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Verejno – spoločenský život 

 

Od 17. decembra 2010 prepadával neznámy páchateľ so 

zbraňou v ruke trenčianske lekárne a stávkové kancelárie. 

Scenár prepadnutí bol vždy rovnaký. Vytiahol zbraň, namieril 

na pracovníčky a  vyžiadal si peniaze, potom ich vzal 

a odišiel. 

V piatok 7. januára 2011 mu jeho počínanie prekazili tren-

čianski policajti. Muž sa totiž rozhodol vrátiť do lekárne Arni-

ka, kde lúpil 3. januára 2011. V čase, kedy prišiel tu však už 

bol pracovník bezpečnostnej služby. Ich služby lekáreň využí-

va vo večerných 

hodinách už viac 

ako rok, odkedy 

ich vtedy pre-

padli. SBS-kár 

zbadal muža to-

tožného popisu 

ako páchateľ a 

hneď kontakto-

val políciu. Lu-

pič sa dal na 

útek, ale v uličke 

neďaleko lekár-

ne ho chytili príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednot-

ky. 

Podľa informácie polície išlo o 51-ročného muža z Tren-

čianskeho okresu, ktorý doteraz nebol súdne trestaný. Muž 

skončil v cele a sudca pravdepodobne rozhodne o jeho väzob-

nom stíhaní. Ak ho usvedčia z prečinu lúpeže, hrozí mu trest 

odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov. 

Polícia po sérií prepadov na prelome roka zaviedla bez-

pečnostné opatrenia, po neznámom lupičovi intenzívne pátra-
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la. Okolie lekární a stávkových kancelárií monitorovali aj po-

licajti v civile. Svedkovia opísali lupiča ako muža muž vo ve-

ku asi 45-55 rokov, nižšej asi 170 centimetrovej postavy, fúza-

tého. Podľa záznamov z bezpečnostných kamier na hlave mal 

čiernu čiapku a nosil dioptrické okuliare. Muž na nich pôsobil 

neudržiavaným dojmom. Polícia poskytla aj jeho indetikit na 

internete a požiadala verejnosť o pomoc pri stotožne-

ní páchateľa tejto lúpeže. Podľa riaditeľa sa zadržanie usku-

točnilo aj za spolupráce občanov a médií. Motívom krádeže 

a prepadov bolo zaplatenie splátok.  

Priebeh prepadov: 

 prvý raz lúpil v predajni obuvi na Zlatovskej ulici v Zá-

mostí 17. decembra 2010 a odniesol si 140 eur;   

 na druhý sviatok vianočný 26. decembra 2010 sa vybral 

do lekárne v hypermarkete Kaufland, kde získal 280 eur; 

 dňa 29. decembra 2010 prepadol stávkovú kanceláriu na 

Zlatovskej ulici;  

 dňa 29. decembra 2010 prepadol stávkovú kanceláriu na 

Sihoti na Rázusovej ulici. Oboma lúpežami si prilepšil o 

720 eur; 

 v pondelok 3. januára 2011 lúpil v lekárni Arnika na Ul. 

Dolný Šianec. So zbraňou ohrozoval pracovníčku lekárne 

a tá mu v obave  svoj život vydala 200 eur; 

 v  piatok 7. januára 2011 išiel lúpiť opäť do lekárne Ar-

nika, tentoraz neúspešne. 

www.sme.sk 08.01.2011 

pomocná evidencia 2/1/2010 

 

Mzda za mesiac december 2010 nebola zamestnancom 

Mestského úradu v Trenčíne k výplatnému dňu 10. januára 

2011 uhradená. Výplatný termín bol posunutý na dobu neurči-

tú. Podobná situáciu s meškaním výplat sa nedá v budúcnosti 

vylúčiť. „Záväzky mesta sú totiž také obrovské, že budú mať 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7565095&ids=6
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dlhodobo veľmi vážny dopad na cash flow. Samozrejme, že 

mnohé závisí od prístupu a postupu mesta v tejto veci, naprí-

klad aj od dohodnutia splátkových kalendárov. V každom prí-

pade bude mesto ekonomickú situáciu riešiť maximálne zod-

povedne.“  

Meškanie výplat avizoval v decembri 2010 na mestskom 

zastupiteľstve primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. 

Jeho samotného táto informácia nepríjemne prekvapila. Vznik 

problematickej situácie pripísal bývalému vedeniu mesta, kto-

ré splatilo niektoré pohľadávky, ktoré mohli ešte počkať. Na 

účte mesta tak neostali peniaze pre jeho zamestnancov. 

Primátor v decembri 2010 avizoval aj prepúšťanie zamest-

nancov mestského úradu, na ktorom v súčasnosti pracuje na 

úrade 200 ľudí. Ideálny stav je podľa neho 140 osôb. „Prípad-

né prepúšťanie zamestnancov bude realizované až na základe 

výstupov z prebiehajúcich auditov.“ Ich výsledky by mali byť 

známe koncom februára.  

www.sme.sk 12.01.2011  

pomocná evidencia 9/1/2011 

 

Otázky vzájomnej spolupráce mesta so zložkami Ozbroje-

ných síl Slovenskej republiky pôsobiacimi v Trenčíne boli dňa 

14. januára 2011 hlavnou témou prvého neoficiálneho stretnu-

tia primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka s veliteľom 

trenčianskej posádky generálmajorom Petrom Vojtekom. 

O stretnutí informoval hovorca Veliteľstva síl výcviku 

a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky Richard 

Hlavňa. 

„Chcem veľmi úzko spolupracovať s predstaviteľmi ozbro-

jených síl v trenčianskej posádke. Bolo chybou, že armáda bo-

la v Trenčíne ignorovaná a obchádzaná a ja takto fungovať ne-

chcem,“ potvrdil primátor mesta Trenčín zároveň dodal, že 

mesto má záujem hľadať riešenie a spoločný dialóg aj 
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v otázkach využívania priestorov Posádkového klubu Trenčín 

obyvateľmi mesta. 

Generálmajor Peter Vojtek vyslovil záujem o dialóg 

a zdôraznil, že aj v súčasnosti sa vo vojenských priestoroch 

združuje viacero krúžkov a záujmových činností, v ktorých 

pracujú civili. „Som rád, že po dlhej dobe môžeme komuniko-

vať s vedením mesta otvorene. V blízkej budúcnosti zanalyzu-

jeme naše možnosti a po vzájomnom dialógu tak určite ná-

jdeme formy budúcej spolupráce“. 

www.sme.sk 17.01.2011  

pomocná evidencia 14/1/2011 

 

Dňa 18. januára 2011 sa na pôde Mestského úradu 

v Trenčíne stretol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček s taiwanským veľvyslancom – Jeho Excelenciou 

Róbertom C. M. Chenom a s manažmentom AU Optronics 

Corporation, ktorý viedol prezident spoločnosti Kuen Yao 

Lee.  

Pre trenčianskeho primátora to bolo prvé stretnutie 

s najvýznamnejším investorom, ktorý za posledné roky zavítal 

na Slovensko. 

Taiwanská spo-

ločnosť sa roz-

hodla práve 

v Trenčíne vy-

budovať závod 

na výrobu TFT 

LCD modulov, 

jednotiek podsvi-

tu a súvisiacich 

dielov pre TFT 

LCD, ale aj výrobu televízorov v oblasti hi-tech. AU Optro-

nics Corporation plánuje spustiť výrobu v apríli 2011. Investí-
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cia za 191 miliónov eur prinesie viac ako tritisíc pracovných 

príležitostí.   

Počas stretnutia si všetci zainteresovaní vymenili základné 

informácie a dohodli sa na ďalšej intenzívnej komunikácii 

a spolupráci. 

Na záver stretnutia si obe strany vymenili spomienkové da-

ry. Mgr. Richard Rybníček odovzdal J. E. taiwanskému veľ-

vyslancovi Róbertovi C. M. Chenovi propagačné materiály 

o meste Trenčín a taiwanský veľvyslanec na Slovensku Jeho 

Excelencia Róbert C. M. Chen DVD mu odovzdal prehrávač 

vyrobený v Taiwane. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 24. januára 2011 Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Trenčíne uskutočnila tlačová beseda, na 

ktorej vedúci prevádzkovo-technického oddelenia npor. Ing. 

Milan Dudák a vedúci oddelenia požiarnej prevencie kpt. 

Ing. Štefan Martinka informovali novinárov o svojich aktivi-

tách v roku 2010. Všetky poskytnuté informácie sú uvádzané 

ďalej. 

 počet % Postihnuté 

osoby 

Usmrtené 

osoby 

Zachránené 

osoby 

Zranené 

osoby 

Výjazdy celkom 

z toho: 

584 100 295 15 280 154 

      

požiar 161 27,57 8 1 7 6 

technický zásah 341 58,36 280 14 266 146 

ekologický zásah 21 3,6 7 0 7 2 

planý poplach 22 3,77 0 0 0 0 

cvičenie 33 5,65 0 0 0 0 

požiar bez zásahu 6 1,03 0 0 0 0 
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 počet % Postihnuté 

osoby 

Usmrtené 

osoby 

Zachránené 

osoby 

Zranené 

osoby 

Technický zásah 

z toho: 

341 100 280 14 266 146 

      

dopravná nehoda 123 36,07 198 2 196 122 

zdravotnícka pomoc 5 1,46 5 0 5 4 

letecky 0 0,00 0 0 0 0 

technická pomoc 35 10,26 11 2 9 2 

technologická pomoc 1 0,29 0 0 0 0 

práca pod vodou 4 1,17 0 0 0 0 

práca na vode 4 1,17 0 0 0 0 

povodňové práce 14 4,10 15 1 14 0 

výšková pomoc  - mobilná 5 1,46 0 0 0 0 

výšková pomoc - lezecká 2 0,58 0 0 0 0 

otváranie bytu 60 17,59 33 6 27 10 

iný technický zásah 88 25,80 18 3 15 8 

V porovnaní s rokom 2009 bolo v roku 2010 bolo zazna-

menaných o 136 výjazdov viac. Podľa povahy zásahu sa za-

znamenalo viac o 21 výjazdov k požiarom a o 130 viac 

k technickým výjazdom, ale o 18 menej k ekologickým výjaz-

dom. Počet výjazdov k planým poplachom bolo v roku 2010 

o 3 menej ako v roku 2009.  

V rámci výjazdov k požiarom 161 bolo najviac, z toho : 

- 29 k dopravným prostriedkom,  

- 26 k vypaľovaniu trávy a lesného porastu,  

- 26 k bytovému fondu a rodinným domom. 

Z 341 technických zásahov 123 bolo k dopravným neho-

dám, 60 na otváranie bytov, 35 na technickú pomoc a 14 na 

povodňové práce, práce na vode a pod vodou. 
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V rámci ekologických zásahov bolo 15 zásahov na zachy-

távanie uniknutých ropných produktov a 4 zásahy na iný eko-

logický zásah. 

V roku 2010 bolo vykonaných 33 cvičení, z toho 6 taktic-

kých a 24 previerkových.   

Zásahová činnosť z hľadiska náročnosti 

- 23. januára 01.2010 – požiar opustenej budovy v Tren-

čianskych Tepliciach. Na hasení sa podieľala technika 

Okresného riaditeľstva Trenčín, Nového Mesta n/V., Ha-

sičskej stanice Dubnica a Obecného hasičského zboru 

Trenčianske Teplice. Požiar sa podarilo zlikvidovať pro-

stredníctvom výškovej techniky. Celý zásah komplikoval 

silný mráz počas celej akcie okolo -10°C.  

- 2. júna 2010 – sa uskutočnilo najviac vykonaných vý-

jazdov za deň, kedy hasiči okrem odstraňovania následkov 

dlhotrvajúcich dažďov a vyvrátených stromov zberali unik-

nuté ropné produkty na vozovke  a odstraňovali následky 

dopravnej nehody. Celkovo za tento deň bolo vykonaných 

15 výjazdov. 

- 15. august 2010 – povodne v Prievidzi a Handlovej, cha-

rakterizovaný ako najdlhší výjazd pri odstraňovaní ná-

sledkov povodní v Prievidzi a Handlovej. V 35 cm potoku 

prívalová vlna dosahovala až 4 m. Pri likvidácii mimoriad-

nej udalosti sa za 19 hodín, vystriedali všetky tri zmeny. 

Následne sa v odstraňovaní následkov povodní pokračovalo 

na druhý deň a to ďalších 15 hodín. 

- 2. september 2010 – plávajúci jeleň v derivačnom kanáli 

Váhu pri vodnej elektrárni blízko Skalky nad Váhom. Prí-

slušníkom sa podarilo jeleňa prostredníctvom lana uviazať 

o parohy a následne vytiahnuť na breh. Jeleň bol odovzda-

ný veterinárovi na vyšetrenia a následne poľovníckemu 

združeniu.  
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- 25.12.2010 – dopravná nehoda osobného motorového vo-

zidla Porsche Caeyenne s následným pádom vozidla do 

vodnej nádrže Baračka. Vo vozidle sa nachádzali dve oso-

by, ktorým sa okamžite podarilo dostať z vozidla von do 

vody, ale na breh im museli pomôcť príslušníci pre  vysoký 

múr priehrady (teplota vody sa pohybovala tesne nad 0°C). 

Utopené vozidlo vytiahol žeriav Záchrannej brigády HaZZ  

v Žiline. 

 

 

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zboru v Trenčíne za rok 2010  

Výkaz Hasičskej stanice v Trenčíne a Dubnici nad Váhom 

 počet % Postihnuté 

osoby 

Usmrtené 

osoby 

Zachránené 

osoby 

Zranené 

osoby 

Výjazdy celkom 

z toho: 

888 100 418 29 389 252 

      

požiar 242 27,25 11 1 10 9 

technický zásah 520 58,55 400 28 372 241 

ekologický zásah 30 3,37 7 0 7 2 

planý poplach 33 3,71 0 0 0 0 

cvičenie 49 5,51 0 0 0 0 

požiar bez zásahu 14 1,57 0 0 0 0 
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 počet % Postihnuté 

osoby 

Usmrtené 

osoby 

Zachránené 

osoby 

Zranené 

osoby 

Technický zásah 

z toho: 

520 100 400 28 372 241 

      

dopravná nehoda 195 37,5 277 4 273 197 

zdravotnícka pomoc 23 4,42 21 1 20 19 

technická pomoc 68 13,07 20 5 15 4 

technologická pomoc 2 0,38 0 0 0 0 

práca pod vodou 4 0,76 0 0 0 0 

práca na vode 7 1,34 2 1 1 0 

povodňové práce 17 3,26 15 1 14 0 

výšková pomoc  - mobilná 6 1,15 0 0 0 0 

výšková pomoc - lezecká 2 0,38 0 0 0 0 

otváranie bytu 76 14,61 40 8 32 12 

iný technický zásah 120 23,07 25 8 17 9 

V porovnaní s rokom 2009 bolo v rámci výjazdov jednotky 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne v roku 2010 o 153 výjazdov viac. Počet výjazdov 

k požiarom sa zvýšil o 6 a k technickým zásahom sa počet vý-

jazdov zvýšil o 171. 

Štatistika výjazdov jednotky Hasičskej stanice v Trenčíne 

 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Rok 2010 

 počet % počet % počet % počet % 

výjazdy celkom 511 100 488 100 448 100 584 100 

požiar 173 33,86 150 30,74 140 31,25 161 27,57 

technický zásah 238 46,58 235 48,16 211 47,10 341 58,36 
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ekologický zásah 33 6,46 53 10,86 39 8,71 21 3,6 

planý poplach 24 4,70 21 4,30 27 6,03 22 3,77 

cvičenie  32 6,26 22 4,51 24 5,36 33 5,65 

požiar bez zásahu 11 2,15 7 1,43 7 1,56 6 1,03 

 

Zásahová činnosť Hasičskej stanice  v Trenčíne podľa 

jednotlivých mesiacov v roku 2010 
mesiace I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. spolu 

celkový počet výjaz-

dov 

             

35 35 51 55 60 74 51 49 46 46 38 44 584 

požiar 15 11 28 22 12 6 23 8 12 9 7 8 161 

technický zásah: 15 16 19 24 39 57 19 38 26 33 24 31 341 

z toho dopravná nehoda 8 10 7 10 9 12 5 10 12 15 9 16 123 

ekologický zásah 0 1 0 0 1 4 4 2 3 2 1 3 21 

planý poplach 3 2 2 4 3 3 1 0 1 0 2 1 22 

cvičenie 1 4 0 5 5 4 2 1 4 2 4 1 33 

požiar bez zásahu 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 

    

 

          

Oblasť požiarnej prevencie 

a) kontrolná činnosť 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne vykonalo v roku 2010 celkom 338 protipožiar-

nych kontrol,  

z toho : 139 komplexných 

      51 tematických 

        148 následných. 

b) sankcie  

 Správne konanie, pokuty 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne v  roku 2010 vydalo 11 rozhodnutí o uložení 
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pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám - podni-

kateľom v celkovej výške 7 900.- eúr. Uvádzané rozhod-

nutia nadobudli právoplatnosť do 31.12.2010. V dvoch 

prípadoch bola pokuta uložená obciam, ktoré boli kontro-

lované ako právnické osoby. 

 Priestupkové, blokové a rozkladové konanie 

V blokovom konaní bolo riešených 10 priestupkov, za 

ktoré boli uložené pokuty vo výške  561,- euro. Vylúče-

nie veci z používania; zastavenie prevádzky 

V  roku 2010 bolo vydaných : 

- 1 rozhodnutie na zastavenie prevádzky,  

- 5 rozhodnutí na vylúčenie veci z používania  

- 2 rozhodnutia so súhlasom na usporiadanie verejne 

prístupného podujatia. 

 

Požiarovosť v okrese Trenčín 

V roku 2010 vzniklo v okrese Trenčín 171 požiarov, pri 

ktorých vznikla priama škoda spôsobená požiarmi vo výške 

397.510,- eur. Hasebnými zásahmi jednotky Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne a v niektorých prípadoch za 

spoluúčasti občanov boli pred požiarmi uchránené hodnoty vo 

výške 2.652.875,- eur. Pri požiaroch došlo k zraneniu 4 osôb a 

usmrteniu jednej osoby. 

  

Adresa Miesto vzniku Príčina Priama škoda Dátum 

Svinná iné  miesta v rámci budov a manipulácia s otvoreným ohňom 60.000 € 25.12.2010 

Slivnická 78, Motešice hospodárska budova úmyselné zapálenie 56.430 € 01.07.2010 

Železničná stanica, 

Trenč.Teplá 

lokomotíva elektrická elektrický skrat 55.000 € 28.10.2010 

Trenčín, Palackého ul. predajná miestnosť nezistená 44.810 € 31.12.2010 

Červený Kameň osobný; dodávkový automobil prevádzkovo-technické poruchy 30.000 € 30.05.2010 
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Porovnanie roku 2010 s rokom 2009 

Rok 
Počet požia-

rov 
Priama škoda 

Uchránené hodnoty Usmrtené 

osoby 

Zranené 

osoby 

2009 153 268.765 € 131.402 € 1 0 

2010 171 397.510 € 2.652.875  € 1 4 

Rozdiel + 18 + 128.745 € + 2.521.473 € 0 + 4 

 

Porovnanie s priemerom za posledných päť rokov 

Rok Počet požia-

rov 

Priama škoda Uchránené hodnoty Usmrtené 

osoby 

Zranené 

osoby 

2.005 145         223.495 €          572.429 €  0 4 

2.006 152         279.977 €          530.572 €  1 0 

2.007 193         454.146 €       2.881.332 €  0 4 

2.008 162         483.247 €       1.823.906 €  0 7 

2.009 153         268.765 €       1.314.020 €  1 0 

Priemer 161       341.926 €     1.424.452 €  0,40 3,00 

      

2.010 171         397.510 €       2.652.875 €  1 4 

Rozdiel + 10     + 55.584 €   + 1.228.423 €  0,60 1,00 

 

Prehľad požiarov podľa charakteru škôd 

Charakter škôd 
Počet požiarov Priama škoda Uchránené hodnoty 

U Z 

  % EUR % EUR %   

dopravné prostriedky a pracovné stroje 34 19,883 187.255 € 47,107 1.480.930 € 55,824 0 0 

kontajnery a smetiská 36 21,053 2.745 € 0,691 51.630 € 1,946 0 0 

lesy 1 0,585 300 € 0,075 100 € 0,004 0 0 

materiál a rozpracovaná  priemyselná 

výroba 

1 0,585 5 € 0,001 100 € 0,004 0 0 

ostatné prírodné prostredie 44 25,731 450 € 0,113 7.630 € 0,288 0 0 
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príprava stravy, úprava potravín 1 0,585 5 € 0,001 65 € 0,002 0 0 

rastlinná výroba (obilniny, krmoviny - 

aj na koreni) 

5 2,924 57.110 € 14,367 232.790 € 8,775 0 0 

stavebná časť budov a objektov 24 14,035 78.465 € 19,739 164.630 € 6,206 1 3 

technické a technologické zariadenie 

(aj nevýrobné) 

4 2,339 775 € 0,195 2.660 € 0,100 0 0 

vybavenie budov 21 12,281 70.400 € 17,710 712.340 € 26,852 0 1 

 

Prehľad požiarov v členení podľa obcí 

Obec 
Počet požia-

rov 

Priama škoda Uchránené 

hodnoty 

Usmrtené 

osoby 

Zranené 

osoby 

Dolná Poruba 2 205 € 3.355 € 0 0 

Dolná Súča 2 7.970 € 495 € 0 0 

Drietoma 4 30 € 3.420 € 0 0 

Horná Súča 4 9.605 € 77.865 € 0 2 

Horné Srnie 3 1.545 € 1.860 € 0 0 

Chocholná - Velčice 1 330 € 330 € 0 0 

Ivanovce 2 70 € 3.355 € 0 0 

Kostolná - Záriečie 1 5 € 35 € 0 0 

Krivosúd - Bodovka 3 145 € 3.390 € 0 0 

Melčice - Lieskové 2 10 € 70 € 0 0 

Mníchova Lehota 4 210 € 3.390 € 0 0 

Motešice 2 60.430 € 37.195 € 0 0 

Nemšová 10 5.045 € 67.615 € 0 0 

Neporadza 2 345 € 199.230 € 0 0 

Omšenie 1 5 € 35 € 0 0 

Opatovce 1 5 € 35 € 0 0 

Skalka nad Váhom 1 5 € 35 € 0 0 

Soblahov 4 160 € 4.690 € 0 0 

Svinná 4 60.045 € 20.435 € 0 0 

Štvrtok 1 5 € 35 € 0 0 

Trenčianska Teplá 11 57.835 € 1.371.180 € 0 0 

Trenčianska Turná 4 165 € 40.030 € 0 0 

Trenčianske Jastrabie 1 5 € 35 € 0 0 

Trenčianske Stankovce 3 120 € 83.120 € 0 0 

Trenčianske Teplice 5 9.415 € 16.670 € 0 0 

Trenčín 89 181.490 € 695.000 € 1 2 

Veľké Bierovce 3 310 € 16.670 € 0 0 

Zamarovce 1 2.000 € 3.300 € 0 0 

S P O L U 171 397.510 € 2.652.875 € 1 4 

vlastné poznámky 
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Mesto Trenčín postupne zverejňuje na internete zmluvy, 

ktoré uzatvorilo v roku 2011, alebo v minulom roku. Všetko je 

to možno pozrieť na stránke mesta. Na webovej stránke mesta 

sa publikovali najmä kúpne a zámenné zmluvy už do septem-

bra  roka 2010. Mesto Trenčín neplánuje zverejňovať zoznam 

ľudí, ktorým bol alebo bude pridelený byt. „Toto nemáme v 

pláne. Odmietam robiť populistickú politiku,“ uviedol primá-

tor Trenčína Mgr. Richard Rybníček.  

Zmluvy mesta Trenčín sú rozčlenené do troch hlavných ka-

tegórií a to majetok, služby a dotácie. Každá z nich má podka-

tegórie, v ktorých sa nachádzajú už konkrétne zmluvy z roku 

2011 i minulého roku 2010. Tie majú formu zoskenovaného 

materiálu, v ktorej je uvedený je názov, číslo i predmet zmlu-

vy, dodávateľ a dátum zverejnenia a účinnosti.  

Mesto Trenčín sa snaží zverejňovať zmluvy bezprostredne 

po ich podpise. V súvislosti s už spomínanými auditmi však je 

možné, že môže dôjsť k niekoľkodňovému časovému sklzu. V 

každom prípade, ale mesto Trenčín postupuje v zmysle zákona 

tak, že zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení – ak 

to nie je v zmluve uvedené inak.“ 

www.sme.sk 24.01.2011 

 

Dňa  26. januára od 15.00 do 17.00 hodiny v mestách Tren-

čianskeho kraja – Trenčín, Dubnica nad Váhom, Bánovce nad 

Bebravou, Prievidza, Handlová, Nováky, Považská Bystrica, 

Púchov, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom a Myjava sa 

konala dopravná policajná akcia, ktorá bola zameraná na kon-

trolu dodržiavania zákazu zastavenia a státia na vyhradenom 

parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím 

tých vozidiel, pre ktoré parkovacie miesto nie je vyhradené. 

Polícia kontrolovala parkoviská pri obchodných a nákupných  

centrách v uvedených  cestách. Počas dvoch hodín odhalili 

špeciálnej kontroly 59 priestupkov.  Z toho, v blokovom ko-

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7661569&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7661568&ids=6
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naní vybavili 48 priestupkov a 7 priestupkov oznámili policajti 

na dopravný inšpektorát.  Na vyhradenom parkovisku pre oso-

bu so zdravotným postihnutím  zastavilo a stálo osem vodičov. 

Okrem toho policajti zistili a pokutovali troch  vodičov, ktorí 

počas jazdy neboli pripútaní a bez osvetlenia  jazdili osem vo-

diči. U troch vodičov bolo v troch prípadoch zistené požitie 

alkoholických nápojov 

vlastné poznámky 

 

Riaditeľstvo pobočky Slovenského štatistického úradu 

v Trenčíne uskutočnilo dňa 26. januára 2011 tlačovú besedu 

v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 

2011, na ktorej sa zúčastnili riaditeľka Slovenského štatistic-

kého úradu Ing. Ľudmila Benkovičová, riaditeľ odboru šta-

tistiky obyvateľstva Slovenského štatistického úradu Ing. Ma-

rián Horecký a riaditeľ pobočky Slovenského štatistického 

úradu v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš. Besedu viedla Zuzana 

Štukovská. 

V úvode tlačovej besedy vystúpila riaditeľka Slovenského 

štatistického úradu Ing. Ľudmila Benkovičová, ktorá poskyt-

la základné informácie o uskutočnení sčítania obyvateľov, 

domov a bytov, ktoré sa uskutoční v máji 2011. Zvýraznila, že 

sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výni-

močné najmä z dvoch dôvodov a to, že sa : 

1. uskutoční po prvý raz v histórii v tomto roku vo všetkých 

členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých, 

resp. podobných definícií zisťovacích údajov, čím sa zvýši 

porovnateľnosť výsledkov sčítania, čo má z hľadiska roz-

hodovania a prognózovania osobitný význam; 

2. obyvateľom Slovenska bude po prvýkrát poskytnutá alter-

natíva hlasovania a to buď vyplnením sčítacích formulárov 

v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe prostred-
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níctvom pripravovanej internetovej stránky 

www.scitanie2011.sk. 

Obsah, rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov do-

mov a bytov je upravený zákonom Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 263/2008 Z.z. V zmysle tohto zákona sa sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov sa vykoná k 21. máju 2011 do sčí-

tacích hárkov : 

A) Údaje o obyvateľoch,  

B) Údaje o byte,  

C) Údaje o domoch  
do ktorých sa zaznamenajú údaje aktuálne k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na 

sobotu 21. mája 2011. To znamená, že sa tam zapíšu všetky 

udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zme-

na zamestnania a podobne, ktoré sa uskutočnia do polnoci 20. 

mája 2011 sa zaznamenajú do sčítacích hárkov.  

Čas sčítania obyvateľov, domov a bytov, čiže doba, počas 

ktorej sa sčítanie vykoná bolo upravené vládnym nariadením 

č.12011, podľa ktorého sa sčítanie vykoná v čase od 13. mája 

do 6. júna 2011. Čas na elektronické sčítanie je kratší a to 

od 21. mája do 29. mája 2011 z dôvodu, aby sčítací komisári 

mohli skontrolovať u obyvateľov ich avizované elektronické 

sčítanie. V prípade, že nerealizovali elektronické sčítanie, na-

vštívi ich a požiada ich vyplnenie tlačených sčítacích formulá-

rov 

Sčítacie tlačivá budú vyhotovené okrem štátneho jazyka aj 

v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom 

v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj 

v anglickom jazyku.  

Sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorých výber a výkon 

činnosti zabezpečia obce a mestá. Sčítacím komisárom môže 

byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, je 

bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára 

http://www.scitanie2011.sk/
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vymenuje starosta obce po jeho predchádzajúcom súhlase. 

Sčítací komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu svo-

jej činnosti, teda pri styku s občanmi, osobitným poverením 

starostu obce. V prípade žiadosti občana môže mu pomôcť pri 

vyplnení sčítacích formulárov podľa jeho pokynov. 

Zákon zaväzuje sčítacieho komisára : 

 chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, zničením, 

poškodením alebo zneužitím; 

 zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. 

Za výkon činnosti sčítací komisár má nárok na odmenu, 

ktorú vyplatí obec. 

Obce sú kompetentné riešiť nedostatky v práci sčítacích 

komisárov. 

Počet sčítacích komisárov závisí od počtu vytvorených sčí-

tacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria obvodné úrady pod-

ľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, resp. pomerne 

k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod by malo tvoriť 10 až 120 

bytových domácností, čo znamená že jeden sčítací komisár 

zabezpečí priemerne sčítanie 350 až 400 obyvateľov.  

Náklady na toto štatistické zisťovanie v roku 2011 bude 

najdrahšie z doteraz uskutočnených štatistických zisťovaní je 

vyjadrená sumou 30 miliónov euro, čo v prepočte na jedného 

obyvateľa na 5,66 eura. V porovnaní s ostatnými európskymi 

krajinami sčítanie na Slovensku je najlacnejšie. Informáciu 

z posledného sčítania v roku 2001 poskytol riaditeľ pobočky 

Slovenského štatistického úradu v Trenčín Ing. Pavol Arpáš. 

Pri poslednom sčítaní v roku 2001 v Trenčianskom kraji bolo 

2.332 sčítacích obvodov, v ktorých pôsobilo 2.083 sčítacích 

komisárov. V meste Trenčín bolo 239 sčítacích obvodov 

a v Trenčianskom okrese bolo 443 obvodov, v ktorých pôsobi-

lo 406 komisárov. 

Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre 

štatistické účely. 
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Výsledky obyvateľov domov a bytov v roku 2011 budú 

zverejňované priebežne. Komplexné výsledky budú známe 

najneskôr v marci 2014. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 40/1/2011 

 

Spoločné rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne a vedúcich útvarov Mestského úradu v Trenčíne sa 

uskutočnilo v dňoch 25. a 26. januára 2011 vo Valčianskej do-

line blízko Martina. Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

je takéto spoločné rokovanie za istú socializácie komunikácie 

a zlepšenie vzťahu medzi primátorom a poslancami, pretože tí 

v takomto prostredí sa nikam neponáhľajú, nie sú pod tlakom 

a venujú sa len tým informáciám, ktorým majú. Stretnutie 

mimo trvalého bydliska si poslanci pochvaľovali. Všetci ná-

klady spojené s pobytom vo Valčianskej doline si hradili jej 

účastníci z vlastných peňaženiek. 

Na pracovnom rokovaní primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček predložil opatrenia, ktoré doteraz mestský 

úrad vykonal. Ďalej sa riešil rozpočet a ďalší rozvoj mesta. 

Auditori informovali o predbežných výsledkoch auditov, ktoré 

v meste prebiehajú. 

Trenčianske noviny 31.01.2011 

pomocná evidencia 37/1/2011 

 

Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

v Trenčíne s Veliteľstvom pozemných síl Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky si dňa 26. januára 2011 pripomenuli  

105. výročie narodenia armádneho generála in memoriál Jána 

Goliana. Pietna spomienka sa konala pri pamätnej tabuli na 

budove Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne, kde sa pripravoval odboj proti nemec-

kým fašistom. Krátky príhovor k účastníkom pietneho aktu 
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predniesol účastník Slovenského národného povstania Pavol 

Liška, v ktorom spomenul pracovné nasadenie vtedy 38 roč-

ného Jána Goliana, ktorý ako jediný zo slovenských prejavil 

ochotu podujať sa na príprave povstania. Napokon velil aj po-

vstaleckej armáde až do príchodu generála Rudolfa Viesta. 

Posledné jeho aktivity sú spojené účasťou v partizánskej vojne 

v slovenských horách. Počas záťahu nemeckého Einatz-

komanda proti povstalcom dňa 3.novembra 1944 v Pohron-

skom Bukovci bol zajatý aj Rudolfom Viestom a v Bratislave 

vyšetrovaný. Neskôr oboch odviezli do Berlína, tam boli od-

súdení na trest smrti a ich stopa končí pravdepodobne 

v koncentračnom tábore vo Flossenburgu. V závere svojho 

príhovoru zvýraznil, že to bol statočný vojak, ktorý sa 

v rozhodujúcich chvíľach vedel správne rozhodnúť, aby tak 

umožnil porážku nacizmu, ľudácky režim a tak oslobodiť Slo-

vensko. 

Trenčianske noviny 31.01.2011 

pomocná evidencia 36/1/2011 

 

Na 14. ročníku výcviku potápačských skupín Hasičského 

a záchranného zboru sa dňa 28. januára 2011 na Slnečných ja-

zerách v Senci zúčastnili aj potápači z Okresného riaditeľstva 

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Ako informoval 

krajský hovorca hasičov Ing. Marián Petrík, voda mala 3 ° C 

a viditeľnosť približne šesť až osem metrov. Úlohou potápa-

čov bolo preplávať sto metrov medzi dvoma otvormi v ľade. 

Pod ľad sa ako prvý ponoril minister vnútra Slovenskej re-

publiky JUDr. Daniel Lipšic s prezidentom Hasičského zboru 

a záchranného zboru plukovníkom JUDr. Alexandrom Ne-

jedlým, ktorí sa na tohtoročnom ponore okrem profesionál-

nych potápačských skupín zúčastnili. 
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Účelom výcviku bolo precvičenie náročnejších postupov 

potápania a sebapoznávania pri pôsobení v sťažených pod-

mienkach pod ľadom.  

www.sme.sk 31.01.2011  

pomocná evidencia 41/1/2011 
 

Siedmy ročník programu Mladí filantropi vyhlásila Tren-

čianska nadácia. Tento je oproti predošlým ročníkom nový 

v niektorých faktoch. Jednak sa úplne obmenila skupina štu-

dentov – filantropov a má zatiaľ najväčší počet aktívnych až 

18 študentov z trenčianskych stredných a vysokej školy (Tren-

čianska univerzita, Obchodná akadémia, Piaristické gymná-

zium a Stredná umelecká škola), ktorí sa od jesene minulého 

roka vzdelávajú v oblastiach grantového procesu vďaka dlho-

ročnej podpore partnera projektu Nadácie Slovenského plyná-

renského priemyslu.  

Program Mladí filantropi sa realizuje aj v iných komunit-

ných nadáciach v rámci Slovenska, avšak iba v Trenčíne sa 

poskytuje vyššia forma vzdelávania fundovanými lektormi 

a to vďaka podpore projektu z Európskeho sociálneho fondu.  

Hlavným cieľom programu je vytvoriť z mladých filantro-

pov skupinu mladých ľudí, ktorí získajú vzťah k aktivitám tre-

tieho sektoru, k dobrovoľníctvu ako takému. Sú výnimoční 

tým, že svoj voľný čas venujú činnosti, ktorá poteší alebo bu-

de užitočná pre druhých aj napriek tomu, že si uberú z času, 

kedy by sa mohli napríklad zabávať s rovesníkmi. Získavajú 

zručnosti, s ktorými dokážu samostatne reálne vyhlásiť gran-

tové kolo, vyhodnotiť prijaté projekty podľa nimi stanovených 

podmienok, prijať zodpovednosť za správne rozdelenie fi-

nančných prostriedkov a odkontrolovať si ich priebeh. Skupi-

na sa rozhodla vyhlásiť dňom 1. februára 2011 výzvu pre mla-

dých ľudí vo veku 18 až 30 rokov z celého trenčianskeho re-

giónu pod názvom „Zanechaj stopu“, ktorej termín uzávierky 

bol určený na deň 4. marca 2011. Schválené projekty sa musia 
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zrealizovať do 15. augusta 2011. Predpokladá sa s výškou 

podpory na jeden projekt maximálne 200 eúr. Podporia sa pro-

jekty z oblasti športu, kultúry, vzdelávania, životného prostre-

dia a na prevenciu proti kriminalite. Navrhli plagát, prostred-

níctvom ktorého chcú osloviť jednotlivcov, neformálne skupi-

ny mladých ľudí alebo mimovládne organizácie v regióne.   

vlastné poznámky 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa v novom 

funkčnom období stretli síce už štyrikrát, na troch zasadnu-

tiach a na jednom výjazdovom stretnutí. Na svojom zasadnutí 

dňa 10. januára 2011 prebiehalo jeho rokovanie pomerne jed-

nohlasne a bez búrlivých diskusií schválili nových svojich zá-

stupcov do mestských firiem a inštitúcií. V jeho úvode navrhol 

poslanec Ing. Emil Košút, aby sa nehlasovalo o plate primá-

tora, ale ani o nových členoch do orgánov Trenčianskych vo-

dární a kanalizácií a Kultúrno-informačného centra. Jeho ná-

vrh však neprešiel, keď ho nepodporili poslanci vlastnej stra-

ny. Poslanci potom schválili zmeny vo vedení neziskovej or-

ganizácie Kultúrno-informačného centra, keď do správnej ra-

dy schválili Františka Koroncziho a Mgr. Ladislava Pavlí-

ka a za jeho riaditeľku Ing. Janku Sedláčkovú, keďže dote-

rajšia riaditeľka Mgr. Renáta Kaščáková bude zastávať funk-

ciu viceprimátorky. Poslanci delegovali do orgánov spoloč-

nosti Trenčianske vodárne a kanalizácie do funkcie predsedu 

predstavenstva Mgr. Richarda Rybníčka, ktorý nahradí ex-

primátora Ing. Branislava Cellera  Do dozornej rady nomino-

vali poslanci za jej predsedníčku Ing. Máriu Kebískovú.  

Poslanci schválili zmeny vo vedení Trenčianskej parkova-

cej spoločnosti, keď súčasný prednosta Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč nahradil exprednostu Ing. 

Františka Orolína a súčasne poslanec JUDr. Ján Kanaba bu-

de v spoločnosti zastávať funkciu predsedu dozornej rady.  
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Poslanci zrušili mestskú spoločnosť Trenčín – Invest, pre-

tože táto nevykazuje žiadnu činnosť, pre ktorú bola zriadená. 

Spoločnosť bola založená v roku 2004, aby zabezpečovala vy-

kupovanie pozemkov v priemyselnej zóne. K tomu však nedo-

šlo.  

Návrh na úpravu platu primátorovi Mgr. Richardovi Ryb-

níčkovi predložil poslanec PaedDr. Daniel Beníček (Smer – 

Sociálna demokracia) vo výške 3.558,60 eur. Bolo to 

o štyristo eur menej ako dostával bývalý primátor Ing. Branis-

lav Celler. Poslanci Rybníčkovi k základnej sadzbe, ktorú sta-

novuje zákon, schválili ešte 1,35 násobok. V prípade Cellera 

to bol jeden a pol násobok. „Keď si bývalý zaslúžil taký plat, 

tak tento si určite zaslúži o 10 % nižší,“ skonštatoval PaedDr. 

Daniel Beníček. Desaťpercentné zníženie odôvodnil názoro-

vým zosúladením s vládou i poslancami Národnej rady Slo-

venskej rady. Tí chcú spolu s vládou doterajší zákon o práv-

nom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primá-

torov miest novelizovať. Navrhujú plošné zníženie platov  

o 10 %. 

Na tému svojho platu primátor Mgr. Richard Rybníček po-

znamenal, že rešpektuje rozhodnutie poslancov a pokladá na-

vrhnutý plat za adekvátny platu primátora krajského mesta. 

Podľa neho nie je dôležitý plat samotný, ale to, ako mesto 

hospodári a čo za ten plat robí. „Treba posudzovať každého 

primátora podľa výsledkov ako hospodári, nie podľa toho, aký 

má plat. Ak majú v Bratislave rozhodovať o tom či plat staros-

tu v niektorej obci je dobrý alebo zlý, toto považujem za ne-

slušné a populistické,“ povedal primátor na margo posla-

neckých úvah o novele zákona. 

www.sme.sk 11.02.2011 

pomocná evidencia 59/1/2011 

 

http://www.sme.sk/
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Medzinárodná stavovská organizácia TISPOL, združujúca 

služby dopravnej polície európskych krajín, organizovala v 

dňoch 14. až 20. februára 2011 na európskych cestách spoloč-

nú dopravno-bezpečnostnú akciu. Táto akcia prebehla aj na 

cestách Trenčianskeho kraja a bola zameraná na kontrolu po-

žívania alkoholu a iných návykových látok. Cieľom pravidel-

ne sa opakujúcej akcie je pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a 

plynulosť cestnej premávky a tak znížiť nehodovosť a úmrt-

nosť na cestách.  

vlastné poznámky 

 

Iba jeden zo štyroch Európanov pozná telefónne číslo ties-

ňového vola-    nia 112. Aj preto štáty Európskej únie organi-

zovali pri príležitosti 20. výročia rôzne propagačné podujatia. 

Pri tejto príležitosti Stredisko integrovaného záchranného sys-

tému v Trenčíne uskutočnilo dňa 11. februára 2011 na Štúro-

vom námestí v Trenčíne cvičenie. Najprv občana vyslobodili z 

havarovaného vozidla, potom prvotne ošetrili a následne sa-

nitkou odviezli do zdravotníckeho zariadenia. 

Pri tejto príležitosti vedúci strediska Miloš Kočan povedal, 

že v priebehu minulého roka 2010 prijali 125 tisíc telefonátov, 

z ktorých viac ako 80 % je neoprávnených. Oproti predchá-

dzajúcemu roku 2009 bol zaznamenaný ich pokles o 10 %, čo 

znamená, že si ľudia uvedomujú dôležitosť tejto telefónnej 

linky. Priemer v Európskej únii je 75 %. Hlavnými zneužíva-

teľmi tiesňovej linky sú deti a tínedžeri. No sú medzi nimi 

opilci, neprispôsobiví občania a ľudia, ktorí si neuvedomujú 

svoje konanie. 

Trenčianske noviny 14.02.2011 

pomocná evidencia 65/1/2011 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček využil 

svoje právo a vymenoval dňa 18. februára 2011 dvojicu vicep-



72 

 

rimátorov. Stali sa nimi Mgr. Renáta Kaščáková (Sloboda a 

Solidarita) a JUDr. Milan Kováčik (Smer – Sociálna demo-

kracia).  

JUDr. Milan Kováčik bude primátora zastupovať 

v koordinácii výborov mestských častí, 

v problematike komunálneho odpadu, mestskej 

hromadnej dopravy, verejnej zelene, v oblasti 

školstva a mládeže a legislatívy. Tiež bude mať 

na starosti komunikáciu s jednotlivými zložka-

mi Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a štátnej správy a styk s verejnosťou. 

Mgr. Renáta Kaščáková bude primátora 

zastupovať v oblasti kultúry, cestovného ru-

chu, propagácie a zahraničných vzťahov mes-

ta. Tiež v oblasti sociálnych vecí a styku 

s verejnosťou. Rovnako ako Kováčik, bude 

mať na starosti komunikáciu s jednotlivými 

zložkami Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a štátnej správy. Platy viceprimátorov zatiaľ 

určené neboli. 

www.sme.sk 21. 2. 2011  

 

Pri príležitosti 60. výročia popravy troch gymnazistov Anto-

na Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára Gymnázia Ľudo-

víta Štúra v Trenčíne sa uskutočnila pietna spomienka dňa   

20. februára 2011, ktorá bola podľa pripraveného programu 

zložená z troch častí.  

Smútočné výročie popravy si prítomní hostia, medzi nimi 

minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Fígeľ,  

JUDr. Ján Čarnogurský, spisovateľ Rudolf Dobiáš a ďalší, 

najprv pripomenuli na svätej omši v kostole Notre Dame za 

celebrovania Dona Antona Srholca. Ten v homílii vyslovil, 

že víta všetkých, ktorí si prišli uctiť nevinne popravených 
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mladých mužov. Sú to obete, ktoré patria medzi tisíce tých, 

ktorých v päťdesiatich rokoch komunistické zriadenie po ho-

dinách vyšetrovania, bytia, hladovania, šikanovania a vy-

myslených, vykonštruovaných obvineniach poslalo na šibeni-

cu. Na tieto nezmyselné obete nesmieme zabúdať.  

Po svätej omši pokračovala pietna spomienka odhalením 

pamätnej tabule vo vestibule Gymnázia Ľudovíta Štúra. 

Zhromaždenie hostí a občanov privítal riaditeľ školy Mgr. 

Milan Marcinek, ktorý ďalej v príhovore spomenul, že škola 

za deväťdesiat rokov svojej existencie vychovala veľa vynika-

júcich osobností spoločenského, kultúrneho, politického, špor-

tového, ale aj iných oblastí ľudského života. Možno aj títo tra-

ja bývalí absolventi by sa stali takýmito osobnosťami, keby 

mali takúto možnosť, ale uplynulý režim im to neumožnil. 

Vzal im to najvzácnejšie, čo má človek – život. Dnes sa stre-

távame na tomto mieste, aby sme si uctili spomienku týmto 

martýrom. Medzi nami sa nachádzajú viacerí, ktorí prešli pek-

lom života na zemi, ale aj mi čo vychovávame a vzdelávame 

mladú generáciu by sme nemali zabúdať, aby sa na Slovensku 

už nikdy sa opakovalo takéto antihumánne a antidemokratické 

obdobie.  

Potom sa ujala slova moderátorka zhromaž-

denia Janka Poláková a vyzvala hlavného 

rečníka spisovateľa Rudolfa Dobiáša o prí-

hovor. Ten v ňom povedal „viacerí z nás sa tu 

stretávajú po dvadsiatich rokoch. Pred dvanás-

timi rokmi členovia Konfederácie politických 

väzňov odhaľovali prvú tabuľu trom absolven-

tom tohto gymnázia a zároveň predstavili štu-

dentom, pedagógom a verejnosti výstavu „Svedectvo troch 

krížov“. Toto podujatie bolo po nežnej revolúcii v roku 1989 

prvou verejnou prezentáciou zločinov komunizmu. Veľkou 

udalosťou pre toto mesto a vôbec pre Slovensko, že na poduja-
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tí sa zúčastnili nielen funkcionári verejnej a štátnej správy 

mesta a okresu Trenčín, ale aj minister vlády Ján Čarnogurský 

a predseda parlamentu Slovenskej republiky František Mikloš. 

Dnes sa stretávame opäť, akoby sme chceli otestovat svoju 

pamäť aj pamäť verejnosti, ako by sme chceli začrieť do sve-

domia či sme stále v pohotovosti, pripravení vzdorovať ne-

spravodlivosti.“  

V ďalšom svojom prejave priblížil Rudolf Dobiáš posledné 

dni pred 60. rokmi, teda od popravy Alberta Púčika, Eduarda 

Tesára a Antona Tunegu. „V pondelok 19. februára 1951 bola 

príbuzným odsúdených doručená výzva, že sa majú prísť roz-

lúčiť so synmi. Odsúdených privádzali dozorcovia do náv-

števnej miestnosti rozdelenej na dve časti kovov sieťou. Albert 

Púčik vo svojej poslednej žiadosti napíše, že chce byť pocho-

vaní doma v Dolných Motešiciach. Všetci plačú, keď sa lúčia. 

Všetci okrem Alberta. Zamyslene pozerá do okna a hovorí tu-

ším padá sneh. Budeme zima, keď pôjdem na popravu. Popro-

sí ešte svojich najbližších, aby za neho dali ráno dali slúžiť zá-

dušnú svätú omšu. Dozorkyňa zahlásila koniec návštevy. Zbo-

hom a neboj sa ! Povie mu na rozlúčku sestra Veronika.“ 

V utorok 20. 

februára 1951 

ich popravili 

skôr ako vyšlo 

slnko. Príbuzní 

uvideli ešte raz 

svojich synov 

a bratov, ale už 

popravených 

v márnici. Po-

chovaní boli 
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hneď na druhý deň na Martinskom cintoríne v Bratislave. Tri 

kríže boli stále na tomto mieste do novembra 1989.  Dnes je 

tam pamätný hrob s ich menami.  

„Pred šesťdesiatimi rokmi sa popravovalo, ako by bola ru-

tinná práca. Akí to boli ľudia, čo tak chladnokrvne vynášali 

tresty smrti a boli schopní prizerať sa výkonu trestu ?  Čo to 

bolo za dobu, ktorá sa tak ľahkomyseľne svojich synov, otcov, 

matiek a dcér a ospravedlňovala to teóriou triedneho boja ? 

Hľadám odpovede na tieto otázky, trápia ma celé desaťročia. 

Tak dobiedzajú do mňa, keď čítam príbehy, z ktorých ako prí-

zraky vystupujú tváre mŕtvych, presnejšie zavraždených. Po-

zerajú mi do očí a svojimi slepými očami s otázkami či som už  

našiel odpoveď na otázku, prečo ich zabili. A ja zakaždým za-

hanbene sklopím zrak a ja zakaždým pokorne sklopím zrak 

a mlčím.“ 

Po príhovore Rudolfa Dobiáša sa pristúpilo k odhaleniu pa-

mätnej tabule, ktorej sa zúčastnili Don Anton Srholec, Ing. 

Ján Figeľ, MUDr. Pavol Sedláček, MPH a JUDr. Ján Čan-

gurský. 

Po odhalení pamätnej tabule pokračoval príhovorom minis-

ter dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Fígeľ, ktorý zvý-

raznil posolstvo troch popravených Púčika, Tesára a Tunegu 

pre našu dobu – dôstojnosť, pravdu, statočnosť na rozdiel 

možno od väčšiny, ktorá vtedy uverila, že je trieda alebo ideo-

lógia sú viac. Ak naše školy budú takto vychovávať mladých, 

tak nepodľahnú ilúziám, alebo novým totalitám, lebo pokuše-

nie prichádza v každej dobe a v každej generácii. Po dvadsať-

jeden rokoch od dnešnej revolúcie nám vyrástla nová generá-

cia, ktorá nepozná komunizmus, ale ak to budú školy prezen-

tovať, tak potom budú školy, čo už dávno Komenský prezen-

toval, že budú dielňou ľudskosti. A preto odpovedám i na 

otázku, prečo ich zabili ? Bolo to preto, lebo bolo málo ľud-

skosti. Ak bude ľudskosť a solidarita dominovať v nás a medzi 
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nami, tak sa nebudú diať také neľudskosti, alebo omyly. 

Chcem zaželať tomuto gymnáziu, tomuto mestu, regiónu 

a krajine, aby pamätali a pomáhali na ceste, aby sa tragédie 

neopakovali, ale pekné inšpirujúce príklady žili a šírili. 

Záver zhromaždenia patril don Antonovi Srholcovi, ktorý 

poďakoval všetkým, ktorý si svojou prítomnosťou pripomenu-

li pamiatku popravených troch trenčianskych gymnazistov. 

Poslednú bodku za dnešnou pietnou spomienkou dal odbor-

ný seminár 

vlastné poznámky 

 

V súlade so stanovami Slovenskej obchodnej a priemy-

selnej komory sa uskutočnilo Predstavenstvo Trenčianskej re-

gionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komo-

ry 4. zasadnutie zhromaždenia delegátov dňa 22. februára 

2011 v hoteli Magnus. Po otvorení zhromaždenia delegátov 

Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory predsedom predstavenstva Ing. Bori-

som Paulenom, PhD. medzi delegátmi boli prítomní pozvaní 

hostia - predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komo-

ry doc. Ing. Peter Mihók, CSc., podpredseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček, generálny tajom-

ník  Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Martin 

Hríbik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. Potom delegáti schválili man-

dátovú a návrhovú komisiu  a program rokovania predstaven-

stva. Výročnú správu Trenčianskej regionálnej komory Slo-

venskej obchodnej a priemyselnej komory predniesol predseda 

predstavenstva Ing. Boris Paulen, PhD. Po schválení uznese-

nia vystúpil predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory doc. Ing. Peter Mihók, CSc., ktorý predniesol nie-

koľko svojich postrehov z oblasti biznisu, podnikania 

v podmienkach sveta, ale aj Slovenska. V rámci diskusie vy-

predsednícky stôl 
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stúpil generálny riaditeľ Eximbanky, ktorý priblížil aktivity 

tejto inštitúcie v podmienkach Slovenska. 

vlastné poznámky 

 
Po otvorení rokovania Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja dňa 23. februára 2011 jeho predsedom MUDr. 

Pavlom Sedláčkom, MPH, tento predstavil nového riaditeľa 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra 

Buzalku. Následne sa potom venovali schválenému progra-

mu, v ktorom prerokovali. Rozhodli o predaji :   

 prebytočného pozemku v areáli považskobystrickej ne-

mocnice,  

 prevádzky autoškoly s priľahlými pozemkami v areáli 

Strednej odbornej školy, Ul. T. Vansovej v Prievidzi, 

 a prebytočného školského pozemku v areáli Strednej od-

bornej školy v Púchove.  

Zastupiteľstvo schválilo: 

 prevod majetku častí cesty č. 3/507027, ktorá sa v dô-

sledku modernizácie železničnej trate zmení na miestnu ko-

munikáciu, do vlastníctva mesta Nemšová a obce Trenčianska 

Teplá, 

 prevod majetku a s ním súvisiacich práv a povinností z 

vlastníctva majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest do 

vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja pri výstavbe 

nového cestného mosta v Trenčíne.  

 zverenie opravených úsekov ciest v Ilave a v Diviakoch 

nad Nitricou, a oporného múru pri ceste Nadlice – Livina do 

správy Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2011 o určovaní výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ako aj podmienky 

úhrady v školských jedálňach.  

 zmenu doteraz platného Všeobecne záväzného nariadenia 

vyvolalo zverejnenie nových finančných pásiem nákladov na 
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nákup potravín pre diétne stravovanie a pre stravníkov športo-

vých tried a športových škôl.  

 so súhlasom Ministerstva školstva, vedy výskumu a 

športu Slovenskej republiky : 

 zrušenie Školského internátu Spojenej školy v Partizán-

skom,  

 zrušenie školskej jedálne v Strednej odbornej školy Tro-

kanova 3, Myjava, ktorú tam nahradí od 1. marca 2011 výdaj-

ná školská jedáleň, ako súčasť Strednej priemyselnej školy 

v Myjave, 

 vzhľadom na zánik členstva Ing. V. Bačíka v Rade školy 

pri Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici náhradníčku po-

slankyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vieru 

Zboranovú, 

 žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva kultúry Slo-

venskej republiky na projekt obnovy barokovo-klasicistického 

kaštieľa s areálom v Pruskom, ako aj 5 % spolufinancovanie 

projektu z vlastných zdrojov Strednej odbornej školy v Pru-

skom.  

 Dohodu o spolupráci pri rozvoji Baťovho kanála medzi 

štyrmi moravskými krajmi a štvoricou samosprávnych krajov 

na Slovensku. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vzalo 

na vedomie informáciu o činnosti zastúpenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v Bruseli v roku 2010.  

Regionálni poslanci v závere rokovania : 

 vzali na vedomie správu o vybavovaní sťažností a petícií 

na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v 2. polroku 

2010,  

 vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti 

Útvaru hlavného kontrolóra za 2. polrok 2010.  
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 odvolali z funkcie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou v 

Považskej Bystrici Ing. Jaroslava Micháleka a zvolili do tej-

to funkcie štyridsať  ročného Ing. Petra Rendeka.  

www.tsk.sk 23.02.2011 

 

Priestupky a trestné činy, ktoré páchajú vojaci, sú diamet-

rálne odlišné od bežných priestupkov civilného obyvateľstva. 

Základnou úlohou vojenskej polície je to, aby bol v armáde 

poriadok. Povedal to minister obrany Ing. Ľubomír Galko vo 

svojom prejave v Posádkovom klube Trenčín dňa 24. februára 

2011 pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku vojenskej polí-

cie. „Netýka sa to len Slovenskej republiky, ale aj zahraničia, 

pretože máme vojakov v operáciách medzinárodného krízové-

ho manažmentu, v misiách, máme rôzne zahraničné projekty.“ 

Súčasne dodal, že „úlohy vojenskej polície treba dnes vzhľa-

dom na novú bezpečnostnú situáciu na Slovensku i vo svete 

prehodnocovať. Sami dnes nevieme, kde presne miesto vojen-

skej polície bude. Na to nám dajú odpoveď výsledky strate-

gického hodnotenia obrany. Budeme ich mať v polovici roka.“  

Rešpekt vojakov voči vojenskej polícii je podľa ministra 

väčší ako u civilného obyvateľstva aj preto, že vojaci sú zvyk-

nutí na väčšiu disciplínu ako civilné obyvateľstvo. V rámci 

osláv výročia vzniku vojenskej polície v Posádkovom klube 

armády v Trenčíne ocenili pamätnými medailami najaktívnej-

ších súčasných i bývalých vojenských policajtov a príslušní-

kov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasťou osláv bo-

lo aj vystúpenie folklórneho súboru Jánošík a krst publikácie a 

filmu o vojenskej polícii. Úderom policajným obuškom ich 

slávnostne uviedli do života minister obrany Slovenskej re-

publiky Ing. Ľubomír Galko a náčelník Generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Ľubomír Bulík. 

www.sme.sk 24.02.2011  

pomocná evidencia 86/1/2011 

http://www.tsk.sk/
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V nedeľu 27. februára 2011 hliadka mestskej polície pri 

obhliadke plavárne našla otvorené pivničné okno na budove 

plavárne a čiastočne vytrhnutú kovovú mrežu, ktorá viedla do 

pivničných priestorov v plynovej kotolni. Na miesto činu pri-

volali aj štátnu políciu. Zo šetrenia vyplynulo, že neznámy pá-

chateľ poškodil vetraciu mrežu, čím spôsobil škodu 200 eúr. 

Polícia prípad vyšetruje ako priestupok proti majetku. Podľa 

konateľa spoločnosti Ivana Pĺžika, ktorá mala objekt plavárne 

vo výpožičke, z kotolne ani iných priestorov plavárne nezmizli 

žiadne veci alebo inventár. 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček konšta-

toval, že stráženie plavárne bolo veľmi dobré rozhodnutie, le-

bo som mal už skúsenosti s takýmito rizikami, keď by mohlo 

dôjsť k rabovaniu alebo vlámačkám. Mestská polícia hliadko-

vala pri plavárni 24 hodín denne, ale aj tak celý objekt sa 

ustrážiť nedalo. „Je dôležité, že sa podarilo to zachytiť a nič 

nezmizlo.“ 

Polícia podľa primátora kontrolovala aj to, aby nedošlo 

k vynášaniu majetku z budovy počas doby, kým plaváreň pre-

jde pod správu mesta.  Ľudia z IB správcovskej mali až do 28. 

februára 2011 povolený vstup do plavárne, pretože do tohto 

termínu boli správcom objektu. To, že sa do plavárne niekto 

vlámal, je podľa primátora zvláštne. „Nechápem, čo sa mohlo 

stať, keď sa chceli vlámať do kotolne, ktorá spravuje teplo 

v celom meste. Na plavárni sídli firma, ktorá má v správe 

všetky kotle. Sú to však všetko len špekulácie a dohady. Teraz 

je to vec polície,“ konštatoval primátor Mgr. Richard Rybní-

ček. 

Plaváreň bude mestská polícia strážiť aj potom, ako ju mes-

to Trenčín prevezme pod svoju správu. Uvidí sa, aký bude re-

žim prevádzkovania objektu, keď bude prenájme spoločnosť 

na riadenie tepla. 

www.sme.sk 28.02.2011 
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V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

dňa 28. februára 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie primá-

torov a starostov miest a obcí Trenčianskeho kraja, ktorých sa 

najviac dotýka plánovanie zníženie výkonov železničnej do-

pravy na území Trenčianskeho kraja s predsedom Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, 

MPH, podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Milanom Panáčkom, predsedom komisie dopravy pri 

Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

JUDr. Jozefom Stopkom, pracovníkmi odboru dopravy 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a generálnym riaditeľom 

Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Mgr. Pavlom Krav-

com, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a 

dráh Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky Ing. Jiřím Kubáčkom, CSc., generál-

nym riaditeľom SAD Trenčín a.s. PhDr. Ing. Jurajom Po-

pluhárom a riaditeľom SAD Prievidza a.s. Ing. Michalom 

Dankom.  

Témou stretnutia bolo plánované zníženie rozsahu výkonov 

vlakov na tratiach ležiacich na území Trenčianskeho samo-

správneho kraja súvisiaceho so znížením rozsahu objednaných 

dopravných výkonov zo strany Ministerstva dopravy, výstav-

by a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Hneď v úvo-

de predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prezentoval stanovisko predsedov samo-

správnych krajov Združenia SK 8, prijaté na rokovaní v piatok 

25. februára 2011. Predsedovia zásadne odmietajú prechod 

kompetencií v oblasti regionálnej železničnej dopravy na sa-

mosprávne kraje, keďže nie sú vyriešené vzťahy medzi jednot-

livými dopravcami o výkonoch vo verejnom záujme a nie je 

doriešený ani model financovania. Zároveň župan uvítal stret-

nutie s primátormi a starostami obcí. „Znižovanie objemu spo-

jov je citlivý problém, aby sme ho mohli riešiť, potrebujeme 
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seriózne analýzy, jasné pravidlá a spôsob riešenia, ktorý bude 

pre nás akceptovateľný“, zdôraznil predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

Dôvody navrhovaných krokov objasnil vo svojom príhovo-

re generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 

Mgr. Pavol Kravec. Zdôraznil, že „fungovanie železníc je 

možné len za určitých predpokladov. Dostať osobnú dopravu 

do čiernych čísiel môžeme iba systémovými opatreniami, re-

dukciou najmenej obsadených vlakov a to na území celého 

Slovenska a objednávkou vlakových kilometrov len do výšky 

schválenej dotácie. Keďže objednávka zo strany štátu je o viac 

ako 11 % nižšia ako v minulom roku 2010, redukcia vlakovej 

dopravy je nevyhnutná“. 

Generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh Mi-

nisterstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sloven-

skej republiky Ing. Jiří Kubáček, CSc. poukázal na skutoč-

nosť, že dôsledkom dlhodobého neriešenia problémov želez-

níc je ich chronické nedofinancovanie, v čom nemožno pokra-

čovať. Štát začal problematiku železníc riešiť s plnou vážnos-

ťou. Musí podniknúť dva kroky – predovšetkým urobiť dô-

kladnú analýzu a potom pristúpiť k revitalizačnému programu 

a k ozdravnému plánu železničných spoločností. 

Prítomní starostovia a primátori, z ktorých niektorí rokovali 

k danej problematike už minulý týždeň, opätovne vyslovili 

požiadavku nerušiť vlakové spojenie tam, kde nie je alterna-

tívny spôsob verejnej osobnej dopravy, žiadali poskytnúť sa-

mosprávam korektné podkladové materiály, v ktorých by ne-

chýbali potrebné ekonomické ukazovatele, vyťaženosť spojov 

a ďalšie nevyhnutné údaje, ale aj dostatočný časový priestor 

na diskusiu s verejnosťou a so samotnými samosprávami. Spo-

ločne vyslovili obavy či ich pripomienky a návrhy budú ak-

ceptované. 
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Na unáhlenosť prijímaných rozhodnutí poukázal aj gene-

rálny riaditeľ SAD Trenčín, a.s. PhDr. Ing. Juraj Popluhár. 

Zdôraznil, že „SAD Trenčín očakáva partnerský prístup, ko-

rektný dialóg a dostatok času na prípravu opatrení. V prípade, 

že by SAD Trenčín malo alternatívne nahradiť vlakovú dopra-

vu, potrebuje napríklad na nákup nových autobusov minimál-

ne 5 – 6 mesiacov. Rokovania starostov a vedenia železníc 

budú ešte pokračovať. 

www.tsk.sk 28.02.2011 

pomocná evidencia 113/1/2011 

 

V závere roka 2010 Občianske združenie Fórum pre pomoc 

starším ocenilo 25 seniorov ocenením Senior roka 2010. 

Trenčianska seniorská verej-

nosť s radosťou prijala, že 

medzi laureátmi bol aj peda-

góg na dôchodku Mgr. Voj-

tech Filín, ktorý už desať ro-

kov zastáva funkciu predsedu 

Klubu kresťanských seniorov 

v Trenčíne. Týmto ocenením 

sa viac menej zhodnotili jeho aktivity v prospech seniorov, 

najmä zabezpečovaním zaujímavých projektov, ktoré sa sús-

treďujú na pomoc opusteným starším občanom, na pomoc v 

záhradách, na návštevu chorých a nevládnych, ale aj návštevy 

zaujímavých miest Slovenska, ako aj organizovanie turistic-

kých vychádzok do najbližšieho okolia. 

Toto ocenenie neušlo pozornosti vedeniu Mesta Trenčín 

a dňa 1. marca 2011 prijal Mgr. Vojtecha Filína primátor Mes-

ta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, aby mu poďakoval sa dl-

horočnú obetavú prácu pre seniorov v Trenčíne a tým prispie-

va k zmysluplnej a činorodej jeseni života trenčianskych se-

niorov. 

http://www.tsk.sk/
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vlastné poznámky 

 

Dňa 3. marca 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca 

Rakúskej republiky na Slovensku Jeho Excelenciu Dr. Mar-

kusa Wuketicha na jeho vlastnú žiadosť, ktorého sprevádzal 

obchodný radca Veľvyslanectva Rakúskej republiky na Slo-

vensku Patrick Sagmeister. 

V rozhovore sa hosť zaujímal o realizáciu investícií 

v Trenčíne, predovšetkým o prestavbu železnice na území 

mesta, o výstavbu 

komplexu Optronic, 

o výstavbu nového 

mosta, ale aj ponúkol 

možnosti spolupráce 

a podpore nových in-

vestícií v meste. Primá-

tor Mgr. Richard Ryb-

níček otvorene hovoril 

o ťažkej ekonomickej 

situácii mesta Trenčín, o svojej vízii reštrukturalizácie, zoštíh-

lení a zefektívnení chodu mestského úradu. On svoju osobu 

hodnotí nie ako politika samosprávy, ale ako krízového mana-

žéra. Rok podľa situácie z hľadiska vývoja hodnotí ako veľmi 

ťažký, ale predpokladá, že rok 2012 bude  rokom lepším. Chce 

zrealizovať zámer, aby všetky pe-

niaze mesta spravovala jedna ban-

ková inštitúcia. V najbližšom ob-

dobí bude mesto musieť zrekon-

štruovať včítane zateplenia všetky 

objekty materských  a základných 

škôl prostredníctvom firmy Sie-

mens. Veľvyslanec Jeho excelen-

zľava – P. Sagmeister, primátor Mgr. R. Rybníček, J.E Dr. M. Wuketich 



85 

 

cia Dr. Markus Wuketich navrhol, že v mesiac máj 2011 orga-

nizuje na Slovensku stretnutie rakúskych podnikateľov, ktorý 

by medzi iným navštívili aj mesto Trenčín a zoznámili by sa 

s jeho podnikateľským prostredím. Ešte v ten deň navštívil 

veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku aj predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH. 

vlastné poznámky 

 

Novým prednostom Spoločného stavebného úradu 

v Trenčíne sa dňa 4. marca 2011 stal Mgr. Ján Forgáč. 

V úrade nahradil Ing. Beátu Bredschneiderovú, ktorá dočas-

ne viedla Útvar životného prostredia Mest-

ského úradu v Trenčíne. 

„Od Mgr. Jána Forgáča si sľubujem, že 

bude reštrukturalizovať stavebný úrad, za-

vedie jasné pravidlá jeho fungovania a oča-

kávam, že ho zefektívni,“ povedal trenčian-

sky primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Mgr. Ján Forgáč vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Uni-

verzity Komenského v Bratislave - špecializáciu inžinierska 

geológia a hydrogeológia. Doteraz sa venoval stavebníctvu, 

inžinierskym činnostiam, právam k nehnuteľnostiam v rámci 

realitných činností a stavebnej geodézii. 

Odchádzajúca prednostka pôsobila na stavebnom úrade 

od júna 2010, kedy nahradila odvolanú Ing. Máriu Pavlíkovú. 

Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť 

preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného ko-

nania po zrušení okresných úradov. Túto činnosť v Trenčíne 

vykonáva aj pre 27 obcí.  

www.sme.sk 07.03.2011 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7878623&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7878623&ids=5
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Dňa 8. marca 2011 navštívili trenčianski policajti žiakov 

piateho ročníka Základnej školy Hodžova v Trenčíne, s kto-

rými hovorili o bezpečnosti na cestách a tak znížiť počet do-

pravných nehôd chodcov a cyklistov. 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa preventívnych ak-

tivít s témou bezpečnosti na cestách, ktoré prebiehali 

v Trenčianskom kraji. Policajti hovorili s deťmi o tom, aké sú 

povinnosti účastníkov cestnej premávky. Preventívna akcia 

s piatakmi bola zameraná na chodcov a cyklistov. Jej cieľom 

je zníženie počtu dopravných nehôd s účasťou chodcov 

a cyklistov. Na záver  boli deťom rozdané reflexné prvky. 

vlastné poznámky 

 

Ďalšia vlna prechodu z analógového na digitálne terestriál-

ne vysielanie na Slovensku zasiahne aj Trenčiansky kraj. Jeho 

obyvatelia si už od konca marca 2011 budú môcť naladiť digi-

tálny signál. V  období od marca do júna 2011 dôjde 

k postupnému vypínaniu veľkého počtu vysielačov šíriacich 

analógové televízne vysielanie na území takmer celého Slo-

venska a zároveň sa úmerne zvýši pokrytie digitálnym televíz-

nym signálom. 

Ako povedal marketingový manažér spoločnosti Towercom 

Michal Šuran, podľa predbežného harmonogramu zapínania 

vysielačov DVB-T a vypínania základných analógových tele-

víznych vysielačov dôjde v priebehu mája 2011. Potom dôjde 

k úplnému a definitívnemu vypnutiu ďalších analógových te-

levíznych vysielačov v Trenčianskom kraji. K vypnutiu analó-

gového vysielača Trenčín – Nad Obrovu dôjde najneskôr k 12. 

aprílu 2011 a vysielačov Uhrovec – Ostrý Vrch a Nové Mesto 

nad Váhom – Veľká Javorina v priebehu mája 2011. 

Počas časového obdobia prechodu z analógového na digi-

tálne terestriálne televízne vysielanie môže byť príjem televíz-

neho signálu obmedzený či prerušovaný z dôvodu potrebných 
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prác na vysielači. Tieto práce sa budú vykonávať výlučne po-

čas pracovnej doby. V lokalite Trenčín môže dôjsť 

k výpadkom signálu v období od 12. apríla do 3. mája 2011. 

V okrajových oblastiach Trenčianskeho kraja pokrytie uve-

dených lokalít môže byť analógový signál niektorých progra-

mov čiastočne ďalej dostupný až do ukončenia celoplošného 

prechodu na digitálne vysielanie. Zmena prechodu na digitálne 

vysielanie sa týka všetkých domácnosti, ktoré prijímajú tele-

vízny signál buď individuálnymi anténami alebo cez kolektív-

ne cez spoločné televízne antény. Domácnosti, ktoré prijímajú 

televízne programy cez sieť niektorého z káblových operáto-

rov, zo satelitu alebo cez telekomunikačné siete  či už metalic-

ké alebo optické, sa do procesu digitalizácie nebudú zapájať, 

pretože na ich doterajšom spôsobe príjmu signálu sa nič ne-

zmení. 

Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebudú 

pôvodné analógové televízne prijímače schopné dekódovať a 

zobrazovať nový druh signálu. Majiteľ takéhoto prijímača má 

niekoľko možností príjmu digitálneho televízneho signálu. 

A to buď si zakúpi set-top box alebo zadováži si nový integro-

vaný televízny prijímač, t.j. televízny prijímač so zabudova-

ným digitálnym dekodérom. 

www.sme.sk 09.03.2011 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom 

zasadnutí dňa 10. marca 2011 schválili : 

1. novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne. Ten sa doplnil o ustanovenie, podľa 

ktorého sa hlasovanie poslancov zverejňuje ihneď pri hla-

sovaní prostredníctvom dataprojektora. Do článku sa dopl-

nilo ustanovenie o nemožnosti zopakovať hlasovanie v prí-

pade omylu poslanca (poslanec má možnosť opraviť svoje 

chybné hlasovanie priamo počas hlasovania, pred uplynu-
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tím časového limitu hlasovania a zároveň bude vidieť už 

počas hlasovania ako hlasuje vďaka zverejňovaniu infor-

mácie z hlasovacieho zariadenia o priebehu a výsledku hla-

sovania priamo v rokovacej miestnosti prostredníctvom da-

taprojektora.  

2. upravila sa forma podávania interpelácií na písomnú pred-

sedajúcemu alebo ústnu do zápisnice na zasadnutí, lebo pri 

interpeláciách poslancov dochádzalo k nejasnostiam týka-

júcich sa písomnej formy podávania interpelácií. Zároveň 

sa zaviedla povinnosť poslancov naformulovať presný text 

interpelácie, na ktorú bude odpovedané, nakoľko interpelá-

cia je položená otázka a v minulosti dochádzalo k prípa-

dom, kedy nebolo zrejmé znenie interpelácie a nebolo 

možné na ňu relevantným spôsobom odpovedať.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček na zasadnutí informo-

val poslancov o poverení svojich zástupcov. Ak má mesto viac 

ako 20 000 obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním 

dvoch zástupcov primátora.  Primátor môže zástupcu primáto-

ra kedykoľvek odvolať. Ak je v meste zriadená mestská rada, 

zástupca primátora je jej členom. Zástupca primátora zastupu-

je primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom po-

verení. Ešte 19. februára 2011 boli za viceprimátorov vyme-

novaní JUDr. Milan Kováčik a Mgr. Renáta Kaščáková. 

Prvému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 70% z zá-

kladného platu primátora stanoveného v zmysle zákona o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest (t. č. 2636,00 eúr x 70% = 1845,20 eúr ). 

Druhému zástupcovi primátora patrí plat vo výške 60% zo zá-

kladného platu primátora (t. č. 2636 eúr x 60% = 1581,60 eúr). 

Platy oboch zástupcov primátora boli znížené o 10% oproti 

platu zástupcu primátora a poslanca dlhodobo uvoľneného na 

výkon funkcie v minulom funkčnom období.  
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Poslanci schválili zloženie komisií mestského zastupiteľ-

stva. Pôvodne predložený a na úradnej tabuli zverejnený návrh 

napokon prešiel viacerými zmenami. Primátor Mgr. Richard 

Rybníček vyzdvihol fakt, že poslanci za Smer – Sociálna de-

mokracia si mohli presadiť akýkoľvek návrh, avšak rozhodli 

sa akceptovať princíp pomerného zastúpenia politických strán, 

politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastu-

piteľstve. Poslanci zároveň zvolili do komisií aj odborníkov zo 

strany verejnosti. Na návrh poslanca Smeru – Sociálna demo-

kracia PaedDr. Daniela Beníčka do jednotlivých komisií na-

vrhli po dvoch kandidátoch, pričom jeden bol nominantom 

najsilnejšej politickej strany v zastupiteľstve a druhý bol no-

minantom ostatných občanov. Komisie boli zložene nasledov-

ne : 

Komisia finančná a majetková 

-  predseda : JUDr. Ján Kanaba  

-  členovia – poslanci : Bc. Tomáš Vaňo, Ing. Pavol Kubeč-

ka, Mgr. Rastislav Kudla, Martin Barčák 

-  členovia – odborníci : Ing. Peter Mikuš, MBA Peter Hoš-

ták PhD.  

Komisia životného prostredia, dopravy, investícii a územného 

plánovania 

- predseda : Ing. Michal Urbánek 

- členovia – poslanci : Vladimír Gavenda, Ing. Emil Košút, 

Ing. Peter Gašparovič, Patrik Burian 

-  členovia – odborníci : Mgr. Marián Rendek, Ing. Franti-

šek Matečný
  

Komisia školstva  

- predseda : doc. Ing. Oto Barborák 

- členovia – poslanci : Ing. Mário Krist, Mgr. Renata Kaš-

čáková 

- členovia – odborníci : Juraj Pisca, Mgr. Štefan Kotras 
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Komisia mládeže a športu  

-  predseda : Mgr. Ladislav Pavlík 

-  členovia – poslanci : PaedDr. Daniel Beníček, Patrik Žák 

-  členovia – odborníci : PhDr. Erik Kubička, Ing. Silvia 

Štefániková 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku  

-  predseda MUDr. Stanislav Pastva 

- členovia – poslanci –  Ing. Róbert Lifka, Eduard Har-

tmann, JUDr. Milan Kováčik 

-  členovia – odborníci - Dr. Jozef Hrubo, Ing. Gustav Teker  

Komisia kultúry a cestovného ruchu  

-  predseda : Ján Babič  

-  členovia – poslanci : František Koronczi, Dušan Paška, 

PhDr. Leo Kužela, Branislav Zubričaňák 

- členovia – odborníci : Mgr. Josef Kolář, Ing. Vladimír 

Mráz 

Predsedovia komisií spolu s viceprimátormi budú zároveň 

tvoriť osemčlennú mestskú radu, teda najvyšší poradný or-

gán mesta a primátora Mgr. Richarda Rybníčka. 

Mestskí poslanci schválili prenájom priestorov krytej pla-

várne pre viaceré subjekty. Krytá plaváreň prešla 1. marca 

2011 späť do správy Mesta Trenčín. Prenájom z dôvodu ply-

nulého zabezpečenia chodu plavárne poslanci schválili, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, preto na schválenie jednotli-

vých prenájmov spoločnostiam Pepe – Food s.r.o., Poly-Art, 

s.r.o., Marcelu Horňákovú - Pedikúra Romana, Arena Slova-

kia s.r.o., Miroslava Pivku, AS Trenčín a.s., Eres a.s., Coca – 

Cola HBC Slovenská republika, Emma Slovakia, s.r.o., Soňu 

Korčekovú - Aso Vending, Tomáša Bartáka – Toba trojpäti-

nou väčšinou hlasov. 

Poslanci novelizovali Štatút mesta Trenčín, odstránili tým 

niektoré ustanovenia, ktoré boli v rozpore so zákonom 

o obecnom zriadení. Zároveň sa zjednodušili znenia niekto-
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rých ustanovení Štatútu. Vo vynovenom Štatúte sa zároveň 

podrobnejšie určuje postavenie jednotlivých komisií mestské-

ho zastupiteľstva. Zároveň poslanci schválili Návrh zásad pre 

vytváranie a činnosť poslaneckých klubov v mestskom zastu-

piteľstve. 

Poslanci na zasadnutí : 

1. nominovali zástupcov mesta do rád škôl, školských zaria-

dení a mestskej školskej rady.  

2. v súvislosti so zmenou zákona poslanci schválili Všeobec-

ne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2011 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa ma-

terskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Trenčín na kalendárny rok. Doteraz sa do-

tácia počítala vzorcom, ktorý vychádzal z výnosu 

z podielových daní. Po novom dostanú mestské zariadenia 

pevne stanovenú čiastku, súkromné a cirkevné zariadenia 

budú dostávať o 12% menej, t. j. sumu zníženú o kapitálové 

výdavky. Schválené Všeobecné záväzné nariadenie má za 

cieľ zrovnoprávnenie financovania škôl a školských zaria-

dení bez ohľadu na ich zriaďovateľa, teda transparentnejší 

prístup. 

Na návrh nezávislého poslanca Jána Babiča poslanci 

mestského zastupiteľstva diskutovali na tému modernizácie 

železničnej trate v meste. Poslanec Ján Babič predložil návrh, 

aby primátor menoval špeciálnu komisiu, ktorá sa bude tejto 

téme venovať. V schválenom uznesení ho tiež poverili, aby 

získal a zverejnil všetku dokumentáciu, ktorá sa modernizácie 

železnice týka. V náväznosti na túto problematiku, aby porov-

nal vydané územné rozhodnutie s aktuálnym stavom.  

Primátor poslancov informoval, že už vytvoril komisiu 

z radov odborníkov, keď túto tému z vlastnej iniciatívy otvo-

ril. Na základe rokovaní s Železnicami Slovenskej republiky, 
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projektantom Reming Consult a s Ministerstvom dopravy, 

pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky mu bola potrebná 

dokumentácia sľúbená. Téma modernizácie železnice sa na 

pôdu mestského zastupiteľstva dostala po tom, čo Úrad pre ve-

rejné obstarávanie zrušil verejnú súťaž na modernizáciu úseku 

Zlatovce - Trenčianska Teplá, čím sa začiatok stavebných 

prác, naplánovaný na jar tohto roka, posunul na neurčito. Zá-

roveň časť poslancov spolu s občianskymi aktivistami poslali 

otvorený list na túto tému najvyšším ústavným činiteľom, mi-

nisterstvu dopravy a šéfom politických strán zastúpených 

v Národnej rady Slovenskej republiky. 

Na záver zasadnutia prišli na rad interpelácie poslancov :  

- poslanec Bc. Tomáš Vaňo žiadal od primátora informácie 

v akom stave je spor s Televíziou Trenčín, 

- viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková primátorovi pred-

ložila návrh z dielne občianskych aktivistov, združených 

v Trenčianskom fóre, ktorým by boli zasadnutia komisií pri 

mestskom zastupiteľstve a Mestskej rady verejné.  

- poslanec Dušan Paška pripomenul smrť dvoch žien na 

(ne)prechode sídliska Pred poľom a vyzval na riešenie situ-

ácie, aby sa zamedzilo ďalším tragédiám.  

- poslanec Ján Babič pripomenul, že nie sú aktualizované 

tabule s evidenčnými číslami pri parkovacích miestach, 

ktoré slúžia pre potreby mestského úradu. Tiež žiadal skrá-

tiť hodiny na povolenie vjazdu na Mierové námestie 

z 11:00 na 9:00.  

- poslanec PhDr. Leo Kužela žiadal informáciu, ako budú 

občania informovaní o harmonograme vývozu domového 

odpadu, keďže prestal vychádzať  mestský časopis Info. 

Tiež poukázal na zlý stav podchodu pri hoteli Tatra.  

- poslanec JUDr. Ján Kanaba sa dožadoval odpovede na 

interpeláciu z 29. apríla 2010, kedy sa pýtal na to či mesto 

žiadalo od firmy Adoz finančnú škodu, vzniknutá po do-
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časnom vysťahovaní Kultúrneho centra Dlhé Hony. Žiadal 

tiež opravu zničenej vozovky na Brezovej ulici.  

- poslanec Ing. Róbert Lifka žiadal, aby interpelácie pos-

lancov a odpovede boli zverejňované na internete.  

www.trencin.sk 10.03.2011 

pomocná evidencia 154/1/2011 
 

Výročná členská schôdza Organizácie postihnutých chro-

nickými chorobami sa uskutočnila dňa 10. marca 2011 v Kul-

túrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne. Do posledného miesta 

naplnená sála privítala za Trenčiansky samosprávny kraj Te-

rezu Pavláskovú a za Mesto Trenčín viceprimátorku Mgr. 

Renátu Kaščákovú. Rokovanie schôdze moderoval člen vý-

boru Milan Oravec, ktorý všetkých prítomných privítal. Po 

schválení programu rokovania výročnej členskej schôdze hod-

notiacu správu organizácie za uplynulý rok 2010 predniesla 

predsedníčka organizácie Božena Kováčiková. Obdobie mi-

nulého roka sa nieslo v znamení aktivít členov, ktoré sa sús-

treďovalo na rôzne rehabilitačné a rekondičné cvičenia, turis-

tické výlety v mieste bydliska, blízkom okolí, ale i za hrani-

cami okresu. Ocenila príspevky na činnosť organizácie zo 

strany Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín. 

Na všetkých činnostiach sa podieľali bez nároku na honorár 

členovia výboru. Hodnotiacu správu doplnila správa o hospo-

dárení organizácie za rok 2010, ktorú predniesol člen výboru 

pán Cagalinec. Ďalší program sa odvíjal so zoznámením čle-

nov s návrhom činnosti organizácie na rok 2011, ako aj 

s návrhom hospodárenia na rok 2011, ktorý mal v podstate 

rovnakú schému okruhu činností ako v roku minulom. 

Z obsahu vyplynulo, že organizácia sa spolieha aj v tomto ro-

ku na finančnú pomoc zo strany Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja a Mesta Trenčín. Pred prestávkou vystúpila vicepri-

mátora Mesta Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá vyslovila 

radosť, že sa mohla rokovania výročnej schôdze zúčastniť. Jej 

http://www.trencin.sk/
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zámerom je, aby v budúcnosti sa zúčastňovala rokovaní všet-

kých občianskych združení a tak lepšie poznala problematiku 

ich činnosti. Upozornila však aj na to, že tých finančných pro-

striedkov nemá mesto na rozhadzovanie a reštrikcia činnosti 

sa dotkne aj dotácie spoločenských organizáciám, občianskym 

združeniam. 

vlastné poznámky 

 

Mesto Trenčín dňa 16. marca 2011 navštívil veľvyslanec 

USA na Slovensku Jeho Excelencia Theodore Sedgwick. Do 

Trenčína pricestoval nezvyčajným dopravným prostriedkom, 

netypickým pre jeho osobu – vlakom. Spoločnosť mu robila 

jeho dcéra Caroline a tlačový atašé Veľvyslanectva USA na 

Slovensku Chase Beamer. Po-

čas svojej návštevy v Trenčíne 

sa stretol s primátorom Mesta 

Trenčín Mgr. Richardom 

Rybníčkom. Primátor poďako-

val svojmu hosťovi za jeho záu-

jem o mesto Trenčín a že je rád, 

že ho mohol privítať aj s jeho 

dcérou. Zároveň informoval, že 

mesto Trenčín prechádza v súčasnom čase v zložitejšom ob-

dobí pre dlhy, ktoré tu zanechalo predchádzajúce vedenie mes-

ta. Preto chce toto mesto ozdraviť a finančné toky stranparen-

tniť. Prvými krokmi bolo zavedenie elektronických aukcií pri 

zadávaní objednávok. Bude problém s rozpočtom, pretože na 

tento rok sú znižované bežné výdavky oproti predchádzajúce-

mu roku o desať miliónov eúr. Tieto úpravy rozpočtu sa dotk-

nú obyvateľov mesta. Obyvatelia mesta poznajú moju prácu 

z pôsobenia v Slovenskej televízii, kde museli byť prijaté dras-

tické opatrenia prepustením 1.200 pracovníkov a občania prá-

vom očakávajú, že podobné zmeny nastanú aj v meste Tren-
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čín. Dôveru ľudí chcem využiť na uskutočnenie reforiem 

v meste. Dôležité je, že musia byť vykonané rýchlo, pretože 

času veľa nie je. Mám pripravené riešenie, ktoré v najbližšom 

období predstavím občanom. Ja sa budem snažiť, aby toto 

krásne mesto išlo príkladom aj pre ostatné mestá na Sloven-

sku. Táto cesta nesmie byť polovičatá. Toto mesto musí byť 

ako jedna rodina, ktorá musí spolu existovať. Mesto musí byť 

zrejme, aké činnosti má vykonávať a nebrať na svoj chrbát tie 

činnosti, ktoré by mal zabezpečovať štát, lebo tie potom ťaha-

jú mestá do dlhov. To sú plány, ako ozdraviť mesto Trenčín 

a ďalšie kroky otvorenej samosprávy. 

Ďalšou témou rokovania, ktorú nastolil J. E. Theodore 

Desgwick, bolo zistiť možnosti 

príchodu amerického investora do 

Trenčína. V odpovedi primátor 

Mgr. Richard Rybníček konštato-

val, že má záujem o americkú fir-

mu IBM a jej umiestnenie v prie-

myselnom parku Trenčín, ktorá by 

mohla priniesť do regiónu až 55 

pracovných miest. Pre jej umies-

tnenie v lokalite mesta Trenčín oproti iným mestám na Slo-

vensku má výhodu blízkosť moravského mesta Brna, kde má 

IBM filiálku a ďalšími výhodami sú pripravenosť pozemku 

pre investora a diaľnica. Primátor Mgr. Richard Rybníček pri 

rozhovore spomenul, že pri nástu-

pe do funkcie zistil, že mesto je 

riadené mocensky a nie manažér-

sky. Konštatoval, že mestský úrad 

sa musí správať ako firma, ktorá 

slúži občanom a treba jej manažér-

ske riadenie. Manažérske rozhod-

nutia musia ísť na úkor politických 
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rozhodnutí. Vyslovil presvedčenie, že všetky ťažkosti sa 

zvládnu. Konštatoval, že v tejto činnosti bol pre neho inšpirá-

ciou článok starostu New Yorku Michaela Bloomberga, 

v ktorom vyzdvihuje rozhodnosť pri konaní. Niekedy je prob-

lém nájsť hranicu pri komunikácii s aktivistami a občianskou 

spoločnosťou, čo považuje za dôležité. Na strane druhej je dô-

ležité, kedy zastaviť komunikáciu a vykonať zásadné rozhod-

nutie. Moja misia sa nesie v znamení pamiatky na nebohého 

otca a nechcem ju sklamať. „Chcem diskutovať s vládou, aby 

táto nenútila zadlžovať sa a brať úvery a práve pripravovanou 

reformou chcem vláde ukázať, že reforma musím prebehnúť 

veľmi tvrdo, ale ja dnes viem, že to úplne stačiť nebude. Je to 

o podmienkach, ktoré sú nastavené štátom. Týmto treba uká-

zať, kde štát robí chyby a naše argumenty budú dostatočným 

tlakom na vykonanie zmien. Jednou z najbližších zmien vyko-

naných zo strany mesta je, aby sústredilo svoje financie do 

správy jednej z bánk, ktorá prevezme všetky jej krátkodobé 

záväzky a ponúkne všetky účty samosprávy. To bude mať za 

následok nižší úrok. Podľa vlastných prepočtov by malo mať 

na budúci rok 2012 mesto Trenčín osem miliónov voľných 

zdrojov, ktoré sa použijú na investície.“ 

J. E. Theodor Sedgwick vzniesol otázku primátorovi otáz-

ku, ako bývalého riaditeľa Slovenskej televízie, aký jej jeho 

názor na zlúčenie Sloven-

skej televízie so Sloven-

ským rozhlasom. V od-

povedi Mgr. Richard 

Rybníček konštatoval, že 

„najprv by sa mala vyko-

nať reforma v rozhlase 

a televízii a až potom by 

sa malo rozhodovať 

o zlúčení ozdravených inštitúcií. Myslím si, že minister kultú-
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ry ani štát nemajú jasné, akú úlohu má plniť televízia. Sloven-

ská televízia by mala mať jeden kvalitný okruh, lebo opäť prí-

du problémy s financovaním. Očakávam, že tento projekt ne-

bude úspešný, pretože sa sním nestotožnila herecká obec.“ 

Po stretnutí J. E. Theodor Sedgwick pred novinármi pove-

dal, že má s primátorom Rybníčkom veľa spoločného, lebo 

tiež začal ako žurnalista a až neskôr odišiel do sveta obchodu. 

Primátor ma informoval o plánovanej reštrukturalizácii mest-

ského úradu a o opatreniach, ktoré povedú k vyššej transpa-

rentnosti mesta. Oznámil, že pán primátor ma pozval na letný 

festival Bažant Pohoda 2011. Považuje mesto Trenčín za zau-

jímavú lokalitu pre amerických investorov, pretože je 

v blízkosti hranice s Českou republikou a s hlavným mestom 

Slovenska Bratislavou je spojený diaľnicou.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček doplnil, že mesto Trenčín 

má problémy s nedostatkom ubytovacích kapacít, preto plánu-

je masívnejšiu výstavbu ná-

jomných bytov. Po skončení 

návštevy a po stretnutí 

s novinármi si hosť prezrel 

Mierové námestie a nazrel 

i do priestorov Trenčianske-

ho múzea, kde ho previedla 

riaditeľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová. Ďalšia cesta J.E. Theodora Sed-

gwicka viedla do Dubnice nad Váhom, kde sa zúčastnil odo-

vzdania leteckého simulátora vrtuľníka Mi-17 CT. Pri ceste 

späť do Bratislavy sa ešte v Trenčíne zastavil a navštívil do-

minantu Trenčína, Trenčiansky hrad. 

vlastné poznámky 

 

Do Trenčína dňa 21. marca 2011 zavítal podpredseda Vlá-

dy a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej re-
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publiky Ing. Ján Fígeľ. Dopoludnia na prvom peróne želez-

ničnej stanice v Trenčíne slávnostne uviedol do prevádzky 

dvojposchodový osobný vlak „Lucia“ za účasti predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr. 

Richarda Rybníčka a ďalších hostí.  

Po privítaní hostí hovorcom Železnič-

nej spoločnosti Slovensko Alexandrom 

Buzinkajom sa k prítomným prihovoril 

minister Ing. Ján Fígeľ. Vo svojom 

krátkom príhovore povedal, že „tento 

vlak je pre ľudí, aby cestovali dôstojnej-

šie, pohodlnejšie, bezpečnejšie a rýchlejšie. Táto vlaková sú-

prava pomenovaná „Lucia“ je jednou z desiatich súprav, ktoré 

budú na Slovensku voziť do práce, za turistikou, na návštevy, 

teda všade tam, kde je potrebné. Prvá podobná vlaková súpra-

va pomenovaná „Jánošík“ jazdí dvakrát denne na trase Tren-

čín – Žilina. Sedem takýchto súprav bude premávať na západ-

nom a strednom Slovensku a tri na východnom Slovensku. 

Tieto novoty v preprave cestujúcich sú súčasťou európskeho 

projektu obnovy vozidiel na železnici v celkovej hodnote 231 

miliónov eúr. Slovensko dostane celkom 32 takýchto súprav.“ 

Vyslovil presvedčenie, že nové vlakové súpravy utvrdia dôve-

ryhodnosť občana na cestovanie železnicou.  

Na príhovor ministra nadviazal generálny riaditeľ Škoda 

Vagónka Ostrava Ing. Jíří Paruza, ktorý povedal, že „novými 

vlakovými súpravami, ktoré dodajú na Slovensko chcú pri-

spieť k zlepšeniu kultúry cestovania a želám si, aby dnes po-

krstená vlaková súprava „Lucia“ doviezla všetkých cestujú-

cich včas a na miesto, kde sa vybrali. 

Oficiálne prejavy ukončil generálny riaditeľ Železničnej 

spoločnosti Ing. Karol Kraus, ktorý vyjadril radosť nad tým, 

že táto súprava nebude posledná, ale že po nej budú nasledo-
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vať ďalšie. Zaželal všetkým cestujúcim dnes príjemnú jazdu, 

ale aj v budúcnosti. Celý tento akt mal aj duchovný rozmer, 

ktorý mu dalo pokrstenie nového vlaku „Lucia“ dekanom 

Trenčianskej farnosti Mgr. 

Milanom Kupčíkom. Potom 

všetci hostia absolvovali prvú 

jazdu do Nového Mesta 

a späť do Trenčína. Jazdu si 

pochvaľovali aj prítomní vo-

zičkári z trenčianskeho re-

giónu, pretože pre nich bol 

vstup do vlaku zabezpečený závesnou pohyblivou rampou 

a vyčlenenými miestami vo vozni. 

Po absolvovaní cesta do Nového Mesta nad Váhom a späť 

do Trenčína čakalo ministra Ing. Jána Fígeľa rokovanie na 

Mestskom úradu v Trenčíne s primátorom Mesta Trenčín Mgr. 

Richardom Rybníčkom, predsedom Trenčianskeho samo-

správneho kraja 

MUDr. Pavlom Sed-

láčkom, MPH so zá-

stupcami Ministerstva 

dopravy Slovenskej re-

publiky, Slovenskej 

správy ciest. Minister 

dopravy Slovenskej re-

publiky Ing. Ján Fígeľ 

informoval, že „v priebehu niekoľkých týždňov bude pripra-

vené memorandum o výstavbe nového cestného mosta, ktoré 

podpíšu zástupcovia ministerstva dopravy, Mesta Trenčín 

a Trenčianskeho samosprávneho kraja. S ním by mala byť vy-

hlásená aj nová súťaž na výstavbu mosta, čo by umožňovalo 

začať s výstavbou mosta už v roku 2011, pretože predchádza-

júcu súťaž Úrad pre verejné zaobstarávanie zrušil. 
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„Prečo dnes ešte nejazdíme po novom moste je mnohým 

známe. Trenčania v minulých rokoch počuli už množstvo sľu-

bov, ale výstavba mosta zostávala v nedohľadne. S ministrom 

dopravy sme mali o realizácii nového mosta viacero rokovaní. 

Zhodli sme sa na tom, že je čas prejsť od sľubov ku skutkom. 

Ako mi dnes potvrdil, v dohľadnej dobe skutky nastanú.“ 

skonštatoval primátor Mgr. Richard Rybníček.  

Súčasťou rokovania bola modernizácia železničnej trate 

v Trenčíne. Minister dopravy Ing. Ján Fígeľ konštatoval, že 

„za týmto projektom je 

už desať rokov príprav.  

V prípade, že by sa sú-

časný variant zastavil, tak 

nik nezaručí finančné 

krytie z Európskych fon-

dov na iný variant. Oce-

ňujem otvorenú diskusiu 

na túto tému. Každá po-

dobná stavba je nákladná a nikdy s ňou nebudú všetci spokoj-

ní. Celý proces modernizácie stál 30 miliónov eúr. Z môjho 

hľadiska ba sa mal variant cez mesto odľahčiť pre obyvateľov 

mesta Trenčín. Verím, že železnica bude pre obyvateľov a pre 

mesto prínosom a nebude ich rozdeľovať. Prisľúbil som, že na 

to dohliadnem,“ povedal po stretnutí minister dopravy Ing. Ján 

Fígeľ.  

Na záver rokovania primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček dodal, že „okrem uzavretia zmlúv na vyvolané in-

vestície a minimalizovanie negatívnych dopadov na mesto 

Trenčín  bude pre neho dôležitý aj termín začiatku výstavby 

nového mosta. Z môjho pohľadu sa až následne môže začať s 

modernizáciou trate.“ 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 163/1/2011 
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Mesto Trenčín začalo koncom mesiaca marca 2011 obyva-

teľom mesta Trenčín roznášať platobné výmery za komunálny 

odpad a daň z nehnuteľností vlastnými pracovníkmi. Na túto 

službu v minulosti mesto Trenčín využívalo Slovenskú poštu. 

V rámci šetrenia finančných prostriedkov platobné výmery 

roznášali pracovníci Mestského úradu v Trenčíne. V prípade 

nezastihnutia poplatníka na adrese trvalého pobytu si platobné 

výmery mohli vyzdvihnúť osobne v obradnej miestnosti od 

19. apríla do 3. mája  2011. V prípade nevyzdvihnutia zásielky 

bude táto po 3. máji 2011 považovaná za doručenú. 

www.trencin.sk 03.03.2011 

pomocná evidencia 190/1/2011 

 

Mesto Trenčín na svojej webovej stránke dňa 29. marca 

2011 zverejnilo oznam, že podniká všetky kroky na odstráne-

nie nedostatkov, na ktoré poukázal Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Trenčíne, aby bola krytá plaváreň sprevádz-

kovaná. Tri najdôležitejšie nedostatky – opláštenie vyrovnáva-

júcich nádrží, výmena prírub bazénových vpustí a kompletné 

zalepenie pretekajúceho bazéna už boli odstránené. Okrem to-

ho boli zrenovované lavičky v bazénovej časti, vymaľované 

a opravené steny plavárne a opravená poškodená dlažba. Bola 

opravená pokazená vzduchotechnika. Boli teda vykonané 

všetky práce, na ktoré krytá plaváreň čakala niekoľko rokov. 

Ešte pred zhodnotením Regionálneho úradu verejného zdra-

votníctva v Trenčíne by sa mali vykonať drobné opravy 

a upratovanie nevyhnutné pre jej sprevádzkovanie.  

Mesto Trenčín nepreberá žiadne pozdĺžnosti predchádzajú-

ceho správcu a nebude rešpektovať permanentky ním vydané. 

www.trencin.sk 29.03.2011 

pomocná evidencia 191/1/2011 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.trencin.sk/
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Mladí ľudia z Trenčianskeho kraja sa v treťom marcovom 

týždni 2011 zúčastnili na medzinárodnej výmene v rumun-

skom mesta Arad spolu s ďalším skupinami z Grécka, Poľska, 

Bulharska a Turecka. Prostredníctvom divadelnej tvorby sa 

učili vytvárať si postoje voči diskriminovaným menšinám. 

Ako informovala líderka päťčlennej skupiny Lenka Kri-

žanová, téme sociálnej inklúzie menším v jednotlivých kraji-

nách sa počas dní výmeny venovali vo voľných diskusiách 

a divadelných workshopoch. V bežnom živote sme denne kon-

frontovaní s rozličnými situáciami. Môžeme sa na veci 

z diaľky prizerať, alebo do nich akčne vstúpiť. Samotný názov 

projektu ukrýval v sebe výzvu Herec alebo divák?!?, ktorá re-

flektuje na súčasné dianie v krajinách Európskej únie. 

„Predstavenie bolo spojením zvukových improvizácií 

a hraných scénok s tematikou sociálnej inklúzie – zákaz svad-

by s moslimskou ženou a odmietnutie pomoci úradníčky gréc-

ky hovoriacemu občanovi.“ Do druhého opakovania scénok 

mohli diváci vstúpiť, vymeniť sa za niektorú z postáv a zahrať 

príbeh do vlastného konca. Mladých ľudí na výmenu do Ru-

munska vyslalo Kultúrne centrum Aktivity v Trenčíne, ktoré 

plánuje zúčastniť sa ďalších medzinárodných výmen 

a rovnako byť aj hostiteľom pre účastníkov zo štyroch iných 

krajín v Trenčíne. Tieto výmeny boli financované 

z prostriedkov Európskej komisie. pritom sa na účastníci spo-

lupodieľali 30 % z celkových cestovných nákladov. Výmena 

je určená ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí majú chuť 

spoznať nových ľudí, cestovať a baviť sa.  

www.sme.sk 05.04.2011  

pomocná evidencia 198/1/2011  

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8035540&ids=6
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Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa             

4. apríla 2011 na tlačovej konferencii po jednosto dňoch vo 

funkcii za účasti viceprimátora JUDr. Milana Kováčika 

a poslankyne dlhodobo uvoľnenej pre výkon funkcie Mgr. 

Renáty Kaščákovej  predstavil zástupcom médií výsledky 

auditov, ktorých zámerom bolo zoznámiť ich s aktuálnym sta-

vom financova-

nia mesta Tren-

čín, ale aj získať  

odporučenia au-

ditórov, ako sa-

novať  zložitú si-

tuáciu v meste a 

vyhnúť nútenej 

správe (bankrotu) 

mesta. Primátor Mgr. Richard Rybníček konštatoval, že po 

vykonaných auditoch informuje o tom, že mesto je katastro-

fálnej finančnej situácii. Každý deň vedenie mesta musí za-

oberať tým, aby 

nespadlo do núte-

nej správy. Dlh na 

jedného obyvateľa 

stúpol zo 470 eúr 

na 714 eúr. Celko-

vý dlh Mesta Tren-

čín je 40 miliónov 

eúr. Bežné ročné 

príjmy Mesta 

Trenčín sú vo výške 26 miliónov eúr. Z nich tento rok nepou-

žije 5 miliónov eúr, pretože pôjdu na zaplatenie dlhov. Len pre 

zaujímavosť treba uviesť, že v roku 2010 činili výdavky mesta 

32 miliónov eúr. Z uvedených skutočností vyplýva, že Mesto 

Trenčín bude mať finančné prostriedky len na plnenie základ-
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ných úloh ako odvoz domového odpadu, zeleň, osvetlenie 

a čistota mesta. Primátor sa priznal, že nevie ako bude finan-

covať nadštandardné služby, ktoré boli pokrývané z rozpočtu 

mesta. Ďalej informoval, že v nedeľu 3. apríla 2011 celý deň 

rokoval s poslancami mesta a zoznamovali sa s výsledkami 

auditov a predstavili reštriktívny rozpočet mesta. Audity po-

tvrdili to, o čom sa v Trenčíne už dávno šuškalo, že mesto la-

víruje na hrane nútenej správy. Tento stav bol spôsobený ne-

uváženými investíciami, netransparetným riadením mesta, 

zvýhodňovaním úzkej skupiny podnikateľov pri poskytovaní 

služieb, nedodržiavaním postupov, ktoré vyplývajú mestu zo 

zákona o rozpočtových pravidlách. Podľa primátora Mgr. Ri-

charda Rybníčka mesto nereagovalo adekvátne na krízu a fakt, 

že od roku 2008 došlo k rapídnemu poklesu príjmov miest 

a obcí a Mesto Trenčín pokračovalo aj napriek tomu pokračo-

valo v nezodpoved-

nom míňaní pro-

striedkov mesta bez 

adekvátneho krytia 

rozpočtom a výraz-

ne zvyšovalo zadlže-

nosť mesta. Dnes za 

to musíme platiť vše-

tci. 

Výsledkom tohto absolútneho zlyhania pri riadení mesta sú 

pripravené dve trestné oznámenia na neznámeho páchateľa, 

pretože zistené nedostatky sú závažného charakteru  vykazuje 

znaky trestného činu porušovania povinností pri správe cu-

dzieho majetku. Sú nimi prehnané a často neodôvodené platby 

za služby, ktoré boli poskytované mestu. Výsledkom konania 

bývalého vedenia je to, že mesto Trenčín dlhuje celkovo tak-

mer 40 miliónov eur a až trinásť miliónov eur musí tento rok 
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ísť len na úhradu nezaplatených záväzkov mesta, t. j. preplate-

nie faktúr po lehote splatnosti.  

V súvislosti s auditmi budú podané dve trestné oznámenia 

na neznámeho páchateľa. Zistené nedostatky v zmluvnej 

agende, najmä čo sa týka tovarov a služieb boli tak závažné, 

že došlo k porušeniu povinností v rozpore so zákonom 

o majetku obcí, zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom 

mesta a zákona o obecnom zriadení. Predmetnými porušenia-

mi vznikol závažný protiprávny stav, kedy mestu vznikla ško-

da, preto sme oprávnený vykonať kroky na vykonanie osobnej 

zodpovednosti voči zodpovedným osobám či už v trestno-

právnej zodpovednosti, ktoré škodu mestu spôsobili a ktoré 

vykazovali znaky trestného činu porušovania povinností 

k správe cudzieho 

majetku. V závere 

volebného obdobie 

sa zistili podpísané 

dodatky k zmluvám 

bez schválenia mest-

ským zastupiteľ-

stvom v celkovom 

objeme jeden milión 

eúr. Niektorí, ktorí 

sa podieľali na takejto činnosti boli prepustení.  

Audity ukázali aj to, že Mestský úrad v Trenčíne bol riadne 

mocensky, nie manažérsky. Mesto pripravuje rozsiahlu re-

štrukturalizáciu. Jej súčasťou bude aj prepúšťanie. Viaceré 

funkcie mesto bude spájať. Mesto Trenčín zamestnáva 1.096 

ľudí, z toho 465 je pedagógov a 226 úradníkov. Ďalších ľudí 

zamestnáva v rozpočtových organizáciách mesta. Mesto 

v súčasnej dobe oslovuje miestnych zamestnávateľov so žia-

dosťami o prijatie ľudí, ktorých sa reštrukturalizácia dotkne. 

Primátor konštatoval ale, že prepúšťanie sa nedotkne učiteľov. 
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Verejnosť si často neuvedomuje, že mestá musia hospodáriť 

s vyrovnaným rozpočtom. Preto tie očakávania, na ktoré boli 

zvyknutí občania, športové kluby, kultúrne inštitúcie sa nebu-

dú môcť naplniť. Dnes je mesto v situácii, že si nemôže zobrať 

úver na to, aby pokryl tie najdôležitejšie, kritické investície. 

Mesto pripravuje reštrukturalizáciu, ktorou zabezpečí prevza-

tie výkonu bývalých rozpočtových organizácií do správy mes-

ta, ktoré nehospodárili efektívne. Výrazne zoštíhlilo svoj roz-

počet na chod mesta o 30 %, zaviedlo elektronické aukcie pre 

nákup tovarov a služieb, kde tiež predpokladá výrazné úspory 

po vzore iných miest.  Za prioritu považuje zachovávať tie 

služby mesta, ktoré sú potrebné na chod mesta ako sú čistota 

mesta, odpadové hospodárstvo, doprava, osvetlenie. Dnes sa 

prioritne rieši to, aby sa primäli veritelia znížiť ceny pri za-

chovaní kvality služieb. Vracajú sa tie zmluvy za služby mes-

tu, ktoré neboli podľa nášho názoru v súlade so zákonom.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 197/1/2011  

 

Pred budovou Mestského úradu v Trenčíne dňa 4. apríla 

2011 dopoludnia protestovali študenti Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. Od primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

chceli od neho počuť vysvetle-

nie, čo si myslí o škole, ktoré 

vyjadril v Televízii Markíza. 

Hneď na úvod svojho príhovo-

ru povedal „ospravedlňujem sa 

vám za to, že som vám sťažil 

už tak veľmi zlú situáciu 

v súvislosti s univerzitou. Vše-

tci vieme, že nie všetko je v nej 

v poriadku, i keď je na škole aj mnoho dobrého.“ 
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Mesto Trenčín nie je zriaďovateľom univerzity, ale aj jeho 

výroky, ktoré odzneli pri jeho súkromnom rozhovore s rekto-

rom univerzity, medializované neskôr zo strany univerzity 

v Televízii Markíza, dostali úplne iný obsah, ako boli mysle-

né. Boli výsledkom viacerých informácií a názorov, ktoré zís-

kal z odborných kruhov o Trenčianskej univerzite na kvalite 

vzdelávania. Tieto stanoviská by nemali byť chápané študent-

mi ako im škodlivé, ale skôr ako nástrojom, ktoré by mohli 

univerzite v konečnom dôsledku pomôcť. A to v ich tlaku vy-

vinutých na kompetentných, v tomto prípade na vedenie uni-

verzity a ministerstvo školstva. Primátor Rybníček zovšeobec-

nil, že problémy, ktoré sa dotkli Trenčianskej univerzity sa do-

týkajú aj iných slovenských škôl, ale len tá trenčianska dopla-

tila na medializáciu káuz. Vyzval preto ministerstvo školstva, 

aby sa zaoberalo aj inými školami a aby sa vyvinul tlak na re-

formu vysokého školstva. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček zvýraznil, že stojí za štu-

dentmi univerzity a želá si, aby v Trenčíne študovali aj naďa-

lej. „Dnes sa vyvinula tak trochu zvláštna situácia, ktorá by sa 

dala charakterizovať, 

že ja by som vám 

chcel ublížiť. Opak je 

pravdou, lebo ja vám 

chcem pomôcť. 

Chcem, aby ste tu 

študovali, aby ste boli 

študentmi kvalitnej 

univerzity, aby som 

mohol prípadným in-

vestorom, ktorí prídu do mesta ponúknuť svoje výrobné kapa-

city, hovoriť, akú máme špičkovú školu. Zároveň si želám, 

aby ste dostávali adekvátne vzdelanie a nemuseli sa po ukon-

čení štúdia báť či sa uplatníte na trhu práce. 
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www.trencin.sk 04.04.2011 

pomocná evidencia 196/1/2011 

 

„Samospráva prežíva v súčasnom období zložité obdobie. 

Je preto dôležité,  aby  miestna a regionálna samospráva spo-

lupracovali, pretože sme na jednej lodi,“ zdôraznil 7. apríla 

2011 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH  v úvode 5. spoločného stretnutia sta-

rostov a primátorov s predstaviteľmi Trenčianskeho samo-

správneho kraja v Trenčianskych Stankovciach.  

Najväčšiu diskusiu prítomných vyvolala podaná informácia 

o redukcii železničných tratí v regióne. MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH zdôraznil, že Trenčiansky samosprávny kraj nie je 

gestorom rušenia železničných tratí. Účastníci stretnutia vy-

jadrili zásadný nesúhlas s postupom Železníc Slovenskej re-

publiky pretože pripomienky miestnej a regionálnej samo-

správy neboli  akceptované a žiadali postup železníc  prehod-

notiť.  Zároveň žia-

dajú, aby v budúc-

nosti boli akcepto-

vané všetky opráv-

nené požiadavky 

miestnej a regio-

nálnej samosprávy. 

Predseda Trenčian-

skeho samospráv-

neho kraja pripo-

menul, že nesúhlasí 

s prechodom kom-

petencií v oblasti železničnej dopravy na samosprávne kraje, 

pretože na takýto prechod nie je organizačne a ekonomicky 

pripravený. 
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Primátor Mesta Partizánske a zároveň podpredseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Božik upozor-

nil na ničenie  ciest 2. a 3. triedy vodičmi kamiónov, ktorí sa 

snažia vyhnúť plateniu mýta na  cestách 1. triedy. Kompetent-

ných  vyzval,  aby zmenou legislatívy upravili tento nevyho-

vujúci stav.  

Primátor Ilavy Ing. Štefan Daško upozornil, že na toto 

spoločné rokovanie neprišli   poslanci Národnej rady Sloven-

skej republiky za strany vládnej koalície z nášho kraja i keď 

boli pozvaní. Naopak sa na rokovaní zúčastnili  a vystúpili 

poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za opozičnú 

stranu Smer –Sociálna demokracia Jaroslav Baška  Dušan 

Bublavý. 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH pripomenul, že je veľa tre-

cích plôch je  medzi miestnou a regionálnou samosprávou  po 

novele zákona o sociálnych službách. Pretrvávajú mnohé ne-

jasnosti, ako napríklad kto bude platiť za klientov, kto ich má 

posudzovať, kapaci-

ty v kraji nepostaču-

jú, nie sú zohľadne-

né  platby všetkým 

neziskovým organi-

záciám  za sociálne 

služby  podľa ich 

predstáv.  

Na stretnutí od-

zneli aj informácie 

o čerpaní eurofon-

dov v kraji,  ako aj 

praktické informácie pred blížiacim sa sčítaním obyvateľstva. 

Viacerí účastníci označili stretnutie za obojstranne užitočné 

a treba v tejto tradícii pokračovať. 

www.tsk.sk 07.04.2011 

http://www.tsk.sk/
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa dňa 7. ap-

ríla 2011 stretli na ďalšom zasadnutí. Hlavnými bodmi prog-

ramu zasadnutia boli: 

1. postúpenie dlhu voči zhotoviteľovi novej letnej plavárne vo 

výške 2,3 milióna eúr vybranej banke; 

2. uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Idea Grande, ktorá 

plánuje v lokalite Za mostami vybudovať takmer 700 by-

tov; 

3. harmonogram zasadnutí mestskej rady a mestského zastupi-

teľstva; 

4. odvolanie riaditeľky Sociálnych služieb mesta Trenčín; 

5. zrušenie predaja pozemku prevádzkovateľovi karanténnej 

stanice; 

k bodu 1) bola podaná informácia, že na základe zmluvy ok-

tóbra 2009 novú letnú plaváreň na Ostrove v roku 2010 vybu-

dovala spoločnosť VOD-EKO Trenčín. Vysúťažená suma za 

práce bola 5,4 milióna eúr. Mesto Trenčín však z tejto sumy 

nezaplatilo ešte 2.308.534,42 eúr. V súčasnej kritickej finanč-

nej situácii nemá Mesto Trenčín na uhradenie tejto sumy fi-

nančné prostriedky. So spoločnosťou sa Mestu Trenčín podari-

lo dohodnúť odsun splátky na koniec apríla 2011. Mestu 

Trenčín hrozil pád do ozdravného režimu a následne do núte-

nej správy ministerstva financií. Mestskí poslanci preto jedno-

hlasne schválili postúpenie pohľadávku spoločnosti VOD-

EKO Trenčín Všeobecne úverovej banke, ktorá predložila 

najvýhodnejšiu ponuku. Mesto Trenčín  bude tejto banke po-

hľadávku splácať štyri roky s fixným úrokom 3,89 %. Mesač-

ne bude teda platiť zhruba 52 tisíc eúr za niečo, čo je pre chý-

bajúce inžinierske siete nepoužiteľné. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček uviedol, že nová letná 

plaváreň je príkladom toho, s čím musí samospráva mesta 

denno-denne bojovať. „Situácia je kritická. Každý deň mestu 

končia splatnosti faktúr, každý deň sanujeme dlhy a snažíme 



111 

 

sa udržať nádej, že o zvládneme. Čaká nás tvrdý rozpočet, kto-

rý sa nedotkne len mestského úradu, ale aj všetkých obyvate-

ľov od najmenších detí po seniorov. Otázne je či nájdeme po-

chopenie u občanov mesta. Situácia je naozaj kritická 

a nevylučujem, že v priebehu dvoch až štyroch týždňov sa bu-

deme musieť zaoberať či nútená správa nebude najlepším rie-

šením pre toto mesto. Tie dlhy sú obrovské.“ Neskôr 

v rozhovore pre média uznal primátor poznámku redaktora, že 

charakterizoval situáciu mesta jednoducho ako „masaker“. 

„Denno-denne sa stretávam s požiadavkami občanov na rôzne 

investičné akcie, na podporu akcií v športe, kultúre, na ktoré 

jednoducho nie sú prostriedky. 

k bodu 2) jeho súčasťou malo byť schvaľovanie návrhu na 

uzatvorenie zmluvy o porozumení, o záväzkoch a o uzavretí 

budúcich zmlúv so spoločnosťou Idea Grande a.s. Ide o veľký 

projekt, ktorý ráta s výstavbou až 676 bytov, pričom mesto by 

pre svoje potreby 225 bytov. Projekt počíta s príchodom výz-

namného investora. Návrh prešiel rokovaním majetkovej a fi-

nančnej komisie a mestskej rady. Návrh je v súlade s Plánom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Po diskusiách 

s poslancami bolo rozhodnuté o tom, že návrh mestské zastu-

piteľstvo vezme len na vedomie. „Napriek tomu, že predlože-

ný návrh je veľmi dôležitý, ešte si vezmeme čas na diskusie, 

aby sme doladili detaily zmlúv, keďže nechcem tlačiť na pí-

lu,“ komentoval primátor Mgr. Richard Rybníček. Súčasne 

zaviazal prednostu mestského úradu, aby zabezpečil vypraco-

vanie návrh novej zmluvy, v ktorej budú zapracované pripo-

mienky poslancov, nimi predložené do piatich dní. Následne 

prednosta zabezpečí stanovisko investora do najbližšieho za-

sadnutia mestského zastupiteľstva.  
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Vyjadrenia poslancov: 

- Ing. Michal Urbánek uviedol, že projekt ako ideu podpo-

ruje, ale mesto si v súčasnej finančnej situácii nemôže do-

voliť byť garantom projektu; 

- JUDr. Ján Kanaba uviedol, že nové nájomné byty pritiah-

nu investorov; 

- Mgr. Ladislav Pavlík uviedol, projekt sme neodmietli, ide 

len o eliminovanie toho, že mesto si berie na seba neprime-

rané riziko za podnikateľa; 

- Mgr. Renáta Kaščáková uviedla, že byty sú na prilákanie 

investorov; 

- Ing. Róbert Lifka ozrejmil obavy niektorých poslancov 

a to, že by sa nenašli záujemcovia o nájomné byty; 

- Mgr. Richard Rybníček konštatoval, že investori sa ne-

ustále zaujímajú o pôsobenie v Trenčíne. V súčasnosti me-

dzi ich požiadavky nepatrí len získanie pozemku na vý-

stavbu výrobných hál, ale aj podmienky pre život ich pra-

covníkov, teda bývanie. Mesto Trenčín v súčasnosti eviduje 

cca 600 žiadostí o nájomný byt, pričom podľa analýzy jed-

nosto žiadateľov spĺňa podmienky pre jeho pridelenie. 

k bodu 3) poslanci schválili harmonogram zasadnutí mest-

skej rady a mestského zastupitestva so zmenami, predložené 

viceprimátorom JUDr. Milanom Kováčikom, podľa ktorého 

mestské zastupiteľstvo bude začínať o 10,00 h a mestská rada 

o 14,00 h. Najbližšie mestské zastupiteľstvo bolo preložené 

z 12. na 19. mája 2011. Primátor Mgr. Richard Rybníček kon-

štatoval, že „vzhľadom na nepriaznivú situáciu Mesta Trenčín 

je potrebné, aby sa poslanci stretávali častejšie a to najmenej 

jeden raz mesačne, vrátane obdobie letných prázdnin.  

k bodu 4) poslanci schválili odvolanie z funkcie riaditeľky 

Sociálnych služieb Mesta Trenčín PhDr. Aleny Laboreckej po 

predchádzujúcom súhlase komisie sociálnych vecí a verejného 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Vo funkcii ju 
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od 8. apríla 2011 nahradila doterajšia zástupkyňa Edita Pre-

kopová. 

k bode 5) poslanec JUDr. Ján Kanaba navrhol zrušenie 

uznesenia z 15. novembra 2010, v ktorom predchádzajúce 

mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku o výmere 

2.902 m2 pre občianske združenie Tierhilfe, ktoré prevádzku-

jee karanténnu stanicu v lokalite Zámostie. Malo slúžiť pre ich 

potreby. Občianske združenie ho získalo za jedno euro. Keďže 

občianske združenie Tierhilfe vypovedalo zmluvu a koncom 

apríla 2011 končí prevádzku stanice, poslanci uznesenie zruši-

li. 

k bodu 6) V závere rokovania mestského zastupiteľstva vy-

jadrili poslanci svoje požiadavky v interpelácii: 

- PhDr. Leo Kužela vzniesol otázku na termín rekonštrukcie 

Ulice Zelnice v mestskej časti Kubra; 

- PaedDr. Daniel Beníček vzniesol otázku či sa budú rušiť 

kluby dôchodcov; 

- Ján Babič mal otázku koľko stáli mesto Trenčín investície 

v súvislosti s modernizáciou železničnej trate; koľko stáli 

náhradné domy pre obyvateľov Orechového; kedy mesto 

zverejní sľúbenú dokumentáciu v súvislosti s modernizá-

ciou mesta a plán organizácie výstavby; 

- Mgr. Ladislav Pavlík mal otázku na stav vyšetrenia inci-

dentu z 25. marca 2011, keď dvojica hajlujúcich mladíkov 

dobodala dvoch mužov pred budovou mestskej polície pod 

dohľadom kamerového systému; mal dotaz či je vypraco-

vaný plán práce a koncepcia rozvoja športu; 

- Ing. Peter Gašparovič mal otázku, kedy mesto majetkovo 

dorieši problém vlastníkov garáží na sídlisku Juh; 

- Eduard Hartmann mal otázku či bola akceptovaná výzva 

na získanie eurofondov určených na rekonštrukcie škôl; 

- Ing. Michal Urbánek mal otázku, že ako dopadlo šetrenie 

zmluvy o predaji parkoviska na Námestí sv. Anny; 
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- Ing. Róbert Lifka mal otázku či budú na internete zverej-

nené aj interpelácie za posledných päť rokov; 

- Branislav Zubričaňák mal otázku či mesto vybuduje 

spomaľovacie prahy na uliciach Východná a generála Slo-

bodu; 

bod Rôzne) hlavná kontrolórka Ing. Libuša Zigová vyjad-

rila svoje stanovisko k výsledkom auditov v meste. Závery sú 

podľa nej vágne a konštatovania subjektívne; Ing. Michal 

Urbánek otvoril otázku parkovania v administratívnej časti 

mesta a Vladimír Gavenda otvoril otázku zľavneného par-

kovného pre poslancov počas výkonu funkcie. 

www.trencin.sk 10.04.2011 

 

Výstavba nového mosta v Trenčíne sa začne stavať 

v mesiaci október 2011. Konečne ! Určite si povedalo veľa 

Trenčanov, veď tých sľubov už za tie roky dalo veľa funkcio-

nárov a všetko to išlo do vetra. Dňa 8. apríla 2011 to potvrdili 

v obradnej miestnosti 

Mestského úradu v Tren-

číne svojím podpisom 

minister výstavby, do-

pravy a regionálneho 

rozvoja Ing. Ján Fígeľ, 

predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček  

a riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Pavol Pavlásek 

v „Memorande o spolupráci na stavbe nového mosta“.  

Bližšie o výstavbe nového mosta informoval riaditeľ Slo-

venskej správy ciest Ing. Pavol Pavlásek : 

- verejná súťaž na dodávateľa stavby mosta bola zverejnená 

dňa 29. marca 2011; 

http://www.trencin.sk/
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- otváranie obálok s ponukami na stavebné práce bude 26.  

júna 2011; 

- stavebné práce začnú v mesiaci október 2011; 

- projekt je kompletne pripravený na realizáciu s právoplat-

ným stavebným povolením; 

- verejné obstarávanie na externého stavebného dozoru je 

ukončené; 

- riziká posunu začatia stavby môžu byť v prípade nepriazni-

vých poveternostných podmienok, vysokej hladiny Váhu, 

alebo archeologický nález; 

- most bude mať dĺžku 838 metrov; 

- most spojí mesto Trenčín s diaľničným privádzačom, prie-

myselnou zónou so sídliskom Juh, kde bude naväzovať na 

plánovaný juhovýchodný obchvat mesta; 

- celková dĺžka stavby aj s novou komunikáciou je 2,5 km; 

- celkové náklady na výstavbu nového mosta predstavujú 

čiastku 89 miliónov eúr, z toho vykryté z eurofondov 76 

miliónov eúr; 

- kolaudácia nového mosta na jeseň 2014; 

Po tejto podanej informácii podanej zo strany riaditeľa Slo-

venskej správy ciest sa k podpísaniu Memoranda vyjadril mi-

nister Ing. Ján Fígeľ, keď povedal, že „Trenčín ako mesto 

a Trenčín ako región 

patrí k dôležitým mes-

tám miestneho, regio-

nálneho a slovenského 

významu z hľadiska 

ekonomiky, dopravy, 

ale aj celkového poten-

ciálu Slovenskej repub-

liky. Aj dnes ráno pri 

príchode do Trenčína som si uvedomil akým ťažkým 

a ťažiskovým uzlom pre dopravu v meste je existujúci most 
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cez rieku Váh. Projekt, ktorý je pred tohoročným zahájením 

realizácie je veľmi dôležitou odpoveďou pre riešenie doprav-

nej situácie v Trenčíne, aby sa zlepšila priepustnosť dopravy 

pre miestnych ako aj pre návštevníkov cestovného ruchu ako 

aj pre investorov, ktorí kvalitné cesty potrebujú. Vďaka tomu-

to projektu sa realizuje významná časť juhovýchodného ob-

chvatu mesta Trenčín, aby sa obmedzil tranzit centrom mesta. 

Už v roku 1998 takýto obchvat bol trasovaný a po 13 rokoch 

prichádzame k myšlienke na jeho realizáciu. Prešlo už dosť 

rokov na to, aby sme to komentovali. ale ho realizovali. Je to 

dôležité nielen pre mes-

to, ale aj pre región na 

zlepšenie životných 

podmienok mesta a jeho 

okolia. Som presvedče-

ný, že investícia bude 

významnou injekciou 

oživenia hospodárstva 

regiónu. V závere svoj-

ho vystúpenia poďako-

val za Memorandum, ktoré vyjadruje súčinnosť a spolupráce 

medzi ministerstvom, správou ciest, samosprávnym krajom 

a mestom pri príprave projektu a následne pri realizácii 

a finalizácii. V memorande je vyjadrená súčinnosť štátnej 

správy a samosprávy a spoločná zodpovednosť za úspech, za 

výsledok tejto investície pre Trenčín a jeho okolie.“  

Po tomto príhovore nadišla slávnostná chvíľa, keď všetci 

štyri spomenutí podpísali Memorandum o spolupráci na stavbe 

nového cestného mosta a podaním si rúk vyjadril radosť nad 

dobre vykonanou prácou pre zdárny začiatok, priebeh a ukon-

čenie výstavby nového mosta cez Váh. 

K podpisu memoranda sa vyjadril aj predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, keď povedal, 
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„som úprimne rád, že výstavba nového mosta sa dostala do 

záverečného štádia, teda nadobudla reálne kontúry realizácie. 

Ako rodený Trenčan si pamätám, keď sa dostreľoval starý 

most  začal sa stavať ten, ktorý dožíva. Teším sa, že zažijem 

výstavbu nového mosta. Verím, že nový most poslúži zlepše-

niu dopravnej situácii mesta.“  

K podpisu Memoranda vyjadril primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že „je to veľký deň pre 

všetkých občanov mesta, ktorý tak dlho na most čakali. 

Chcem vyjadriť vďaku ministrovi Fígeľovi za intenzívnu an-

gažovanosť, aby sa dostala výstavba nového mosta do fáze 

realizácie. Vyjadril presvedčenie, že most sa začne stavať 

v tomto roku 2011 a súčasne sa poďakoval všetkým, ktorý sa 

v minulosti snažili o to, aby ten most tu stál. Som veľmi rád, 

že som dnes tu, keď sa rodí nová nádej pre občanov Trenčína 

a Slovenska“. 

Ako posledný sa k podpisu Memoranda vyjadril minister 

Fígeľ, keď povedal, že „85 % nákladov výstavby mosta po-

krýva Európska únia. Bez tohto podielu príspevku by bol tento 

projekt len snom, želaním. Zároveň treba doriešiť aj vlastnícke 

vzťahy starého a nového mosta. Znamená to, že starý most po 

rekonštrukcii zabezpečenou Slovenskou správou ciest prejde 

do správy Trenčianskeho samosprávneho kraja a nový most 

bude v správe Slovenskej správe ciest.  

vlastné poznámky 

 

V severnom prúdení vzduchu, ktoré spôsobilo chladnejšie 

počasie a zubaté slniečko pozvalo malých a veľkých občanov 

dňa 8. apríla 2011 k Pamätníku umučených na Brezine, aby si 

pripomenuli 66. výročie oslobodenia mesta Trenčín. Oslavy 

organizovalo Mesto Trenčín, Slovenský zväz proti fašistic-

kých bojovníkov a Jednota dôchodcov na Slovensku. 
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Po štátnej hymne Slovenskej republiky delegácie samo-

správnych orgánov, Armády Slovenskej republiky, politických 

strán, spoločenských 

organizácií a žiakov 

základných škôl položi-

li vence k pamätníku za 

znenia smútočného 

chorálu. Po recitácii 

básne prednesenou Bc. 

Vierou Štefulovou sa k 

zhromaždeným obča-

nom prihovoril primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Ryb-

níček. Vo svojom príhovore povedal, že „dnes sa stretávame 

na mieste, ktoré znamená pre toto mesto veľa. Práve tu ležia 

ľudia, vďaka ktorým my tu dnes môžeme slobodne stáť šťast-

ní, spokojní, lebo títo ľudia položili život za 

našu slobodu. Je treba sa v každej hektickej 

dobe zastaviť, zaspomínať a povedať, že 

aký je život zvláštny. Všetci sa niekam že-

nieme. Máme pocit, že všetko je dôležité 

a zrazu zistíme, že sú chvíle, na ktoré zabú-

dame, aj dobré, keď prídeme, postojíme a povieme si, že žije-

me vďaka iným ľuďom. Vďaka tým, ktorí za nás, za našu slo-

bodu položili svoj život. To je najviac, čo môže človek urobiť 

pri iných. Títo statoční ľudia sa obetovali pre nás, ktorí na 

týchto miestach stojíme. Aké dôležité je si to uvedomiť. Sme 

hrdí na to, že toto mesto môže byť dnes slobodné, šťastné, aby 

už žiadny človek nemal ambíciu nám vládnuť. Nikdy nesmie-

me dovoliť, aby si ktokoľvek uzurpoval toto právo. Aj dnes 

sme tu preto, aby sme si toto uvedomili, aby sme bojovali pro-

ti takým, ktorí si myslia, že to, čo sa stalo bolo dobré. Už to 

nikdy nesmieme dovoliť. Musíme to urobiť pre ďalšie generá-

cie, pre deti, ktoré tu dnes stoja a odovzdávať im tento odkaz. 
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Aby aj tieto deti vedeli, že fašistické zverstvá boli tie najhoršie 

v ľudských dejinách, ktorý výsledkom boli tu ležiace mŕtve 

telá, ktoré sa obetovali za našu slobodu. Vzdávam hold všet-

kým, ktorí sa o našu slobodu zaslúžili.“ 

Na príhovor primátora nadviazal predseda Ústrednej rady 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Seč-

kár. Vo svojom príhovore zdôraznil, že členovia Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov každoročne si každoročne 

svojou účasťou pripomínajú chvíle, keď 

so zbraňou v ruke bránili národnú slobo-

du. V ďalšej časti príhovoru priblížil chví-

le pred šesťdesiatimi šiestimi rokmi, keď 

Trenčín na sklonku druhej svetovej vojny 

oslobodili sovietski a rumunskí vojaci. Po 

ich bleskovom útoku Nemci sotva z mesta 

ušli, stačili však vyhodiť do povetria oba mosty cez rieku Váh. 

Boje a ostreľovanie mesta pokračovalo z druhej strany Váhu 

ešte dvadsať dní. Boje na území vtedajšieho okresu Trenčín si 

vyžiadalo  životy 1.380 Rumunov, 1.255 Sovietov a zahynulo 

171 civilistov. Boje v Trenčianskom okrese skončili 30. apríla 

1945. Dva týždne po skončení druhej svetovej vojny dňa 22. 

mája 1945 sa našlo v Dušovej doline trenčianskej Breziny se-

dem hromadných 

hrobov, v ktorých 

bolo 69 zastrele-

ných tiel. Išlo 

o mučených parti-

zánov a civilistov 

s antifašistickým 

zmýšľaním, ktorých 

Nemci aj za pomoci 

Hlinkových gárd 

mučili v budovách 
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terajšieho Krajského súdu v Trenčíne a Slovenského štatistic-

kého úradu v Trenčíne od októbra 1944 do apríla 1945. Po 

krutom mučení ich doviezli na Brezinu, zastrelili alebo uškrtili 

a hodili do hrobu. Po exhumácii 43 umučených bolo identifi-

kovaných. Najmladší Jozef Chrenko z Dubodiela mal len 19 

rokov. Medzi umučeným boli muži aj ženy, ale aj cudzinci zo 

Sovietskeho zväzu, Spojených štátov amerických, Česka, Ra-

kúska, Maďarska a Francúzska. Telá pochovali pri pamätníku 

nad čerešňovým sadom.  

Záver pietneho aktu bol ukončený hymnickou piesňou. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 183/1/2011 

 

Dňa 11. apríla 2011 doručilo Mesto Trenčín vysielateľovi 

Televízie Trenčín „Spoločnosti Slovakia okolo sveta“ výpo-

veď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mestskej 

televízie. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť od 

dňa 1. mája 2011. Mesto Trenčín už nechce mať zmluvu s 

Trenčianskou televíziou.  

„Súčasťou zmluvy s mestom Trenčín bola aj podmienka 

dodržiavania Zákona o vysielaní a retransmisii. Spoločnosť 

Slovakia okolo sveta, s. r. o. však tento zákon viacero ráz po-

rušila, keď nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť vysiela-

nia. Svojimi právoplatnými rozhodnutiami to v minulom ob-

dobí konštatovala Rada pre vysielanie a retransmisiu. Tým po-

rušila aj podmienky zmluvy s Mestom Trenčín, ktoré sa roz-

hodlo zmluvu vypovedať. Dôvodom pre vypovedanie zmluvy 

bol narastajúci počet porušení zákona, ich intenzita, okolnosti 

porušenia zákona a najmä na závažnosť následkov spojených 

s protiprávnym konaním spoločnosti „Slovakia okolo sveta“ 

ako vysielateľa. Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka je 

nevyhnutné, aby sa mesto dištancovalo od takéhoto konania. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8074379&ids=6
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„Je nemysliteľné, aby mesto zo svojho majetku, teda verej-

ných financií, naďalej podporovalo konanie vysielateľa, ktorý 

svojim konaním neustále porušuje zákon a dôsledok takéhoto 

konania je v pria-

mom rozpore s ve-

rejným záujmom,“ 

skonštatoval  primá-

tor. 

Riaditeľ Tren-

čianskej televízie 

Ing. Peter Hlucháň 

hovorí, že ide o ďal-

šie unáhlené roz-

hodnutie primátora.  „Považujem to za nedemokratický krok, 

za politickú hru, ktorú neviem v tejto chvíli dešifrovať.“ Sú-

časne dodal, že výpoveď dá analyzovať svojim právnikom. 

„Verím, že to skončí happyendom a primátor sa Televízii 

Trenčín ospravedlní a stiahne výpoveď.“ 

Zmluva je dedičstvo z minulosti, s prevádzkovateľom 

Trenčianskej televízie, spoločnosťou Slovakia okolo sveta, 

ktorú uzavrelo mesto v júni 2001. Už v roku 2003 sa snažilo 

nové vedenie zmluvu vypovedať, ale právnici vtedy skonšta-

tovali, že je nevypovedateľná. Dokonca bývalý primátor Ing. 

Branislav Celler ju nazval nepriestrelnou. Od roku 2001 vy-

platilo mesto Trenčín spoločnosti prevádzkujúcej vysielanie 

regionálnej trenčianskej televízie 1,6 milióna eúr. 

www.sme.sk 12.,04.2011  

pomocná evidencia 215/1/2011 

 

Dňa 12. apríla 2011 vo večerných hodinách sa uskutočnilo 

stretnutie obyvateľov Trenčína v športovej hale na Sihoti 

s primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom po sto dňoch po 

nástupe do funkcie primátora, aby občanov  zoznámil so sta-
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vom mestských financií po vykonaných auditoch a zoznámil 

o možných alternatívach riešenia nápravy.  

Primátor vysvetlil, že situácia mestskej pokladnice je kata-

strofálna. Každý deň musí riešiť s veriteľmi splátkový kalen-

dár, aby sa vyhol 

ozdravnému re-

žimu. Každý deň 

sa musí venovať 

tomu, ako sa vy-

hnúť z dlhov, Od 

začiatku roka 

2011 nebolo dňa, 

aby malo Mesto 

Trenčín jedno 

vlastné euro. Všetky výdavky sú kryté s kontokoretného úveru 

vo výške 2,5 milióna euro, čiže stále žijeme na dlh. Finančný 

audit ukázal, že mesto Trenčín má 40 miliónov eúr dlh. Okrem 

toho sú krátkodobé záväzky vo výške 17 miliónov eúr, ktoré 

musí mesto uhradiť tento rok. Garantované príjmy z po-

dielových daní, prenájmov, dotácii štátu dosahujú v tomto ro-

ku výšku 26,8 milióna 

eúr. Pred pádom do 

bankrotu mesto môže 

zachrániť len prísne 

reštriktívny rozpočet 

a predaj mestských po-

zemkov, kde mesto in-

vestovalo v ostatnom 

čase viac ako 7,8 milió-

na eúr. 

Aktuálny stav mest-

ských financií v červených číslach spôsobilo zvýšené čerpanie 

finančných prostriedkov v predvolebnom roku bez finančného 
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krytia. V konečnom dôsledku sa to prejavilo zvýšením dlhu na 

jedného obyvateľa zo 417 eúr na 714 eúr na jedného obyvate-

ľa.  Ozdravný režim sa dotkne každého občana mesta. Peniaze 

nie sú na odvoz smetí, na podporu kultúrnych ani športových 

inštitúcií.  

 „Chceli by sme sa vyhnúť predaju majetku, ale bez týchto 

zdrojov nie sme schopní mať vyrovnaný rozpočet,“ povedal 

primátor s tým, že zjednodušene sa dá rozpočet mesta rozdeliť 

na dve časti: 

Prvou častou je úhrada služieb, ktoré mestu vyplývajú zo 

zákona. Myslí sa tým vzdelávanie, podporu škôl, materských 

škôl, jedální a základnej umeleckej školy, vykrytie straty 

v mestskej hromadnej doprave, vývoz a nakladanie s odpad-

mi, údržbu ciest, zelene, osvetlenie, bezpečnosť, prevádzku 

budov, chod mestského úradu či cintorínske a iné služby. 

Druhou časťou je podpora činností, ktoré zlepšujú kvalitu 

života v meste a jeho občanov,  najmä dotácie na kultúru 

a šport. Rybníček uviedol, že aj napriek tvrdému šetreniu, pre 

ktoré sa obmedzí starostlivosť o zeleň, cesty a predaju majet-

ku, Trenčín bude mať iba minimum peňazí na podporu kultúry 

a športu. 

„Je to ťažká situácia, pretože sa 

na mňa obracajú športovci, obracajú 

sa na mňa kultúrne strediská a ja 

tých ľudí často osobne poznám, ale 

mesto jednoducho nemá peniaze. 

Na chlieb a hry už nie je,“ podčiar-

kol Rybníček, ktorý odkedy nastúpil 

do úradu nemal na účte mesta ani 

jedno euro. „Žijeme z kontoko-

rentného úveru a všetky peniaze, 

ktoré prídu na účet mesta sa presúvajú okamžite na platenie 

dlhov.“ 
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Primátor Mgr. Rybníček preto ľudí požiadal o zhovie-

vavosť v tomto roku. „Viem, ako túto situáciu vyriešiť, ale bez 

obmedzenia výdavkov, predaja majetku, a hlavne vašej trpez-

livosti a pochopenia to nepôjde,“ doplnil primátor Mgr. Ryb-

níček a dodal, že „svetlom na konci tunela“ je príchod nových 

investorov, keďže má mesto značnú možnosť príjmov 

v predaji pozemkov v priemyselnom parku. „To sú však pe-

niaze, ktoré neviem v tomto roku zaručiť,“ dodal. 

Primátora Rybníčka prišiel na stretnutie s občanmi podpo-

riť aj martinský primátor Andrej Hrnčiar, ktorý ako prvý na 

Slovensku zaviedol projekt transparentné mesto, ktoré naprí-

klad elektronickými aukciami dokáže na mestských zákazkách 

ušetriť státisíce eur ročne. „Aj v Martine cítime krízu 

a znižovanie podielových daní, ktoré tvoria významnú časť 

rozpočtu miest. Aj my prísne šetríme, no my máme dlh na 

krátkodobých záväzkoch len 600 tisíc eúr. No v Trenčíne sú to 

milióny a milióny. Vôbec trenčianskemu primátorovi nezávi-

dím. Priznám sa, že neviem, čo by som v jeho situácii robil. Ja 

ako primátor iného mesta to poviem priamo, na všetko sa bu-

dete musieť zložiť vy,“ odkázal Trenčanom Andrej Hrnčiar. 

www.trencin.sk 13.04.2011 

pomocná evidencia 216/1/2011 

 

Atašé pre univerzitnú, vedeckú a odbornú spoluprácu na 

Veľvyslanectve Francúzska v Slovenskej republike prof. Ra-

chid Makhloufi a zástupca Komisariátu pre atómovú energiu 

pre strednú Európu Dr. Gérard Cognet navštívili dňa 20. ap-

ríla 2011 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prijal ich 

riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vla-

dimír Buzalka, vedúca odboru medzinárodných vzťahov    

PaedDr. Sylvia Maliariková a vedúca odboru kultúry Ing. 

Marta Šajbidorová. Francúzski hostia prišli z Univerzity A. 

Dubčeka, kde Dr. Gérard Cognet vystúpil s prednáškou o no-

http://www.trencin.sk/
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vej ére jadrovej energetiky. Aj preto bola jednou z hlavných 

tém spolupráca našich a francúzskych škôl. Profesor Rachid 

Makhloufi ocenil, že v Trenčíne pôsobí úspešné bilingválne 

francúzsko-slovenské gymnázium. Jeho poslucháči však ne-

môžu na toto štúdium jazykovo nadviazať priamo na vysokej 

škole v Trenčíne. Vyslovil želanie, aby sa aj Trenčianska uni-

verzita pridala k piatim vysokým školám na Slovensku, ktoré 

majú zriadené bilingválne francúzsko-slovenské filiálky. Ho-

vorilo sa o možnom pre-

pojení sklárskych škôl, 

výskumných pracovísk a 

tradičných výrobcov skla 

v našom regióne. Po-

drobnejšie sa diskutovalo 

o doterajších aktivitách, 

ale aj o pripravovaných 

podujatiach v rámci part-

nerskej spolupráce medzi 

Trenčianskym samosprávnym krajom s regiónom Pikardia vo 

Francúzsku.  

Francúzsky diplomat pozval predstaviteľov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na pripravovanú medzinárodnú konfe-

renciu o spolupráci regiónov z rôznych krajín v oblasti vzde-

lávania a kultúry, ktorá bude v októbri 2011 v Banskej Bystri-

ci. 

www.tsk.sk 20.04.2011 

pomocná evidencia 230/1/2011 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček predložil 

po sto dňoch od svojho nástupu do funkcie správu o stave 

mesta, v ktorej sa opieral o výsledky auditov. No sto dňový 

účet mu vystavili aj občianski aktivisti.  

http://www.tsk.sk/
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Občianska iniciatíva Trenčianske fórum zhodnotila vybrané 

oblasti fungovania Mestského úradu v Trenčíne pod vedením 

Mgr. Richarda Rybníčka za prvých sto dní. Jeden z autorov 

hodnotenia občianskych aktivistov Norbert Brázda povedal, 

že „ľudia by sa mali zaujímať o to, ako mesto spravujú naši 

zástupcovia. Aj preto sa musia dnes v Trenčíne riešiť obrovské 

dlhy zanechané bývalým vedením mesta.“ 

Občianski aktivisti pozitívne hodnotili viacero krokov 

uskutočnených primátorom s novým vedením, z ktorých mož-

no spomenúť: 

- razantný prístup k riešeniu problémov v ekonomickej situá-

cii a majetku mesta; 

- riešenie situácie okolo krytej plavárne; 

- riešenie situácie okolo zimného štadióna; 

- riešenie splatnosti záväzkov a podobne; 

- zverejňovanie materiálov, o ktorých rokujú poslanci na in-

ternetovej stránke; 

- zverejňovanie záväzných stanovísk k investičným zámerom 

na internetovej stránke; 

- snaha primátora o priamu komunikáciu s občanmi; 

Občianski aktivisti negatívne hodnotili: 

- podpis zmluvy o predaji mestských pozemkov železniciam 

bez informácie verejnosti a občianskych aktivistov; 

- návrh zmluvy na kúpu či prenájom 225 bytov od spoloč-

nosti Idea Grande; 

- neboli verejne odkomunikované a zdôvodnené personálne 

zmeny na dôležitých postoch mestského úradu; 

- nebola informácia o dôvodoch odchodu bývalých zamest-

nancov; 

- neboli predstavení noví ľudia dosadení na kľúčové pozície; 

- dôležité posty neboli obsadzované transparentným výbero-

vým konaním; 

Trenčianske noviny 26.04.2011 
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pomocná evidencia 239/1/2011 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 

v stredu 27. apríla 2011 na svojom 9. zasadnutí v tomto funk-

čnom období. V rámci majetkových prevodov schválil regio-

nálny parlament kúpu nehnuteľnosti v centre Trenčína pre po-

treby Verejnej knižnice Michala Rešetku za 1.330 tisíc eúr. 

Do objektu na Jaselskej ulici sa presťahuje časť krajskej kniž-

nice z prenajatých a 

staticky nevyhovu-

júcich priestorov na 

Námestí SNP č. 2 

v Trenčíne. V rámci          

modernizácie že-

lezničnej trate Nové 

Mesto nad Váhom 

– Púchov poslanci 

schválili aj prevod 

časti cesty č. 

3/061028 do vlast-

níctva obcí Štvrtok a Beckov. Naopak od Železníc Slovenskej 

republiky získal Trenčiansky samosprávny kraj prevodom no-

vý cestný most a komunikáciu nadjazdu v úseku Trenčianske 

Bohuslavice – Melčice-Lieskové.  

Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo „Koncepciu stredo-

školského vzdelávania a prípravy Trenčianskeho samospráv-

neho kraja“. Dokument reaguje na nepriaznivý demografický 

vývoj, na nedostatočné normatívne financovanie stredných 

škôl, obmedzené zdrojové možnosti financovania školských 

zariadení v rámci originálnych kompetencií, na nedostatočné 

využívanie kapacít škôl a školských zariadení, vysokú energe-

tickú náročnosť niektorých objektov v správe stredných škôl, 

ako aj meniace sa potreby trhu práce. To všetko vyúsťuje do 
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nevyhnutnej racionalizácie siete stredných škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Viaceré konkrétne optimalizačné kroky, kto-

ré by viedli predovšetkým k spájaniu a v ojedinelých prípa-

doch aj k úplnému zrušeniu škôl a školských zariadení, však 

poslanci v úvode stiahli z programu rokovania a zmeny schvá-

lili len v zredukovanej podobe. Zo siete škôl a školských za-

riadení navrhli vyradiť Strednú odbornú školu na Vinohrad-

níckej ulici v Prievidzi. Jej študijné a učebné odbory by mali 

prejsť od 1. septembra 2011 na právneho nástupcu Strednú 

obchodnú školu obchodu a služieb v Prievidzi. Podobne na-

vrhli vyradiť zo siete Strednú odbornú školu polytechnickú na 

Ul. Falešníka 6 

v Prievidzi, kto-

rej študijné a 

učebné odbory 

by mali byť po 

následnom zru-

šení od 1. sep-

tembra 2011 za-

radené na 

Strednú odbor-

nú školu, T. 

Vansovej v 

Prievidzi. Gymnázium v Novákoch a tamojšia Stredná odbor-

ná škola vytvoria Spojenú školu. V Trenčíne navrhli vyradiť 

zo siete Športové gymnázium na Kožušníckej ulici, Školský 

internát na Staničnej 6, a Školskú jedáleň na ulici M. Rázusa, 

ako súčasti Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne. Špor-

tové gymnázium vznikne na Staničnej ul. Jeho súčasťou bude 

Školský internát, Staničná a tamojšia Školská jedáleň bude po-

skytovať stravu aj pre Výdajné školské jedálne v Obchodnej 

akadémii a v Strednej škole podnikania v Trenčíne. Zastupi-
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teľstvo navrhlo vyradiť zo siete aj Jazykovú školu v Považskej 

Bystrici, ktorá sa stane elokovaným pracoviskom Jazykovej 

školy na Ul. 1. mája v Trenčíne a detašované triedy bude mať 

táto Jazyková škola aj v Púchove a v Prievidzi. Zastupiteľstvo 

navrhlo vyradiť zo siete aj Školu v prírode v Zliechove. Re-

gionálny parlament vzal na vedomie aj informáciu o výsledku 

kontroly Najvyššieho kontrolného úradu v oblasti hospodáre-

nia s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a 

iných prostriedkov zo zahraničia v Gymnáziu v Považskej 

Bystrici a v Strednej odbornej školy v Starej Turej. Zastupiteľ-

stvo prerokovalo a schválilo upustenie od vymáhania nevymo-

žiteľných pohľa-

dávok organizá-

cií v zriaďova-

teľskej pôsob-

nosti Trenčian-

skeho samo-

správneho kraja 

v celkovej výške 

34.324,47 eúr. 

Regionálny par-

lament zároveň 

uložil hlavnému 

kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja úlohu kon-

trolovať prijaté opatrenia na zamedzenie vzniku nevymožiteľ-

ných pohľadávok a ich plnenie pravidelne uvádzať v Správe o 

výsledkoch kontrolnej činnosti. 

Zastupiteľstvo si vypočulo a vzalo na vedomie niekoľko in-

formatívnych správ: informáciu o hospodárení Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2010, správu o 

účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch ces-

tovného ruchu v 1. štvrťroku 2011, ďalej informatívnu správu 

o Rozvojovom programe verejných prác na roky 2012 – 2014, 
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ako aj správu o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poslanci 

schválili aj personálne zmeny vo Výboroch pre otázky za-

mestnanosti. Nasledujúce riadne rokovanie regionálneho par-

lamentu je naplánované na 29. júna 2011. 

 www.tek.sk  27. apríla 2011 

pomocná evidencia 248/1/2011 

 

Na tlačovej konferencii dňa 29. apríla 2011 primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček predstavil novinárom pro-

jekt „Transparentné mesto Plus“, ktorý 

umožňuje pomocou elektronickej akcie obsta-

rávať tovary, služby a práce v neobmedzenej 

hodnote. Touto formou môže samospráva vý-

hodnejšie a transparentnejšie predávať či pre-

najímať mestský majetok. Výsledkom bude 

nielen značné šetrenie, ale aj odstránenie korupcie, ktorá je 

s obstarávaním v štátnych a verejných inštitúciách spojená. 

Mesto Trenčín získalo neobmedzený počet licencií na elektro-

nické aukcie, prostredníctvom ktorých budú vykonávať obsta-

rávanie nielen jednotlivé útvary mesta, ale aj inštitúcie 

v správe mesta, 

ako základné 

a materské ško-

ly, mestské roz-

počtové organi-

zácie. Vďaka je-

dinečnému sys-

tému, ktorý po-

skytla trenčian-

ska spoločnosť NBdesings, tento systému budú môcť využiť 

http://www.tek.sk/
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všetci obyvatelia mesta. Napríklad, keď spoločenstvo vlastní-

kov chce zatepliť dom, môže prostredníctvom aukcie vysúťa-

žiť nižšiu cenu než obvykle.  

Zástupca firmy NBdesigns Jakub Nácik prezradil, že mes-

to Trenčín je doteraz ich najväčším klientom, ale nárokov zá-

kazky sa neobáva. „Trúfame si, lebo sa zaoberáme podobnými 

vecami. Sme na trhu dva roky a máme skúsenosti s vývojom 

web stránok, webových aplikácii od prezentácii až po aukčné 

systémy, inzertné a realitné portály.“ Zároveň dodal, že pozor-

nosť venovali aj bezpečnosti systému, aby boli pripravení aj 

na hackerov. „Snažili sme sa dať na maximálnu mieru kvalitu 

systému a stále sa mu venujeme a vyvíjame.“Zo skúseností je 

zrejmé, že elektronické aukcie dokážu ušetriť až 30 % nákla-

dov. Novinkou je tiež, že prihlásené spoločnosti sú pod drob-

nohľadom verejnosti. Zámerom Mesta Trenčíne je, aby sa pri-

hlasovali firmy, ktoré poskytujú kvalitné služby. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 245/1/2011 

 

Najstarší generál na Slovensku Ján Samuel Strcula oslávil 

99. narodeniny dňa 4. mája 2011. K tomuto sviatku mu v jeho 

byte v Trenčíne zablahoželal minister obrany Slovenskej re-

publiky Ing. Ľubomír Galko. Jubilant od neho dostal za celo-

životné pôsobenie v armáde 

pamätnú medailu ministra 

obrany Slovenskej republi-

ky druhého stupňa. O rok 

pri príležitosti jubilejných 

100 rokov by mal dostať 

medailu prvého stupňa.  

Ján Samuel Strcula je 

prvý a zatiaľ jediný sloven-

ský generál, ktorý sa dožil takého vysokého veku. V armáde 
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pôsobil tridsaťšesť rokov. Minister Ing. Ľubomír Galko bol 

generálovou vitalitou prekvapený. „Očakával som, že tu ná-

jdem nejakého staršieho človeka, pretože ten vek je naozaj vy-

soký,“ povedal minister a pokračoval, že „by mal byť živým 

odkazom a symbolom pre dnešných vojakov, čo všetko sa dá 

dosiahnuť nezlomnosťou a odvahou, ktorú počas svojho života 

prejavil.“ „Nikdy som nebol sám, šiel som s prúdom, ktorý si 

razil tú lepšiu cestu do života,“ skonštatoval Strcula s úsme-

vom. Najsilnejšie spomienky má na obdobie druhej svetovej 

vojny a najťažšie na spoločenské zmeny. V súčasnosti sa Str-

cula zaujíma podľa vlastných slov o všetko. „Znepokojuje ma 

to, čo ľudu prekáža,“ povedal. Podľa neho sa málo učíme a 

málo využívame historické fakty, ktoré sú základom myslenia. 

Svoj voľný čas venuje predovšetkým rezbárstvu, ktoré vníma 

ako maľbu nožíkom. „Vystrúham, čo len chcete na svete,“ po-

vedal. Ján Samuel Strcula je rodákom z Vyšnej Boce. Nastúpil 

na základnú vojenskú službu v októbri 1936 do Ružomberka 

v 201 delostreleckom pluku. Do Vojenskej akadémie v Hrani-

ciach na Morave nastúpil o rok neskôr. V apríli 1954 dosiahol 

hodnosť generálmajora. Do zálohy bol preložený v roku 1972. 

Počas svojho pôsobenia v armáde získal viac ako desiatku vy-

znamenaní. V súčasnosti žije v Trenčíne.  

www.sme.sk 04.05.2011 

pomocná evidencia 253/1/2011 

 

V pondelok 9. mája 2011 bola na Mestskom úrade založená 

nová tradícia, keď každý občan mohol prísť bez nutného ohlá-

senia a mohol sa porozprávať primátorom Mgr. Richardom 

Rybníčkom, alebo viceprimátormi JUDr. Milanom Kováči-

kom a Mgr. Renátou Kaščákovou.  
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Prvým občanom, ktorého prijal primátor Mgr. Richard 

Rybníček bola p. Ko-

váčiková zo Zlatoviec, 

ktorú trápi, že nie je 

v Zlatovciach kostol. 

Okrem toho chcela 

úpravu okolia osadené-

ho kríža v Zlatovciach, 

ktorí priniesli vojaci 

z Kragujevaca, nachá-

dzajúceho na súkrom-

nom pozemku. 

Medzi ďalšími, ktorí využili otvorené dvere na úrade od 14. 

hodiny, bol prezident hádzanárskeho klubu Štart Trenčín Ján 

Bakoš. ktorého zaujímal osud športových klubov na území 

mesta. „Uvedomuje si, že situácia je zložitá nielen pre mesto, 

ale aj pre kluby. Musíme vyriešiť, ako budú existovať ďalej," 

povedal. Otvorenie úradu pre občanov zhodnotil ako dobrú 

vec. „Môžu prísť ľudia, ktorí si myslia, že ich hlasy nie sú vy-

počuté.“ Osobný kontakt má podľa neho veľkú váhu. 

Obyvateľka Sihote Ľudmila Ondrášiková mala niekoľko 

tém na rozhovor, keď ako povedala „trápia nás mestské auto-

busy, chýbajú dopravné značky na frekventovanom mieste či 

informačné tabule na Sihoti pre občanov o tom, čo sa deje 

v meste  a na úrade,“ po-

vedala. Deň otvorených 

dverí uvítala, ale dôležité 

však bude, aby sa veci 

pohli dopredu. 

„Kontakt s ľuďmi musí 

byť, netreba nás obchá-

dzať, každý máme niečo 

na srdci,“ povedala Mar-
prvý návštevník u primátora Mgr. Rybníčka p. Kováčiková 
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ta Oravcová, ktorá sa prišla v mene ťažko postihnutého ka-

maráta opýtať, ako by sa mu malo v jeho situácii pomôcť. 

Na prijatie čakali aj traja študenti z Trenčianskej univerzity 

A. Dubčeka s otázkou na primátora, aké má s univerzitou plá-

ny, keď spomenul, že ju chce podporiť. Už prešla dosť dlhá 

doba od nášho zhromaždenia, tak sme zvedaví,“ povedal jeden 

z nich Norbert Jiroš. 

„Je to určite veľká výhoda pre ľudí, keď sa môžu porozprá-

vať s primátorom a predniesť prípadne nejaký problém. Dote-

raz sa rozhodovalo bez nás, bez občanov. Ja som prišla ohľa-

dom letnej plavárne, ktorú chcú zbúrať,“ povedala Libuša 

Jancová.  

Terénne opatrovateľky 

si myslia, že by otvorené 

dvere mali byť častejšie, 

aby ľudia mohli svoje prob-

lémy povedať. „Možno keď 

to takto verejne povedia, 

bude sa aj niečo riešiť,“ 

povedala jedna z nich. 

Za štyri hodiny prešlo 

cez kanceláriu primátora 49 občanov. Do kancelárie zavítali aj 

nespokojní členovia klubov dôchodcov či športovci, ktorí si 

chceli s primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom vyjasniť z 

očí do očí pripravovaný prísne reštriktívny rozpočet. 

„V najbližších dňoch sa vyhodnotí dnešné stretnutie s občanmi 

a potom sa rozhodneme, akým systémom budeme viac komu-

nikovať s občanmi,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybní-

ček.  

www.sme.sk 09.05.2011 

pomocná evidencia 257/1/2011 

 

primátorovi pomáhala viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková 

http://www.sm/
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Mesto sa pokúša zmeniť demografickú krivku. Hľadá spô-

sob ako zamedziť, aby neodchádzali z Trenčína mladí ľudia. 

Zámeru má pomôcť nový model bývania. Podľa demografic-

kej analýzy, ktorú 

pre mesto vypraco-

val strategický ma-

nažér Eduard Po-

liak, už viac ako 15 

rokov trvá v meste 

Trenčín stav, že 

mladí ľudia odchá-

dzajú a hľadajú 

svoju budúcnosť 

inde. „Tento trend môže byť pre mesto do budúcna pohro-

mou,“ tvrdí Eduard Poliak. 

Z podkladov pre nový územný plán a štatistických údajov 

vyplýva, že mesto Trenčín stárne. Počet ľudí v dôchodkovom 

veku pribúda dvojnásobne rýchlejšie oproti 

slovenskému priemeru z roku 2001. Spôsobu-

je to deficit v počte narodených detí, tých 

chýba až okolo štyritisíc, ale aj nepriaznivá 

emigrácia. „Sme v situácii, kedy potrebujeme 

do Trenčína nalákať mladých ľudí. Chceme, aby sa aj Trenča-

nia, ktorí boli nútení odísť za prácou, vrátili do svojho rodné-

ho mesta,“ skonštatoval primátor mesta Mgr. Richard Ryb-

níček. 

Jedným z riešení je pri-

lákať do mesta investície a 

ponúknuť ľuďom bývanie. 

V Trenčíne je paradoxne 

dostatok nových bytov, nie 

sú ale pre väčšinu dostup-

né. Mestu Trenčín chýba 
referuje Alle Elbers z Holandska 
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rozumná politika bývania. V súčasnosti uvažuje o modeli ná-

jomnom bývaní. Preto podporuje súkromný projekt Idea 

Grande, podľa ktorého by malo v meste pribudnúť 700 bytov. 

Mesto chce 225 prenajímať. Poslanci zatiaľ o projekte neroz-

hodovali. Z posledného programu mestského zastupiteľstva ho 

stiahli. 

O skúsenostiach nájomného bývania referoval na seminári, 

ktorý zorganizovalo mesto Trenčín dňa 13. mája 2011 Alle 

Elbersa z Holandska. Pôsobí v spoločnosti, ktorá spravuje ná-

jomné byty a už dvadsať rokov projektuje bývanie po celej 

Európe. Prednášku venoval nájomnému a hlavne sociálnemu 

bývaniu. Podľa neho na Slovensku žije v nájomných bytoch 

malé percento obyvateľstva, zatiaľ čo vo vyspelých krajinách 

sú to rádovo desiatky percent ľudí. Na Slovensku sú ľudia od-

kázaní hlavne na hypotéky.  

www.sme.sk 17.05.2011  

pomocná evidencia 282/1/2011  

 

Špeciálne centrum výnimočnosti NATO (EOD COE), 

zamerané na zneškodňovanie výbušnín oficiálne začalo fun-

govať v Trenčíne od 17. mája 2011. Pracovisko, ktoré bolo 

zriadené v septembri 2010 dňa 17. mája 2011 slávnostne otvo-

ril minister obrany Ing. Ľubomír Galko, za prítomnosti zá-

stupcov NATO a viacerých veľvyslancov na Slovensku. „Som 

hrdý, že toto centrum sa stalo skutočnosťou. Na Slovensku tak 

máme oficiálne, po prvý raz v histórii, priamo inštitúciu 

Aliancie,“ povedal minister. 

Špecialisti NATO pod vedením Slovenska budú v Trenčíne 

najmä pripravovať ostatných pyrotechnikov a veliteľov zame-

raných na prácu s výbušninami. V súčasnosti už školia voja-

kov z Fínska, ich kurz bude trvať tri týždne. V prípade potreby 

budú trenčianski špecialisti ako konzultanti pre celé NATO. 

Pracovným jazykom v každom centre je angličtina. Centrum 

referuje Alle Elbers z Holandska 
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bude slúžiť všetkým krajinám Aliancie, tie budú spoločne aj 

jeho činnosť financovať.   

V trenčianskom centre budú sústreďovať poznatky z operá-

cií NATO, zo všetkých poznatkov budú viesť podrobnú data-

bázu. Na ich základe 

vypracujú odborníci 

nové postupy pri od-

straňovaní výbušnín. 

Tie uplatnia jednotlivé 

členské krajiny Aliancie 

v praxi pri vojenských 

operáciách, na súši i na 

vode, v interiéri i exte-

riéri, na zemi i pod ze-

mou. Minister Ing. Ľubomír Galko nevedel uviesť náklady na 

vybudovanie centra, jeho činnosť budú však financovať okrem 

Slovenskej republiky aj Česká republika, Francúzsko, Rumun-

sko. Zapojenie do projektu zvažuje Poľsko a Spojené štáty 

americké. Informácie však zo slovenského, ako aj každého ta-

kéhoto centra môžu všetky krajiny Aliancie čerpať bez obme-

dzenia.    Centrá výnimočnosti začali členské krajiny Aliancie 

budovať po pražskom samite NATO v roku 2002. Trenčianske 

centrum pre oblasť výbušnín je v poradí šestnáste, každé má 

iné zameranie. Prvé centrum vzniklo v Nemecku v roku 2005 

a je zamerané na vzdušné sily. Ďalšie sú napríklad v Turecku, 

Estónsku. V susedných krajinách, v Maďarsku je centrum pre 

vojenskú medicínu a v českom Vyškove je centrum orientova-

né na rádiologickú, biologickú a chemickú obranu. Vybudo-

vanie centra v Trenčíne od prijatia rozhodnutia po certifikáciu 

velením NATO trvalo takmer šesť rokov.  Slovensko sa tak 

stalo vedúcou krajinou Severoatlantickej aliancie pre zneš-

kodňovanie výbušnín a následkov výbuchov. 

www.sme.sk 17. 5. 2011  

maketa odmínovača  
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pomocná evidencia 283/1/2011 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček si na 

spoluprácu v riadení mesta prizval niekdajších kolegov zo 

Slovenskej televízie Marcela Paru, Janu Buckovú a Briana 

Liptáka. Spolu s ďalšími dvomi konzultantmi ich objednal 

priamo, bez výberového konania. Všetci piati sa začiatkom 

roka podieľali aj na audite mestského úradu. Audítorov si 

Rybníček tiež vybral bez súťaže, mesto za ich služby zaplatilo 

24 tisíc eúr.  

Primátor vysvetlil, že konzultantov potrebuje aj naďalej, 

lebo audity preukázali, že mesto Trenčín je v katastrofálnej si-

tuácii. „Je to oveľa horšie, ako keď som s týmito ľuďmi re-

štrukturalizoval a zachraňoval Slovenskú televíziu.“ 

Konzultanti majú pomôcť zmeniť organizačnú štruktúru úradu 

vrátane prepúšťania. „Výsledkom by malo byť, aby mesto 

zvládlo veci s menším počtom zamestnancov,“ hovorí Marcel 

Para. 

Kroky primátora mesta Mgr. Richarda Rybníčka sa nepáčia 

viacerým mestským poslancom, lebo „Marcel Para riadi pora-

dy úradu a vedúci pracovníci sú len v úlohe štatistov,“ konšta-

toval poslanec a bývalý viceprimátor Bc. Tomáš Vaňo. Ďalej 

pokračoval, že primátor vytvoril paralelnú úroveň riadenia 

mesta, keď sa ide prepúšťať 40 ľudí vrátane mestských poli-

cajtov, no o tom, ktorí to budú, nerozhoduje ich náčelník, ale 

ľudia z Bratislavy. „Dočasný krízový tím dostáva mesto z krí-

zovej situácie. Spájať ho s prepustenými zamestnancami je 

nenáležité,“ reagoval primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Predsedovi najsilnejšieho poslaneckého klubu Smer v 

mestskom zastupiteľstve PaedDr. Danielovi Beníčkovi  pre-

káža, že primátor o vzniku krízového tímu neinformoval pos-

lancov. Určite by sme o tom mali vedieť, najmä v stave, keď  

nám ide o každé euro. 
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Piati konzultanti by mali pre mesto pracovať menej ako pol 

roka. Audity odhalili, že Trenčínu hrozí nútená správa. Do zlej 

situácie mesto podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka do-

viedlo bývalé vedenie na čele s Ing. Branislavom Cellerom.  

www.sme.sk 19.05.2011 

pomocná evidencia 288/1/2011 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom 

zasadnutí dňa 19. mája 2011 schválili rozpočet na rok 2011. 

Počíta s celkovými príjmami 38,9 milióna eúr. Doteraz Mesto 

Trenčín fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Programový 

rozpočet Mesta Trenčín vyplýva z mimoriadne nepriaznivej  

finančnej situácie, ktorý bol zistený 31. decembru 2010, keď 

celkový dlh do-

sahoval približ-

ne 40 miliónov 

eúr, z toho krát-

kodobé záväzky 

splatné v roku 

2011 predstavo-

vali 17 miliónov 

eúr.  

Garantované, 

teda bežné príj-

my boli rozpočtované vo výške 26,8 milióna eúr. Pre splatenie 

krátkodobých záväzkov je bežný rozpočet maximálne reštrik-

tívny, bežné výdavky mesto musí obmedziť o 30% v porov-

naní s minulým rokom, po ktorom zostalo množstvo nezapla-

tených dlhov. Výdavky tak dosiahnu 22 miliónov eúr, aby 

však mesto nepadlo do nútenej správy, musí navyše predávať 

svoj nehnuteľný majetok, ako sú budovy a pozemky za pri-

bližne 10 miliónov eúr. Z uvedeného vyplýva, že mesto tento 

http://www.sme.sk/
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rok neplánuje žiadne investície, okrem riešenia spojovacej 

chodby vo výške 63 tisíc eúr v Základnej školy Na dolinách.   

Návrh rozpočtu predložil poslanec JUDr. Ján Kanaba, 

ktorý v úvode konštatoval, že „zatiaľ sme sa vyhli ozdravné-

mu režimu a nútenej správe, ktorá nám však neustále hrozí, 

pokiaľ sa nám nepodarí uhradiť dlhy. Nedá sa robiť nič iné, 

ako krátiť výdavky. Tento rok bude kritický.“ Hlavná kontro-

lórka Ing. Libuša Zigová následne vyjadrila svoje stanovisko, 

v ktorom neodporúča rozpočet v predloženej podobe schváliť. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček uviedol, že rozpočet by 

mal znížiť dlhovú služ-

bu mesta z 51,3% bež-

ných príjmov mesta na 

35%. „Tento rozpočet 

vznikal niekoľko mesia-

cov. Ľudia budú nadá-

vať, budú hovoriť 

o skla-maní. No ja ich 

nebudem klamať, ja sa 

voči ním osobne posta-

vím a jednoducho poviem, nemám peniaze. Aj rodiny, keď 

nemajú na chleba, nepôjdu na dovolenku. Toto nie je priestor, 

aby sme si získavali popularitu. Toto sú ťažké časy pre mesto. 

My sme zlú finanč-

nú situáciu mesta 

nespôsobili, ale mu-

síme ju riešiť. Nie 

sme tí podpaľači, ale 

sme hasiči. Zároveň 

dodal, že ak sa roz-

počet nedodrží a ne-

naplnia sa plánované 

kapitálové príjmy 
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z predaja majetku, mesto spadne do nútenej správy. 

Dlh mesta na obyvateľa sa zvýšil z 470 na 714 eúr. Rozpo-

čet mesta na tento rok sa dotkne každého obyvateľa mesta. 

A v meste je to už vidieť v tom. Zatiaľ minimálne kosí mest-

ské fontány nestriekajú, nebude sa prevádzkovať mobilná ľa-

dová plocha, zvýšia sa poplatky za sociálne služby, zníži sa 

podpora športovým klubom a kultúrny zariadeniam v meste. 

Prioritou sa stalo splácanie dlhov, ktoré vznikli v roku 2010 

a potom tie aktivity a činnosti, ktoré mestu vyplývajú zo záko-

na ako je vzdelávanie, teda zabezpečenie činnosti základných 

a materských škôl, údržba ciest a zelene aspoň na minimálnej 

úrovni, vykrytie straty v mestskej hromadnej doprave, osvet-

lenie a bezpečnosť.   

Najväčšie zmeny financovania v roku 2011 oproti minu-

lému roku sú v nasledujúcich oblastiach: 

 radikálne sa znížili dotácie na športoviská – športová 

hala, zimný štadión, ... Mesto Trenčín bude platiť len časť 

energií a základnej prevádzky;  

 mobilná ľadová plocha nebude v prevádzke v zime 2011;  

 Mesto Trenčín nebude v roku 2011 organizovať žiadne 

športové podujatia; 

 Od 1. marca 2011 mesto prevádzkuje krytú a letnú pla-

váreň; 
 daňová agenda mesta   - roznos zásielok z mesta bude rie-

šený formou doručenia zamestnancami mesta, čím mesto 

ušetrí asi polovicu 45 tisíc eúr výdavkov; 

 propagácia a marketing budú obmedzené na minimálnu 

mieru; 

 elektronické aukcie  - pre maximálnu transparentnosť 

a zníženie nákladov počítame s využitím elektronických 

aukcií; 

 všetky nájomné zmluvy, poistné zmluvy, využitie budov 

a pod. bude preverené s cieľom efektívne a hospodárne na-
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kladať s majetkom mesta a vynakladať minimálne pro-

striedky na jeho prevádzku;  

 verejné toalety  budú spoplatnené, upravená bude ich pre-

vádzková doba;  

 vysielanie mestskej televízie – dňom 11. apríla 2011 doru-

čilo Mesto Trenčín vysielateľovi Televízie Trenčín výpo-

veď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mest-

skej televízie, 3-mesačná výpovedná lehota začala plynúť 

od 1.mája 2011;   

 príspevok pre Spoločný stavebný úrad, bol vo výške 0,22 

eúr /1 obyvateľa a 1 mesiac bude v prípade schválenia zní-

žený na 0,19 eúr; 

 prevádzka Mestského úradu a počet zamestnancov budú 

znížené v nadväznosti na výsledky auditov do konca roka 

2011;  

 údržba komunikácií, verejnej zelene bude obmedzená na 

základné minimum;  

 program vzdelávanie bude obmedzený na nevyhnutnú 

prevádzku existujúceho počtu materských a základných 

škôl, školských jedální, klubov detí a pod., ich počet sa 

v roku 2011 nebude meniť;  

 kultúrne strediská – financovať sa budú len energie 

a základná prevádzka, Mesto Trenčín neposkytne dotácie 

na ich činnosť;  

 ostatné podujatia v oblasti kultúry organizované a doto-

vané mestom Trenčín budú zastavené až do získania mimo-

riadnych príjmov vo forme dotácií a darov; 

 dotácie na kultúru, šport a kultúrne podujatia budú po-

skytované len v symbolickej výške; 

 fontány  nebudú roku 2011 v prevádzke,  

 sociálne služby – obmedzená bude prevádzka klubov dô-

chodcov, Krízového centra, zvýšia sa poplatky za poskyto-
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vanie sociálnych služieb, predovšetkým Opatrovateľskej 

služby, 

 mestská hromadná doprava -  nepočíta sa so zvýšenými 

zálohovými platbami na úhradu predpokladanej straty, cie-

ľom je prehodnotiť ročnú výšku úhrady za poskytovanú 

službu. 

Rozpočtované kapitálové výdavky v roku 2011 predsta-

vujú len splatenie záväzkov za rok 2010, dofinancovanie in-

vestičných akcií z roku 2010 a splácanie investičných akcií fi-

nancovaných formou splátkových kalendárov. Jedinou novou 

investičnou akciou je Základná škola na dolinách – riešenie 

spojovacej chodby vo výške 63 tis eúr.  

V nadväznosti na finančnú situáciu nepočítame v roku 2011 

s úhradou faktúry z roku 2010 za novú letnú plaváreň spoloč-

nosti VOD-EKO a.s. vo výške 2.304 tis. eúr. Mestské zastupi-

teľstvo v Trenčíne odsúhlasilo postúpenie pohľadávky spoloč-

nosti VOD-EKO a.s. voči Mestu Trenčín na bankový subjekt. 

Mesto Trenčín si dohodne nové podmienky splácania, ktoré 

rozložia splatnosť na dlhšie časové obdobie.   

Príjmové finančné operácie 

 na úhradu faktúr za rok 2010 súvisiacich s rekonštrukciou 

troch základných škôl rozpočtujeme prijatie preklenovacie-

ho úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. maximálne do výšky 

2 000 tis. eúr, po refundácii 95% výdavkov na rekonštruk-

ciu zo zdrojov Európskej únie bude predmetný úver splate-

ný, 

 na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami rozpočtu bude použitý kontokorentný úver  

s úverovým rámcom 6 000 tis. eúr s tým, že kontokorentný 

úver bude k 31.12.2011 splatený. 

 

 

 



144 

 

Výdavkové finančné operácie  

 splátky istín z poskytnutých úverov budú realizované 

v zmysle zmluvných podmienok spolu vo výške 1 553 tis. 

eúr; 

 v roku 2011 počítame so splatením preklenovacieho úveru 

a kontokorentného úveru; 

 súčasne je rozpočtované splatenie krátkodobého úveru pri-

jatého na konci roka 2010 vo výške 3 974 tis. eúr, pod-

mienkou jeho splatenia sú kapitálové príjmy. 

pomocná evidencia 294/1/2011 

 

V Trenčíne sa dňa 26. mája 2011 začalo dvojdňové zasad-

nutie Združenia samosprávnych krajov Slovenskej republiky – 

SK 8, ktorého sa zúčastňuje o sedem predsedov samospráv-

nych krajov, okrem ospravedlneného prešovského predsedu 

Petra Chudíka. 

Hlavnými témami  prvého dňa rokovania bol aktuálny stav 

financovania samosprávnych krajov, problematika dopravy na 

cestách 2. a 3. triedy. Predsedovia rokovali aj o situácii 

v regionálnom zdravotníctve a  v sociálnej oblasti. 

Súčasný predseda združenia SK 8 – predseda Trnavského 

samosprávneho kraja Tibor Mikuš zdôraznil za najpodstat-

nejší záver prvej časti rokovania zotrvávanie predsedov na po-

žiadavke, aby rezort 

dopravy spracoval le-

gislatívne riešenie zá-

kazu vstupu ťažkej ná-

kladnej dopravy na ces-

ty 2. a 3.  triedy, preto-

že zhruba štvrtina  tých-

to ciest je nadmerne ni-

čená ťažkou kamióno-

vou dopravou, ktorá sa 
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takto vyhýba plateniu mýta. V oblasti financovania regionál-

nych samospráv pokračuje podľa predsedu Tibora Mikuša    

nepriaznivý trend, pretože vládna predikcia nárastu príjmov sa 

plní len približne na 40 %.  Samosprávnym krajom chýbajú 

prostriedky, ktorých nedostatok sa prenáša do zdravotníctva, 

a najmä do sociálnej oblasti, ktorá pohlcuje väčšiu časť dispo-

nibilnej časti rozpočtu samosprávnych krajov. Aj preto chcú 

predsedovia iniciovať riešenie tohto problému na stretnutí s 

ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom.  

Hostiteľ porady – predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH  v diskusii o otázkach 

zdravotníctva tlmočil požiadavku samosprávnych krajov, aby 

sa pripravované opatrenia v oblasti oddĺženia štátnych nemoc-

níc vzťahovali aj na nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti 

samosprávnych krajov. Najväčšiu diskusiu na rokovaní vyvo-

lala pripravovaná  novela zákon č. 302/2001 o vyšších územ-

ných celkoch, kde predsedovia využili prítomnosť štátneho ta-

jomníka Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky Maroša 

Žilinku, aby mu adresovali svoje požiadavky k návratu 

k starému slovanskému názvu župa, ako aj ďalšie návrhy k  

schvaľovaniu organizačného a odmeňovacieho poriadku 

i postavenia hlavných kontrolórov v regionálnej samospráve. 

Na druhý deň 27. mája 2011 rokovanie predsedov pokračo-

valo spoločným stretnutím s hejtmanmi krajov Českej republi-

ky, združených v Asociácii 

krajov Českej republiky. 

Hlavnými témami rokovaní 

bolo financovanie krajov, 

realokácia finančných pro-

striedkov fondov Európskej 

únie a kohézna politika po 

roku 2014,  problematika 

ciest 2. a 3. triedy a mýto na 
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cestách nižších tried, zdravotníctvo a ďalšie aktuálne problé-

my. Súčasťou programu bola aj príprava a účasť na poduja-

tiach, kde je potrebná cezhraničná a medzinárodná spolupráca. 

Informácie o záveroch spoločného rokovania slovenských 

predsedov a českých hejtmanov poskytli účastníci na závereč-

nom brífingu. 

www.tsk.sk 26.05.2011 

Trenčianske noviny 30.05.2011 

pomocná evidencia 305/1/2011, 313/1/2011 

 

Dňa 26. mája 2011 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, predmetom ktorého bolo 

najmä prehodnotenie zmluvných vzťahov Mesta Trenčín so 

spoločnosťou Marius Pedersen, starajúca sa o mestskú zeleň 

a spoločnosťou Eres zabezpečujúcou dodávku tepla do čin-

žovných bytov. 

Na rokovaní bolo konštatované, že Mesto Trenčín má pod-

písané z minulosti zmluvy s vyššie spomínanými spoločnos-

ťami a v súvislosti s nimi boli podané dve trestné oznámenia 

pre podozrenie z neoprávneného nakladania s mestským ma-

jetkom, podozrenia trestného činu podvodu,  zneužitia právo-

moci verejného činiteľa a machinácie pri verejnom obstaráva-

ní. Vecou sa zaoberá kriminálny polícia v Trenčíne. 

Poslanci mestského zastupiteľstva tieto zmluvy prerokovali 

a odporučili vyjednávať lepšie podmienky so spoločnosťou 

Marius Pedersen a navrhli vypovedať zmluvu so spoločnosťou 

Eres na dodávku tepla. V tomto smere ako veci bude riešiť vy-

svetlil primátor Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že exis-

tujú dve možnosti buď sa so spoločnosťou Marius Pedersen 

dohodneme, alebo vypovedáme zmluvu. Tejto firme má Mesto 

Trenčín uhradiť faktúra z minulého roka 2010 vo výška 4,8 

milióna eúr. Niektoré objednávky  na požadované práce boli 

vystavené až o niekoľko mesiacov neskôr po   fakturácii prác. 

http://www.tsk.sk/
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V súčasnej dobe je pre riziko súdnych sporov a exekúcii  

rozumnejšie, preto je potrebné, aby sa dosiahla medzi subjek-

tmi dohoda o vykonávaní služieb pre mesto vyplývajúce zo 

zákona a zníženie dlhu a jeho úhrada v prijateľných splátkach. 

Vyšetrovanie, prípadne vyvodenie dôsledkov za tieto zmluvy 

a ich dodatky je v kompetencii vyšetrovateľov a súdov. Dôle-

žité bude, aby neboli ohrozené základné služby v meste. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček predložil rokovaniu 

mestského zastupiteľstva na schválenie dohodu o spolupráci 

so spoločnosťou Ide Grande na výstavbu takmer 700 nájom-

ných bytov, z ktorých 225 bytov by malo patriť mestu. Návrh 

dohody však poslanci zamietli, na čom mal najväčší podiel 

poslanecký klub Smer – Sociálna demokracia. Primátor Ryb-

níček bol postojom poslaneckým klubom Sme – Sociálna de-

mokracia sklamaný, lebo mesto eviduje 60 žiadostí na býva-

nie. „Je to prehra mesta a jeho občanov.“ 

www.sme.sk 26.05.2011 

Trenčianske noviny 30.05.2001 

pomocná evidencia 309/1/2011 

 

Dňa 27. mája 2011 sa v priestoroch Hasičskej stanice 

v Trenčíne a Mestského futbalového štadióna v Dubnici nad 

Váhom uskutočnil v poradí už 15. ročník krajskej súťaže 

v hasičskom športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja. 

Súťaž slávnostne otvoril riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasič-

ského a záchranného zboru v Trenčíne pplk. Ing. Igor Šenit-

ko a prítomných hasičov a hostí súťaže pozdravil i riaditeľ 

odboru požiarnej prevencie Hasičského a záchranného zboru 

plk. Mgr. Pavol Komár. 

Krajskej súťaže sa zúčastnili družstvá zo všetkých okres-

ných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Tren-

čianskom kraji – Okresných riaditeľstiev Hasičského 

a záchranného zboru z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, 

http://www.sme.sk/
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Bánoviec nad Bebravou, Prievidze, Partizánskeho, Považskej 

Bystrice a z Hasičskej stanice v Púchove. Do súťaže nastúpilo 

celkom 64 súťažiacich, ktorí súťažili v kategórii družstiev 

a jednotlivcov.  

Súťaž prebiehala v disciplínach: 

-  výstup do 4. podlažia cvičnej veže 

-  beh na 100 metrov cez prekážky 

-  štafeta 4 x 100 metrov 

-  požiarny útok 

V kategórii jednotlivcov vyhral Vladimír Plachý z Prievi-

dze, druhý bol Marek Veselovský z Trenčína a tretí Jozef Ri-

dzik z Púchova. V súťaži družstiev si najlepšie počínalo druž-

stvo hasičov z Trenčína, na druhom mieste sa umiestnili hasi-

či z Považskej Bystrice a treťom mieste skončilo družstvo z 

Prievidze. 

Súčasťou súťaže bolo aj slávnostné odovzdávanie medailí 

prvého, druhého a tretieho stupňa príslušníkom zaradeným v 

pôsobnosti Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Trenčíne za službu v Hasičskom a záchrannom zbore. 

Ocenenia prevzalo celkom 34 profesionálnych hasičov. Troch 

hasičov mimoriadne povýšili do hodnosti kapitán. 

www.sme.sk 01.06.2011  

 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa             

16. júna 2011 poslanci po prerokovaní zmluvy so spoločnos-

ťou Idea Grande o prenájme alebo odkúpení 225 nájomných 

bytov v rovnomennom bytovom komplexe, opäť povedali 

„nie“, keď za stiahnutie tohto bodu hlasovalo pätnásť poslan-

cov proti deviatim poslancom. 

Návrh na stiahnutie siedmeho bodu z rokovania predlo-

žil poslanec Ing. Pavol Kubečka (Smer - Sociálna demokra-

cia). Zdôvodnil to ekonomickými dôvodmi.  Ako povedal nie 

sú od mesta niektoré požadované analýzy napríklad dopadov 
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na rozpočet mesta, ale aj údaje o štruktúre žiadateľov o ná-

jomné byty v Trenčíne so zohľadnením, ktorí sú žiadatelia o 

sociálne a ktorí o nájomné komerčné byty. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček v odpovedi konštatoval, 

že o celom projekte diskutovali aj s ostatnými poslancami dva 

a pol mesiaca a tieto pripomienky v diskusii nepadli.  Ako po-

vedal, všetko im podrobne vysvetľovali, zorganizovali aj pre-

zentáciu. 

Podľa Ing. Pavla Kubečku sú však argumenty v prezentácii 

veľmi chabé a zavádzajúce.  Zmluva so spoločnosťou Idea 

Grande sa dostala na rokovanie zastupiteľstva už dvakrát. Raz 

ju ešte pred začiatkom hlasovania primátor Mgr. Richard 

Rybníček stiahol po kritickej diskusii poslancov, druhýkrát na 

májovom zasadnutí ju poslanci prerokovali a odmietli. Vtedy z 

21 prítomných boli proti jedenásti. Za hlasovali ôsmi poslanci. 

Zmluvou, ktorá dostáva zastupiteľstvo a primátora do kon-

frontácie, chce spoločnosť Idea Grande získať záruku prená-

jmu alebo odpredaja 225 bytov v rovnomennom komplexe s 

celkovo sedemsto bytmi. Komplex s bytmi, obchodnými a 

administratívnymi priestormi, hotelom  ako aj ďalšou vybave-

nosťou by mal vyrásť v blízkosti  priemyselného parku, mesto 

spoločnosti už pozemky o rozlohe viac ako piatich hektárov 

predalo v roku 2008 za viac ako dva milióny eur (vtedajších 

64 miliónov korún).  

www.sme.sk 16.06.2011 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa               

21. júna 2011 po štyroch mesiacoch odvolal viceprimátora 

Mesta Trenčín JUDr. Milana Kováčika. Na webovej stránke 

je uvádzaný dôvod odvolania, že nezvládol kľúčovú komuni-

káciu s najsilnejším poslaneckým klubom Smer – Sociálna 

demokracia, s ktorým spolupracuje aj Strana Paliho kapurková 

– veselá politická strana. 
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vlastné poznámky 

 

Absolútnymi víťazmi 6. ročníka súťaže o Putovný pohár 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie 

družstvo v povodňovej záchrannej službe sa stali hasiči z 

Trenčína. Trenčianski hasiči pri plnení siedmich súťažných 

disciplín preukázali v súťaži najlepšiu pripravenosť. Podľa 

slov hovorcu Mariána Petríka súťaž simulovala ich výkon pri 

zásahoch pod vodou s plnou výbavou. 

Preverila schopnosť orientovať sa pod vodnou hladinou 

pomocou kompasu, vytrvalostné plávanie s kompletným vý-

strojom, hasiči súťažili vo 

viazaní uzlov používaných 

pri výkone povodňovej zá-

chrannej služby, mali vy-

hľadať, vyviazať a vytiah-

nuť utopeného, poskytnúť 

pomoc zachraňovanej oso-

be, tiež súťažili v zručnosti 

ovládania záchranných čl-

nov pomocou pádlovania. 

V pripravenosti hasičov, záchranárov špecialistov - potápa-

čov a vodcov malých plavidiel na profesionálne plnenie úloh 

povodňovej záchrany boli na tom najlepšie hasiči z Krajského 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. Na 

druhom mieste skončilo družstvo z Maďarska, tretí boli hasiči 

z Banskej Bystrice. 

Súťaže sa zúčastnilo celkom trinásť súťažných družstiev, z 

toho desať z krajských riaditeľstiev a záchranných brigád Ha-

sičského a záchranného zboru a Hasičského a záchranného út-

varu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a po 

jednom družstve mali v súťaži zastúpenie hasiči z Poľska, 

Maďarska a Českej republiky. Súťaž sa konala 16.-17. júna 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8466814&ids=6
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2011 v areáli vodnej nádrže Teplý Vrch v Rimavskosobot-

skom okrese. 

www.sme.sk 23.06.2011 

 

Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja sa zišli dňa 29. júna 2011 na 10. zasadnutí v tomto funk-

čnom období. V úvode zaradili do programu rokovania  nový 

bod o  mimoriadnej situácii v zdravotníctve v Trenčianskom 

kraji, ktorý navrhol prerokovať predseda Komisie sociálnej 

pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Vojtech Čičmanec. Po obsažnej a  kritic-

kej diskusii k tomuto bodu napokon poslanci schválili Výzvu 

predsedníčke Vlády Slovenskej republiky, ministrovi zdravot-

níctva Slovenskej republiky a generálnemu riaditeľovi Vše-

obecnej zdravotnej poisťovne, aby prehodnotili pripravované 

odzmluvňovanie lôžkových oddelení, aby zastavili znižovanie 

rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocniciach 

v Trenčianskom kraji, a tak zabránili zhoršeniu dostupnosti 

zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja.  

Poslanci regionálneho parlamentu schválili: 

- všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samospráv-

neho kraja č. 4/2011, ktorým sa mení výška, spôsob určenia 

úhrady  a spôsob platenia za sociálne služby v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja s účinnosťou od 1. augusta 

2011; 

- úhradu preukázanej straty za výkony vo verejnom záujme 

v prímestskej autobusovej doprave za rok 2010  pre dvoch 

zmluvných dopravcov nasledovne  

a)  pre SAD Prievidza a.s. vo výške 119 582 eúr  

b) a pre SAD Trenčín a. s.  v výške 958 615 eúr. 

- záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 

2010 a celoročné hospodárenie schválilo bez výhrad; 
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- zmenu rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

rok 2011; 

- dodatky k organizačným poriadkom 24-och stredných škôl, 

ktorým školy reagujú na pokles počtu žiakov znížením  

počtu zamestnancov celkovo o 122 osôb; 

- plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na ob-

dobie júl  až december 2011; 

- plán rokovaní zastupiteľstva v  2. polroku 2011; 

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informatívnu správu 

o vyhodnotení zimnej údržby ciest na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v zimnom období 2010/2011.  

www.tsk.sk 29.06.2011 

 

V Trenčíne vyhlásili dňa 13.júla 2011 výsledky prvého 

ročníka krajského kola súťaže „Výnimočné ženy Slovenska“.  

Súťaž bola vyhlásená na Medzinárodný deň žien 8. marca 

2011 a zorganizoval ju Národný projekt Inštitút rodovej rov-

nosti. Ženy, ktoré považuje ich okolie za výnimočné, do súťa-

že mohli nominovať aj ľudia na webovej stránke. 

V prvom ročníku súťaže v Trenčianskom kraji nominovali 

jedenásť žien, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach profesného, 

spoločenského a kultúrneho života. Nominovanými boli Mária 

Jana Jablonská, Eva Riečicová, Mária Plešková, Marta Šuja-

ková, Alena Petrová, Mária Muráriková, Janka Truhlíková – 

Prekopová, Zuzana Grachová, Ingrid Červeňanová, Margita 

Klabníková a Martina Šerá. Víťazky vyberala expertná rada 

zložená z predstaviteľov viacerých verejných ale aj kultúrnych 

inštitúcií či mimovládnych organizácií, s ktorými inštitút spo-

lupracuje. Tri hlavné ocenenia si prevzali psychoterapeutka 

Ingrid Červeňanová, telesne postihnutá autorka niekoľkých 

básnických zbierok Janka Truhlíková – Prekopová a peda-

gogička a ochotníčka, angažujúca sa v mnohých kultúrno-

osvetových činnostiach Margita Klabníková. Osobitné oce-
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nenie za špeciálny prínos v regióne získala Mária Jana Jab-

lonská. 

Všetky spomenú štyri víťazky Trenčianskeho kraja postúpi-

li do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v septembri 

2011 v Bratislave.  

Trenčianske noviny 25.07.2011 

pomocná evidencia 448/1/2011 

 

Na zábradlí nad podjazdom popod železničnú trať na Sihoť 

sa vo štvrtok 21. júla 2011 objavil plagát s hanlivým textom 

namiereným voči primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi a 

jeho zástupkyni Mgr. Renáte Kaščákovej. Primátor v ten deň 

podal trestné oznámenie na neznámu osobu. 

Zatiaľ neznámy autor sa pýta Trenčanov, či majú dosť pe-

ňazí na dlhy Rybníčka a vyzýva ich, aby „vypustili Rybníček 

plný špiny a kalu“. Plagát tam visel len pár hodín, ešte vo štvr-

tok predpoludním ho železniční policajti strhli a zaisťovali 

stopy. „Videl som ho ráno, keď som si išiel zaplávať,“ hovorí 

o plagáte s hanlivým textom primátor Trenčína Mgr. Richard 

Rybníček. Ako sa vyjadril, problém s glosovaním svojho 

priezviska nemá a zdala sa mu aj táto časť plagátu vtipná. „Čo 

ma ale zarazilo, bola pasáž, že Kaščica skape. To považujem 

za sprosté a vyhrážanie sa, lebo povedať o niekom, že skape, 

to je z môjho pohľadu, akoby povedal, že ho môže aj zabiť.,“ 

rozhorčil sa primátor, 

ktorý to berie ako útok 

na viceprimátorku, mes-

to a teda aj na neho. 

„Nemám problém s 

glosovaním svojho me-

na, ale mám problém s 

tým, že sa niekto nie-

komu vyhráža, že skape. 
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Takto sa vyhrážať žene považujem za neuveriteľne zbabelé, 

podlé a za absolútnu prízemnosť. Toto prekročilo všetky rám-

ce slušnosti a podávam trestné oznámenia, lebo chcem, aby sa 

ten človek, čo to vymyslel, dostal pred súd,“ povedal Rybní-

ček. 

Pri rozhovore nechcel hovoriť o tom, kto za plagátom je, aj 

keď pripustil, že „vie, odkiaľ fúka vietor“. Obavy, ale nemá. 

Odkázal, že takéto vyhrážky ho nezastrašia. Viceprimátorka 

Mgr. Renáta Kaščáková sa k plagátu nevyjadrila, preto-

že, „jej za to nestojí.“  

Právnik Transparency International, Peter Nechala pova-

žuje postup primátora, ktorý sa obrátil na políciu, za správne 

rozhodnutie. „Polícia vyhodnotí či môže ísť o trestný čin, ale-

bo občiansko-právny spor.“ Podľa neho minimálne môže ísť o 

ohováranie. „Vždy sa to vyhodnocuje aj súvislostiach, ako to 

bolo myslené. Či tam išlo iba o útok na meno, alebo to bola 

reálna vyhrážka. Len na základe jedného slova sa nedá pove-

dať, že bola naplnená skutková podstata trestného činu,“ ob-

jasnil právnik. 

www.sme.sk 21.07.2011 

pomocná evidencia 444/1/2011, 445/1/2011  

 

V piatok 22. júla 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca 

Čínskej ľudovej republiky v Slo-

venskej republike Gu Zipinga 

s manželkou Li Qian. Pri tejto prí-

ležitosti sa preberali možnosti eko-

nomickej a kultúrnej spolupráce 

oboch štátov. Primátor predstavil 

svojmu hosťovi zámery Mesta 

Trenčín, v ktorých prioritami sú 

práca, bývanie a atraktívne pod-
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mienky pre život. Mesto má záujem o investície z Číny, pred-

nostne sa zaujímame o prácu s vyššou pridanou hodnotou, IT, 

elektrotechnický priemysel a strojárstvo. 

V ten istý deň sa uskutočnila pracovná návšteva veľvyslan-

ca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Gu Zi-

pinga s manželkou Li Qian, druhým tajomníkom Wang Li, 

obchodným radcom Li Weixin a zástupcom obchodného rad-

cu Li Zhenghua. Privítal ho predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH spolu 

s riaditeľom Úradu 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Vladimírom Buzalkom 
a zástupkyňou riaditeľa 

Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

JUDr. Ľudmilou Sed-

láčkovou. Na pracov-

nom rokovaní boli prí-

tomní aj dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-

verzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Peter Lipták, CSc.,  

riaditeľ SOPK v Trenčíne Ing. Ján Václav, člen predstaven-

stva Konštrukta – Industry, a. s. Ing. Jozef Santa a iniciátor 

stretnutia predseda Ľudovej strany – Hnutia za demokratické 

Slovensko JUDr. Vladimír 

Mečiar. 

Podľa čínskeho veľvys-

lanca Gu Zipinga Sloven-

sko a Čína majú veľký po-

tenciál na hospodársku spo-

luprácu. Deklaroval, že v 

poslednom období sa vzá-

jomná obchodná bilancia 
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výrazne zvýšila a záujem Číny bude v tomto trende pokračo-

vať. Toto obdobie je pre ich krajinu veľmi dôležité, lebo sa 

pripravujú plány pre ďalšie obdobie a hľadajú partnerov pre 

perspektívnu spoluprácu aj v našom regióne. Predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

pripomenul, že do konca tohto roka by sa mala uskutočniť mi-

sia čínskych podnikateľov v Trenčianskom kraji, aby  k zatiaľ 

jedinej firme z nášho kraja, ktorá pôsobí na čínskom trhu už 

od roku 2003 – Konštrukte Industry, a.s. Trenčín -  čoskoro 

pribudli aj ďalšie. Dekan Fakulty špeciálnej techniky Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka  doc. Ing.  Peter Lipták, CSc. 

konštatoval, že ich škola už spolupracuje s viacerým zahranič-

nými univerzitami a uvítal by spoluprácu s niektorou s  prí-

buzných čínskych univerzít. JUDr. Vladimír Mečiar, ktorý  

návštevu inicioval,  stretnutie označil za otváranie dverí, na 

ktoré by mali nadviazať ďalšie rokovania a vyústením by malo 

byť  podpísanie  konkrétnych zmlúv.  

Na záver návštevy členovia zahraničnej delegácie navštívili 

Trenčiansky hrad. 

vlastné poznámky 
 

Poslanci Mesta Trenčín dňa 28. júla 2011 na mimoriadnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili predĺženie zmlu-

vy Hokejovému klubu Dukla do konca roka 2011 a navýšenie 

dotácie Hokejovému klubu Dukla Trenčín o 250.000 eúr pred-

loženej poslaneckým klubom Smer – Sociálna demokracia. 

Poslanci oba návrhy schválili napriek tomu, že primátor Mgr. 

Richard Rybníček ešte pred hlasovaním avizoval, že tieto 

uznesenia bude vetovať. Po skončení rokovanie mestského za-

stupiteľstva povedal, že „časť poslancov si neváži toto mesto 

ani jeho občanov. Hanbil som sa za to, čo poslanci schválili 

a som presvedčený, že tieto uznesenia sú protiústavné 

a v rozpore so zákonom. Samozrejme to budem vetovať, pre-

tože tu ide o ochranu občanov mesta.“ V takom prípade sa ná-
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vrhy vrátia do zastupiteľstva, veto musia poslanci prelomiť 

trojpätinovou väčšinou. 

Zastupiteľstvo zároveň zaviazalo vedenie Mesta Trenčín 

podpísať zmluvu o výpožičke zimného štadióna hokejovému 

klubu Dukla Trenčína na dobu určitú od 1. októbra do 31. de-

cembra 2011, pretože primátor Mgr. Richard Rybníček pred 

časom rozhodol Dukle Trenčín zmluvu o výpožičke a pre-

vádzkovaní zimného štadióna vypovedať. Trojmesačná výpo-

vedná lehota začína plynúť od 1. augusta 2011 a od 1. novem-

bra 2011 má prejsť správa štadióna pod Mesto Trenčín. 

Predseda finančnej a majetkovej  komisie JUDr. Ján Ka-

naba (Smer – Sociálna demokracia), ktorý ako jediný nehla-

soval za návrh svojho politického klubu tvrdí, že má prehľad 

o tom, čo sa v Dukle deje. „Od marca 2011 nemajú hokejisti 

vyplatené mzdy. Blíži sa extraliga a pokiaľ hokejistov nevy-

platia, oni odmietnu nastúpiť a to je pravá príčina. Dukla 

Trenčín chce svoje finančné problémy zvaliť na mesto,“ podľa 

ktorého nie je možné dať ďalšie peniaze dlžníkovi. „Mestu 

hrozí nútená správa a my tu ideme dávať peniaze súkromnej 

spoločnosti, ktorá nám navyše dlhuje peniaze.“  

Poslanec PaedDr. Daniel Beníček, ktorý návrh predkladal, 

si myslí, že tu nejde o podporu súkromnej spoločnosti, ale 

o podporu športu v meste. Dotáciu navýšili, aby bola zabezpe-

čená prevádzka zimného štadióna do konca roka 2011.  Mesto 

Trenčín od januára 2011 štadión nefinancovalo, financuje ho 

Dukla. Schválili sme jej 250 tisíc eúr, s tým, že musí splatiť 

svoje dlhy. Týmto krokom chcú priviesť obe strany 

k rokovaniu.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček v úvode rokovania mest-

ského zastupiteľstva predložil návrh na odpustenie dlhu Hoke-

jovému klubu Dukla Trenčín, to však poslanci neschválili.  

www.sme.sk 28.07.2011  

pomocná evidencia 454/1/2011  
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Po rokovaní Mestskej rady v Trenčíne dňa 5. augusta 2011 

vetoval primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dve 

uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 28. 

júla 2011, ktorými bol vypožičaný zimný štadión HK Dukla 

Trenčín a.s. a bola zvýšená dotácia pri HK Dukla Trenčín a.s. 

na 370 tisíc eúr.  

V zdôvodnení primátor Mgr. Richard Rybníček sa opiera 

o platné všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín, podľa 

ktorého mesto nesmie poskytnúť dotáciu subjektu, ktorý nemá 

voči nemu vysporiadané záväzky. V čase konania mestského 

zastupiteľstva mala Dukla Trenčín voči Mestu Trenčín: 

a) dlh vo výške 218.745,61 eúr 

b) faktúra za prevádzku tepelných zdrojov vo výške 

13.339,38 eúr. 

Ďalej sú tieto výhrady voči uzneseniu: 

a) že návrh uznesenia nebol koncipovaný ako zmena roz-

počtu, ktorá musí byť vopred zverejnená a odsúhlasená 

mestským zastupiteľstvom, preto nie je možno vykonať 

presun financií v rozpočte na dotáciu Dukle; 

b) Dukla Trenčín porušila zmluvu o poskytovaní dotácie, 

keď nevrátila nevyčerpanú časť dotácie z roka 2010 vo 

výške 121.211,21 eúr, na čo upozornila hlavná kontro-

lórka Ing. Libuša Zigová a kontrola Najvyššieho kon-

trolného úradu; 

c) mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy prednos-

tovi úradu a primátorov, môže len odporúčať alebo po-

žiadať v zmysle zákona o obecnom zriadení; 

pomocná evidencia 411/2011 

 

V elektronickej aukcii dražilo Mesto Trenčín voľné byty s 

regulovaným nájomným, ako aj tie, ktoré doteraz užívali pra-

covníci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Prišlo 62 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8757211&ids=6
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ponúk, dražilo ich sedemnásť záujemcov, viacerí s prepojením 

na realitný trh. Vydražilo sa devätnásť bytov, od jednoizbové 

až po trojizbové, pričom priemerná cena bola 23-tisíc eúr. Zá-

ujemcom sa podarilo vydražiť aj trojizbové byty za cenu okolo 

20 až 30-tisíc eúr. Nedražili sa byty, na ktorú prišla len jedna 

ponuka. 

Výsledok 

aukcie, ktorá 

prebiehala od 

5. do 8. augus-

ta 2011, sa 

však nepozdá-

va ani obča-

nom ani vede-

niu mesta. Vy-

súťažené sumy 

sú nízke a ne-

výhodné pre mesto Trenčín. Primátor Mgr. Richard Rybní-

ček odporučí poslancom, aby na zasadnutí zastupiteľstva 31. 

augusta 2011 predaj týchto bytov neodsúhlasili. Poslanec 

Martin Barčák predpokladá, že zastupiteľstvo neschváli pre-

daj bytov, ktorý bude v netrhovej cene. „Mali by sme sa zapo-

dievať myšlienkou, či vôbec chceme byty predávať, do akej 

miery ich potrebujeme,“ povedal. „Mesto by si malo ponechať 

nejaké byty v režime prenájmu, sú menšie mestá, ktoré majú 

viac komunálnych bytov,“ myslí si ďalší poslanec Ján Babič. 

Mesto byty predávalo dvojkolovo, najskôr museli záujem-

covia zaslať ponuky, potom nastala samotná aukcia, ktorej sa 

už mohli zúčastniť iba prihlásení záujemcovia. Trvala tri dni. 

Viacerí občania namietali, že o aukcii Mesto Trenčín neinfor-

movalo dostatočne. 

„Oznam o vyhlásení súťaže bol zverejnený v regionálnej 

tlači, na internetovej stránke mesta v sekcii Predaj a prenájom 
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majetku a na úradnej tabuli 11. júla 2011. Súťažné podmienky 

boli zverejnené na úradnej tabuli aj webovej stránke v dňoch 

8. až 25. júla 2011. Podľa Norberta Brázdu však oznam ok-

rem na webovej stránke, sekcia predaj majetku nebol ani na 

elektronickej úradnej tabuli a neprišla mu notifikácia z aukč-

ného systému, kde je zaregistrovaný, pričom o iných aukciách 

ich dostáva. „Myslím si, že aukcia dopadla tak aj preto, lebo 

takmer nikto o nej nevedel. Dobrý hospodár by mal zabezpe-

čiť čo najširšiu informovanosť, aby o tom vedelo čo najviac 

ľudí. Ten výnos by bol vyšší o stotisíce eúr.“ Počas aukcie bo-

li technické problémy so systémom, na čo upozornili občania 

v diskusii k aukcii. Začiatok aukcie sa preto posunul o jeden 

deň. Celý systém elektronických aukcií je nový, a tak je mož-

né, že sa tam vychytávajú muchy. Zrejme problémom bolo aj 

to, že aukciu vykonávala firma bez skúseností s týmto typom 

služby. Problémy s udržaním systému v riadnej prevádzke sa 

objavili aj v minulosti a stále pretrvávajú. 

Myslím, že pri zadávaní zákazky sa mesto malo obrátiť na 

konkurenciu, ktorá bola o polovicu lacnejšia a má dlhoročné 

skúsenosti v tejto oblasti, konštatoval Norbert Brázda.  

Trenčianske noviny 22.08.2011  

pomocná evidencia 477/1/2011 

 

Regionálny parlament Trenčianskeho samosprávneho kraja 

sa zišiel 24. augusta 2011 na svojom 9. riadnom zasadnutí. 

V rámci majetkových prevodov poslanci schválili niekoľko 

návrhov na zverenie majetku  z investičných akcií do  správy 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. Do správy  organizácie Správa ciest Tren-

čianskeho samosprávneho kraja bola  takto zverená  napríklad 

nová moderná čistiaca technika  na pozemné komunikácie 

v cene 3.002.370 eúr, ktorá bola získaná v rámci  europrojektu 

„Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
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zmeny klímy“ v rámci Operačného programu Životné prostre-

die.  

Poslanci potom schválili Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2011, ktorým sa me-

ní Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 o určovaní výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školskej jedálni 

a vo výdajnej školskej jedálni a  podmienok úhrady v  školskej 

jedálni zo dňa 29.10. 2008, v znení Všeobecne záväzného na-

riadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2011 zo dňa 

23. februára 2011, s účinnosťou od 1. septembra 2011. 

Poslanci schválili: 

1) zlúčenie Strednej odbornej školy na Vinohradníckej ulici 8 

v Prievidzi so Strednou odbornou školou obchodu a slu-

žieb, v Prievidzi, Nábrežie J. Kalinčiaka od 31. augusta 

2011.  

2) zrušenie Strednej odbornej školy a  Gymnázia v Novákoch, 

ktoré sídlia v tej istej budove a od 1. septembra 2011 vytvá-

rajú Spojenú školu  s  organizačnými zložkami Stredná od-

borná škola a Gymnázium v Novákoch.   

3) zrušili Školu prírody v Zliechove k 31. augustu 2011; 

4) zrušili Školský internát, Školská 8 v Trenčíne, ktorý sa stá-

va od 1. septembra 2011 súčasťou Športového gymnázia v 

Trenčíne.   

5) Jazyková škola v Považskej Bystrici sa od 31. augusta 2011 

zlučuje s Jazykovou školou na Ul. 1. mája v Trenčíne 

s tým, že Jazyková škola v Považskej Bystrici zostáva od  

1. septembra 2011 alokovaným pracoviskom Jazykovej 

školy, Ul. 1. mája v Trenčíne. 

Napokon poslanci schválili dodatky k organizačným po-

riadkom 16-ich stredných škôl v  kraji. Rozhodujúcim dôvo-

dom týchto zmien je prispôsobovanie počtu zamestnancov 

škôl klesajúcemu počtu žiakov. 
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Dodatky k organizačným poriadkom schválili poslanci aj v 

troch zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Najväčšiu diskusiu vyvolal materiál o koncepčných záme-

roch troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. Poslanci konštatovali výrazné 

rozdiely vo financovaní jednotlivých regionálnych nemocníc 

v porovnaní s nemocnicami, ktoré sú v zriaďovateľskej pô-

sobnosti ministerstva zdravotníctva  a v tejto súvislosti  schvá-

lili výzvu predsedníčke vlády Slovenskej republiky Ivete Ra-

dičovej, ministrovi financií Slovenskej republiky Ivanovi Mik-

lošovi a ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky Ivano-

vi Uhliarikovi, aby zaradili nemocnice v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica 

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnica 

s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou 

Myjava do pripravovaného procesu oddlženia zdravotníckych 

zariadení na Slovensku a vytvorili tak podmienky na zrovno-

právnenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Regionálny parlament v závere vzal na vedomie informácie 

o výsledkoch kontroly Národného kontrolného úradu Sloven-

skej republiky,  informatívnu správu o výsledkoch kontrolnej 

činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 

2011, informáciu o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v  l. polroku 2011 a  

schválili  odmenu hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja za 1. polrok 2011. 

V rámci  interpelácií poslanci schválili aj uznesenie, kto-

rým vyjadrili zásadný nesúhlas  s  pripravovaným novým roz-

deľovaním financií z daní pre samosprávy, ktoré by 

v konečnom dôsledku znamenalo zníženie príjmov pre mestá, 

obce i samosprávne kraje. 

vlastné poznámky 
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pomocná evidencia 473/1/2011 

 

Občania mesta Trenčín si pietnym aktom v lesoparku Bre-

zina pripomenuli 66. 

výročie Slovenského 

národného povstania 

dňa 30. augusta 2011. 

Za znenia smútočného 

chorálu položili pred-

stavitelia štátnych, 

samosprávnych orgá-

nov, politických 

a spoločenských or-

ganizácií vence vďa-

ky. Po štátnej hymne Slovenskej republiky sa k prítomným 

občanom v príhovore poslanec Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne PhDr. Leo Kužela priblížil slávne obdobie sloven-

ského národa, ktoré ozbrojeným vystúpením proti nemeckým 

votrelcom preukázal svoju statočnosť pri obhajobe svojej 

svojbytnosti. Na jeho príhovor nadviazal priamy účastník od-

boja a Slovenského národného povstania podplukovník v.v. 

Kaliský, ktorý zhodnotil vplyv Slovenského národného pov-

stania na ďalší politicko-spoločenský vývoj na Slovensku 

v ďalšom období. Vyzval občanov, aby nezabúdali na tých, 

ktorí padli za slobodu slovenského národa. Záver pietneho ak-

tu patril hymnickej piesni „Kto zas pravdu horí“. 

vlastné poznámky 

 

V programe najbližšieho zasadnutia Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne dňa 29. septembra 2011 sa hovorilo o vypove-

daní Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu v 

Trenčíne. 
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Hlavným dôvodom vypovedania zmluvy je nesúlad so zá-

konom. „Referenti Spoločného stavebného úradu v Trenčíne 

vykonávali v jednotlivých obciach štátny stavebný dohľad, av-

šak tí sú zamestnancami Mesta Trenčín a nie danej obce, takže 

na to nemali podľa zákona oprávnenie. Uvedený problém je 

problémom všetkých zriadených spoločných stavebných úra-

dov, nie je riešený platnou legislatívou a je prakticky nerieši-

teľný,“ spresnil prednosta Spoločného stavebného úradu Mgr. 

Ján Forgáč.  

Výpoveď bola prerokovaná s primátorom Mesta Trenčín 

Mgr. Richardom Rybníčkom a Radou starostov. Spoločný 

stavebný úrad v Trenčíne okrem mesta Trenčín združoval 25 

okolitých obcí. 

Návrh bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne 

dňa 29. septembra 2011 a dňom 1. októbra 2011 začala plynúť 

trojmesačná výpovedná lehota a stavebný úrad 

sa osamostatní k 1. januáru 2012. Osamostat-

nenie stavebného úradu je podľa Mgr. Richar-

da Rybníčka súčasťou reštrukturalizácie Mest-

ského úradu v Trenčíne. Zriadenie spoločného 

úradu nebolo pre mesto Trenčín ekonomicky 

výhodné, keďže podľa zmluvy platilo alikvotnú časť nákladov 

na činnosť úradu podľa počtu obyvateľov, ktorá však neodrá-

žala reálny podiel konaní na území mesta a v jednotlivých ob-

ciach. Tiež vyťaženosť referentov išiel na vrub konaní 

v meste.“  

Prednosta Spoločného stavebného úradu v Trenčíne Mgr. 

Ján Forgáč si myslí, že spoločný stavebný úrad pri súčasnom 

personálnom obsadení deviatimi stavebnými referentmi nie je 

schopný kvalitne, racionálne a efektívne zabezpečovať v 

zmluve dohodnuté činnosti pre jednotlivé obce a samotné 

mesto Trenčín. Časť referentov bude prepustená s možnosťou 

uplatnenia v jednotlivých obciach.  



165 

 

www.sme.sk 22.09.2011 

pomocná evidencia 545/1/2011  

 

Dňa 24. septembra 2011 navštívil Mesto Trenčín podpred-

seda Vlády Slovenskej republiky a predseda koaličnej strany 

Most – Híd Béla Bugár. Počas celodňového pobytu v Trenčí-

ne prejavil ako prvý hosť prezrieť si všetky priestory taiwan-

skej spoločnosti AU Optronics, ktorá otvorila svoj závod 

v Trenčíne začiatkom mesiaca júna 2011. Výkonný riaditeľ 

spoločnosti Li Cheng Lu hosťa informoval o zámeroch rozši-

rovania výroby o nové linky a produkty, ako aj o podporných 

projektoch do kultúry, vzdelávania, ale najmä zelených tech-

nológií, v ktorých je spoločnosť AU Optronics celosvetovým 

lídrom. Po prehliadke Béla Bugár povedal, že „je to obrovský 

komplex, ktorý sa v Trenčíne rozbieha a je cítiť, že spoločnosť 

má na Slovensku skutočne.“  

Následne sa pri obede stretol s primátorom Mesta Trenčín 

Mgr. Richardom Rybníč-

kom a po ňom sa stretol s 

trenčianskym seniormi. Hlav-

nými témami rozhovoru 

s primátorom Mgr. Richardom 

Rybníčkom boli pripravované 

zákony, ktoré sa dotýkajú sa-

mosprávy, ďalej politická si-

tuácia, ktoré vyhrotili spory okolo eurovalu. Podpredseda vlá-

dy sa pozná s primátorom od začiatku 90. rokov, preto ich 

stretnutie bolo veľmi srdečné a priateľské. Primátor konštato-

val, že zložitú finančnú situáciu v Trenčíne prirovnal 

v malému Grécku. Súčasne požiadal podpredsedu vlády 

o citlivé pristupovanie k zákonom, najmä, ktoré sa dotýkajú 

chodu samosprávy, jej financovania, pretože na regionálnej 

úrovni sme oveľa citlivejšie konfrontovaný občanmi. 
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vlastné poznámky 

pomocná evidencia 557/1/2011 

 

Pamätnými medailami za účasť v mierových misiách od-

menil na trenčianskom Mierovom námestí minister obrany 

Slovenskej republiky Ing. Ľubomír Galko slovenských voja-

kov, ktorí sa vrátili z piatich misií v krízových regiónoch sve-

ta. 

V piatok 30. 

septembra 2011 

si prevzali ocene-

nie aj príslušníci 

ozbrojených síl 

Chorvátska, Srb-

ska a Maďarska 

pôsobiaci v mie-

rových jednotkách spolu so Slovákmi. „Pôsobenie príslušní-

kov Ozbrojených síl Slovenskej republiky jednoznačne naj-

viac napomáha k udržaniu vysokého kreditu, ktorý Slovenská 

republika má. Je obdivuhodné, že kredit, ktorý sme nasadili v 

predchádzajúcich rokoch, dokážeme udržiavať aj v dnešnej 

dobe,“ povedal minister Ľubomír Galko s tým, že momentálne 

pôsobí v mierových misiách 590 slovenských vojakov a v ére 

samostatnosti sa ich v 

problémových oblastiach 

sveta vystriedalo už neuve-

riteľných 14 tisíc. 

Pripomenul, že Sloven-

ská republika sa ako zod-

povedný člen Severoatlan-

tickej aliancie podieľa na 

udržiavaní globálnej bez-

pečnosti. Hrozby, ktoré 
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dnes ohrozujú svetovú bezpečnosť, sú podľa neho diametrálne 

odlišné od tých predchádzajúcich. „Máme tu medzinárodný 

terorizmus, kybernetické útoky a energetické hrozby. Operácie 

medzinárodného krízového manažmentu a zahraničné misie sú 

jednou z najdôležitejších zložiek udržiavania mieru v celom 

globálnom svete.“ Z Afganistanu sa po viac ako šiestich me-

siacoch vrátil aj Trenčan Milan. Bola to jeho tretia misia. Ako 

povedal, jednoznačnou motiváciou bolo pre neho zažiť danú 

krajinu ako vojak, pričom dosť dôležitá bola aj finančná od-

mena. „Nie všetci sme rovnakí, ale mňa nebezpečné situácie 

lákajú,“ povedal. V čase práce na misiách vojakom podľa ne-

ho najviac chýba bežný civilný život, rodina a priatelia. 

Muži a ženy v slovenských uniformách hliadkujú v náraz-

níkových zónach, zneškodňujú muníciu a zodpovedajú za 

bezpečnosť medzinárodných jednotiek na základniach. Vedú 

tiež výcvik a uľahčujú prechod konfliktných oblastí k mieru, 

stabilite a rozvoju. 

Na slávnostnom nástupe na Mierovom námestí v Trenčíne 

sa zúčastnilo 238 vojakov, z toho 23 zo zahraničia. 

www.sme.sk 02.10.2011  

Trenčianske noviny 03.10.2011 

pomocná evidencia 564/1/2011 

 

Na tlačovej besede primátora Mesta Trenčín Mgr. Richar-

da Rybníčka bolo oznámené médiám, že Mesto Trenčín dňa 

1. októbra prebralo zimný štadión na Sihoti opätovne do svojej 

správy. Stalo sa tak po výpovedi a následnej dohode medzi 

mestom Trenčín a vedením HK Dukla a.s. V tejto súvislosti 

pod Mesto Trenčín prešlo desať zamestnancov štadióna, t.j. 

šesť ľadárov a štyria strojníci. Za správcu štadióna bol vyme-

novaný Róbert Buchel.  „Prevádzka na základe memoranda 

prešla plynule pod našu správu,“ povedal primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček.  
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Hlavným dôvodom vziať štadión do svojej správy mesto 

odôvodnilo tým, že nik doposiaľ nevedel s určitosťou pove-

dať, koľko vlastne 

prevádzka štadióna 

stojí. 
 

Tiež sa podľa 

viacerých vyjadrení 

zo strany vedenia 

Dukly zdal bez po-

žadovanej polmilió-

novej dotácie na 

prevádzku štadióna 

ohrozený začiatok sezóny trenčianskych hokejistov. „Sme zá-

roveň presvedčení, že štadión dokážeme prevádzkovať efek-

tívnejšie. Pred nami je však problém so zastaranými technoló-

giami, s ktorými sa musíme vysporiadať. Prvoradou je výme-

na kondenzačnej časti chladenia, ktorá je najväčším odberate-

ľom energií,“ uviedol Mgr. Richard Rybníček. 

Róbert Buchel spresnil, že zariadenie zbytočne plytvá 

množstvom elektriny. „Spôsobila to dlhoročná ignorancia 

problému obnovovania zariadenia novšími technológiami, pre-

to musíme konať. Chceme zefektívniť kondenzačnú časť, čím 

znížime náklady na prevádzku štadióna. Tieto práce by sa mali 

vykonať do budúcej sezóny,“ priblížil Róbert Buchel. Primá-

tor Mgr. Richard Rybníček k tomu uviedol, že návštevníci šta-

dióna preto nemôžu v najbližšej dobe očakávať investície zo 

strany mesta do interiéru, ktorý by skrášlil súčasný stav domá-

ceho stánku Dukly Trenčín. „Našim prvoradým cieľom sú 

technológie, nielen pre šetrenie energií, ale hlavne pre plynu-

losť prevádzky a jej bezpečnosť.“ 

Súčasťou odovzdania štadióna bude aj uzatvorenie nájom-

ných zmlúv medzi mestom a Hokejového klubu Dukla na pre-

nájom ľadu, reklamných plôch či kancelárií. „Na túto sezónu 
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sme ponúkli ľad za euro, z reklamných plôch má Mesto Tren-

čín dostať len symbolickú sumu. Administratívne priestory 

chceme prenajať za komerčnú sumu. Do konca týždňa dňa 7. 

októbra 2011, prípadne začiatkom toho budúceho sa uskutoční 

rokovanie s predstaviteľmi HK Dukla o ich pripomienkach 

k nami predloženým zmluvám. Verím, že sa dohodneme 

a Dukla bude môcť v pokoji hrať tak dobre odštartovanú sezó-

nu,“ dodal Mgr. Richard Rybníček.  

vlastné poznámky 

 

V Trenčíne v stredu 5. októbra 2011 rokovalo Predsedníc-

tvo Slovenskej národnej strany. Rokovanie pod vedením svoj-

ho predsedu Jána Slotu sa venovalo aktuálnym vnútropolitic-

kým a zahraničnopolitickým otázkam, zaujalo stanovisko k 

aktuálnej domácej a zahraničnej politickej situácii, venovalo 

sa októbrovej schôdzi parlamentu, venovalo problematike pri-

pravovaného štátneho rozpočtu a otváraniu zákona o štátnom 

občianstve, reagovalo na aktuálnu situáciu s eurovalom, prie-

bežné hodnotilo petičnú akciu za posilnenie slovenského jazy-

ka, odmietli navrhovaný mix daní pre samosprávy. Ako dodal, 

800 miliárd eúr v žiadnom prípade nevytrhne eurozónu 

z problémov, v ktorých sa nachádza. Ekonomika Európy je 

postavená na špekuláciách burzových a bankových maklérov 

a nie na peniazoch, ktoré by boli kryté ľudskou prácou, prí-

padne zlatom. Za to, že niektorí poslanci sa nechajú ohlúpnuť 

tvrdením, že euroval vytrhne Európu z problémov, za to ja 

nemôžem. Vyjadril tiež údiv nad tým, že prezident Ivan Gaš-

parovič, ktorý tvrdí, že je národný a sociálny prezident Slo-

venskej republiky, veľmi tvrdo tlačí, aby bol euroval ratifiko-

vaný slovenským parlamentom. Odporučil mu, aby si zobral 

príklad od českého prezidenta Václava Klausa, ktorý sa pod-

statne reálnejšie pozerá na Európsku úniu a na eurozónu. Zdô-

raznil, že ak tvrdenie, že koľko my dostaneme eur cez euro-

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1203&pr=0.1&w_id=272&tstamp=1317878792&pid=540&cd=8a9185c616d0038ee7f5acffd628cd9b&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=310&pr=0.11&w_id=198&tstamp=1317878792&pid=540&cd=88d75f4ad02b169ca5b7fc57c9eb015d&f=1
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=310&pr=0.11&w_id=198&tstamp=1317878792&pid=540&cd=88d75f4ad02b169ca5b7fc57c9eb015d&f=1
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fondy a argumentácia, že len sedem miliárd dávame 

do záchranných valov, je argumentácia národne a sociálne cí-

tiaceho politika, tak si myslí, že sa od toho vzďaľuje a klame 

svoj vlastný národ. Ján Slota zdôraznil, že európskym politic-

kým špičkám ide o vytvorenie fiškálnej únie v rámci eurozóny 

a jej cieľom je vytvorenie spojených štátov európskych. To by 

znamenalo koniec Slovenska, ktoré sa rozplynie ako dym 

vo víchrici a Nemecko získa kontrolu nad Európou bez jedi-

ného výstrelu. 

Podľa podpredsedu Slovenskej národnej strany Rafaela 

Rafaja predsedníctvo odporučilo svojím poslancom 

v parlamente nehlasovať za podporu eurovalu.   

vlastné poznámky 

 

V nedeľu podvečer o 17,25 h dňa 9. októbra 2011 došlo k 

strhnutiu trolejového vedenia na železničnom priecestí v Tren-

čianskych Bohuslaviciach, spôsobené prechádzajúcim žeria-

vom a auto sa do vedenia zamotalo. Život na železnici sa za-

stavil. Prestalo premávať 16 vlakov a na staniciach v Novom 

Meste nad Váhom, Trenčíne a vo vlakoch uviazli stovky ces-

tujúcich z desiatich rýchlikov Ružín, Krivaň, Šarišan. 

Z východného Slovenska nebolo vypravených do Bratislavy 

z dôvodu nehody ďalších šesť vlakov. 

Železnice sa snažili 

pre cestujúcich zabezpe-

čiť náhradnú autobusovú 

dopravu, ibaže kapacita 

autobusov nebola úmer-

ná počtu ľudí uviaznu-

tých na stanici Trenčín 

a Trenčianska Teplá. 

Neskôr začali po cestu-

júcich prichádzať prí-

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1194&pr=0.1&w_id=198&tstamp=1317878792&pid=540&cd=11943b343d1fe58803c7abfad3e7344e&f=1
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buzní a známi autami z najbližšieho okolia, aby ich odviezli 

domov a svoj odchod si predĺžili na pondelok ráno. Najhoršia 

bola situácia okolo ôsmej večer, kedy bolo na stanici najviac 

ľudí. Až po štyroch hodinách státia prešli železnice na diese-

lové rušne a rýchliky pretiahli cez kritický úsek Trenčín – No-

vé Mesto nad Váhom. Elektrické trakčné vedenie bolo opra-

vené v pondelok o tretej hodine ráno. 

A aká bola informovanosť cestujúcich hodnotí jeden 

z cestujúcich na železničnej stanici v Trenčíne „najskôr sa na 

tabuli objavilo meškanie na Bratislavu tridsať minút, neskôr 

ho zvýšili na dvesto, čo sa ale stalo, sme nevedeli.“ Najhoršie 

boli na tom cestujúci z východného Slovenska, ktorí boli úpl-

ne bezradní, lebo nevedeli, čo sa stalo a kedy bude vlak pokra-

čovať v jazde do Bratislavy a ako sa presunú na ubytovne 

v Bratislave. Našťastie okrem materiálových škôd pri nehode 

sa nikto nezranil, šofér však ostal v šoku.  

www.sme.sk 09.10.2011  

 

Trenčianska nadácia už sedem rokov úspešne realizuje 

program Mladí filantropi. Je to práca s mladými ľuďmi, štu-

dentmi trenčianskych stredných škôl a vysokej školy. Keď ho-

voríme o práci s nimi, myslíme tým odovzdávanie vedomostí 

a zručností tretieho sektora, teda priblíženie sveta mimovlád-

nych organizácií. Každý rok sa skupina mladých ľudí obmie-

ňa, buď čiastočne alebo úplne tak, ako sa to stalo v poslednom 

siedmom ročníku.  

Približne pred rokom sa zišlo 30 zvedavých mladých tvárí 

vo veku 16 až 23 rokov, aby zistili, čo je to Trenčianska nadá-

cia a čo je program Mladí filantropi.  

Neskôr sa počet záujemcov zmenil, zostalo 16 stálych čle-

nov, ktorí sa stretávali, vzdelávali a pomáhali ako dobrovoľní-

ci pri aktivitách Trenčianskej nadácie. Prejavili sa ako šikovní 
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a zodpovední - rozdelili peniaze vo vlastnom grantovom kole 

a na záver zrealizovali svoje vlastné Korzo.  

Svoju celoročnú prácu zhodnotili na tradične netradičnej 

tlačovej besede pod názvom Reálni ľudia, skutočné projekty 

dňa 11. októbra 2011 v priestoroch Centra seniorov v Tren-

číne.  

Mladí filantropi na stretnutí zoznámili prítomných 

o svojich pocitoch, keď sa ako dobrovoľníci Trenčianskej na-

dácie prvýkrát ocitli na charitatívnej aukcii umeleckých diel, 

keď pomáhali pri odovzdávaní knižiek deťom z rodín 

v sociálnej núdzi na predvianočnom projekte „Otvor srdce, da-

ruj knihu“. Väčšina z nich na začiatku nerozumela pojmu 

grantový program, ale trpezlivo počúvali počas vzdelávacích 

víkendov a nedali na sebe poznať únavu, keď sa učenie natiah-

lo do neskorých večerných hodín.  

Veľkou skúsenosťou podľa ich vlastných slov bolo vyhlá-

senie grantového kola na tlačovej besede, kde sa museli po pr-

výkrát postaviť pred kameru a mikrofón a predstaviť to, na 

čom sa ako skupina dohodli. Nechýbal strach či obavy zo zly-

hania, ale strach prekonali, situáciu zvládli.  

O tom, ako možno bláznivý nápad pretaviť do úspešnej ak-

cie porozprávala Paťa. Takým podujatím bolo Trenčianske 

korzo, ktoré sa konalo pod taktovkou Mladých filantropov a 

ich kamarátov a témou im blízkou bolo grafitti. Práve tu pre-

javili nadšenie pre dobrú vec a zodpovednosť. Výsledkom bo-

la príjemná nedeľa na Mierovom námestí, kde dostalo priestor 

veľa mladých ľudí s ich adrenalínovými športmi. Ale najviac 

boli mladí hrdí na nový pomaľovaný podchod na Hasičskej 

ulici, ktorý vlastnými rukami čistili a dodnes čistia, škrabali 

a natierali. Až po ich príprave nastúpili grafiťáci a dodnes je, 

čo obdivovať. Dokonca graffiti skultúrnili  fotografiami pod-

chod na železničnej stanici v Trenčíne. 
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Na stretnutí mladí filantropi rozprávali o svojich zážitkoch 

z návštevy Juhomoravskej nadácie a z cesty na Široký dvůr. 

Romantické a zabudnuté miesto v mnohých zanechalo neza-

budnuteľné zážitky. 

Niektorí filantropi reprezentovali skupinu na celosloven-

skom stretnutí Mladých filantropov v Banskej Bystrici. Zistili, 

že hoci sú skúsenosťami ako skupina najmladší, určite majú čo 

odovzdať. Našli si kamarátov z ostatných komunitných nadá-

cií a už spriadali plány ako budú nasledujúci ročník lepšie 

a inak organizovať.  

Mladí filantropi podporili v siedmom ročníku programu               

11 projektov a odvážne oslovili organizácie v rámci celého 

Trenčianskeho kraja. Rozdelili spolu 1.794 eúr pre zmysluplné 

aktivity svojich rovesníkov. Mnohí z nich sa tlačovej besedy 

zúčastnili osobne a porozprávali aj predviedli, čo sa im podari-

lo zrealizovať.  

Netradičnú tlačovku mladých ukončila koordinátorka pro-

jektu Danka Adamusová a zúčastneným mladým filantropom 

slávnostne odovzdala osvedčenie o ich dobrovoľníckej práci 

pre Trenčiansku nadáciu. 

vlastné poznámky 

 

Po tom, čo slovenský parlament neschválil euroval 10. ok-

tóbra 2011 zásluhou strany Sloboda a Solidarita, ktorá schva-

ľovanie ignorovala svojou neprítomnosťou na jeho zasadnutí, 

spustila sa lavína návrhov na odvolanie najvyšších štátnych 

úradníkov delegovaných touto stranou z funkcií a to z funkcie 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulí-

ka, z funkcie ministrov Vlády Slovenskej republiky Juraja 

Miškova, Daniela Krajcera, Ľubomíra Galku a Jozefa Mihála.  

No séria odvolávaní bude mať pravdepodobne pokračova-

nie aj v komunálnej politike, keď primátor Trenčína Mgr. Ri-

chard Rybníček avizoval, že chce odvolať viceprimátorku 
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Mesta Trenčín delegovanú stranou Sloboda a Solidarita. „Po-

kiaľ sa situácia do volieb 10. marca 2012 vyvinie tak, že stra-

na Sloboda a Solidarita prestane byť členom vládnej koalície, 

respektíve nebude mať svojich ministrov vo vláde, tak samo-

zrejme v takom momente ja odvolám viceprimátorku Mgr. 

Renátu Kaščákovú,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybní-

ček. 

Zdôvodňuje to tým, že funkcia viceprimátora je aj funkciou 

politickou, keďže má slúžiť na kontakt s mestskými poslan-

cami a politickými stranami. „V podstate sa stratí kľúčový ar-

gument, ktorým som ja zdôvodňoval Mestskému zastupiteľ-

stvu v Trenčíne, prečo je treba, aby ako členka vládnej strany 

pomáhala mestu pri otváraní dverí na ministerstvá, pri komu-

nikácii s ministrami a s vládou,“ vysvetlil primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček.  

Viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková vníma situáciu 

inak, keď hovorí, že „som komunálna politička, pracujem pre 

občanov, ktorí ma zvolili. Ja si smerom k nim snažím plniť 

všetky povinnosti.“ Ďalej uviedla, že primátor bol s výkonom 

jej funkcie vždy spokojný. „Doteraz neprejavil žiadne výhrady 

voči mojej práci, takže si myslím, že neexistujú žiadne dôvo-

dy, prečo by ma mal odvolávať.“ 

Z krátkej histórie tohto volebného obdobia je známe, že 

Mesto Trenčín malo od 18. februára 2011 dvoch viceprimáto-

rov Mgr. Renátu Kaščáková a JUDr. Milana Kováčika.. JUDr. 

Milan Kováčik bol z najsilnejšieho poslaneckého klubu v 

mestskom zastupiteľstve – klubu Smer - Sociálna demokracia. 

Toho však primátor Mgr. Richard Rybníček odvolal v júni 

2011, pretože nenaplnil jeho očakávania pri komunikácii me-

dzi Mestom Trenčín a poslancami za Smer - Sociálna demo-

kracia. 

V prípade, že bude odvolaná aj Mgr. Renáta Kaščáková, je 

primátor Mgr. Richard Rybníček pripravený začať okamžite 
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rokovať so stranou Smer o jeho nominácii obsadenia postu pr-

vého viceprimátora. Túto iniciatívu privítal predseda najsilnej-

šieho poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia v tren-

čianskom mestskom zastupiteľstve PaedDr. Daniel Beníček, 

keď povedal, že vhodného kandidáta na túto funkciu za svoju 

stranu plánovali navrhnúť v januári 2012. Ak však primátor 

Mgr. Renátu Kaščákovú odvolá, prídu s návrhom skôr. V sú-

časnosti žiadnych kandidátov na post zástupcu nemajú vy-

hliadnutých. 

www.sme.sk 13.10.2011  

Trenčianske noviny 17.10.2011 

pomocná evidencia 595/1/2011 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom 

mimoriadnom zasadnutí dňa 13. októbra 2011 schválili odkú-

penie spoluvlastníckeho podielu pozemkov v priemyselnom 

parku na Zámostí. Mesto Trenčín v priemyselnom parku 

vlastní takmer 10 ha po-

zemkov. Malý podiel vo 

výmere 2.009 m2 je vo 

vlastníctve Anny Jankovi-

čovej, ktorá svoj spolu-

vlastnícky podiel ponúkla 

Mestu Trenčín za kúpnu 

cenu 18,26 eúr/m2. Cel-

ková suma predstavuje 

36.695,30 eúr. Táto čiastka bude uhradená z rozpočtu Mesta 

Trenčín na rok 2011. 

Prečo muselo byť zvolané zasadnutie mimoriadneho zastu-

piteľstva zdôvodnil na začiatku jeho rokovanie primátor Mgr. 

Richard Rybníček tým, že „v najbližších dňoch by mala vypr-

šať mestu lehota na uplatnenie predkupného práva a tak bolo 
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potrebné vysporiadať pozemky v priemyselnom parku a po-

núknuť ich potenciálnym investorom.“ 

www.trencin.sk 13.10.2011 

pomocná evidencia 596/1/2011 

 

Informačné fórum mladým ľuďom bol názov podujatia, 

ktoré bolo návodom ako si splniť vlastný podnikateľský sen. 

Podujatie, ktoré sa konalo 24. októbra 2011, malo za cieľ po-

radiť stredoškolákom a mladým uchádzačom o zamestnanie, 

ako začať vlastný biznis alebo si nájsť vhodné zamestnanie. 

Praktické informácie, prezentácie úspešných podnikateľov a 

diskusie, pripravili úrady práce v regióne. 

„Najväčším problémom mladých bolo to, že nemajú dosta-

točnú alebo žiadnu prax a ani zamestnávatelia nie sú motivo-

vaní k tomu, aby mladým vytvorili podmienky pre získavanie 

praxe. Žiaľ, absolventská prax sa v uplynulých rokoch u mno-

hých zamestnávateľov zredukovala iba na získanie lacnej pra-

covnej sily,“ povedala Mária Chorvátová, riaditeľka odboru 

služieb zamestnanosti Úradu práce sociálnych vecí a rodiny  

v Novom Meste nad Váhom. 

Okrem jedenástich vystavovateľov, ktorí prezentovali pra-

covné príležitosti v regióne, hlavnú časť programu tvorili dis-

kusie o absolventskej praxi, programoch akademickej mobility 

a možnostiach získania finančných prostriedkov na začatie 

vlastného podnikania. S viac ako päťsto študentmi sa so svo-

jimi skúsenosťami podelili aj úspešní slovenskí podnikatelia. 

„Mladí ľudia získali na jednom mieste dôležité informácie 

o študijných programoch jednotlivých odborov, vrátane uplat-

nenia sa u budúcich zamestnávateľov a aj prehľad o aktuálnej 

situácii na trhu práce,“ hodnotila Renáta Robotová, riaditeľka 

odboru služieb zamestnanosti Úradu práce sociálnych vecí a 

rodiny v Trenčíne. 

http://www.trencin.sk/
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Podľa štatistík úradov práce je v okrese Trenčín približne 

570 nezamestnaných absolventov, pričom 26 z nich sa od sep-

tembra 2011 zamestnalo v zahraničí. V okrese Nové Mesto 

nad Váhom je 665 uchádzačov o zamestnanie do 25 rokov. 

Pracovníci úradu práce konštatujú, že možnosti pre mla-

dých nájsť si adekvátnu prácu sú v danom regióne obmedzené. 

Najväčšou bariérou pri získavaní práce je práve nedostatok 

zručností a praktických skúseností. Podnikatelia, ktorí dané 

skúsenosti vedia mladým ľuďom poskytnúť, však väčšinou 

nemajú priestor na vytvorenie vhodných pozícií. 

www.sme.sk 25.10.2011  

pomocná evidencia 632/1/2011 

 

Mestským policajtom v Trenčíne sa znížila kvalita sledo-

vania situácie na uliciach prostredníctvom monitorov kamero-

vého systému, preto záznam z 36 kamier sledovali len na 

dvoch monitoroch. „Operatívna časť nášho výkonu bola vyso-

ko obmedzená, 

pretože na 

dvoch obrazov-

kách sa taký po-

čet kamier nedal 

dsledovať,“ po-

vedal náčelník 

mestskej polície 

v Trenčíne 

JUDr. Stanislav 

Bero. Nepriaz-

nivá finančná situácia Mesta Trenčín neumožňovala nákup 

nových monitorov. Ale dňa 25. októbra 2011 sa táto nepriaz-

nivá situácia zmenila, keď taiwanský investor OU Optronics 

s.r.o. sa rozhodol darovať šesť nových monitorov s uhlo-

priečkou 42 palcov.  
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Na tejto mimoriadnej akcii odovzdávania monitorov sa zú-

častnil primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ná-

čelník Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero 

a zástupca riaditeľa diví-

zie AU Optronics s.r.o. 

v Trenčíne Chih Feng 

Yen, ktorý sa pri tejto 

príležitosti vyjadril - 

„sme veľmi radi, že mô-

žeme vyjsť v ústrety 

mestu Trenčín tým, že 

darujeme obrazovky na 

sledovanie bezpečnosti v meste. Chceme vytvárať dobrý 

vzťah, dobré prostredie a stať sa dobrým susedom a spoloční-

kom pre mesto Trenčín.“ Primátora Trenčína Mgr. Richarda 

Rybníčka potešil záujem spoločnosti o chod mesta. „Pochopi-

teľne je to v súčasnej finančnej situácii veľká pomoc a teší ma, 

že vedenie spoločnosti s zaujíma o činnosť samosprávy a táto 

je pripravená pomôcť aj v iných oblastiach. Pre spoločnosť je 

to určitým spôsobom reklama, aby táto echo okolo seba, že je 

prínosom nielen v ponuke pracovných miest, ale aj ako dôleži-

tý partner v regióne. 

www.sme.sk 25.10.2011  

Trenčianske noviny25.10.2011 

pomocná evidencia 633/1/2011, 634/1/2011 

 

Dňa 25. októbra 2011 odovzdal primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček finančné ocenenie šiestim príslušní-

kom Mestskej polície v Trenčíne za príkladné plnenie 

služobných povinností. Ocenených mu predstavil náčelník 

Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero. 
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V prvom prípade išlo o ocenenie Branislava Ježíka, To-

máša Omachela, Miroslava Baláža a Veroniku Omachelo-

vú, ktorí riešili nahlá-

sený prípad ležiaceho 

muža, ktorý nejavil prí-

znaky života, ktorý išli 

na miesto činu prešetriť 

dvaja príslušníci mest-

skej polície. Po prícho-

de začali muža oka-

mžite oživovať a túto 

činnosť vykonávali aj 

po príchode zdravotníkov z rýchlej zdravotníckej pomoci, 

z ktorými sa striedali. Snaha o oživenie človeka však nemala 

žiaduci efekt, lebo človek zomrel. Podľa vyjadrenia zdravot-

níkov si príslušníci mestskej polície počínali veľmi profesio-

nálne. Pri tejto príležitosti primátor Mgr. Richard Rybníček 

povedal, že oceňuje správne rozhodnutie príslušníkov mest-

skej polície v kritickom okamžiku, kedy rozhodujú o živote 

človeka doslova sekundy. „Žiaľ, aj keď tento zásah nemal žia-

daný efekt, teda zachrániť život človeka, ale ukázal vašu vy-

sokú profesionalitu. 

Svojím činom ste uro-

bili dobré meno nielen 

mestskej polícii, ale aj 

mestu Trenčín. Doká-

zali ste, že ste oporou 

občanom v ťažkých 

chvíľach.“ 

V druhom prípade 

išlo o ocenenie Micha-

la Staňa a Michala Pšenku, ktorí riešili prípad nehlásený na 

urgentnú telefónnu linku 159, že na trenčianskom moste sa 
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pokúša mladý človek spáchať samovraždu. Na miesto boli vy-

slané dve hliadky mestskej polície, ktoré po vystúpení zo slu-

žobných áut, každá z dvoch strán oslovovali mládenca, čím 

otupovali jeho pozornosť a umožnili sa k nemu priblížiť až na 

dotyk, čo umožnilo jeho spacifikovanie, preniesli cez zábrad-

lie mosta a držali ho príchodu ďalších policajných zložiek 

a odviezli do psychiatrického zariadenia. I tento čin ocenil 

primátor Mgr. Richard Rybníček, že treba vzdať hold prísluš-

níkom mestskej polície pri záchrane ľudského života. „I tento 

skutok dokazuje, akí ste ľudia a na čom vám záleží. Ste pre 

mňa hrdinovia. Ďakujem vám.“  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 645/1/2011 

 

Dňa 26. októbra 2011 sa uskutočnilo 17. zasadnutie  Zastu-

piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v tomto funk-

čnom období. V úvode rokovania stiahli z programu rokovania 

„Návrh rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 

2012 – 2014“ a „Návrh na vyradenie Školskej jedálne na  ul. 

Terézie Vansovej  v Prievidzi zo siete školských zariadení“.  

Zastupiteľstvo prerokovalo a  schválilo :  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011, ktorým zvýšili 

základnú sadzbu dane z motorových vozidiel pre osobné 

automobily, úžitkové vozidlá, autobusy a vozidlá používa-

né v rámci návesovej jazdnej súpravy. Sadzba dane v kraji 

sa nemenila od roku 2008 Úprava vychádza z priemernej 

dane z motorových vozidiel, aká bola stanovená 

v jednotlivých samosprávnych krajoch.  Pre vozidlá spĺňa-

júce emisné limity úrovne Euro 3, Euro 4 a Euro 5 zostáva 

sadzba dane nezmenená, nezmenili  sa ani podmienky 

oslobodenia vozidiel od dane. Výber z dane je dôležitou 

súčasťou príjmovej strany rozpočtu Trenčianskeho samo-

http://www.tsk.sk/sk/zastupitelstvo-tsk/zasadnutia/xii.-zasadanie-zastupitelstva-tsk.html
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správneho kraja, ktorý bude použitý na financovanie opráv 

a rekonštrukcie ciest 1. a 3. triedy. 

- prijatie úverov na refinancovanie úverov poskytnutých De-

xia bankou v rokoch 2005 až 2008 vo výške 47.918.177 

eúr. Oznámenie 

o predčasnom 

splatení bolo do-

ručené Dexia 

bankou v júni 

2011, po neakcep-

tovaní jej žiadosti 

zo strany Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja 

o zvýšenie úroko-

vých sadzieb z poskytnutých úverov. Na jednorazové spla-

tenie tohto záväzku k 15. 12. 2011 poskytne regionálnej 

samospráve  úver Československej obchodnej banky vo 

výške 25 miliónov eúr (s dobou splatnosti do 25.12.2016) 

a Slovenská sporiteľňa vo výške 22.918.177 eúr  (s dobou 

splatnosti 25.12. 2021).  

- Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy jazy-

kovým školám a škol-

ským zariadeniam 

v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 

ako aj o určení výšky 

dotácie na prevádzku 

a mzdy cirkevným a sú-

kromným zriaďovate-
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ľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na 

kalendárny rok 2012 s účinnosťou od l. januára 2012. 

- zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného 

celku Trenčianskeho kraja a zahrnulo  tieto doplnky a zme-

ny do osobitného Všeobecne záväzného nariadenie                    

č. 8/2011, ako to ukladá nariadenie vlády Slovenskej repub-

liky.  

- operačný plán zimnej údržby ciest v Trenčianskom kraji na 

zimné obdobie 2011/2012 a  vzalo na vedomie  správu 

o zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnos-

ti Trenčianskeho samosprávneho kraja za 1. polrok  2011.  

- návrh na odvolanie z funkcie riaditeľky Centra sociálnych 

služieb – Kolonka v Púchove Ing. Silvie Horečnej pre ne-

plnenie si základných povinností vedúceho zamestnanca 

a neriešenie problémov a nedostatkov v tomto zariadení.  

- schválil  5 % spolufinancovanie projektu z Operačného 

programu cezhraničná spolupráca na  obnovu cesty Neda-

šova Lhota - Červený Kameň na slovensko-českej hranici. 

www.tsk.sk 26.10.2011 

pomocná evidencia 636/1/2011 

 

Mesto Trenčín sľúbilo vykonanie auditu mestskej polície 

v mesiaci september 2011 spojenú s prieskumom spokojnosti 

medzi občanmi. Doteraz sa tak však nestalo.  

V júni 2011 prepustili z trenčianskej mestskej polície šty-

roch policajtov. Išlo o dlhoročných pracovníkov, ktorí v nej 

odrobili od sedem do pätnásť rokov. Po prepustení poukazova-

li, že k ich práci nemalo vedenie polície doteraz vážne pripo-

mienky a v hodnotení pracovnej aktivity bývali približne 

v strede tabuľky. 

Tvrdili, že v trenčianskej mestskej polícii vládne rodinkár-

stvo a diskriminácia a náčelník JUDr. Stanislav Bero, ktorý 

sám prišiel na mestskú políciu z vojenskej polície, obsadzuje 

http://www.tsk.sk/
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miesta na mestskej polícii výsluhovými dôchodcami z armády 

a vojska. Dostávajú najmä kancelárske pozície, pri ktorých 

nemusia chodiť do terénu. 

Ako upozornili, prepúšťaním chcelo mesto ušetriť, ale poli-

cajtom dalo šesť odstupných platov a naviac v čase, keď už 

bolo zrejmé, že prepúšťanie zasiahne aj mestskú políciu, zme-

nilo mesto Trenčín ôsmim policajtom zmluvy z doby určitej 

na dobu neurčitú, 

ktorých mohli pre-

pustiť bez odstup-

ného. O tom, kto 

musel odísť rozho-

doval náčelník 

mestskej polície. 

Hoci ich počet ne-

určil žiadny audit, 

vybral štyroch. Pri 

ich výbere rozho-

doval podľa svojich kritérií, keďže policajtov hodnotil pravi-

delne každého pol roka. Prepustení policajti sú presvedčení, že 

museli uvoľniť miesta, aby v mestskej polícii mohli zostať 

bývalí vojaci a policajti. 

„Primátor na začiatku nového roka povedal, že bude 

v mestskej polícii robiť zmeny, ale až  po audite a maximálne 

pôjde o také, ktoré prispejú zlepšeniu organizácie a činnosti. 

Spomínal nejaké sťahovanie, ale o prepúšťaní nehovoril. A za 

dva mesiace sme išli, spomína bývalý policajt. 

Audit však doteraz Mesto Trenčín nedalo spracovať, aj keď 

ho prepusteným policajtom aj verejnosti primátor sľúbil. Ho-

vorca tvrdí, že vykonaný bude, riešia teraz prioritné záležitos-

ti, ktoré sa musia aktuálne riešiť. „To čo primátor sľúbil platí 

a audit bude.“ 



184 

 

Sľubovaný audit nedáva prepusteným nádej na zmenu, lebo 

vojenskí a policajní dôchodcovia sú odborne zdatní, majú ško-

lenia a výcvik, čo umožní dobré fungovanie mestskej polície 

a zlepšenie bezpečnosti v meste.  

www.sme.sk 31.10.2011 

pomocná evidencia 638/1/2011 

 

Dňa 3. novembra 2011 sa uskutočnila v Hospici Milosrd-

ných sestier v Tren-

číne oslava životného 

jubilea sto rokov jed-

nej z klientiek tohto 

sociálneho zariadenia 

pani Jolany Luká-

čovej, na ktorej sa 

zúčastnila početná 

rodina jubilantky, ale 

aj pracovníci Kraj-

skej prokuratúry 

v Trenčíne, jej bývalého posledného pracoviska vedení kraj-

skou prokurátorkou JUDr. Vierou Kováčikovou a predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH s primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Ryb-

níčkom. Početná spoločnosť, ktorá sa zišla pri tejto vzácnej 

príležitosti bolo šokom pre jubilantku, keď sa obrátila na svoje 

sprievodkyne s otázkou, „prečo je tu toľko ľudí?“ Dostala od-

poveď, že dnes dosiahla veku sto rokov. Kde som ich vzala? 

Podľa programu najprv pozdravili jubi-

lantku speváčky z Folklórneho súboru Tren-

čan ľudovými piesňami za doprovodu fujary 

a harmoniky, potom si prítomní pripili na 

zdravie jubilantky zlatým mokom 

skeho a po jeho odpití jubilantke zaspievali 

jubilantke blahoželá primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček 

jubilantka 100 ročná Jolana Lukáčová 

http://www.sme.sk/
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ľudovú pieseň „Zahučali hory“. Všetci prítomní potom jubi-

lantke osobne gratulovali kyticami kvetov so želaním dobrého 

zdravia a Božieho požehnania. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 3. novembra 2011 prerokovala Mestská rada v Trenčí-

ne návrh na vykonanie zápisu do kroniky Mesta Trenčín za 

rok 2010 a svojím uznesením č. 95/2011 ho vzala na vedomie. 

vlastné poznámky 

 

Za štvornásobnou lúpežou banky v okrese Prievidza stojí 

32 ročný policajt Anton K. z Krajského riaditeľstva Policaj-

ného zboru v Trenčíne. Obvinený prepadol tú istú banku šty-

rikrát a to v apríli 2010 a tiež v marci, máji a júni roka 2011. 

Ani v jednom prípade neboli pracovníčky ani klienti banky 

zranení a muž si odniesol celkovo 8.056 eúr. 

Na základe dôkazov sa Anton K. ku všetkým štyrom lúpe-

žiam priznal. Ako uviedol, motívom jeho konania mala byť 

neschopnosť riadne a včas uhrádzať splátky za úvery. Polícia 

objasnila štvornásobnú lúpež v spolupráci s novým protiko-

rupčným odborom inšpekcie ministerstva vnútra. 

Dňa 3. novembra 2011 policajti Antona K. zadržali a pre-

hľadali jeho dom. Zaistili pritom viacero odevov, ktoré použil 

pri lúpežiach. Následne príslušníci inšpekcie obvineného vy-

počuli a ku všetkému sa priznal. Ešte pred vznesením obvine-

nia policajti vypočuli svedkov, zabezpečili znalecké skúmania 

z odboru kriminalistickej fotografie a kriminalistickej chémie 

a získali výpisy z bankových účtov. 

Vyšetrovateľ predložil prokurátorovi návrh na vzatie obvi-

neného 32-ročného Antona K. do väzby. Prvotná informácia o 

podozrivom z lúpežných prepadnutí pochádzala z Odboru 

kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru 

v Prievidzi. Keďže išlo o policajta odboru poriadkovej polície 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9137583&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9137581&ids=6
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Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, vec po-

stúpili Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. 

www.sme.sk 04.11.2011 

pomocná evidencia 652/1/2011 

 

Jediný bod malo na programe mimoriadne zasadnutie mest-

ského zastupiteľstva dňa 7. novembra 2011, predmetom kto-

rého rokovania bolo schváliť dohodu o urovnaní s spoločnos-

ťou Eres, ktorá podpisom zmluvy v roku 2004 získala mono-

pol na dodávku tepla do mestských objektov. Z 25 poslancov 

sa ho zúčastnilo 15.  

Spoločnosť na základe dodatku č. 14 riešila havarijnú situ-

áciu v základných školách na Veľkomoravskej ulici a Ulici 

Dlhé Hony, ako aj v objekte výtvarného oddelenia Základnej 

umeleckej školy a Materského centra na Hviezdoslavovej ulici 

č. 6 a v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Sob-

lahovskej ulici. Vykonané práce ohodnotila spoločnosť na 

575-tisíc eúr. 

Mesto Trenčín považuje výšku platby za spornú a naviac 

dodatok neschválilo mestské zastupiteľstvo. Východisko pri 

riešení sporných pla-

tieb Mesto Trenčín vi-

dí v dohode o urovna-

ní, ktorú primátor 

predložil poslancom 

na dnešnom rokovaní 

mestského zastupiteľ-

stva na schválenie. 

Podľa nej Mesto Tren-

čín v 36-tich splátkach 

zaplatí spoločnosti o šesťdesiattisíc eúr menej, teda 515-tisíc 

eúr. Ako povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, k tejto 
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sume dospelo Mesto Trenčín na základe znaleckých posud-

kov. 

Ide už o druhú dohodu o urovnaní sporov Mesta Trenčín so 

spoločnosťou Eres. Takmer zhodne postupovalo koncom au-

gusta 2011 pri riešení dodatku č. 13, podpísaného tesne pred 

vlaňajšími voľbami. Aj v tomto prípade spoločnosť riešila ha-

varijnú situáciu kotolne na Kubranskej ulici a v kultúrnom 

stredisku. Za opravu tepelného zdroja boli ohodnotené vyko-

nané práce na viac ako 400-tisíc eúr. Podľa schválenej  doho-

dy Mesto Trenčín vyplatí spoločnosti 309-tisíc eúr v 25-tich 

splátkach. 

Podľa dohody, ktorú poslanci v dňa 7. novembra 2011 

schválili, že spoločnosť Eres ešte dokončí novú kotolňu v are-

áli mestského hospodárstva a správy mestských lesov, ktoré 

Mesto Trenčín určilo na odpredaj a umiestni do objektu kina 

Hviezda mobilnú kontajnerovú kotolňu. 

Kotolňa v mestskom hospodárstve je takmer hotová, dlho-

dobo tam stojí. V areáli sa nachádza aj kontajnerová kotolňa, 

ktorá sa dá vziať a presunúť. Tú namontujú do kina Hviezda. 

Týmto postupom pri vykurovaní kina Hviezda sa ušetrí 50 % 

nákladov oproti prevádzke súčasnej kotolne.  Práce na kotolni 

spoločnosť Eres dokončí do 22. novembra 2011. 

Dohody však nemajú vplyv na podané trestné oznámenia 

pre podozrenie z ne-

oprávneného nakladania 

s mestským majetkom, 

podozrenia z trestných 

činov podvodu a zne-

užitia právomoci verej-

ného činiteľa a machi-

nácie pri verejnom ob-

starávaní, ktoré v súvis-
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losti so zmluvou podalo mesto na jar. Podľa primátora sa nimi 

v súčasnosti zaoberá krajská prokuratúra. 

„Dali sme podnety na prešetrenie, ale to nemôže znamenať, 

aby sa Mesto Trenčín hnalo do súdnych sporov za každú ce-

nu,“ povedal primátor. Súčasne doplnil, že sa vzal do úvahy aj 

právny názor, podľa ktorého, keď spoločnosť práce vykonala, 

mesto ich musí zaplatiť. „Máme len dve cesty, buď súdne spo-

ry, alebo dohody. Dohodami so spoločnosťou Eres sa ušetrilo 

viac ako dvestotisíc eúr a ďalšie prostriedky sa budú šetriť na 

vykurovaní,“ doplnil primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Mesto už spoločnosti Erers vypovedalo zmluvu, ktorej vý-

povedná lehota začala platiť 1. septembra 2011. 

www.sme.sk 07.11.2011 

pomocná evidencia 653/1/2011 

 

V areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Sobla-

hovskej ulici v Trenčíne si budú môcť ľudia vyzdvihnúť po-

travinovú pomoc v týždni od 21. do 25. novembra 2011. 

V rámci nej obyvatelia s 

trvalým pobytom v 

meste Trenčín mali ná-

rok na dvadsať kilo-

gramov hladkej múky a 

dvadsať kilogramov 

cestovín, ktoré si mohli 

vyzdvihnúť v spomína-

ných dňoch v pondelok 

až štvrtok od 08,00 do 15,00 h a v piatok od 8,00 do 12,00 h. 

Občania sa nemuseli vopred hlásiť na mestskom úrade. 

Stačilo prísť do areálu mestského hospodárstva s potrebnými 

dokladmi, t.j. s platným občianskym preukazom a príslušným 

potvrdením. V Trenčíne organizovala potravinovú pomoc Slo-

venská katolícka charita. Mesto Trenčín iba pomáhalo pri dis-
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tribúcii v spolupráci s charitou,“ doplnil hovorca Mesta Tren-

čín R. Nemec. 

Európska komisia dňa 11. novembra 2011 súhlasila s po-

žiadavkou Slovenska predĺžiť program potravinovej pomoci 

do 29. februára 2012. Pôvodne totiž mohlo Slovensko rozdá-

vať múku a cestoviny najviac odkázaným osobám len do 29. 

novembra 2011. „Komisia schválila úpravu príslušnej legisla-

tívy Európskej únie pre rok 2011,“ uviedlo Ministerstvo pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vo svo-

jom vyhlásení. 

Potravinovú pomoc v podobe 8.568 ton múky a cestovín 

dostalo ku koncu októbra tohto roku 214-tisíc ľudí. V novem-

bri 2011 bola naplánovaná dodávka dodatočných 1.900 ton 

potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

pre problémy s distribúciou potravinovej pomoci muselo pri-

stúpiť k predĺženiu programu, ako aj rozšíreniu siete charita-

tívnych organizácií. Do ďalšej distribúcie bude podľa agrore-

zortu opakovane zapojená charitatívna organizácia „Služby 

božieho milosrdenstva“. O zapojenie sa do programu prejavila 

záujem aj „Slovenská katolícka charita“. 

www.sme.sk 14.11.2011  

pomocná evidencia 665/1/2011  

 

Dňa 11. novembra 2011 o 11,00 h sa na trenčianskom vo-

jenskom cintoríne z prvej svetovej vojny z nahrávky rozozvu-

čal „Zvon mieru“ z talianskeho mesta Rovereto, ktorým si 

Klub vojenských veteránov pri Zväze vojakov Slovenskej re-

publiky a občania uctili obete oboch svetových vojen. Spo-

mienkový akt pripravil Slovenský zväz protifašistických bo-

jovníkov, ktorý sa stal aj vyzývateľom na uctenie si „Dňa 

vojnových veteránov“. Pri tejto príležitosti predseda Klubu 

vojenských veteránov Peter Forgách povedal, že „pietnu 

spomienku venovali obetiam dvoch svetových vojen bez 
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ohľadu na to, na ktorej strane bojovali, teda či boli víťazi ale-

bo porazení. Spolu s nami tak robili tisíce ľudí po celej Euró-

pe, v Kanade a v USA. Symbolom tohto dňa je vlčí mak. 

V západnej Európe dali tomuto dňu meno „Deň červených 

makov“. Papierové červené maky nechýbali ani na trenčian-

skom vojenskom cintoríne, kde ich na hroby položili a sviečky 

zapálili deti z trenčianskych základných škôl.  

Už spomínaná 11,00 hodina a deň 11. november sa odvíjali 

od podpísaného prímeria predstaviteľov víťazných štátov Do-

hody a predstaviteľov Trojspolku, ktorým sa ukončila prvá 

svetová vojna. Vzápätí bol tento deň vyhlásený za Deň vojno-

vých veteránov. Na pamäť padlých a ukončenia vojny každo-

ročne sa dňa 11. novembra rozozvučí nad mestom Rovereto 

22 ton ťažký „Zvon mieru“, ktorý bol uliaty zo zbraní 

a munície, ktoré zostali na bojisku v okolitých horách 

z iniciatívy miestneho farára Dona Rosaro. Tento zvon je 

umiestnený od roku 1965 nad mestom Rovereto. Je zavesený 

na oceľovej konštrukcii, okolo ktorého stojí 114 stožiarov 

s vlajkami  štátov, ktoré prispeli na jeho výrobu.  

Trenčianske noviny 14.11.2011 

pomocná evidencia 671/1/2011 

 

V komornej atmosfére sa konali oslavy 17. novembra – 

nežnej revolúcie v Trenčíne dňa 16. novembra 2011. Výz-

namný medzník novo-

dobých dejín si pripo-

menula pri pamätnej ta-

buli na Mestskom úrade 

v Trenčíne len hŕstka 

ľudí, prevážne z radov 

konfederácie politic-

kých väzňov. Kým na 

sklonku roka 1989 boli 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9215664&ids=1
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námestia našich miest, teda aj Trenčína plné, v predvečer           

22. výročia sa pred mestským úradom stretlo len približne 

dvadsiatka ľudí. Medzi nimi aj zopár priamych aktérov uda-

lostí. 

„Vybavuje sa mi v pamäti to obrovské nadšenie, náručie 

nápadov ideálov a snov, ktoré vyletelo z ľudí ako sopka. Ideá-

lov bolo viac ako dokázala realita absorbovať a tak zákonite 

nastalo u niektorých 

sklamanie a útlm. Myslím 

si ale, že ľudia našli viac 

pozitívneho, ak vnímajú 

za pozitívne slobodu a 

ostatné nehmotné atribú-

ty,“ povedal Ing. arch. 

Július Bruna, ktorý pred 

dvadsiatimi dvomi rokmi 

bol priamym aktérom udalostí nielen v Trenčíne, ale zúčastnil 

sa aj búrania berlínskeho múru. To, že v Trenčíne počas spo-

mienkového podujatia zívalo námestie prázdnotou je podľa 

neho určitým dobrým znakom blahobytu a spokojnosti, ale ne-

znamená to, že sú ľudia spokojní a je im dobre. Je to, podľa 

neho skôr prejavom apatie. Ľudia nepociťujú potrebu sa takto 

prejavovať. Vtedy na námestia chodili demonštrovať odpor 

voči režimu a z túžby po slobode, dnes nepociťujú potrebu sa 

takto prejaviť. Slováci nie sú ako Francúzi, ktorí vyjdú do ulíc 

kvôli hocičomu aj päťkrát za deň, čo je na jednej strane dobre 

ale na druhej strane to zneužívajú politici, lebo tí si robia čoraz 

viac, čo chcú a zastierajú svoje konanie tým, že sa odvolávajú 

na vôľu ľudí,“ skonštatoval Bruna. 

Terajší nezávislý poslanec Martin Barčák stál na pamätnej 

revolučnej tribúne - vlečke na Mierovom námestí počas zhro-

maždení. „Skonštatoval, má zmiešané pocity a možno trochu 

ľútosť, že túto chvíľu si viac nectíme ako historickú, že mladá 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9215665&ids=1
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generácia sa do spomienka nezapojila a bohužiaľ to, čo vedia 

mladí o revolúcii, vedia skôr od rodičov, ako zo školy.“  

Podľa primátora mesta Mgr. Richarda 

Rybníčka, mladá generácie si ani neuvedo-

muje význam sviatku. „To je nebezpečen-

stvo pre každú spoločnosť. Ak by sme za-

budli na hodnoty Novembra 89´, tak by sme 

dali priestor tým, ktorí si myslia, že majú 

patent na rozum a že si môžu dovoliť všetko, čo len chcú a 

budú mať právo riadiť a ovládať ľudí. Nesmieme im dať žiad-

nu šancu.“  

Na námestí pri pamätnej tabuli sa zišli najmä ľudia, ktorí 

boli v minulosti režimom prenasledovaní. Spisovateľa Rudolfa 

Dobiáša v roku 1953 zatkli a obvinili z protištátnej činnosti a 

neskôr ho odsúdili na osem-

násť rokov väzenia. Prepustili 

ho v roku 1960 na základe 

amnestie a v roku 1990 reha-

bilitovali. V súčasnosti pôso-

bí v Konfederácii politických 

väzňov. Na slávnosti v prího-

vore poznamenal, že 17. no-

vember sa stal historickým 

medzníkom najmä pre jeho 

generáciu. „Nie všetci vnímajú termín obete komunizmu s po-

chopením a istou mierou úcty, ale v Trenčíne žilo a pracovalo 

niekoľko desiatok bývalých politických väzňov a bohužiaľ a 

už len hŕstka z nich je nažive,“ pripomenul Rudolf Dobiáš.  

www.sme.sk 20.11.2011  

pomocná evidencia 675/1/2011 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prijal dňa 24. novembra 2011 veľvyslan-
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ca Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavla Maratoviča 

Kuznecova počas jeho prvej pracovnej návštevy Trenčianske-

ho samosprávneho kraja. 

 Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH hosťa informoval o výrazných zmenách v 

hospodárskej štruktúre regiónu v posledných desaťročiach, ale 

aj o potrebe nadviazať na dávnejšie bohaté partnerstvá a kon-

takty firiem z nášho re-

giónu na ruskom trhu. V 

rámci partnerstva Tren-

čianskeho samosprávne-

ho kraja s Čuvašskou re-

publikou sa podarilo na-

príklad rozšíriť kontakty 

v oblasti poľnohospodár-

stva, navrhol však zorga-

nizovať - v spolupráci s Slovenskou obchodnou a priemy-

selnou komorou v Trenčíne - obchodnú misiu pre podnikate-

ľov z oblasti priemyslu. Zintenzívniť by sa mali aj výmeny 

študentov a pedagógov medzi Trenčianskou univerzitu A. 

Dubčeka a ruskými vysokými školami. Ruský diplomat ozna-

čil stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi Trenčianskeho samo-

správneho kraja za veľmi užitočné. Konštatoval, že misie slo-

venských biznismanov v Ruskej federácii sa už uskutočnili 

napríklad v Sankt-Peterburgu či Jekaterinburgu, možno pri-

praviť spolu s Slovenskou obchodnou a priemyselnou komo-

rou v Trenčíne aj ďalšiu. Osobitný priestor na kooperáciu vidí 

v oblasti vojensko-technickej spolupráce, napríklad pri opra-

vách vrtuľníkov ruskej výroby v Leteckých opravovniach 

Trenčín. Za veľmi dobre rozbehnutú označil spoluprácu Tren-

čianskej univerzity A. Dubčeka s ruskými vysokými školami. 

Výmeny študentov a pedagógov by sa mali podľa neho roz-

behnúť predovšetkým medzi technicky zameranými fakultami. 
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Ruský diplomat sa potom zúčastnil na slávnostnom odovzdá-

vaní čestných doktorátov dvom ruským profesorom na Tren-

čianskej univerzite A. Dubčeka a pozrel si aj Trenčiansky 

hrad. 

www.tsk.sk 24.11.2011 

pomocná evidencia 682/1/2011 

 

V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

dňa 25. novembra 2011 uskutočnilo ďalšie zo série ôsmich 

stretnutí na vyšších 

územných celkoch k 

uvádzaniu zákona č. 

91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v 

znení neskorších pred-

pisov do praxe. Pracov-

né stretnutie iniciovala 

sekcia cestovného ruchu 

Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a usku-

točnilo sa v spolupráci s odborom  medzinárodnej spolupráce 

a cestovného ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Pracovné stretnutie otvoril predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý privítal 

zástupcov Ministerstva do-

pravy, výstavby a regionál-

neho rozvoja Slovenskej re-

publiky a predstaviteľov 

miest a obcí, združení ces-

tovného ruchu, podnikateľ-

ského sektora a ďalších 

partnerov, participujúcich na 

rozvoji cestovného ruchu 
Ing. Stanislav Rusinko 
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z celého kraja. Dôležité informácie o novele zákona  o podpo-

re cestovného ruchu,  ktorá nadobudne účinnosť 1. decembra 

2011, predložil generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slo-

venskej republiky Ing. Stanislav Rusinko.  

Aplikácia zákona do praxe, ako prvého systémového ná-

stroja v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, vytvára pod-

mienky k zvýšeniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu 

skvalitnením služieb a ponuky a tým aj  k zvýšeniu počtu do-

mácich i zahraničných návštevníkov. 

www.tsk.sk 25.11.2011 

pomocná evidencia 684/1/2011 

 

K situácii v zdravotníctve dal o sebe vedieť aj primátor 

Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď na webovej 

stránke Mesta Trenčíne vyzval lekárov Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne, aby stiahli svoje výpovede a neohrozovali zdra-

votnú starostlivosť obyvateľov mesta. Lekári sa stali podľa je-

ho slov obeťami mocenských hier bohatých odborárskych 

bossov. „Spočiatku som požiadavkám lekárov rozumel 

a možno z časti aj fandil. Ale teraz im už nerozumiem a ich 

správanie považujem za nezodpovedné. V týchto ťažkých ča-

soch ba sme sa mali skôr spojiť, vzájomne si pomáhať a byť 

k sebe tolerantní,“ uviedol primátor, ktorý si uvedomuje, že 

nemá kompetencie zasiahnuť do sporu medzi ministerstvom 

a lekármi. „Výpovede lekárov sa však priamo dotýkajú obyva-

teľov mesta a to sa dotýka aj mňa ako primátora. Neviem si 

predstaviť aké to bude mať dopady, keď viac ako 50 % leká-

rov nenastúpi do práce. Verím, že lekári pochopia, že tu už ne-

ide o ich požiadavky, ale o vydieranie, v ktorom sa obyvatelia 

krajského mesta stali rukojemníkmi. 

www.trencin.sk 29.11.2011 

pomocná evidencia 698/1/2011 

http://www.tsk.sk/
http://www.trencin.sk/
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Multifunkčnú krajskú kartu Multicard, ktorú na Slovensku 

zaviedol od 1. júla 2011 Trenčiansky samosprávny kraj, si do-

teraz kúpilo okolo  tridsaťtisíc záujemcov.  

Karta je zaujímavá preto, lebo v sebe spája rôzne benefity a 

slúži pre občanov ako integrovaná dopravná karta pre prímest-

skú autobusovú dopravu a zároveň umožňuje využívať zľavy 

pri nákupoch a vo viac ako 

150 komerčných prevádz-

kach, ako aj v kultúrnych a 

športových zariadeniach. 

Vlastniť kartu sa oplatí 

najmä tým, ktorí pravidelne 

cestujú prímestskými lin-

kami SAD Prievidza, a.s., a 

SAD Trenčín, a.s., pretože krajská karta prináša vyššie zľavy 

na cestovnom. Krajskú kartu môžu jej držitelia používať ako 

dopravnú kartu s funkciou dopravnej peňaženky v prímestskej 

doprave a vďaka karte získajú až 26 % zľavu z ceny cestovné-

ho lístka. 

Pre budúci rok avizuje Trenčiansky samosprávny kraj pi-

lotne zaviesť projekt informatizácie strednej školy, ktorým 

bude karta využívaná pri dochádzke, identifikácii žiakov, pri 

zabezpečení stravovania či ubytovania žiakov. 

www.tsk.sk 30.11.2011 

pomocná evidencia 705/1/2011 

 

Mesto Trenčín vyhralo súdny spor s prevádzkovateľom Te-

levízie Trenčín, spoločnosťou Slovakia okolo sveta. O tejto 

skutočnosti rozhodol dňa 30. novembra 2011 Krajský súd 

v Trenčíne. Proti tomuto rozhodnutiu už nie je odvolanie. Pre-

vádzkovateľ Trenčianskej televízie žaloval Mesto Trenčín 

o zaplatenie 7.449,15 eúr ako zmluvnú pokutu z oneskorene 

uhradenú faktúru za služby poskytnutie v roku 2009. Krajský 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9273022&ids=6
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súd v Trenčíne na základe predložených nových poznatkov 

predložených advokátskou kanceláriou Garant Partner Legal 

uznal nové právne informácie a rozhodol v prospech Mesta 

Trenčín, čím žalobca stratil akékoľvek finančné nároky voči 

Mestu Trenčín. Krajský súd okrem iného v odôvodnení uvie-

dol, že zmluva nie je platná z toho dôvodu, že o nej nerozhod-

lo mestské zastupiteľstvo, čím nebol riadne prejavená vôľa 

mesta. Konštatoval, že celá zmluva so spoločnosťou Slovakia 

okolo sveta, s.r.o. o zabezpečení prevádzky a vysielania Tren-

čianskej televízie nie je neplatná. 

Zmluva s trenčianskou televíziou sa ukázala napokon ako 

neplatná. Skonštatoval to Krajský súd v Trenčíne. Za viac ako 

desať rokov mesto vyplatilo spoločnosti 1,6 milióna eúr, pri-

mátor ich chce naspäť.   

Riaditeľ Trenčianskej televízie Ing. Peter Hlucháň vníma 

rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne ako prešľap, lebo „po 

desiatich rokoch takto spochybniť zmluvu, ktorá je štandardná 

a tvrdiť, že je neplatná, je veľmi úsmevné,“ okomentoval ria-

diteľ s tým, že podá dovolanie na najvyšší súd, a ak bude tre-

ba, pôjde aj do Štrasburgu. 

Ing. Peter Hlucháň konštatuje, že mestské zastupiteľstvo 

v roku 2000 schválilo zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej je 

klauzula o ďalšom postupe.  „Zmluva o budúcej zmluve je už 

záväzok a je tam jasné napísané, že do tridsiatich dní, keď 

poslanci schvália na zastupiteľstve v rozpočte peniaze pre te-

levíziu, tak musí Mesto Trenčín podpísať riadnu zmluvu. Ke-

by nebola zmluva, tak by sme predsa nezískali licenciu.“ Len-

že riadna zmluva podpísaná nebola. 

„Právnici vysvetlili, že pri podpise nebola vyjadrená celá 

vôľa obce,“ povedal primátor mesta Mgr. Richard Rybníček. 

Podľa neho toto nie je jediný príklad, o ktorom si myslia, že 

zmluva je platná. „Štatutári prekračujú svoje kompetencie a 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9303669&ids=7
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svojvoľne sú schopní podpísať zmluvu bez toho, aby o tom 

rozhodlo mestské zastupiteľstvo,“ skonštatoval. 

Na základe neplatnej zmluvy vyplatil od roku 2000 Trenčín 

Trenčianskej televízii viac ako 1,6 milióna eúr. „Tie budeme 

žiadať od Trenčianskej televízie naspäť, ako neoprávnené 

obohatenie,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý 

zmluvu považoval za neetickú a neslušnú voči mestu. 

Zmluvu s televíziou 

sa snažili riešiť aj pred-

chádzajúci primátori, 

nepozdávali sa im pod-

mienky aj výška sumy, 

t.j. 232-tisíc eúr, ktorú 

Mesto Trenčín každo-

ročne muselo zaplatiť. 

Ani jednému sa to však 

nepodarilo. Neúspech odôvodňovali argumentmi právnikov, 

že je nevypovedateľná a neprestrielna. Osvojili si právny ná-

zor, že ju nie je možné vypovedať bez toho, aby na to mesto 

finančne nedoplatilo. Doba trvania zmluvy bola podmienená 

väzbou na platnosť licencie pre televíziu, ktorú si mohol pre-

vádzkovateľ predlžovať. 

Nové vedenie mesta našlo spôsob ako zmluvu vypovedať. 

Dôvodom bolo porušenie podmienok zmluvy. Televízia neza-

bezpečila objektívnosť a nestrannosť vysielania, čo konštato-

vala vo svojich právoplatných rozhodnutiach aj Rada pre vy-

sielanie a retransmisiu. Prevádzkovateľ tým pádom porušil 

podmienky zmluvy s mestom. Už v roku 2009 sa poslanci po-

kúsili znížiť zmluvnú čiastku pre Trenčiansku televíziu na  60-

tisíc eúr, ale v roku 2010 však schválili  aj vrátenie časti sumy 

vo výške 139-tisíc eúr. 

www.sme.sk 05.12.2011  

pomocná evidencia 714/1/2011 
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Samosprávne kraje zaostávajú v transparentnosti za mesta-

mi. Vyplýva to zo štúdie Transparency International Sloven-

sko, ktorá prvýkrát hodnotila aj otvorenosť žúp. Kým vo vla-

ňajšom prieskume získala stovka najväčších miest v priemere 

55 bodov zo sto, osem krajov v hodnotení dosiahlo iba 46 %.  

Samosprávne kraje fungujú desať rokov a spravujú dôležité 

oblasti, ako sú cesty 2. a 3. triedy, regionálne nemocnice, so-

ciálne či kultúrne zariadenia. Prieskumy verejnej mienky i vo-

lebné výsledky ukazujú, že ľudia o ich činnosti veľa netušia. 

„Ročne pritom hospodária s 1,1 miliardy eúr, čo sa rovná 

rozpočtom ministerstiev 

spravodlivosti a vnútra 

dokopy,“ upozorňuje 

riaditeľ Transparency 

International Gabriel 

Šípoš. 

Organizácia preto v 

novembri 2011 skúma-

la, aké údaje úrady po-

skytujú na stránkach, 

ako odpovedajú na otázky ľudí. Preto úradníkom rozposielala 

aj dotazníky. Z odpovedí vyplynulo, že kým informovanie o 

rozpočtoch a územnom plánovaní župy zvládajú, ochota in-

formovať o predajoch či prenájmoch majetku, verejných ob-

starávaniach či výberových konaniach je stále biedna. Veľa 

občanov sa sťažuje, že po úradoch je veľa kamarátov po stra-

níckej či po osobnej linke, preto bola vznesená otázka či robia 

výberové konania. Zistilo sa, že ak ich aj robia, zápisnice, ako 

dopadli, neexistujú. 

Z hodnotenia vyplynulo, že najtransparentnejšia je bansko-

bystrická župa s 53 %, najhoršie obstála trenčianska s 35 %. 

Posledný Trenčiansky kraj získal až v štyroch z dvanástich 

hodnotených oblastí najhoršie známky. V kapitole etika a kon-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9352401&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9352400&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9352400&ids=6
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flikt záujmov dosiahol dokonca jedinú nulu celého projektu. 

Kraj nemá etický kódex zamestnanca alebo poslanca, na webe 

nezverejňujú majetkové priznania, dokonca, nemajú ani úrad-

nú tabuľu, nezverejňujú materiály pred zastupiteľstvami či zá-

pisnice z nich. Jediná možnosť, ako sa môže človek dozve-

dieť, čo sa tam deje, je ísť priamo na úrad. 

www.sme.sk 13.12.2011  

pomocná evidencia 731/2/2011 

 

Jednota dôchodcov na Slovensku má široké pole pôsobnos-

ti a v Trenčianskom kraji je činnosť základných organizácií 

mimoriadne bohatá. Je tak tomu predovšetkým vďaka aktivite  

ľudí, ktorí sú neúnav-

ným motorom bohatého 

života seniorov.  Len 

vďaka ním vzniká 

množstvo podujatí              

kultúrno-spoločensko-

športového charakteru, 

určených pre našich dô-

chodcov, len vďaka ním 

napríklad v našom kraj-

skom meste Trenčín, 

ako v jedinom na Slovensku 25 rokov bez prestania pretrváva 

celoživotné vzdelávanie v Akadémii tretieho veku.  

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH dňa 13. decembra 2011 prijal a ocenil 

piatich výnimočných ľudí. Predseda Krajskej organizácie Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš pre-

vzal Pamätný list za dlhoročnú organizačnú prípravu celoži-

votného vzdelávania seniorov, predseda Jednoty dôchodcov na 

Slovensku RNDr. Kamil Vajnorský prevzal Ďakovný list za 

dlhoročnú spoluprácu a aktivity v prospech seniorov 
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v Trenčianskom samosprávnom kraji,  námestníčka riaditeľa 

pre zdravotnícku činnosť a primárka Geriatrického 

a doliečovacieho oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

MUDr. Terézia Drobná prevzala Ocenenie za dlhoročnú 

prednáškovú a poradenskú činnosť v Akadémii tretieho veku. 

Pomáhať iným, pomáhať si navzájom, je hádam najkrajšia 

vlastnosť, ktorú dostáva človek do vienka už pri narodení. 

K tým, ktorá sa táto vlastnosť určite ušla vrchovato, sú dve 

zdravotné sestry, ktoré  už pri tohtoročnom udeľovaní cien pri 

príležitosti celosloven-

ských osláv Medziná-

rodného dňa sestier pre-

vzali Biele srdce. Pred-

seda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH odovzdal ! „Ďa-

kovný list“  zdravotným 

sestrám Anne Vaculí-

kovej za celoživotnú prácu a významný prínos v rozvoji ošet-

rovateľstva  v Trenčianskom samosprávnom kraji a Bc. Táni 

Klímovej za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu zdravot-

nej sestry pri lôžku a za prínos v oblasti vzdelávania sestier 

v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 737/1/2011 

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili na 

poslednom zasadnutí v tomto roku dňa 15. decembra 2011 

rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012. Rozpočet je naďalej reš-

triktívny, pretože takmer desať miliónov eúr pôjde na spláca-

nie starých dlhov. Záväzky mesta v roku 2012 boli rozpočto-

vané na 9,2 milióna eúr. 
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Mesto Trenčín bude hospodáriť s bežnými príjmami vo 

výške 28,3 milióna eúr, čo je oproti roku 2011 viac o 1,2 mi-

lióna eúr, bežné výdavky pre rok 2012 budú vo výške 28,1 mi-

lióna eúr. Celkové príj-

my mesta by mal byť 

takmer 35,5 milióna 

eúr a výdavky 32,3 mi-

lióna eúr. 

Najväčšia časť vý-

davkov bežného roz-

počtu pôjde na vzdelá-

vanie 10,3 miliónov 

eúr, na prevádz-

ku materských a základných škôl, školských klubov detí, škol-

ských jedální, umeleckých škôl, centra voľného času, školské-

ho úradu a pod.. Ako upozornila hlavná kontrolórka mesta 

Ing. Libuša Zigová, do budúcnosti sa budú musieť prehodno-

tiť počty škôl a školských zariadení. Na odpadové hospodár-

stvo pôjde 2,7 milióna eúr, sociálne služby 1,5 milióna eúr, 

údržbu komunikácií a zelene 0,8 milióna eúr, verejné osvetle-

nie 0,7 milióna eúr,  na mestskú políciu pôjde 0,9 milióna eúr. 

Mesto na budúci rok očakáva kapitálové príjmy takmer vo 

výške 7,3 milióna eúr. Najväčším predpokladaným príjmom 

by mal byť predaj pozemkov pre nový most a areálu mestské-

ho hospodárstva. Kapitálové výdavky, rozpočtované vo výške 

4,2 milióna eúr pôjdu z drvivej väčšiny na splátky záväzkov. 

Ako uvádza dôvodová správa, činnosti a služby mesta, kto-

ré občanom poskytli, mesto tento rok radikálne znížilo a do-

siahli hraničnú úroveň. Rozpočet mesta tak počíta s mierne 

vyšším komfortom služieb, lepším zabezpečením základných 

funkcií a vyššou solidaritou. Nepočíta však zásadne s riešením 

tzv. modernizačného dlhu miest a obcí. 
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Pri zostavovaní rozpočtu bolo základnou filozó-

fiou ponechať občanom porovnateľný štandard, ako tomu bolo 

v roku 2011, čo znamená zachovať činnosť všetkých zariadení 

a objektov mesta ako klubov dôchodcov, kultúrnych stredísk, 

materských škôl, športovísk, zariadení sociálnych služieb a 

pod. Mesto by v rovnakej miere, ako v roku 2011 by chcelo 

zabezpečiť základné služby ako kosenie, svietenie, údržbu 

komunikácií, vývoz odpadu, údržbu cintorínov, domov smút-

ku, vysielania v miestnom rozhlase, prevádzka toaliet, zabez-

pečenie poriadku a bezpečnosti a pod. 

Zmeny čaká, ale miestna hromadná doprava, kde sa v sú-

časnosti pripravuje nový grafikón. Počty spojov v mestskej au-

tobusovej doprave klesnú pre zlú finančnú situáciu o tretinu. 

Medzi poslancami totiž neprešiel ešte v septembri návrh na 

spoplatnenie cestovného u osôb nad 70 rokov na desať centov, 

čo by čiastočne pomohlo znížiť náklady mesta na prevádzko-

vanie MHD. Mesto tak muselo pristúpiť k redukcii spojov. 

www.sme.sk 15.12.2011 

pomocná evidencia 741/1/2011 

 

V Trenčíne sa v roku 2011 narodilo 1.650 detí, z toho 839 

chlapcov, 811 dievčat. Počet narodených detí v Trenčíne bol 

len o niečo vyšší, ako v roku 2010, kedy sa narodilo 1.625 de-

tí. Najčastejšími menami, ktoré dali rodičia svojím deťom, bo-

li Sára, Lucia, Jakub, Lukáš, Patrik a Adam. Z ďalších šta-

tistických údajov matriky za rok 2011: 

- zomrelo 1.006 občanov, pre porovnanie v roku 2010 zo-

mrelo 1.009 občanov;  

- sobáše uzavrelo 256 dvojíc, pre porovnanie v roku 2010 

sobáš uzavrelo v 314 dvojíc; z celkového počtu bolo 124 

cirkevných a 132 civilných sobášov;  v 23 prípadoch išlo o 

sobáš s cudzincom.  

vlastné poznámky 


