako aj obyvateľov. V roku 

2009 o jeho realizácii bolo dokonca o ňom referendum, ktoré 

však pre nízku účasť bolo neplatné. Všetka frekvencia vystú-

pení účastníkov verejného prerokovania smerovala na kritiku 

Auparku v tom smere, ţe podobný objekt nepatrí do centra, 

lebo jednak zvýši uţ aj tak preťaţenú dopravu v centre mesta 

a potom znehodnotí výhľad na stred mesta s historickými bu-

dovami a na samotný hrad. Obchodné centrum Aupark má byť 

situované pri zjazde z cestného mosta smerom na Ţilinu a mal 

by susediť bezprostredne s historickým jadrom.  

Krajský úrad pamiatkovej starostlivosti v Trenčíne podľa 

slov jeho zástupcu Ing. arch. Jozefa Múdreho so zámerom 

nesúhlasí. V sta-

novisku uvádzajú 

poţiadavku, pod-

ľa ktorej by mal 

mať Aupark naj-

viac výšku 17 

metrov, čo je o 

štyri menej, ako 

je vyprojektova-

ný. Okrem toho 

zámer nie je v 

súlade s územ-

ným plánom. Realizáciou objektu sa zhorší panoráma na stred 

mesta s historickými pamiatkami pod hradom. Obvinil projek-

tantov, ţe zámerne zníţili pohľady prezentované verejnosti, 

aby Aupark nevyzeral tak hrozivo, ako naozaj bude. Práve tie-

to výhrady sú najväčším argumentom pamiatkárov, ktoré sú 

názorovo rozporné s investorom ako aj so samotným mestom 

modelovanie Auparku v danom priestore 
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Trenčín, pretoţe územný plán na mieste nediktuje exaktne 

metre, ale najviac postavených podlaţí.  

Občan Jozef Tatík podporil názor ochranárov, podľa ktorého 

sa ešte viac znehodnotí uţ aj tak nízky systém ekologickej sta-

bility centra. Upozornil na minimum zelene v strede mesta. 

Ďalší kritici Auparku argumentovali ďalším zhustením neú-

merne preťaţenej dopravy, ktoré vedie centrom Trenčína. 

Mesto Trenčín s výstavbou Auparku súhlasí, lebo je v súlade 

s územným plánom. Vyrúb stromov v tejto lokalite bude môcť 

investor uskutočniť aţ po vydaní právoplatného stavebného 

povolenia. Stavebné povolenie je však podmienené vyriešením 

okolitej dopravy, čo si vyţiada aj vybudovanie kruhového ob-

jazdu pod cestným mostom. Práve nad týmto bodom sa poza-

stavil Mgr. Richard Medál z Centra environmentálnych akti-

vít, pretoţe riešenie dopravy vo svojom pláne ráta so stále ne-

vybudovanými cestami, ktoré majú vzniknúť v súvislosti s 

prekládkou ţelezničnej trate v meste. Ide hlavne o cestu s pra-

covným názvom Nová nábreţná. Ak táto nebude do dostavby 

Auparku ukončená, tak v meste nastane totálny dopravný ko-

laps. Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky k 

zámeru vydá záverečné stanovisko, v ktorom bude stanovený 

súbor opatrení pre ďalší schvaľovací proces. 

Na Slovensku je zatiaľ otvorený jediný Aupark a to v Brati-

slave. Predseda predstavenstva HB Reavis Pavel Klč uviedol, 

ţe čoskoro otvoria Aupark v Piešťanoch a následne v Ţiline. 

Ďalší Aupark začala spoločnosť stavať aj v Košiciach a plánu-

je ho postaviť tieţ v Ruţomberku. 

www.sme.sk 09.04.2010 

pomocná evidencia 217/1/2010 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=5993875&ids=6
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Taiwanska spoločnosť AU Optronics začala v trenčianskom 

priemyselnom parku v piatok 16. apríla 2010 s výstavbou 

svojho závodu, v ktorom plánuje vyrábať LCD moduly pre te-

levízory. Počas troch rokov chce taiwanská firma na Sloven-

sku investovať do výstavby závodu viac ako 191,3 mil. eur. 

Pri Trenčíne by ma-

lo do konca roka 

2013 vzniknúť pria-

mo 1300 nových 

pracovných miest. 

Ďalších zhruba dve 

tisíc pracovných 

miest by malo 

vzniknúť nepriamo. 

AU Optronics bude 

v trenčianskom závode, ktorý sa bude rozprestierať na ploche 

viac ako 200.000 m2, ročne vyrábať 2,4 mil. kusov výrobkov. 

S výrobou by sa malo začať uţ na budúci rok. Taiwanská spo-

ločnosť ţiadala od Slovenska poskytnutie investičných stimu-

lov vo výške takmer 38,3 mil. eúr. 

Ako vyplýva z investičnej zmluvy, ktorú koncom roka 2009 

schválila vláda Slovenskej republiky, takmer 31 mil. eúr by 

mal investor získať na obstaranie dlhodobého hmotného ma-

jetku, zvyšok by mali 

predstavovať stimuly vo 

forme daňových úľav. Na 

výkup pozemkov vláda 

schválila pre investora aj 

poskytnutie návratnej fi-

nančnej výpomoci vo výš-

ke 5,6 mil. eúr. 
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AU Optronics Corporation podniká 

na Taiwane, v Číne, Japonsku, Juţnej 

Kórei, Singapure, USA, Holandsku a 

Českej republike. Koncom septembra 

tohto roka firma mala vyše 42 tis. 

zamestnancov. Príjmy spoločnosti za 

rok 2008 dosiahli sumu 12,9 mld. 

USD. 

AUO vznikla v septembri 2001 

zlúčením Acer Display Technology, 

Inc. A Unipac Optoelectronics Corpo-

ration. V októbri 2006 sa AUO spoji-

la s Quanta Display Inc., čím vznikol 

výrobca TFT-LCD panelov, ktorý na globálnom trhu veľkých 

TFT-LCD panelov zaberá viac ako 17 %. 

www.sme.sk 16.04.2010 
 

     Centrum výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín 
bude na Slovensku v Trenčíne. Rozhodlo sa o tom zasadnutie 

Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych 

štábov v Bruseli. Za Slovensko memorandum o porozumení 

podpísal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky generál Ľubomír Bulík. 

Úlohou centra je poskytnúť podporu operáciám NATO, 

zlepšiť vzťahy, súčinnosť a praktickú spoluprácu s partnermi, 

s prvkami velenia NATO, členskými krajinami a medzinárod-

nými organizáciami v oblasti likvidácie výbušnín a nevybuch-

nutej munície. Generálnemu štábu, veleniu a jednotkám 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky ponúkne centrum výni-

močnosti moţnosť zlepšiť zručnosti pri výcviku a podeliť sa o 

uţitočné informácie s partnermi. V praxi bude centrum posky-

tovať bezplatnú a voľne dostupnú moţnosť výmeny neutajo-

vaných informácií medzi zainteresovanými krajinami pro-

stredníctvom chránenej internetovej stránky za dohodnutých 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6038499&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6165601&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6165600&ids=2
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podmienok. Bude tieţ poskytovať praktický výcvik štábnych 

dôstojníkov EOD pred nasadením v operáciách. Praktický vý-

cvik bude zameraný na precvičenie velenia a riadenia EOD 

operácií v medzinárodnom prostredí. Účastníkmi cvičení budú 

vybraní dôstojníci EOD predurčení na veliteľské a riadiace 

pozície EOD v zahraničných operáciách. 

Hrozba pouţitia improvizovaných výbušných prostriedkov 

a nevybuchnutej munície je s súčasnosti jednou z najväčších, 

ktoré vplývajú na činnosť koaličných síl a príslušníkov Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v rámci plnenia 

úloh krízového manaţmentu mimo územia Slovenskej repub-

liky. 

www.sme.sk 06.05.2010  

pomocná evidencia 288/1/2010 

 

         Ţeleznice Slovenskej republiky dňa 11. mája 2010 v Novom 

Meste nad Váhom za účasti ministra dopravy, pôšt a teleko-

munikácií Slovenskej republiky Ing. Ľubomíra Váţneho, ge-

nerálneho riaditeľa Ţelezníc Slovenskej republiky Ing. Štefa-

na Hlinku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. 

Branislava Cellera oficiálne otvorili stavbu modernizácie 

17,5 kilometrového úseku trate. Išlo o 1. a 2. etapu moderni-

zácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov v 

dĺţke 58,6 kilometra 

pre rýchlosť 160 ki-

lometrov za hodinu. 

Do konca roka 2009 

boli na stavbe vyko-

nané prípravné prá-

ce a začala výstavba 

ţelezničného tunela 

pod Tureckým vr-

chom, ktorým sa 
model tunela pod Tureckým vrcchom 
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uchráni tamojšia prírodná rezervácia. Prvé dve etapy moderni-

zácie úseku  Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohusla-

vice - Zlatovce za zmluvnú cenu 263,837 mil. eur bez dane z 

pridanej hodnoty realizuje Zdruţenie Nové Mesto - Zlatovce 

2009, vedené českou spoločnosťou OHL ŢS, a.s. so sídlom v 

Brne. Vybraný dodávateľ uspel vo verejnej súťaţi so štyrmi 

prijatými ponukami. Práce by mali byť hotové za tri roky a 

osem mesiacov od uzavretia zmluvy s vybraným dodávateľom 

v máji 2013. Zmluva bola uzatvorená 26. augusta 2009. Pô-

vodná predpokladaná celková cena zákazky predstavovala 

310,091 mil. eur bez dane. Ţeleznice vyhlásili tender na reali-

záciu 1. a 2. etapy stavby v apríli minulého roka. Projekt bude 

spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej 

únie v rámci Operačného programu Doprava. Ministerstvo 

dopravy Slovenskej republiky plánovalo, ţe Kohézny fond po-

skytne na 1. a 2. etapu stavby 190,43 mil. eúr, spolufinanco-

vanie zo štátneho rozpočtu malo tvoriť 33,605 mil. eúr a iné 

zdroje mali dosiahnuť 142,401 mil. eúr vrátane dane. Ďalšími 

členmi konzorcia sú 

slovenské firmy 

Skanska BS, a.s. 

Prievidza (od 1. ap-

ríla sa stala súčas-

ťou spoločnosti 

Skanska SK, a.s. 

Bratislava), Váhos-

tav-SK, a.s. Ţilina, 

Doprastav, a.s. Bra-

tislava a Eltra, spol. s r.o. Košice. Predpokladaný podiel prác v 

subdodávateľskom vzťahu by mal dosiahnuť vyše 37 %.  

Treťou etapou bude obnova úseku Zlatovce - Trenčianska 

Teplá v dĺţke takmer 12 kilometrov, vrátane stavby nového 

ţelezničného mosta v Trenčíne a prestavby ţelezničnej stanice 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6198801&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6198807&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6198805&ids=6
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v Trenčíne. Predpokladaná cena zákazky podľa vyhlásenej ve-

rejnej súťaţe predstavuje 296,12 mil. eúr bez dane. Ukončenie 

stavebných prác je plánované v januári 2011. 

Štvrtú a piatu etapu modernizácie na úseku Trenčianska 

Teplá - Ilava - Beluša v dĺţke 20,4 kilometra a za 290 mil. eur 

bez dane uskutočňuje Zdruţenie Ţelezníc Slovenskej republi-

ky – Beluša, vedené firmou Strabag, s.r.o. Bratislava. Dodáva-

teľ vzišiel z tendra s troma doručenými ponukami. Ďalšími 

členmi skupiny sú firmy Viamont DSP, a.s. Ústí nad Labem, 

Porr (Slovensko), a.s. Bratislava, Bögl a Krýsl, k.s. Praha a 

Alpine Slovakia, spol. s r.o. Bratislava. Ţeleznice rozhodli o 

zadaní zákazky vlani 12. novembra 2009. Predpokladaný po-

diel plnenia prác v subdodávateľskom vzťahu tretími stranami 

predstavuje 27 %. Obnovené budú aj ţelezničné stanice v 

Trenčianskej Teplej, Dubnici nad Váhom, Ilave a Ladce. Práce 

majú byť hotové v máji 2014.  

Šiesta etapa na 7 km úseku Beluša - Púchov, vrátane ţelez-

ničných staníc, by mala stáť 110,87 mil. eur. Stavba zatiaľ nie 

je krytá finančnými zdrojmi. 

www.sme.sk 11.05.2010 

 

     Modernizovaná ţeleznica prinesie do Trenčína veľa zmien. 

Jednou z nich je vybudovanie novej komunikácie, ktorá pôjde 

cez areál poľnohospodárskeho druţstva Zámostie a mala by 

odľahčiť dopravu cez Zlatovce. Z tohto titulu sa pripravuje 

zmena územného plánu v Trenčíne, ktorá zohľadní technické 

riešenie v kriţovatke ulíc Bratislavskej a Brnianskej, kde má 

vzniknúť v rámci modernizácie ţeleznice cestný podjazd. Pod-

jazd nahradí súčasné dve úrovňové priecestia. 

Výstavba obsluţnej komunikácie cez druţstvo si vyţiada 

asanáciu dvoch objektov, slúţiacich predtým ako skladovacie 

priestory. Okrem toho cesta predelí dvor na dve časti, ktoré 

treba ochrániť osadením oplotenia a brán. Druţstvo 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6198799&ids=7
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v pripomienkach k zmene rozhodnutia ţiadalo náhradu za 

mostovú váhu, ktorá by výstavby novej cesty zostala nepre-

chodná. 

Trenčianske noviny 17.05.2010 

pomocná evidencia 322/1/2010 

 

Výstavba druhého cestného mosta v Trenčíne sa opäť od-

kladá. Takéto nepríjemné prišli chýry neznámymi kanálmi na 

Mesto Trenčín dňa 12. mája 2010. Na druhý deň novina ofi-

ciálne dorazila tieţ, podľa ktorej Úrad pre verejné obstaráva-

nie nariadil zrušiť tender na jeho výstavbu, pretoţe štát zastú-

pený Slovenskou správou ciest podľa neho v súťaţi pochybil a 

nedostatky mohli by mať zásadný vplyv na jej výsledok.  

Verejná súťaţ bola vyhlásená ešte vlani a predpokladané 

náklady prevyšovali 51 miliónov eur bez dane z pridanej hod-

noty. Zrušením tendra na nový most pre Trenčín sa tak znova 

začiatok výstavby o niekoľko mesiacov opäť oddiali. Tender 

mal byť v týchto dňoch ukončený. „Úrad okrem iných poruše-

ní zákona o verejnom obstarávaní zistil, ţe kontrolovaný ne-

oprávnene poţadoval potvrdenie o poistení zodpovednosti za 

škodu spôsobenú podnikateľom a poţadoval rozdielne poţia-

davky a uvádzal rozdielne informácie v oznámení publikačné-

ho úradu a oznámení úradu,” uviedla hovorkyňa úradu Helena 

Fialová. 

Nedostatky podľa nej mohli mať zásadný vplyv na to, kto 

mnoho miliónovú zákazku získa. Slovenská správa ciest tak 

bude musieť vyhlásiť nový tender. Hovorkyňa Slovenskej  

správy ciest Iveta Fedorová odporučila obrátiť sa s otázkami 

na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Hovorca rezor-

tu dopravy Stanislav Jurikovič povedal, ţe oficiálne túto in-

formáciu ešte nedostali. Zrušenie tendra podľa jeho slov spô-

sobí štvormesačný aţ polročný sklz vo výstavbe nového mos-

ta. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6229250&ids=6


185 

 

Len pre zapakovanie treba uviesť, ţe tri štvrtiny ceny nové-

ho mosta má zaplatiť Európska únia, ktorá uţ predbeţne fi-

nancovanie výstavby odobrila. No ešte nič oficiálne neschváli-

la. 

V Trenčíne vedie cez Váh jediný cestný most, čo výrazne 

komplikuje dopravu. Rozhodnutie úradu znamená, ţe výstav-

ba dlho očakávaného druhého mosta sa opäť oddiali. Politici 

pritom začiatok jeho výstavby sľubujú uţ od jesene 2006. Aby 

sa proces urýchlil, projektovú dokumentáciu za viac ako pol-

druha milióna eur platilo mesto Trenčín, aj keď nie je investo-

rom stavby a stavebné povolenie je vydané uţ dva roky. 

Most spôsobil aj miestny petičný rekord, keď pod petíciu za 

urýchlenie výstavby nového cestného mosta, ktorú adresovali 

premiérovi Róbertovi Ficovi, sa za necelý mesiac podpísalo 

vyše 25-tisíc ľudí. Iniciátor petície, nezávislý mestský posla-

nec Martin Barčák ţiadal, aby ministerstvo vyvodilo osobnú 

zodpovednosť a osobu, ktorá to spôsobila, prepustilo. „Všetci 

zúčastnení, teda hlavne ministerstvo a mesto, urobili takmer 

všetko, aby sa stavalo, ale našiel sa niekto z mäsa a kostí, kto-

rý to pokazil. Je to reálny človek,” povedal poslanec Martin 

Barčák. 

Mesto Trenčín po rozhovore s predstaviteľmi Ministerstva 

dopravy Slovenskej republiky a Úradu pre verejné obstaráva-

nie dúfa, ţe procesné chyby sa rýchlo odstránia a čoskoro sa 

vyhlási nová súťaţ. „Dôleţitou správou je, ţe projektová do-

kumentácia, ktorú dalo vypracovať mesto Trenčín na svoje 

náklady je v poriadku. To znamená, ţe projekt, ako taký nie je 

zrušený, zostáva i naďalej v schválenom zásobníku projektov 

vlády pre čerpanie z eurofondov,” konštatoval primátor Ing. 

Branislav Celler 

www.sme.sk 14.05.2010 

pomocná evidencia 325/1/2010 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6229248&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6229247&ids=2
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6229246&ids=2
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Archeológovia zo Slovenskej akadémie vied sú po skončení 

niekoľko-týţdňového výskumu zvyškov múru v jame pri bý-

valom Dome armády v Trenčíne presvedčení, ţe nejde o sú-

časť predsunutého opevnenia mesta. Pamiatkári, na ktorých 

návrh bol tento nález vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiat-

ku, teraz poţadujú ďalšie výskumy. Zaplatiť ich bude zrejme 

musieť Mesto Trenčín. 

Riaditeľ Ar-

cheologického 

ústavu v Nitre 

PhDr. Matej 

Ruttkay, CSc., 

ktorý výskum 

viedol, predlo-

ţil výsledky ar-

cheologického 

tímu dňa 29. 

júna 2010 od-

bornej komisii zloţenej z archeológov, pamiatkárov, histori-

kov, zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

a Mesta Trenčín. V stanovisku ar-

cheológov vyjadrené PhDr. Mate-

jom Ruttkayom, CSc. sa píše, ţe 

„zistili sme, ţe toto takzvané pred-

sunuté opevnenie nepokračuje vý-

chodným smerom, ale zalamuje sa 

smerom k mestu. V podstate kryje 

uličnú čiaru. A to si myslím, ţe je 

dostatočný podklad na spochybne-

nie tvrdenia, ţe ide o predsunuté 

opevnenie. Navyše, pri porovnaní so 

starými mapami nám to aj sedí s ur-

čitými objektmi, ktoré sú vyobraze-
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né na druhom vojenskom mapovaní z roku 1837. Tu je vidieť, 

ţe tento múr je len ohradou nejakého areálu.“ 

So závermi archeologického výskumu však pamiatkári ne-

súhlasili. Archeologický výskum nevyvracia doterajšie názory, 

ţe ide o mestské opevnenie. Je to len jeden z pohľadov, ktorý 

nezohľadňuje širšie súvislosti,“ zdôraznila riaditeľka Krajské-

ho pamiatkového úradu v Trenčíne PhDr. Eva Gazdíková, 

ktorá taktieţ nepripustila, ţe vyhlásenie nálezu za národnú 

kultúrnu pamiatku bolo unáhlené. Šlo o záchranu toho nálezu 

dodala. 

Členovia odbornej komisie sa po trojhodinovej diskusii do-

hodli na ďalších dvoch výskumoch. Mesto, ako vlastník po-

zemku musí objednať architektonicko-historický výskum a ar-

chívny výskum. Takto by mali byť vyhodnotené všetky ar-

chívne písomné, mapové a ikonografické podklady. Oba vý-

skumy by nemali trvať dlhšie ako mesiac. 

PhDr. Matej Ruttkay, CSc. je však presvedčený, ţe aj po 

ďalších výskumoch sa jeho predpoklady potvrdia: „Podľa 

môjho názoru ten architektonicko-historický výskum mohol 

byť urobený uţ vtedy, keď bol nález vyhlasovaný za pamiat-

ku. V kaţdom prípade, ja som si uţ dnes istý, ţe nejde 

o predsunuté opevnenie.“ Podľa primátora Ing. Branislava 

Cellera zo záverov archeologického výskumu je dnes jasné, 

ţe pri vyhlasovaní národnej kultúrnej pamiatky došlo k závaţ-

nému pochybeniu. „Je smutné, ţe Trenčania sú dva roky trau-

matizovaní touto situáciou, ktorá bude mať s najväčšou prav-

depodobnosťou prekvapujúce rozuzlenie. Či za tým bolo niečo 

iné, to nechám na posúdenie ľudí ţijúcich v tomto meste. 

Momentálne nám ani tak nejde o to, či tam budú podzemné 

garáţe alebo iba námestie. Dnes ide hlavne o to, aby sa verej-

nosť dozvedela pravdu o celej situácii. I keď, samozrejme, ide 

nám tieţ o to, aby sa s tým priestorom uţ mohlo niečo robiť. 

Chceme, aby tam vzniklo kultivované prostredie s námestím, 



188 

 

ktoré bude vhodne dopĺňať verejné priestranstvo centra mes-

ta.“ 

www.trencin.sk 01.07.2010 

 

Stavebno-technický dozor pre stavbu cestného mosta v 

Trenčíne bude vykonávať firma Amberg Engineering Slova-

kia, s.r.o. Bratislava. Zákazku Slovenskej správy ciest získal 

dodávateľ za 777,76 tis. eúr bez dane z pridanej hodnoty, keď 

uspel vo verejnej súťaţi s piatimi doručenými ponukami. Za-

čiatočná predpokladaná hodnota za poskytovanie uvedenej 

sluţby predstavovala 1,8 mil. eúr bez dane. Výkon stavebno-

technického dozoru pre stavbu trenčianskeho mosta bude spo-

lu financovaný z Európskych zdrojov cez Európsky fond re-

gionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu. Cestári rozhodli o 

zadaní tejto zákazky 30. júna 2010, vyplýva z oznámenia o 

výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania. 

Úrad pre verejné obstarávanie v máji 2010 nariadil zrušiť 

tender na výstavbu nového cestného mosta v Trenčíne. Slo-

venská správa ciest podľa úradu porušila v súťaţi zákony o 

verejnom obstarávaní a nedostatky mohli mať zásadný vplyv 

na jej výsledok. 

Verejnú súťaţ 

vyhlásila ešte 

vlani, predpokla-

dané náklady pre-

vyšovali 51 mil. 

eúr bez dane z 

pridanej hodnoty. 

Výstavba pre 

Trenčín kľúčové-

ho mosta sa tak 

znova o niekoľko 

mesiacov oddiali. 

http://www.trencin.sk/
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Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. je zapísaná 

v Obchodnom registri Slovenskej republiky od 19. júna 2003 a 

eviduje základné imanie 33,2 tis. eúr. Spoločníkmi sú švajčiar-

ska spoločnosť Amberg Engineering AG, Regensdorf - Watt s 

vkladom 19,92 tis. eur a Martin Bakoš s vkladom 13,28 tis. 

eur. Spoločnosť poskytuje komplexné architektonické a inţi-

nierske sluţby pre inţinierske stavby, vykonáva aj inţiniersku 

činnosť a takisto činnosť stavebného dozoru pre inţinierske a 

pozemné stavby. 

www.trencin.sk 15.07.2010 
 

Súčasťou 37. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a 

potravinárskej výstavy Agrokomplex 2010, konanom v dňoch 

19. – 22. augusta 2010 v  Nitre, sa uskutočnil 8. ročník Výsta-

vy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov „Regióny 

Slovenska“. V spoločnej prezentácii sa na ňom predstavili 

všetky tri múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, t.j. Vlastivedné múzeum v Povaţskej 

Bystrici, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Trenčianske 

múzeum v Trenčíne.  

Voľba hlavnej témy spoločnej múzejnej prezentácie tradič-

ne zohľadňovala niekoľko kritérií :  

- súvislosť s tematikou poľnohospodárstva i potravinárstva,  

- dostatok muzeálií a  nadväznosť na témy z predchádza-

júcich ročníkov.  

Po vlaňajšej téme „Z kuchyne do kuchyne“ nasledovalo 

v tomto roku pozvanie na prehliadku „Z jedálne do jedálne“, 

ktorá vo výbere predstavila najzaujímavejšie doklady k sto-

lovaniu zo zbierok múzeí. Návštevníci mali moţnosť vidieť 

nielen ucelené jedálenské súbory či sady príborov, ale aj naj-

rozmanitejšie doplnky k stolovaniu - poháre, karafy, dţbány, 

nádobky na dochucovanie jedál a pokrmov, misy na ovocie, 

obrúsky, prestierania, vázy, svietniky, drţiaky na príbory 

http://www.trencin.sk/


190 

 

a ďalšie drobnosti. Všetky vystavené exponáty pochádzali zo 

zbierkových fondov prezentujúcich múzeí.  

Expozíciu múzeí Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v pavilóne M 1 dopĺňali základné informácie o zbierkach 

a činnosti múzeí v banerovej podobe a tieţ desiatky propagač-

no-prezentačných materiálov. 

Prezentácia bola nielen propagáciou múzeí, ale aj  samotné-

ho Trenčianskeho samosprávneho kraja, o čom svedčilo spo-

ločné označenie stánku. Bez záruky profesijnej ustanovizne 

slovenských múzejníkov – Zväzu múzeí na Slovensku, ktorý 

dojednáva bezplatné moţnosti prezentácie, by nebolo moţné 

za súčasnej finančnej situácie expozíciu realizovať. 

www.tsk.sk 20.08.2010 

 

Priemerný vek obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa ku koncu roka 2009 v porovnaní s rokom 2001 zvýšil 

o takmer tri roky. Ako informovala Andrea Krumpárová z 

Krajského pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republi-

ky v Trenčíne, keď priemerný vek obyvateľov kraja dosiahol 

ku koncu minulého roka úroveň 39,7 roka. V porovnaní s ro-

kom 2001 (36,9) stúpol o 2,8 roka. 

„Priemerný vek muţov v roku 2009 dosiahol 38,2 roka, ţe-

ny boli v roku 2009 o 2,9 roka staršie ako muţi, teda v prieme-

re 41,1 ročné,“ uviedla Krumpárová s tým, ţe v minulom roku 

došlo v kraji aj k najväčšiemu medziročnému nárastu populá-

cie v po produktívnom veku (nad 65 rokov). V porovnaní s 

rokom 2008 sa počet obyvateľov nad 65 rokov v kraji zvýšil 

o 1.343 osôb (1,7 %). 

V roku 2001 ţilo podľa nej v Trenčianskom kraji päť mu-

ţov s vekom vyšším ako 100 rokov, v 2009 ich počet vzrástol 

na 50. Ţien vo veku 100 a viac rokov ţilo v roku 2001 v kraji 

27, v roku 2009 bol ich počet vyšší o 46. 

http://www.tsk.sk/
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„Rovnako ako priemerný vek, aj index starnutia (pomer po-

produktívnej a predproduktívnej zloţky) sa v Trenčianskom 

kraji dlhodobo zvyšuje. Kým v roku 2001 pripadlo na 100 

obyvateľov vo veku 0 - 14 rokov 67,6 osôb v poproduktívnom 

veku, v roku 2009 to bolo 99,4 osôb. Vyšší index starnutia za-

znamenávame u ţien. V roku 2009 na 100 ţien vo veku 0 - 14 

rokov pripadlo takmer 125 ţien 65-ročných a starších, ich po-

čet sa oproti roku 2001 zvýšil o takmer 41 osôb,“ doplnila 

Krumpárová. 

Ku koncu roka 2009 ţilo na území Trenčianskeho kraja spo-

lu 599.214 obyvateľov, o 645 menej ako v roku 2008. 

www.sme.sk 16.09.2010  

pomocná evidencia 609/1/2010  

 

Medzinárodná výstava koní sa na Trenčianskom výstavi-

sku konala uţ po siedmykrát. Počas troch dní od 27. do 29. 

augusta 2010 si prišli chovatelia i obdivovatelia koní na svo-

je. V priestoroch výstaviska nechýbali parkúrové a westernové 

preteky, predvádzanie vystavovaných plemien, chovateľské 

prehliadky, ukáţky vyuţitia chladnokrvných koní a športovej 

výkonnosti koní génových rezerv, preteky Ride & drive show 

a prehliadka šampiónov výstavy. 

Vrcholom sobotného programu 28. augusta 2010 bola popo-

ludňajšia Konská 

show, na ktorej 

predviedli svoje 

umenie najkrajšie 

kone a najlepší 

jazdci. Ukáţky jaz-

dectva doplnilo vy-

stúpenie lukostrel-

cov, ukáţky drezú-

ry, vystúpenie od-
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delenia jazdnej polície, či Westernová show. 

Program na kolbisku, ktoré pozorne sledovali stovky divá-

kov, zahájili jazdci Národného ţrebčína Topoľčianky so štvo-

rylkou s lipicanskými ţrebcami. Jazdci vo frakoch a cylin-

droch na snehobielych lipicánoch, ktorí sú označovaní ako ko-

ne kráľov a králi koní, predviedli ukáţky klasickej jazdy. 

Po nich diváci videli ukáţky jazdy dám v sedle a tieţ jeho 

vývoj v priereze niekoľkých storočí. „Dámy na koňoch v pr-

vých dámskych sedlách, pouţívaných najmä pri nízkych ko-

ňoch, musel viesť sluha, pretoţe ţena nevedela plnohodnotne 

ovládať koňa. Zmena nastala aţ v 14. storočí, kedy sedlo uţ 

malo v strede roh, o ktorý sa mohla dáma drţať. V takomto 

sedle sa však stále nedalo plnohodnotne cválať a klusať. V 16. 

storočí vznikol nový typ sedla, ktoré zošikmilo sed a umoţnilo 

tým jazdkyni klus aj cval. Na sedle pribudol ďalší roh na pra-

vej strane. Jazdkyňa si uloţila pravú nohu medzi tieto dva ro-

hy, čo jej umoţnilo samostatne ovládať koňa, skákať a preko-

návať akékoľvek prekáţky, čím sa ţeny v jazdectve plne vy-

rovnali muţom a mohli sa zúčastňovať honov a iných jazdec-

kých zábav, opisovali na prehliadke vývoj dámskeho sedla 

skúsení jazdci. 

Jazda v dámskom sedle však stále vyţadovala veľký cit pre 

rovnováhu a vôbec nebola jednoduchá. Podľa jazdcov to do-

kazujú aj štatistiky zo stredoveku, podľa ktorých najviac úra-

zov urodzených dám bolo pri poľovačkách, pretoţe prírodné 

prekáţky museli prekonávať v tomto náročnom sedle. 

www.sme.sk 29.08.2010 

pomocná evidencia 560/1/2010 

 

Špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroener-

getiky, ochrany ţivotného prostredia, komunálnej techniky a 

rozvoja miest a obcí AQUA bola otvorená dňa 23. septembra 

2010 v areáli trenčianskeho výstaviska Expo Center. 
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„Na tomto, svojho druhu najväčšom podujatí na Slovensku, 

ktoré organizujeme v spolupráci s Trenčianskou vodohospo-

dárskou spoločnosťou, sa predstavia na ploche 4.600 m2 slo-

venské a zahraničné firmy a 

to priamo alebo prostredníc-

tvom svojich obchodných za-

stúpení,“ povedala Eva Ma-

jerníková z oddelenia mar-

ketingu a reklamy spoločnos-

ti Expo Center. 

Súčasťou výstavy bolo 

odovzdanie Ceny Milana 

Topoliho za prínos vo vodnom hospodárstve a vyhodnotenie 

súťaţí o najlepší exponát Zlatá Aqua a o najhodnotnejšiu ex-

pozíciu výstavy Modrý akvadukt. 

Záštitu nad výstavou prevzal minister pôdohospodárstva, 

ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej repub-

liky Ing. Zsolt Simon, odbornými garantmi boli Slovenský 

národný komitét IWA, Aso-

ciácia čistiarenských exper-

tov Slovenskej republiky a v 

spolupráci s Trenčianskou 

vodohospodárskou spoloč-

nosťou a Asociáciou vodá-

renských spoločností. Súčas-

ťou výstavy AQUA bol od-

borný sprievodný program. 

Pre návštevníkov bol zaujímavý odborný seminár na tému 

„Aktuálne otázky ochrany pred povodňami na Slovensku“, 

ktorý organizovala sekcia vôd Ministerstva pôdohospodárstva, 

ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej repub-

liky. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=6952428&ids=6


194 

 

Výsledky súťaţe „Zlatá AQUA“ 

Komisia pre vyhodnotenie súťaţe „Zlatá AQUA“ pracovala 

pod vedením predsedu prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. zo Slo-

venskej technickej univerzity v Bratislave. Členmi komisie 

boli - Mgr. Darina Masaryková, riaditeľka výstavy Aqua, 

Expo Center a.s., Trenčín, Ing. Dušan Čerešňák z Minister-

stvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Ivana Mahríková zo Sta-

vebnej fakulty Bratislava Slovenskej technickej univerzity,  

Ing. Ján Kardoš z Trenčianskej vodohospodárskej spoločnos-

ti, a.s., Ing. Marek Gálik, PhD. z TAVOS a.s., Ing. Gabriel 

Tuhý z Regotrans - Rittmeyer, Bratislava a Ing. Ján Mato z 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Po preštudovaní materiálov a po kontrole exponátov  komi-

sia 16. septembra 2010 rozhodla o udelení nasledovných oce-

není takto : 

A) v kategórii výrobok  

1. miesto pre firmu ARAD Slovakia, s.r.o., Košice za vý-

robok – UFR Reduktor nemerateľného prietoku vody s 

funkciou spätnej klapky 

2. miesto pre firmu Atlas Copco Compressors Slovakia, 

s.r.o., Trenčín za výrobok – Skrutkové dúchadlo Atlas 

Copco ZS 37  

3. miesto pre firmu KG Systém s.r.o., Banská Bystrica za 

výrobok – Obrubníkové odvodnenie z polymérbetónu 

B)  v kategórii technológia  

1. miesto firmu ČOVSPOL, a.s., Bratislava za technológiu 

ACTIFLO, zariadenie na čistenie a úpravu vôd 

2. miesto pre firmu KUNST s.r.o., Hranice za technológiu 

vymiešavania, zachytenia, odstraňovania piesku a tukov 

na komunálnych ČOV 



195 

 

3. miesto pre firmu ARAD Slovakia, s.r.o., Košice za 

technológiu „Regulačný ventil tlakového manaţmentu 

Bermad“ 
 

Výsledky súťaţe „Modrý Akvadukt 2010“  
Táto súťaţ hodnotila predovšetkým estetické a účelové pô-

sobenie architektonického stvárnenia expozície, vloţenú in-

venciu a inováciu. Komisia v zloţení akad. sochár Igor 

Mosný, Ing. arch. Edita Cimrová a Mgr. Darina Masary-

ková rozhodla udeliť ocenenia týmto expozíciam : 

1. miesto – pre firmu Veolia Voda – Stredoslovenská vodá-

renská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Voda – Pod-

tatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  Basn-

ská Bystrica za grafickú prezentáciu loga s aplikáciou na 

daný výstavný priestor. 

2. miesto – pre firmu Hobas SK, spol. s r.o. Bratislava  prie-

storové a farebné riešenie výstavnej expozície. 

3. miesto – nebolo udelené  

Členovia predsedníctva Slovenského národného komitétu 

IWA sa rozhodli udeliť Cenu Milana Topoliho za rok 2010 

prof. Ing. Jozefovi Krišovi, PhD. V zdôvodnení uviedla, ţe 

práci v oblasti vodného hospodárstva sa venuje od roku 1969, 

kedy po ukončení Stavebnej fakulty, Slovenskej vysokej školy 

technickej nastúpil na Katedru zdravotného inţinierstva ako 

asistent. Na tomto pracovisku pôsobí dodnes. Zastával rôzne 

pracovné zaradenia na pedagogických a vedeckých miestach. 

Od roku 1999 je menovaný profesorom. V súčasnosti je vedú-

cim Katedry zdravotného a environmentálneho inţinierstva 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-

ve. Je predsedom pre štátne záverečné skúšky a obhajoby dip-

lomových prác na Stavebnej fakulte, fakulte Chemickej a po-

travinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, 

Stavebnej fakulte Praha a Brno, s ktorými aj úzko spolupracu-
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je. Je garantom a školiteľom doktorandského štúdia odboru 

Vodné stavby a členom Vedeckej rady na Stavebnej fakulte. 

Popri pedagogickej práci sa aktívne zapája do organizovania 

a riešenia vedeckovýskumných úloh, z ktorých vyplýva aj bo-

hatá publikačná činnosť. Je autorom mnohých článkov, zúčas-

tňuje sa na medzinárodných vedeckých podujatiach v oblasti 

zdravotného inţinierstva doma i v zahraničí. Jeho pedagogic-

ká, odborná, vedecká a spoločenská práca a aktivita je veľmi 

rozsiahla a spoločensky prospešná. Je autorom 4 monografií, 

viacerých vysokoškolských učebníc a mnohých vedeckých 

prác. Má nadviazaný intenzívny kontakt so Slovenským ústa-

vom technickej normalizácie, kde je predsedom odbornej ko-

misie č. 1 Vodovody a kanalizácie. Je autorom a spoluautorom 

viacerých slovenských technických noriem. Od roku 2003 je 

predsedom komisárov pre vydávanie Osvedčenia a prevádz-

kovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Spolu s 

Ing. Milanom Topolim stál pri zrode medzinárodnej výstavy 

„AQUA“ v Trenčíne. Kaţdoročne sa podieľa na príprave a za-

bezpečuje odbornú garanciu samotnej výstavy a jej sprievod-

ných podujatí a to súťaţe Zlatá AQUA a odbornej konferencie 

AQUA. Je zakladajúcim členom a dlhoročným predsedom 

Slovenského národného komitétu IWA, kde sa aktívne podieľa 

na organizovaní odborného ţivota výskumných ústavov, vy-

sokých škôl a spoločností z oblasti vodovodov a kanalizácií.  

V tomto smere nadviazal a udrţuje úzke kontakty so zahranič-

nými partnermi so snahou presadiť slovenskú odbornú verej-

nosť na európskej a svetovej platforme. Všetci ho poznáme 

ako aktívneho človeka, pedagóga, vedeckého pracovníka, dl-

horočného spolupracovníka a dobrého priateľa Ing. Milana 

Topoliho, ktorý celý svoj doterajší ţivot zasvätil zveľaďova-

niu vodného hospodárstva na Slovensku. 

vlastné poznámky 
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Najväčšia investícia za posledné desaťročia v Trenčíne po-

stupne vyrastá do reality. Taiwanská spoločnosť AU Optro-

nics, ktorá stavia v trenčianskom priemyselnom parku závod 

na výrobu LCD modulov začala v mesiaci október 2010 

s masívnym náborom zamestnancov. Nábor, ktorý bude pre-

biehať v jesenných a zimných mesiacoch, bude najväčší od 

vypuknutia krízy na Slovensku. Manaţment AU Optronics sa 

sústredí pri prijímaní na lokálnych manaţérov a zamestnancov 

z Trenčína a blízkeho okolia. Do roku 2013 by tak malo získať 

prácu aţ 3.300 ľudí. „Mesiace tvrdej driny, rokovaní a vyba-

vovaní nesú svoje ovocie. Som skutočne rád, ţe vloţená ener-

gia sa nám všetkým čoskoro vráti,“ zdôraznil primátor Ing. 

Branislav Celler.  

Základný kameň novej trenčianskej fabriky, ktorý bol polo-

ţený tento rok 2010, predpokladá na jar roku 2011 nábeh vý-

roby. Vedenie 

spoločnosti in-

formovalo, ţe do 

výrobných hál sa 

začnú uţ v de-

cembri 2010 pr-

vé technológie. 

V súčasnom ob-

dobí prebehli pr-

vé rokovania 

ohľadom zabez-

pečenia dopravného spojenia mestskej hromadnej dopravy 

priemyselného parku s mestom v nadväznosti na pracovný čas. 

Spoločnosti AU Optronics osobitne záleţí na ekologickej 

výrobe a chode závodu. V súčasnosti najväčšia stavba priemy-

selnej výroby v strednej Európe bude súťaţiť aj o zlatý certifi-

kát v oblasti ekológie. Spoločnosť preinvestuje v Trenčíne 

v najbliţších troch rokoch vyše 1913 milióna eúr. Okrem LCD 



198 

 

modulov bude fabrika produkovať aj LCD televízory a rôzne 

súčasti zobrazovacej techniky. 

www.trencin.sk  13.10.2010 

 

Úrad pre reguláciu ţelezničnej dopravy zvolal na 7. októbra 

2010 stavebné konanie k vydaniu povolenia na výstavbu no-

vého  ţelezničného mosta v Trenčíne.  Išlo o druhé konanie 

pretoţe prvé bolo zmarené v letných mesiacoch. Ţiaden účast-

ník konania a ani dotknutý orgán nevyjadrili námietku, ktorá 

by bránila jeho vydaniu.  

Po vydaní stavebného povolenia sa k nemu ešte budú môcť 

účastníci vyjadriť a vzniesť prípadné námietky do 15 dní. 

Mesto Trenčín v procese stavebného konania zastupovala ve-

dúca Útvaru architektúry a územného plánovania Mestského 

úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková, ktorá kon-

štatovala, ţe „Mesto Trenčín nemalo námietky k vydaniu sta-

vebného povolenia na ucelenú časť stavby 30 Zlatovce, stavby 

modernizácie ţelezničnej trate v úseku Nové Mesto nad Vá-

hom – Púchov, za podmienky dodrţania záväzných stanovísk 

mesta vydaných v tomto procese, ako aj všetkých ďalších pí-

somností a dohôd.“ Výstavba mosta by mala trvať dva roky.  

Nový ţelezničný most by mal byť podľa zástupcu generál-

neho projektanta Ing. arch. Jána Špánika z technického aj 

vizuálneho hľadiska unikátny, lebo nový most bude oveľa 

http://www.trencin/
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krajší a prispeje k zvýšenej úrovni mesta a bude odstránený 

hluk. Nový most bude dlhý 360 metrov a bude sa skladať zo 

siedmich pilierov. S jeho výstavbou sa začne zo strany od 

mesta Trenčín.  

Modernizácia ţelezničnej trate v Trenčíne zvoľní zaoblenie 

trate v meste a umoţní dosiahnutie rýchlosti 160 km/h. Projekt 

počíta s výstavbou nového ţelezničného mosta, novej stanice a 

vybudovaním niekoľkých mimoúrovňových kriţovaní. Projekt 

modernizácie ţelezničnej trate financuje Európska únia z ko-

héznych fondov do výšky 85 % celkových nákladov, zvyšok 

doplatí štát. Modernizáciou ţelezničnej trate sa okrem iného 

zníţi zaťaţenie okolia hlukom z prejazdu vlakov cez most nad 

riekou Váh. Výstavbou nového mosta sa vytvoria predpoklady 

na splavnenie Váhu. Výstavbou nového ţelezničného mosta 

cez Váh bude taktieţ moţné zapojiť starý ţelezničný most do 

dopravného organizmu mesta a jeho obchodno-spoločenského 

vyuţitia.  

vlastné poznámky 
 

Skanska vyhrala opakovaný tender Ţelezníc Slovenskej re-

publiky na modernizáciu ţelezničnej trate medzi Zlatovcami a 

Trenčianskou Teplou. Ide o tender, ktorý čelil podozreniam z 

korupcie a manipulácie. 

„Dostali sme oznámenie, ţe našu ponuku prijímajú a v krát-

kom čase očakávame, ţe nás vyzvú na podpísanie zmluvy,“ 

povedala hovorkyňa Skanska Magdaléna Dobišová. Skanska 

dala v súťaţi najniţšiu ponuku. Ţeleznice Slovenskej republi-

ky ich však ešte pod bývalým vedením, nominovaným Fico-

vou vládou, vylúčili. Nestačili im ani vysvetlenia firmy, ţe 

ponúkaná cena je reálna a sú v nej zarátané všetky náklady a 

aj primeraný zisk. 

Skanska sa odvolala na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý 

ich vrátil do hry s tým, ţe dôvody vylúčenia nie sú podstatné. 

Firme Skanska však môţe podpis zmluvy skomplikovať Tr-
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navská stavebná spoločnosť. Tá totiţ mieni dať námietku na 

Úrad pre verejné obstarávanie. Trnavská firma dala v súťaţi 

druhú najlacnejšiu ponuku a po vylúčení Skanska mala byť ví-

ťazom. V tendri ide o zrekonštruovanie pribliţne desiatich ki-

lometrov ţelezničnej trate tak, aby boli vlaky schopné jazdiť 

po nej rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. 

www.sme.sk 12. 10. 2010 

 

Od stredy 13. októbra 2010 

začali platiť v Trenčíne nové 

zľavy pre cestujúcich v mest-

skej hromadnej doprave, pod-

ľa ktorých zadarmo pocestujú 

rodičia s deťmi v kočíkoch 

a cestujúci na invalidných vo-

zíkoch.  

Zľava na cestovnom pre 

cestujúcich s detským kočíkom platí pre deti do troch rokov na 

základe čípovej karty, vydanej na meno dieťaťa. Čípová karta 

bude vydaná bezplatne zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré-

ho matka má trvalý pobyt v Trenčíne, pričom samotný cestu-

júci nemusí byť rodičom dieťaťa, musí však mať viac ako 15 

rokov.  

Bezplatná preprava pre cestujúcich na invalidnom vozíku 

vrátane ich sprievodcov platí pre obyvateľov Trenčína, ktorí 

sa preukáţu, ţe sú odkázaní na invalidný vozík. Zľava bude 

poskytnutá bez ohľadu na to či cestujúci pôjde so sprievodcom 

alebo bez neho. 

V prípade bezplatného cestovania si musia cestujúci označiť 

cestu na označovači, prípadne zakúpiť si z čípovej karty evi-

denčný cestovný lístok. 

www.sme.sk 13.10.2010 

pomocná evidencia 685/1/2010  

http://www.sme.sk/
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V posledný októbrový týţdeň 2010 sa prevalila kauza ne-

platenia platieb spoločnosti Marius Pedersen za vývoz komu-

nálneho odpadu. Na toto zlé hospodárenie mesta Trenčín pou-

kazovali viacerí poslanci. Svoje tvrdenia opierali o doklady, 

ktoré im mesto poskytlo. Tieto potvrdili skutočnosť, ţe spo-

ločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje pre mesto vývoz 

komunálneho odpadu, mesto Trenčín neplatí od mája 2010, 

hoci peniaze od občanov za túto sluţbu vybralo. 

Napríklad Ing. Robert Lifka (nezávislý poslanec a člen fi-

nančnej komisie mesta sa nechal počuť, keď povedal „Nechal 

som si spraviť výpis faktúr, ktoré sú po dobe splatnosti a zistil 

som, ţe ich je veľmi veľa“. Túto skutočnosť potvrdila aj spo-

ločnosť Marius Pedersen, ţe Mesto Trenčín nezaplatilo tento 

rok cez tri desiatky faktúr. Toto svoje konštatovanie rozširuje 

svojím komentovaním, keď hovorí, ţe chápe, keď „Trenčín 

neplatí za údrţbu verejnej zelene, ale na to moţno nemá pe-

niaze. Keď však neplatí ani za odvoz smetí, hoci od občanov 

peniaze na túto sluţbu vybralo vyše 1,8 milióna eúr a do mest-

skej kasy prišli, tak to je neslušné neplatiť objednané veci.“ 

Podľa výpisu faktúr, nesplatených k 30. septembru je za viac 

ako osem miliónov eúr, z toho po lehote splatnosti 7,3 milióna 

eúr a pred splatnosťou za necelý milión eúr. 

Mesto Trenčín vo svojom stanovisku uvádza, ţe táto spo-

ločnosť nemá pohľadávky u mesta Trenčín, ktoré by boli po 

lehote splatnosti. Finančný riaditeľ spoločnosti Marius Peder-

sen Oliver Šujan však potvrdil, ţe s mestom Trenčín, ktoré je 

ich najvýznamnejší zákazník z hľadiska pohľadávok i rozsahu 

sluţieb, momentálne rokujú o úhradách. To však nie nič nové-

ho, lebo k podobným situáciám dochádza v závere roka dôvo-

du vyčerpania rozpočtov samospráv. 

Šéf opozičného poslaneckého klubu strany Smer Mgr. La-

dislav Pavlík označuje finančnú situáciu mesta Trenčín za ka-

tastrofálnu. Poukazuje, ţe celkový dlh mesta Trenčín dosiahol 
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výšku 33 miliónov eúr. Potvrdzuje tým skutočnosť, ţe mesto 

sa správalo v uplynulom období nezodpovedne, míňalo oveľa 

viac financií ako malo. Celý systém ekonomiky je veľmi zle 

nastavený aj pre nevýhodné zmluvy, ktoré mesto v minulosti 

uzavrelo s viacerými dodávateľskými firmami.  Vedenie mesta 

viní za to, ţe neskoro na situáciu reagovalo. 

„Informácia o kritickom stave financií sa do mestského za-

stupiteľstva nedostávali, alebo ju poslanci dostávali veľmi ne-

skoro, primátor nezvolal mimoriadne zasadnutie, situáciu rie-

šil cez interné príkazy, škrtal síce výdavkovú časť rozpočtu, 

škrtal ju neskoro a efekt bol mizivý, lebo preváţna časť týchto 

peňazí bola uţ dávno minutá.“ Dodáva, ţe mesto čaká veľmi 

radikálny a ozdravný proces a najmä zmena systému fungova-

nia ekonomiky mesta. 

Mesto Trenčín tieto informácie odmieta a podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách nie je potrebné zavádzať ozdravný 

reţim. „K dnešnému dňu sú záväzky samosprávy vo výške 

1,65 %, pričom opatrenia je mesto povinné vykonávať, ak by 

dosiahli výšku 15 %.“ Mesto poukazuje na prepad podielo-

vých daní, odkiaľ čerpá značnú časť svojho príjmu. „Niektoré 

platby zo strany štátu chodili oneskorene a mesto eviduje zá-

väzky aj po dobe splatnosti.“ 

Napriek argumentom mesta ekonomickí analytici z Inštitútu 

pre ekonomické a sociálne reformy radia Trenčín na tretie 

miesto podľa miery zadĺţenia. Ako hovorí riaditeľ inštitútu 

Peter Goliaš spomedzi dvadsiatky najväčších miest Slovenska 

majú vyššiu mieru zadĺţeniu ako Mesto Trenčín uţ len mestá 

Bratislava  a Ţilina. Dôvodom podľa analytikov je výpadok 

podielových daní, ale ako tvrdí Peter Goliaš, je dôleţité, aby 

mesto vedelo splácať svoje záväzky.  

www.sme.sk 01.11.2010 

pomocná evidencia 727/1/2010 

 

http://www.sme.sk/
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Súčasťou výstavy „Jahrada“, ktorá zaplnila priestory vý-

staviska Expo Center v Trenčíne na tri dni od stredy 27. ok-

tóbra 2010 boli súťaţe ovocinárov „O najkrajšie jablko“, „O 

najkrajšiu hrušku“ a „Jablko roka 2010“. 

Štyrikrát sa na pódium pred divákov musel vybrať mladý 

ovocinár Marián Bednár z Veselého pri Piešťanoch, pretoţe 

získal : 

- ocenenie za ovocný sad,  

- prvú cenu za najkrajšiu expozíciu vystaveného ovocia,  

- zlatú priečku za odrodu „Pinova“ v kategórii Jablko roka 

2010  

- a strieborné jablko za odrodu „Rubinola“.  

Ako povedal, súťaţia so svojím ovocím pravidelne od roku 

2003 a ich odroda „Pinova“ uţ dostala ocenenie zlaté jablko 

pred šiestimi rokmi. 

Sad Mariána Bednára má sto hektárov. „Na sedemdesiatich 

dvoch sú jablone, zvyšok sú broskyne a slivky,“ povedal pes-

tovateľ. Nepriazeň počasia ich v tomto roku obrala asi o 20 % 

úrody v porovnaní s minulým rokom. Keďţe sú súčasťou od-

bytového druţstva, asi 30 % ich produkcie sa ocitne aj 

v obchodných reťazcoch. „Spoznať ich však moţno iba podľa 

chute a kvality, inak sa to nedá,“ povedal Marián Bednár. Slo-

venské jablká podľa neho chutia lepšie. „Majú aj niţší obsah 

chemických látok, pretoţe u nás sú normy oveľa prísnejšie ako 

v zahraničí.“ 

Súťaţ „O najkrajšie jablko“ sa pod záštitou Slovenského 

zväzu záhradkárov konala uţ po pätnásty krát. Hodnotených 

bolo takmer 1200 vzoriek jabĺk. „Máme nádherné ovocie, i 

keď je ho menej ako iné roky,“ povedal predseda Slovenského 

zväzu záhradkárov Ing. Ivan Hričovský,. Za najkrajšie jablko 

vyhlásili jabĺčko „Rubinolu“, ktorú vypestoval Anton Ševčík 

z Janovej Vsi. Cenu za svojho syna bol prevziať Anton Ševčík 

starší. „Syn je stolár a je v západných Čechách na sluţobnej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7191357&ids=6
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ceste,“ povedal viac neţ osemdesiatročný záhradkár. 

V synovej záhrade je iba osem jabloní a na jednej z nich vy-

rástlo aj víťazné jablko. „Treba srdiečko dať do toho,“ povedal 

záhradkár, ktorý pestuje Rubinoly, Krasokvet, Ontario a staré 

odrody, ktoré uţ nevedia dnes ani pomenovať. Do súťaţe so 

synom prihlásili celkom päť jabĺk. 

Po druhý krát sa na Slovensku konala aj súťaţ 

„O najkrajšiu hrušku“. Spomedzi 147 vzoriek vybrala poro-

ta hrušku „Vienska“ od Stanislava Nemca zo Stupavy.  

„Jabloň je kráľovná ovocných druhov a hruška je princezná, 

ktorá je  vhodná pre mladých i starších. Toto úţasné ovocie 

má veľa prirodzených vláknin, sorbitu, chuťovo je jedným 

z najkvalitnejších ovocí, ktoré máme u nás na Slovensku. 

Máme asi 24 kilogramov jabĺk na osobu, pri hruškách to ne-

presahuje ani tri kilogramy, čo je veľmi málo.“ 

Napriek tomu, ţe tento rok bol pre ovocinárov nepriaznivý, 

s ovocím na výstave Jahrada v Trenčíne bol zakladateľ súťaţe 

o najkrajšie jablko Ing. Ivan Hričovský spokojný. „Začínali 

sme v Bojniciach na zámku. Uţ vtedy sme ľudí nabádali, aby 

pestovali odrody odolné voči chrastavitosti a múčnatke. Tento 

rok sa to zúročilo,“ povedal. Aj víťazné jablko patrí k odro-

dám, ktoré nemusia byť toľko postrekované ako iné, konvenč-

né odrody. „Tu chceme ľuďom ukázať, ţe vieme dopestovať 

ekologické zdravé ovocie s minimálnym počtom postrekov. 

Záhradkári na Slovensku nemajú vyšší priemer ako tri pos-

treky,“ povedal Ivan Hričovský. Ďalší ročník celoslovenskej 

súťaţe by sa mal konať opäť v Trenčíne. 

www.sme.sk  02.11.2010 

 

Nové svetelné značenie na kriţovatke pod sídliskom Juh v 

Trenčíne začalo fungovať od poludnia 29. októbra 2010. Mes-

to zosynchronizovaním jednotlivých semaforov tak zabráni 

dopravným zápcham, ktoré sa stali na tomto úseku pre autá 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7191358&ids=6
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idúce zo sídliska Juh smerom na Bánovce n/B. Ide však len o 

dočasné riešenie. Trvalé riešenie kriţovatky prinesie aţ stavba 

druhého cestného mosta cez rieku Váh v Trenčíne, ktorá uţ 

má právoplatné stavebné povolenie. Treba uviesť, ţe Mesto 

Trenčín nie je vlastníkom ani správcom ciest, ktoré vstupujú 

do kriţovatky, tie spadajú pod správu Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Mesto na druhej strane však spravuje cestnú 

svetelnú signalizáciu na jeho území, teda aj na komunikáciách, 

ktoré inak v správe nemá. Predmetnú projektovú dokumentá-

ciu schválil 

Okresný do-

pravný inšpek-

torát v Trenčí-

ne a súhlasila s 

ňou aj Správa 

ciest Trenčian-

skeho samo-

správneho kra-

ja. Obvodný 

úrad pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne vydal potrebné 

povolenie. 

Riešenie kriţovatky prostredníctvom cestnej svetelnej sig-

nalizácie dočasné a jej technické prvky bude môcť mesto vyu-

ţiť aj pri riešení iných kriţovatiek. Touto úpravou kriţovatky 

pod Juhom pri benzínovej pumpe dochádza k zmene prednosti 

v jazde pri odbočovaní v smere na sídlisko Juh. 

www.sme.sk 29. 10. 2010 

pomocná evidencia 729/1/2010 
 

V parku pod Juhom pribudol nový bezbariérový chodník, 

zrekonštruované schodiská popri mestskom cintoríne a stĺpy 

verejného osvetlenia. Skončila sa tak prvá etapa jeho obnovy, 

ktorá trvala dva mesiace. Územie bolo zároveň aj odvodnené. 
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Celková rekonštrukcia parku stála 174 000 eúr. Nový chodník 

s betónovou dlaţbou je dlhý pribliţne 220 metrov, široký je tri 

metre. Oblúkovito vedie k súčasnému chodníku, ku ktorému 

sa napája. Chodník ostal zachovalý, pribudla však zeleň, ktorá 

nahradila pribliţne 900 metrov štvorcových asfaltu. 

Dve nové schodi-

ská na chodníku po-

pri mestskom cinto-

ríne sú široké tri 

metre a majú na 

oboch svojich stra-

nách zábradlie. Po-

pri nich vedie prie-

chod pre kočíky a 

bicykle. 

Mesto Trenčín plánuje aj druhú etapu rekonštrukcie. Počas 

nej v Parku pod Juhom osadí nový mobiliár ako lavičky, od-

padové koše či prvky drobnej architektúry. Zároveň chce v tej-

to oblasti nainštalovať bezpečnostné kamery, ktoré budú napo-

jené na mestskú polí-

ciu, čím by sa mala 

zvýšiť bezpečnosť 

obyvateľov. V parku 

taktieţ revitalizujú ze-

leň, staré, poškodené, 

napadnuté či nevhod-

ne vysadené stromy 

nahradia nové stromy 

a kríky, vrátane plata-

nových alejí. Pribudnúť by mal aj ďalší chodník, ktorý bude 

viesť k podchodu k Saratovskej ulici a bude pokračovaním 

chodníka z prvej etapy rekonštrukcie. 

www.sme.sk 15.11.2010 
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pomocná evidencia 774/1/2010 
 

Technológie na obnovu a prestavbu strojárskych firiem v 

Iraku prezentovala na 37. 

ročníku medzinárodné-

ho veľtrhu Bagdad In-

ternational Fair tren-

čianska spoločnosť Bost 

SK. Firma bola jediným 

slovenským zástupcom 

na veľtrhu. O tejto sku-

točnosti informoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Vla-

dimír Bielik a pokračoval hodnotením, keď povedal „v Iraku 

sme nadviazali priame obchodné vzťahy s niekoľkými výz-

namnými firmami i štátnymi inštitúciami, predovšetkým so 

štátnymi firmami v pôsobnosti ministerstva ropného a strojár-

skeho priemyslu. Spoločnosť Bost SK začala bilaterálne roko-

vania o významnom pro-

jekte prestavby a obnove 

výrobných závodov.“ 

Spoločnosť uţ počas vý-

stavy predala prvé tech-

nológie a zúročuje tak 

viac ako dvojročnú spo-

luprácu, počas ktorej 

spoločne s Trenčianskou 

univerzitou Alexandra 

Dubčeka s podporou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií 

a obchodu (Sario) preškolili takmer 120 irackých odborníkov. 

To bol podľa neho základ úspešnej spolupráce s irackými fir-

mami. 

Slovensko je medzi prvými krajinami zo strednej Európy, 

ktoré sa zúčastňujú programu výstavby, obnovy a rekonštruk-

cie vojnou zničenej a na suroviny bohatej krajiny. Slovensko a 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7312346&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7312345&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7312345&ids=6
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firma Bost SK má teraz príleţitosť oţiviť obchodné vzťahy s 

Irakom. Slovenský export do Iraku dlhodobo klesá, a práve 

veľtrh bol vhodnou príleţitosťou, ako túto bilanciu zlepšiť. V 

Iraku sú veľké moţnosti aj pre mnohé iné slovenské firmy, 

ktoré však potrebujú pomoc v oblasti marketingu a nadvä-

zovania kontaktov. 

Spoločnosť 

Bost SK preroko-

vala s irackými 

partnermi účasť 

na významných 

projektoch, na 

ktorých môţe par-

ticipovať viacero 

slovenských fi-

riem. Význam slovenskej účasti na veľtrhu podporil svojou 

návštevou aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Iraku Jozef 

Marhefka. 

www.sme.sk 23.11.2010 

pomocná evidencia 812/1/2010  
 

V stredu 1. decembra 2010 sa rozšírila informácia, ţe deň 

pred komunálnymi voľbami, t.j. 26. novembra 2010 podpísal 

primátor Ing. Branislav Celler prvý dodatok k  zmluve medzi 

Mestom Trenčín a Hokejovým klubom Dukla Trenčín, ktorým 

poskytlo Mesto Trenčín ďalšie peniaze pre Duklu vo výške 

150-tisíc eúr. Najprv sa zdalo, ţe to nie je pravda, ţe je infor-

mácia zavádzajúca, ale ďalšie šetrenie na základe tlaku novi-

nárov, sa toto podozrenie potvrdilo. Reakcia na túto skutoč-

nosť vyvolala názory súčasných poslancov : 

- poslanec Ing. Róberta Lifku hovorí, ţe podpisovať takéto 

zmluvy deň pred voľbami je neetické a nesprávne z politic-

kého hľadiska, aj keď je to v súlade so zákonom. Je to aj 
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ekonomicky pre mesto neúnosné, pretoţe všetky účty sú 

úplne na doraz; 

-  poslanec JUDr. Ján Kanaba hovorí, ţe ho prekvapil postup 

primátora pri súčasnej ekonomickej situácii mesta a jeho za-

dlţenosti. Ako poukazuje, ţe mesto ţije z podielových daní, 

z verejných financií, ale pre Duklu Trenčín dotácia z mesta 

nie je jediným zdrojom príjmov. Budem trvať na preverení 

obsahu zmluvy 

a aké dôvody 

viedli primáto-

ra k tomu, aby 

takýto dodatok 

k zmluve pod-

písal. 

Zo šetrenia 

bolo zrejmé, ţe 

Dodatok k 

zmluve podpí-

sali na strane 

Dukly členovia predstavenstva Viliam Ruţička a Eduard 

Hartmann a za Mesto Trenčín primátor Ing. Branislav Cel-

ler. Eduard Hartmann vysvetlil, ţe skutočné náklady na pre-

vádzka zimného štadióna sú ročne 595-tisíc eúr. Podľa pôvod-

nej zmluvy z januára 2010 im mesto Trenčín dalo o 195-tisíc 

eúr menej. „Nemáme moţnosť, aby sme z vlastných zdrojov 

doplácali takmer dvestotisíc eur. Sumou 150-tisíc eúr len vy-

rovnáme to, čo sme v januári neodstali. Aj tak tým nepokry-

jeme v plnom rozsahu, čo potrebujeme.“ K podpisu dodatku 

pred voľbami uviedol, ţe to tak vyšlo. „O doplatok Dukla ţia-

dala uţ v lete 2010 a aţ teraz  to mesto vyplatilo. Môţe sa to 

spájať s voľbami, ale peniaze sa potrebovali uţ septembri 

2010.“ Zimný štadión je mestským majetkom. Stará sa oň ho-

kejový klub Dukla Trenčín, ktorému prispieva na jeho pre-
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vádzku. V januári 2010 mesto Trenčín s klubom Dukla podpí-

salo zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške štyristotisíc eúr. 

Prostriedky boli určené na platby za energie, výdavky na pre-

vádzku, beţnú údrţbu, dodávateľské sluţby, ale aj na mzdy 

a osobné náklady zamestnancov, dane a odvody. 

Mesto s navýšením dotácie nevidí problém, keďţe ide 

o jeho majetok, o ktorý sa musí postarať a zabezpečovať jeho 

prevádzku. Podľa primátora mesta Ing. Branislava Cellera, sa 

ukázalo, ţe pôvodná dotácia na tento rok nebude dostatočná 

na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna.  Ako povedal, 

jeho rozhodnutím o úsporných opatreniach aj v činnosti úradu 

sa našiel priestor, ktorý dovoľoval navýšenie spomínanej do-

tácie. Postup mesta Trenčín kritizuje poslanec Ing. Róbert  

Lifka, keď hovorí, ţe „keď mesto našlo peniaze pre Duklu v 

dobe, keď nemá zaplatené platby za školy, za sociálne domy, 

dlhuje dodávateľom, vytiahneme z klobúka peniaze pre niečo, 

čo neprodukuje zisk, tak je to nemorálne. Hokejový klub bol 

vţdy privilegovaný tím, ktorému bolo všetko vyplácané, nikdy 

sa mu neplatilo tak neskoro, ako iným dodávateľom.“ Podob-

ne má zabezpečené prostriedky na prevádzku aj IB správcov-

ská, ktorej mesto dalo do prenájmu  krytú plaváreň.  

www.sme.sk 06.12.2010 

pomocná evidencia 851/1/2010 

 

V dňoch 2. aţ 3. decembra 

2010 sa uskutočnil 6. ročník 

výstavy vína, vody a destilá-

tov pod názvom „Vinum 

Laugaricio“. V dňoch 18. a 

19. novembra 2010, teda ešte 

pred konaním výstavy konal   

5. ročník odbornej degustácie 

vín pod vedením prof. Ing. 
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Fedora Malíka, DrSc.;   

- 3. ročník odbornej degustácie destilátov pod vedením                

Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.        
-   2. ročník  odbornej  degustácie  minerálnych  vôd pod ve-

dením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.   

-   0. ročník degustácie ušľachtilých liehovín pod vedením 

Ing. Július Forsthoffera, PhD.   
Spomínané degustácie určili jednotlivých víťazov. 

Minerálne vody perlivé 

Bonaqua sýtená od Coca-cola – Šampión  

Gasteiner sparkling od Gasteiner mineralwasser 

G.M.B.Celfia s.r.o. – Zlatá  medaila  

Bonaqua jemne sýtená od Coca-cola – Zlatá medaila  

Santovka prírodná, minerálna voda jemne sýtená od Aqua 

Mineral sd.rtt.o. – Strieborná medaila 

Minerálne vody tiché 

Santovka prírodná, minerálna voda tichá od Aqua  Minerál – 

Zlatá medaila 

Hodnotenie destilátov, likérov 

Malinovica od Old Herold, s.r.o. – Zlatá medaila 

Hruškovica kosher od Imperator, s.r.o. – Zlatá medaila 

Slovenská borovička Juniperus od Old Herold, s.r.o. - Zlatá 

medaila 
Hruškovica od Carat Destilery  s.r.o. – Zlatá medaila 

Karpatské horká od Carat Destilery  s.r.o. – Zlatá medaila 

Caribics rum Martinique od Carat Distillery Trade, s.r.o. – 

Zlatá medaila 
Carat London dry gin od Carat Distillery Trade, s.r.o. – Zla-

tá medaila 

vlastné poznámky 

 

Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie 

na rekonštrukciu kasární Trenčianskeho hradu za 2.022.000 
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eúr. Túto informáciu zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie 

vo svojom elektronickom vestníku. Tento projekt bude finan-

covaný z fondov Európskej únie. Záujemcovia môţu svoje 

ponuky predkladať do 22. decembra 2010, pričom rozhodovať 

bude najniţšia cena. Pôvodne sa malo začať s rekonštrukciou 

uţ túto jeseň. Trojpodlaţné kasárne však budú hotové aţ do 

dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy. Obnovené kasárne budú 

mať tri nadzemné podlaţia s plochou 1.521 m2 a podkrovie. 

Hlavné časti budú tvoriť výstavné priestory. Na treťom pos-

chodí sa plánuje vytvoriť galériu Trenčianskej ţupy a zároveň 

priestor na prezentačné, vzdelávacie a kultúrne podujatia 

pre návštevníkov a odbornú verejnosť. „Súčasťou objektu bu-

de „ochodza“, ktorá návštevníkom poskytne jedinečný výhľad 

na mesto Trenčín a jeho okolie,“ uvádza sa vo vestníku. 

Z kasární zo začiatku 15. storočia ostali len dva múry. 

Predpokladá sa, ţe kasárne sa budú v čo najväčšej miere po-

dobať tým pô-

vodným a pri re-

konštrukcii budú 

pouţívané kla-

sické stavebné 

materiály. Správ-

com hradu je 

Trenčianske mú-

zeum. Podľa jeho 

riaditeľky Kata-

ríny Babičovej sa pôvodné plány nezachovali. Pomohla im 

však návšteva archívu v Budapešti, kde sa našli nákresy ka-

sárni z 19. storočia. Veľa prezradil aj nedávny archeologický 

prieskum. „V objekte kasárni vzniknú expozičné priestory. 

Bude tam aj reprezentatívna miestnosť, ktorá môţe poslúţiť 

na komorné divadelné predstavenia alebo koncerty“. Pred 

siedmimi rokmi sa na Trenčianskom hrade zrútila západná 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7376697&ids=7
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hradba. Hrad museli vtedy zatvoriť a neskôr zvyšky rozobrali 

horolezci. Pád hradného múru kasárne bezprostredný pád ne-

ohrozil, avšak sanáciu potreboval. Kamene padali aj z hospo-

dárskej budovy na hornom hrade. Objekt medzičasom uţ op-

ravili, takţe múzeum trápia uţ len zvyšky západnej hradby. 

www.sme.sk 02.12.2010  

pomocná evidencia 844/1/2010 

 

Od nedele 12. decembra 2010 začal platiť nový cestovný 

poriadok Ţelezníc Slovenskej republiky a.s. na obdobie plat-

nosti 2010/2011. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sú v ňom vykonané zmeny smerujúce k zlepšeniu cestovania 

vlakmi osobnej dopravy.  

Jednou z najvýznamnejších zmien je priamy ţelezničný 

spoj z Trenčína o 17:07 h s príchodom do Brna 21:03 h. Z 

Trenčína do Bylnice bude mať označenie Os 3860 a na čes-

kom území bude mať označenie Sp 3860 „Matúš Čák“. Pre-

mávať bude kaţdú nedeľu okrem školských prázdnin. V čase 

školských prázdnin bude spoj zachovaný, avšak s prestupom v 

Bylnici a Kunoviciach na českej strane. Trenčiansky samo-

správny kraj spolu s Ţelezničnou spoločnosťou Slovensko a.s. 

a Českými dráhami a.s. vyhoveli cestujúcim, ktorý sa doţado-

vali tohto spojenia. V opačnom smere z Brna do Trenčína bu-

de pre cestujúcich na českej strane zabezpečený spojom s 

označením Sp 1727 „Javorina“ s odchodom z Brna o 12:50 h s 

príchodom do Bylnice o 15:55 h Sp 1727 bude vedený len v 

piatok a nepôjde počas školských prázdnin. Na slovenskej 

strane bude zabezpečený prípoj Os 3863 z Bylnice o 16:00 h s 

príchodom do Trenčianskej Teplej 16:38 h. Prípoj z Trenčian-

skej Teplej do Trenčína je buď Os 3362 (nepôjde v období od 

14. marca do 3. októbra 2011) alebo Os 3364 (pôjde v období 

od 14. marca do 3. októbra 2011). Prvý spoj má odchod z 

Trenčianskej Teplej o 16:44 h s príchodom do Trenčína o 
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16:54 h. Druhý spoj má odchod z Trenčianskej Teplej o 16:57 

h s príchodom do Trenčína o 17:07 h.  

www.tsk.sk 03.12.2010 
 

Dňa 13. decembra 2010 sa uskutočnila tlačová konferencia 

hotela Tatra, ktorej úlohou bolo prostredníctvom novinárov 

zoznámiť trenčiansku a slovenskú verejnosť s plánovanou re-

konštrukciou hotela Tatra prakticky od 13. decembra 2010, 

kedy sa stal hotel uzatvoreným pre verejnosť a opäť sa otvorí 

aţ v roku 2012.   

O zámeroch Spoločnosti Holding Synot informoval jej 

vlastník Ivo Valenta a riaditeľ hotela Tatra Ladislav Firit. 

Podľa Iva Valentu hotel Tatra uţ nespĺňal štandard, ktorý naň 

kladú hostia v rámci turistického ruchu a pôjde o razantnú 

zmenu. Spoločnosť Holding Synot sa však bude snaţiť rešpek-

tovať architektúru samotného hotela, ktorý patrí k historickým 

pamiatkam Trenčína. Je to tak i vďaka nápisu na trenčianskej 

skale. Spoločnosť zároveň plánuje zmenu názvu hotela. 

V átriu hotela vytvoria zastrešenú hotelovú halu. Na tú bu-

dú nadväzovať nové priestory wellness centra, ktorého hlav-

ným motívom budú rímske kúpele. Zrekonštruované však bu-

dú najmä komunikačné priestory, pribudne i nové schodisko, 

výťahy a zásobovanie hotela. 

Po rekon-

štrukcii bude v 

Tatre fungovať 

na troch po-

dlaţiach 78 

izieb so 138 

lôţkami. Pre 

náročných zá-

kazníkov budú 

k dispozícií tri 

luxusné apartmány. 

http://www.tsk.sk/
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V rámci diskusie upozornil zástupca Krajského pamiatko-

vého úradu v Trenčíne Ing. arch. Jozef Múdry, ţe investor 

nemá na plánovanú rekonštrukciu hotela Tatra povolenie Kraj-

ského pamiatkového úradu v Trenčíne. Podľa neho sú 

s investorom stále v spore v dvoch veciach a to jednak, ţe in-

vestor plánuje zrekonštruovať pôvodnú halu a v rámci nej zbú-

rať kus múra s rozmermi pribliţne trikrát sedem metrov. Ing. 

Jozef Múdry však tvrdí, ţe sa stále nedohodli, pretoţe podľa 

pamiatkarov ide o pôvodný múr hotela Tatra. Pamiatkari tak-

tieţ musia preskúmať všetky siete, ktoré sa pri rekonštrukcii 

hotela objavia. Investor doteraz nevykonal pamiatkový vý-

skum objektu. Oznámil stanovisko Krajského pamiatkového 

úradu v Trenčíne, ţe pokiaľ sa výskum neuskutoční, prestavbu 

hotela neodsúhlasia. 

Česká spoločnosť Holding Synot chce zrekonštruovať se-

cesný hotel Tatra za viac ako 10 mil. eúr. Ako informoval za-

kladateľ spoločnosti Holding Synot Ivo Valenta, časť peňazí, 

t.j. 3,9 milióna eúr, bude pochádzať z prostriedkov Európskej 

únie. V štvorhviezdičkovom hoteli Tatra pribudne wellness 

centrum a presklená hotelová hala s Lobby barom. Z haly by 

mali návštevníci hotela vidieť priamo na Trenčiansky hrad. 

Menšou zmenou by mali prejsť i hotelové izby. Nápis na tren-

čianskej skale budú môcť návštevníci vidieť aţ po rekonštruk-

cii. Podľa tlačovej hovorkyne Holding Synot Magdy Pekařo-

vej by sa mal zrekonštruovaný hotel Tatra pre verejnosť otvo-

riť v máji 2012. Prácu by tu malo nájsť pribliţne 62 ľudí. 

www.sme.sk 13. 12. 2010  

pomocná evidencia 865/1/2010  

 
 


