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Ekonomický život 

 

Výberové kolo na majstrovstvá Slovenska v mejkape sa 

konalo dňa 15. januára 2011 na výstavisku Expo Centrum 

v Trenčíne. Do finále postúpilo šesť súťažiacich a jedna ná-

hradníčka. Tie ukážu svoje majstrovstvo na medzinárodnom 

kozmetickom veľtrhu Beauty Forum v marci 2011 v Trenčíne. 

Víťazka si vybojuje postup na 24. ročník medzinárodných 

majstrovstiev v Mníchove. 

Úlohou súťažiacich vizážistiek a kozmetičiek na výbero-

vom kole na majstrovstvá Slovenska v mejkape bolo vrátiť do 

osemdesiatich rokov. Väčšina štylizovala svoje modelky do 

postavy speváčky Madonny, ktoré charakterizovali divoké 

vlasy, výrazne nalíčené oči, americká krotká hriva 

z komplikovane vyfúka-

nými kučerami, výrazná 

a kontrastná farebnosť, 

extravagantný dizajn 

svetovej módy. V hudbe 

sa nová vlna spájala 

s punkom a rockom. 

Organizátori súťaže 

siahli po tejto téme aj 

z toho dôvodu, že 80-te 

roky ako nikdy predtým, 

výrazne vplývajú na súčasné trendy . 

Pre väčšinu súťažiacich, ako povedali, tieto roky symboli-

zuje hudobná ikona Madonna. Svoje modelky zaodeli do na-

riasených farebných sukničiek, riflovej bundičky, nechýbali 

farebné návleky, reťaze na krku a najmä výrazné a farebné lí-

čenie. 

Súťažiace prišli s modelkami, ktoré už boli oblečené v štýle 

80-tych rokov. Potom mali na vytvorenie podkladu pod mej-
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kap 30 minút a ďalšiu polhodinku sa venovali samotnému lí-

čeniu. Ako povedala porotkyňa Daniela Karabegović, pri po-

sudzovaní súťažiacich prác posudzovali základné líčenie, vy-

pracovanie detailov očí a úst. Hodnotili aj celkový dojem, 

vzhľad a prezentáciu modeliek, výber farieb a celkovú nad-

väznosť štýlu s oblečením a účesom. 

„Videli sme zaujímavé a naozaj kreatívne práce. Zhodli 

sme sa však, že niektoré súťažiace nevyužili potenciál mode-

liek, ktoré boli naozaj pekné. Mohli byť pri líčení viac origi-

nálnejšia a pestrejšie.“ 

www.sme.sk 17.01.2011  

 

Trenčiansky hrad je už odvodnený. O tejto skutočnosti in-

formovala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičo-

vá. S rekonštrukciou Trenčianskeho hradu budú pokračovať 

na jar 2011. Spomínané práce stihli do stanoveného termínu, 

ktorým bol koniec decembra 2010. Vďaka odvodneniu za pri-

bližne 133-tisíc eúr 

sa všetky ríny napo-

jili na jedno centrál-

ne odvodnenie, kto-

ré zachytí väčšinu 

dažďovej vody. 

Tým, že nebol Tren-

čiansky hrad riadne 

odvodnený, teda ne-

bola tam vybudova-

ná kanalizácia, sa 

považuje za jeden z dôvodov zrútenia časti múru v marci roka 

2003. 

S odvodňovaním na Trenčianskom hrade sa začalo v sep-

tembri 2010. bez ktorého by nemalo zmysel začať rekon-

štrukčné práce, konštatovala riaditeľka Trenčianskeho múzea 
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Katarína Babičová. Pre vyššie spomínané opravy musela byť 

uzavretá časť Trenčianskeho hradu. Finančné prostriedky na 

odvodnenie poskytol Trenčiansky samosprávny kraj.  

Nič teraz nebráni k realizácii plánovanej rekonštrukcie ka-

sární zo začiatku 15. storočia v celkovej čiastke 2,5 milióna 

eur. Trenčiansky samosprávny kraj už vyhlásil výberové ko-

nanie na plánovanú rekonštrukciu kasární. Trojpodlažné ka-

sárne by mali byť zrekonštruované do dvoch rokov. Trenčian-

sky samosprávny kraj sa ako vlastník hradu v minulých ro-

koch snažil získať tzv. nórske fondy na opravu južného opev-

nenia hradu, ale neúspešne. 

www.tsk.sk 19.01.2011  

pomocná evidencia 18/1/2011 
 

Prvý tohoročný klub pobočky Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory v Trenčíne sa uskutočnil dňa 26. janu-

ára 2011 v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne, 

v ktorého programe vy-

stúpili niektorí primátori 

Trenčianskeho kraja – 

mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček, mesta 

Partizánske Mgr. Jozef 

Božik, PhD., mesta Ila-

va Ing. Štefan Daško a 

viceprimátorka mesta Bánovce nad Bebravou Ing. Mária 

Hajšová, PhD. Spoločnou témou ich vystúpení vplyv na vy-

tváranie podnikateľského prostredia. 

vlastné poznámky 
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Prvý autosalón podľa koncepcie Audi v Európe bol otvore-

ný dňa 3. februára 2011 

v Trenčíne, miestnej časti 

Opatová. Ide o výrazný 

počin a zaujímavú investí-

ciu z pohľadu Trenčanov, 

tak aj z pohľadu milovní-

kov značky Audi, najmä 

v čase ekonomickej krízy, 

keď mnohé firmy brzdia 

svoje rozpočty. V kultúrnom programe sa predstavili tanečná 

skupina The Pastels a speváčka Zuzana Smatanová. Symbo-

lickú stuhu prestrihol riaditeľ spoločnosti Araver Ing. Jaro-

slav Závodský 
Novootvorený Autosalón AUDI je prvým svojho druhu 

nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Spĺňa najvyššie 

štandardy a odráža hodnoty značky AUDI. Klientov, ktorí ho 

navštívia, upúta najmodernejší dizajn, futuristické prvky, prí-

jemné kreatívne 

prostredie, kde sa 

budú môcť zozná-

miť s dizajnovými 

vychytávkami. Tak-

to bude vyzerať bu-

dúcnosť showroo-

mov  AUDI. 

„Sme nadšení, že 

môžeme otvoriť tú-

to novú výnimočnú 

výstavnú sieň a priniesť našim zákazníkom ešte príjemnejší 

pocit z návštevy nášho showroomu,“ povedal riaditeľ spoloč-

nosti Araver Ing. Jaroslav Závodský. Cieľom spoločnosti 

Araver je uchádzať sa o priazeň zákazníkov a tak naďalej na-
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pĺňať víziu najsilnejšieho multidealera na predaj nových vozi-

diel na Slovensku. Ako dodáva, toto je len prvá etapa. Starost-

livosť o zákazníka bude pokračovať v druhej etape, v otvorení 

najmodernejšieho servisu v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 07.02.2011 

pomocná evidencia 52/1/2011 

 

Ako hrom z jasného neba zasiahla Mesto Trenčín nepriaz-

nivá správa dňa 15. februára 2011, že Spoločnosť IB Správ-

covská, ktorá prevádzkuje krytú plaváreň v Trenčíne, dlhuje 

takmer 70 tisíc eúr za odber elektrickej energie.  A tak 

k dlhom sociálnej poisťovni a Mestu Trenčín zo strany spo-

ločnosti IB Správcovská sa pripojil aj takmer 70 tisícový dlh 

firme Komunal Energy, a.s. Tá rozhodla, že krytú plaváreň 

v Trenčíne pre dlh spoločnosti IB Správcovská, ktorá ju pre-

vádzkuje, od dodávky elektrickej energie odstaví. Malo sa tak 

stať dňa 15. februára 2011, ale 16. februára 2011 však bola eš-

te plaváreň otvorená. Ako povedal hovorca KomunalEnergy, 

Peter Kálman, najneskôr dňa 17. februára 2011, dodávanie 

elektriny vypnú. 

V tejto súvislosti  vedenie Mesta Trenčín rozhodlo Mestskú 

plaváreň v Trenčíne chrániť Mestskou políciou, aby nedošlo 

ku krádežiam mestského majetku. „Chránime majetok mesta 

proti prípadným krádežiam a iných veciam,“ uviedol náčelník 

Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero. Doteraz 

sa o majetok plavárne starala súkromná bezpečnostná služba. 

Predpokladá sa, že sa túto činnosť už nevykonáva. Za vznik 

dlhu viní konateľ IB Správcovská Ivan Pĺžik každoročný po-

kles dotácie zo strany Mesta Trenčín a taktiež výpadok na 

príjmoch zo vstupného a z prenájmu voľných priestorov ob-

jektu iným subjektom. V roku 2010 spoločnosť zaslala Mestu 

Trenčín niekoľko písomných upozornení, v ktorých upozor-

ňovala, že nie je schopná dotovať plaváreň len z vlastných 
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zdrojov. Mesto však na to zásadným spôsobom neodpovedalo. 

Spomínanej spoločnosti nájomná zmluva s mestom končí 31. 

marca 2011, o platnosti ktorej rozhodli poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne uznesením č. 689 na rokovaní dňa 

15. novembra 2010. Krytá plaváreň by mala prejsť pod správu 

Mesta Trenčín. 

Ako potvrdil pri-

mátor mesta Mgr. 

Richard Rybní-

ček, situáciu sa 

budú snažiť vyrie-

šiť čo najskôr. 

Konateľ spo-

ločnosti IB Správ-

covská Ivan Pĺžik 

sa vyjadril, že spo-

ločnosť už nemá 

záujem ďalej prevádzkovať krytú plaváreň a Mestu Trenčín ju 

odovzdá hneď, ako to bude možné.  

www.sme.sk 16.02.2011 

pomocná evidencia 69/1/2011  

 

Krytá plaváreň v Tren-

číne, ktorá mala dlhy voči 

dodávateľovi elektriny, 

Mestu Trenčín i Sociálnej 

poisťovni, bola dopoludnia 

dňa 17. februára 2011 uza-

vretá a odpojená od elek-

triny. Podľa primátora 

Mesta Trenčín Mgr. Ri-

charda Rybníčka by malo odpojenie trvať maximálne do 

konca februára 2011, hoci výpovedná lehota spoločnosti s IB 

objekt krytej plavárne stráži mestská polícia 
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Správcovská s.r.o. trvá do 31. marca 2011. Mesto Trenčín sa 

už dohodlo na predčasnom termíne prevzatia krytej plavárne.  

www.sme.sk 17.02.2011 

 

Aby toho ne-

bolo málo, čo sa 

na Mesto Tren-

čín valí vlna ne-

príjemností bola 

dňa 17. februára 

2011  televízna 

reportáž stanice 

TA3, ktorá uvie-

dla, že hokejový 

klub Dukla 

Trenčín dlhuje dodávateľovi elektrickej energie sumu 47.770 

eúr, a preto je ohrozená prevádzka štadióna, a tak aj fungova-

nie klubu. V správe televízie TA3 bolo odprezentované, že 

klub dostal dotáciu od Mesta Trenčín 400 tisíc eúr na pre-

vádzku zimného štadióna a v závere kalendárneho roka ďal-

ších 150 tisíc eúr, ktorá mala byť použitá na vykrytie prevádz-

ky, teda aj na odber elektrickej energie. V súčasnosti dlhuje 

dodávateľovi elektrickej energie firme spoločnosti Komunal 

Energy takmer 50.000 eúr. Ako povedal hovorca spoločnosti 

Peter Kalman, dlh hokejového klubu Dukla Trenčín dosiahol 

u nich výšku 47.770 eúr. Klub neplatil faktúry za niekoľko 

mesiacov minulého roka. Naposledy zaplatil 4. februára 2011 

za november 2010. Klub síce podľa Petra Kalmana svoje zá-

väzky koncom minulého roka 2010 uznal, ale nedošlo 

k zaplateniu. Preto tento pre nezaplatený nedoplatok chce do-

dávateľ odstaviť zimný štadión od dodávky elektrickej ener-

gie. Spoločnosť už v pondelok 14. februára 2011 požiadala 

firmu, ktorá pre spoločnosť Komunal Energy zabezpečuje dis-
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tribučné služby a servis, aby štadión odpojili od elektrickej 

energie. „Je to len otázka času, kedy tam pošlú pracovníka, 

aby ich odpojil. Súčasný generálny manažér Dukly Trenčín 

Andrej Kollár sa nevedel dať k vzniknutej situácii stanovi-

sko, pretože ten je vo funkcii len od začiatku februára 2011.  

Podľa neho oslovia akcionárov, ale aj mesto Trenčín, aby im 

pomohli. 

Mesto Trenčín 

v reakcii na toto vy-

hlásenie prostredníc-

tvom  svojho hovor-

cu Richarda Nemca 

vyjadrilo svoje sta-

novisko, že Mesto 

Trenčín má všetky 

záväzky vyplývajúce 

zo vzájomných 

zmlúv splnené a o 

ďalšej dotácii nemôže klub uvažovať. Vo veci odstávky zim-

ného štadióna od elektrickej energie sa nechal počuť aj primá-

tor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď povedal, že 

„žiadny klub nemá 

právo zle hospodáriť 

a následne zvaľovať 

vinu na mesto a ča-

kať od neho pomoc.“ 

Mesto Trenčín v sú-

časnosti navyše ne-

môže Dukle Trenčín 

schváliť ďalšiu dotá-

ciu, pretože Dukla je 

dlžníkom sociálnej poisťovne. Na druhej strane si všetci uve-

domujeme, že hokej je v Trenčíne fenomén, ktorý mesto pre-
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slávil aj v zámorí. Momentálny stav, najmä pred začiatkom 

play-off mesto neteší, avšak samospráva nemôže platiť dlhy 

súkromného subjektu. 

Predseda predstavenstva Dukly Trenčín Jozef Mitocha je 

v súčasnosti odcestovaný v zahraničí a prostredníctvom tele-

fónu zverejnil svoje stanovisko tohto znenia : „Mrzí nás situá-

cia, ktorá sa stala, budeme sa ju snažiť v čo najkratšom mož-

nom čase vyriešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných 

strán. Chcel by som zdôrazniť, že nikto z akcionárov a z vede-

nia Dukly nepoužil žiadne prostriedky od mesta na svoje úče-

ly, boli použité výhradne na chod hokejového klubu. Napriek 

tomu nám vznikli určité podlžnosti, ktorých sme si vedomí. 

Požiadal som primátora mesta Trenčín o stretnutie, ako aj o 

telefonický rozhovor, takisto budeme hovoriť s ostatnými za-

interesovanými stranami, hneď ako to bude možné.“ Bývalý 

generálny manažér Eduard Hartmann sa vyjadril, že on sa 

vo svojej pozícii o takéto záležitosti nestaral. To vraj riešil ria-

diteľ štadióna a on riešil iba záležitosti ohľadom hráčov.   

www.sme.sk 18.02.2011 

pomocná evidencia 73/1/2011 
 

Odo dňa 1. marca 2011 začal proces preberania krytej pla-

várne Mestom Tren-

čín pod svoju správu 

od spoločnosti IB 

Správcovská. Pôvod-

ne podľa rozhodnutia 

poslancov z decembra 

2010 mala skončiť 

nájomná zmluva 31. 

marca 2011, ale prob-

lémy spoločnosti IB 

http://www.sme.sk/
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Správcovskej s platbami za elektrickú energiu proces odo-

vzdania vlastníkovi o mesiac urýchlili.  

Pre verejnosť bude otvorená najskôr o dva týždne. Najprv 

sa musí zmapovať technický stav bazénov a vôbec celého ob-

jektu a nedostatky odstrániť a po rozhodnutí hygieny uviesť 

do prevádzky. Predbežnou obhliadkou objektu bol zistený zlý 

stav strechy a pretekanie bazénov. Novému prevádzkovateľovi 

je známe, že po náhlom zatvorení plavárne zostali návštevní-

kom krytej plavárne nevyčerpané permanentky. Ozvali sa aj 

seniori, ktorým IB správcovská poskytovala vo vyhradený deň 

bezplatné plávanie. Odpoveď na otázky či budú permanentky 

vydané spoločnosťou IB Správcovská platiť aj po prevzatí 

plavárne Mestom Trenčín a či bude seniorom poskytované 

vyhradené plávanie zdarma sa vo vyhlásení Mestom Trenčín 

zverejnené na webovej stránke, ako aj pre médiá je opatrné. 

www.sme.sk 01.03.2011  

pomocná evidencia 107/1/2011 

 

Od 1. marca 2011 bola zvedená nová autobusová linka č. 

27 pre potreby zamestnancov v novom priemyselnom parku v 

juhozápadnej časti mesta Trenčín. Má celkovú dĺžku šesť ki-

lometrov a bola určená pre zamestnancov, ktorí dochádzajú za 

novými pracovnými príležitosťami AU Optronics. Na zavede-

ní novej linky sa 

dohodlo mesto 

Trenčín  so spoloč-

nosťou prevádzku-

júcou SAD Trenčín. 

Len pre zopakova-

nie treba uviesť, že 

v minulom roku bo-

li zavedené dve no-

vé autobusové linky 
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č. 24 a č. 25, ktoré spájajú lokality mesta Sihoť a Juh 

s obchodnými centrami mesta Tesco a Laugaricio. 

vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 07.03.2011 

pomocná evidencia 143/3/2011 

 

Do Trenčína prišlo takmer 150 domácich i zahraničných 

vystavovateľov na medzinárodnú výstavu 19. ročníka „Beau-

ty Forum Slovakia 2011“ v dňoch 10.  až 12. marca 2011 

predstaviť novinky zo sveta 

kozmetiky, nechtového di-

zajnu a účesovej tvorby. Na 

výstavisku sa počas troch dní 

konali semináre workshopy, 

súťaže, prezentácie. Jeho sú-

časťou boli aj republikové 

šampionáty v nechtovom di-

zajne NailArt Trophy, Nail 

Designe či v Make-Upe. 

Novinky priniesli aj vystavovatelia, týkali sa nielen prístro-

jov, ktoré sa už stávajú neodmysliteľnou súčasťou kozmetic-

kých nechtových či kaderníckych salónov beauty centier, ale 

aj výrobkov, postupov v ošetrovaní, využívaní kyslíkovej te-

rapie či kryoterapie, ale aj bah-

na či kozmetiky. Záujem o prís-

troje stále rastie a stáva sa tren-

dom vybavenia salónov. De-

siatky vystavovateľov ponúkali 

najmodernejšie prístroje na bá-

ze lasera, ultrazvuku, či radiof-

rekvencie. Rostislav Krejčí 

predstavoval rozdiely jednotlivých prístrojov a ich využitie. 

„Pre hrubé odbúranie tuku je vhodné vybrať si ultrazvukovú 
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kavitáciu. Tá má význam, keď je vrstva tuku hrubá aspoň štyri 

centimetre. Pred použitím treba aspoň dva dni dostatočne piť, 

minimálne dva litre vody, nejesť ťažké jedlá a aj dva dni po 

aplikácii treba mať aktívny režim a cvičením napomôcť vylú-

čiť tuk z tela. Ak ostane po zákroku, ktorý treba opakovať šty-

ri až šesťkrát, ovisnutá nepružná pokožka, odstráni ju rádio-

fekvenčný prístroj. Ten je vhodný aj na liečbu celulitídy. „Prí-

stroj pracuje na princípe prehrievania pokožky do hĺbky jeden 

a pol centimetra a tým dochádza k jej vypnutiu a stáva sa 

pružnejšou.“ Ako upozorňuje takéto metódy nie sú všemocné. 

Treba dodržiavať aj zásady zdravej výživy a mať primeranú 

pohybovú aktivitu. „Treba pristupovať k tomu, tak, že nestačí 

si len ľahnúť pod prístroj, ale brať 

to ako možnosť naštartovať sa. Ak 

človek vidí výsledky, začne sa a 

o seba starať.“ Lákadlom výstavy 

bola prezentácia Veroniky Boko-

rovej s maľovaním na telo. Pred-

stavila na modelke námet „Pýcha“ 

z kolekcie siedmich hriechov.  

Prehľad výsledkov súťaží „Beauty Forum Slovakia 2011“ 

:Majstrovská Slovenskej republiky v NailArt Trophy sa 

uskutočnili dňa 10. marca 2011 sa skončili s týmito výsledka-

mi :  

1.miesto – Irena Gyurkiová, Slovenská republika 

2.miesto – Ľubica Richnáková, Slovenská republika 

3.miesto – Iveta Tomanová, Slovenská republika 

Víťazka Irena Gyurkiová bude reprezentovať Slovenskú 

republiku na 3. ročníku WorldCup NailArt Trophy 2011 

v Mníchove. 

V súťaži o pohár Beauty v NailArt Trophy pre zahraničné-

ho účastníka zvíťazila Jana Kratochvílová z Českej republi-

ky. 
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V súťaži Zlaté ruky – Tip Box sa prezentovali súťažiace : 

a)  téma Love Story 

1.miesto - Martina Pivonková 

2.miesto – Jana Kratochvílová 

3.miesto – Jana Kratochvílová 

b)  téma – Obrazy a portréty 

 1. miesto - Judith Kovářová 

 2.miesto – Iveta Tomanová 

V  6. ročníku odbornej podiatrickej súťaže o Pohár vý-

stavy „Beauty Forum Slovakia 2011“ súťažiace skončili 

v tomto poradí : 

1. miesto – Iveta Dugová z Trenčína 

2.miesto – Eva Mrázová z Trnavy 

3.miesto – Anna Miškolciová zo Zvolena 

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Nail designe 

sa prihlásilo 24 súťažiacich, ale prihlásilo sa z nich 14. Vý-

sledky : 

a)  začiatočník s tipom  

1. miesto Lenka Bercíková 

2. miesto nebolo udelené 

3. miesto nebolo udelené 

b)  profesionál s tipom  

 1. miesto   Lenka Maňuchová  

 2. miesto Marcela Brnková 

 3. miesto Katarína Filová 

c)  profesionál bez tipu  

 1. miesto Zuzana Kudličková 

 2. miesto nebolo udelené  

 3. miesto nebolo udelené 

Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v make-upe sa 

zúčastnilo šesť súťažiacich, ktoré sa umiestnili nasledovne : 

1. miesto Veronika Huťková 
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2. miesto Eva Zanvitová 

3. miesto Lýdia Mytniková 

Na Majstrovstvách 

Slovenskej republiky v 

účesovej a dekoratívnej 

tvorbe sa súťažilo na : 

a) tému – nevesta ako 

z rozprávky 
kategória žiaci : 

1. miesto – Nikola Sin-

govszká, SOŠ Košice 

2. miesto – Patrícia Se-

manová, SOŠ Nové Zámky 

3. miesto – Lenka Bielková, SOŠ Vrbové 

kategória dospelí : 

1. miesto – Miroslava Kováčová, Humenné 

2. miesto – Bc. Dana Breznická, Vranov n.T. 

b)  téma – stage make-up 

1. miesto – Ľubica Hamáriová, Púchov  

2. miesto – Peter Roháč, Elba, Prešov  

3. miesto – Anna Kacvinská, Spišská Nová Ves 

c)  téma – módna kategória 

 kategória – žiaci 

1. miesto – Dávid Polakovič, SOŠ Bratislava 

2.  miesto – Dominika Polačeková, SOŠ Trnava 

3.  miesto – Elena Fudalová, SOŠ Liptovský Mikuláš 

kategória – dospelí  

1. miesto – Silvia Voštinárová, Pezinok 

2. miesto – Lenka Mihálová, Šurany 

d)  téma – technická kategória 

 kategória – žiaci 

1. miesto – Lukáš Očenáš, SOŠ Košice 
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kategória – dospelí 

1. miesto – Sean Kasumovič, Nitra 

2. miesto – Martin Borko, Bratislava 

3. miesto – Miroslava Stroková, Bratislava 

e)  téma – denný nositeľný účes 

kategória - žiaci  

 1. miesto – Polat Elalmis, SOŠ Bratislava 

 2. miesto – Ladislav Križan, SOŠ Púchov  

3. miesto – Oľga Vavrušová, SOŠ Nové Mesto nad Váhom 

kategória dospelí  

1. miesto – Tomáš Didi, Zvolen  

2. miesto – Peter Gašpar, Nitra 

3. miesto – Gabriela Gajdošová, Košice 

f) téma – nevesta     

kategória – žiaci  

1. miesto – Lukáš Očenáš, SOŠ Košice  

2. miesto – Adriana Homonnaiová, SOŠ Nové Zámky 

3. miesto – Simona Bedecsová, SOŠ Pezinok 

kategória – dospelí 

1. miesto – Silvia Voštinárová, Pezinok 

2. miesto – Sean Kasumovič, Nitra 

3. miesto – Dana Šarköziová Kučerová, Zvolen 

vlastné poznámky 

 

Od pondelka 11. apríla 2011 zaplatia občania za používanie 

verejných toaliet v Trenčíne 

na Sládkovičovej ulici tri-

dsať centov. Tieto poplatky 

boli zavedené s cieľom zní-

ženia výdavkov mestského 

rozpočtu. Túto skutočnosť 

uviedol Ing. Benjamín Li-

sáček, poverený riadením 
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Útvaru interných služieb Mestského úradu v Trenčíne. 

Okrem verejných toaliet na Sládkovičovej ulici spravuje 

mesto WC na Námestí sv. Anny, WC na železničnej stanici 

a automatické WC bunky. Náklady na prevádzku verejných 

toaliet boli v minulom roku 55.708 eúr, pričom príjmy dosiahli 

tisíc eúr. 

www.sme.sk 08.04.2011 

 

Na Mestskom úrade v Trenčíne dňa 5. mája 2011 sa stretli 

zástupcovia pracovnej skupiny mesta, ktorá sa zaoberá mo-

dernizáciou železničnej trate a poslancov Mesta Trenčín 

s predstaviteľmi Železníc Slovenskej republiky a projektantom 

modernizácie trate v Trenčíne spoločnosťou Reming Consult.  

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček po ná-

stupe do funkcie 

otvoril otázku 

modernizácie že-

leznice v Trenčí-

ne, z čoho vy-

vstali nové prob-

lémy. Vytvoril 

pracovnú skupi-

nu, ktorá zhro-

maždila požia-

davky, na ktorých 

trvá v rámci modernizácie. Ide najmä o doriešenie územia me-

dzi koncom plánovaného železničného mosta a železničnou 

stanicou na mieste súčasnej letnej plavárne, kde má vzniknúť 

val s protihlukovými stenami dlhými až 200 metrov. Mesto 

Trenčín na mieste požaduje vybudovať estakádu, aby steny 

nepreťali Trenčín a spolu pozmenenou chynorianskou traťou 

a nedoriešenými prejazdmi znemožnili prístup Trenčanov 

k Váhu. Zástupcovia železníc potvrdili, že budú akceptovať 
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žiadosti Mesta Trenčín z minulého roka (2010). Ide najmä 

o úpravu viacerých miest a mosta na Ostrov, čo sú investície 

v hodnote šesť miliónov eúr. K požiadavkám pracovnej skupi-

ny sa vyjadrili skepticky s tým, že sa mali riešiť pred niekoľ-

kými rokmi a nie teraz, keď je projekt dokončený a Európska 

únia ich nepreplatí. „Akýkoľvek nový náklad je neoprávnenou 

požiadavkou“ povedal námestník generálneho riaditeľa Želez-

níc Slovenskej republiky Ing. Jozef Lamprecht.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček po stretnutí povedal, že za 

súčasný navrhnutý stav je zodpovedné aj bývalé vedenie mes-

ta a väčšina vtedajších poslancov. „Nie sme proti modernizá-

cii, ale nedovolím, aby sa realizovalo súčasné navrhnuté rieše-

nie, ktorého výsledkom by bol novodobý „čínsky múr“. Nie je 

to problém mesta 

Trenčín, ale aj štátu. 

Preto pôjdem za pred-

sedníčkou vlády, mi-

nistrami financií a do-

pravy a budem ich 

žiadať, aby potrebné 

investície zaradili do 

štátneho rozpočtu na 

budúci rok 2012,“ 

povedal primátor , ktorý sa chce oprieť o prísľub ministra do-

pravy Slovenskej republiky Ing. Jána Fígeľa, že sa bude zasa-

dzovať sa vybudovanie estakády. Súčasne ďalej konštatoval, 

že „z hľadiska záujmov mesta, kvality života v meste, jeho 

výzoru a urbanistického riešenia považujem súčasné riešenia 

za obrovský problém. Navrhované riešenie je katastrofa.  Mes-

to na takýto model doplatí a ja sa nezmierim s konštatovaním, 

že sa teraz už nedá nič robiť v rámci zmien schváleného  va-

riantu.  

www.trencin.sk 05.05.2011 

http://www.trencin.sk/
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pomocná evidencia 254/1/2011 

 

     V dňoch 12. a 13. mája 2011 sa konal na výstavisku Expo 

Center Trenčín v poradí trinásty medzinárodný veľtrh práce, 

ktorý zorganizovalo prostredníctvom siete Eures Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Tí, ktorí prišli na výstavisko 

našli ponuku takmer 3.500 pracovných miest od niekoľkých 

desiatok domácich a zahraničných zamestnávateľských agen-

túr. Okrem toho záujemcovia o prácu si mohli otestovať svoje 

jazykové znalosti, znalosti práce na osobnom počítači, ako aj 

nechať si vypracovať analýzu, ktoré im mohla zhodnotiť či 

spĺňajú predpoklady na nimi vybranú pracovnú pozíciu. 

Pri tejto príležitosti informovala médiá riaditeľka Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ing. Zuzany Hor-

níkovej o situácii v Trenčianskom okrese, keď v súčasnej do-

be evidujú 4.420 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 7 

% mieru nezamestnanosti. Mierny nárast evidovaných súvisí 

s priebežným ukončovaním štúdia. Aktuálne je v Trenčíne aj 

jedno hromadné prepúšťanie 42 pracovníkov na Mestskom 

úrade v Trenčíne, kde sa znižujú stavy v rámci úsporných 

opatrení.  

Trenčianske noviny 16.05.2011 

pomocná evidencia 276/1/2011 

 

S obnovou hotela Tatra v Trenčíne začal investor na konci 

minulého roka 2010 a práce by mali skončiť v lete budúceho  

roka 2112. V tejto súvislosti sa objavujú sťažnosti Trenčanov, 

ktorým sa nepáči nadmerná hlučnosť a prach, množstvo ná-

kladných áut a neprehľadná dopravná situácia či žeriav, ktorý 

prenáša betónové panely priamo nad hlavami okoloidúcich 

ľudí. 

Viacerí z nich sa preto obrátili na Inšpektorát práce 

v Trenčíne. Ako uviedol inšpektor práce Jozef Plžik „podnety 
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sa týkali najmä manipulácie žeriavom so zaveseným breme-

nom mimo ohradenia staveniska. Ľudia sa sťažovali, že firma, 

ktorá má žeriav v prevádzke, nevykonáva žiadne opatrenia po-

čas manipulácie so žeriavom mimo oplotenia. „Pri kontrole 

tohto upozornenia bolo zistené, že dochádza skutočne 

k porušovaniu predpisov a bremeno zavesené na žeriave svo-

jou hmotnosťou ohrozuje ľudí. „Priestor ohrozený touto čin-

nosťou nebol oplotený, na mieste neboli ani zamestnanci danej 

spoločnosti, ktorí mali ľudí upozorniť na nebezpečenstvo 

a naznačiť im prechod na druhu stranu po inom chodníku.“ 

Inšpektori budú podľa neho stavbu ďalej sledovať, ale už 

teraz je jasné, že firma dostane pokutu za nedodržanie bezpeč-

nosti pri práci a nariadení mesta a polície. Pokuta môže do-

siahnuť až stotisíc eúr. Bude na uvážení inšpektorátu a miery 

ohrozenia obyvateľov, v akej výške táto sankcia bude. Bez-

pečnostný technik stavebnej firmy, ktorá hotel rekonštruuje, sa 

k problematike nechcel vyjadriť skôr, ako dostanú oficiálne 

stanovisko Inšpektorátu práce.  

Súčasťou rekonštrukcie je vytvorenie nových priestorov, 

pribudne najmä hotelová hala, ktorá tu doteraz nebola. Z haly 

budú prístupné ďalšie priestory, kaviareň, kongresová hala, 

kasíno. Rekonštrukcia sa dotkne každej miestnosti. Okrem re-

konštrukcie starých objektov pribudnú aj novostavby, v kto-

rých umiestnia technické zázemie, ale aj nové wellness cen-

trum. Nová bude aj konštrukcia strechy, ktorá bude kópiou 

pôvodnej. 

Proti niektorým navrhnutým stavebným zásahom pôvodne 

namietali pamiatkari, ale v súčasnosti podľa riaditeľky Kraj-

ského pamiatkového úradu v Trenčíne PhDr. Evy Gazdíko-

vej prebieha všetko v súlade so schválenou projektovou do-

kumentáciou. Výraznejšie zásahy, ako výmena celého krovu 

a strešnej krytiny, si vyžiadal zlý stavebnotechnický stav toho 

krovu. Na základe toho a tiež statických posudkov sme súhla-
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sili, aby krov vymenili a postavili úplne nový. Zachovaná zos-

tane celá fasáda, ako povedala Gazdíková, architektonické 

prvky fasády sú zinventarizované a investor ich preto musí za-

chovať alebo reštaurovať. 

Rekonštrukcia výrazne zasiahne dvorovú časť, ktorá bude 

celá presklená. Dvorové fasády neboli historicky hodnotné, 

preto pamiatkari súhlasili s takouto úpravou objektu. Dohod-

núť sa musia ešte na tom, ako budú vyzerať vstupy do budovy. 

Pamiatkari požadujú, aby boli historizujúce, investor má iné 

predstavy. „Jednáme o tom, aby to bolo v súlade s tým, čo ho-

voria pamiatkari, ale aj tým, čo musí mať moderný hotel,“ po-

vedal riaditeľ hotela Ladislav Firit. 

Pôvodne boli náklady na rekonštrukcii desať miliónov eúr, 

podľa Firita už teraz dosiahli 14 miliónov eúr. 

Trenčianske noviny 30.05.2011  

 

V Trenčíne dňa 28. júna 2011 slávnostne otvorili fabriku na 

výrobu LCD modulov. Ide o najvýznamnejšiu investíciu v no-

vodobej histórii mesta Trenčín a o jednu z najväčších na Slo-

vensku v objeme 191 miliónov eúr taiwanskou spoločnosťou 

AU Optronics. Závod v priemyselnej zóne Bratislavská začala 

stavať na jar 2010, s veľkovýrobou začala v máji 2011. 

Pred slávnostným otvorením sa uskutočnil pred vstupnou 

halou do AU Optro-

nics rituál podľa tai-

wanských zvykov, 

v ktorom si uctili svo-

jich bohov bohatým 

prestretým stolom, na 

ktorom boli umies-

tnené dobroty z do-

mácej kuchyne i plo-

dy mora, ovocia, do-
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mácich zvierat, vína a alkoholu. Pri rozjímaní nechýbali tra-

dičné zapálené voňavé paličky. 

Mesto Trenčín si spoločnosť vybrala ako miesto svojho 

druhého závodu v Európe. Ako povedal prezident AU Optro-

nics Paul S.L. Peng, o investícii v Trenčíne rozhodla jedineč-

ná strategická poloha krajina v strede Európy a bezpečné hos-

podárske prostredie. „Dôležitým lákadlom je konkurencies-

chopná pracovná sila,“ povedal Peng, ktorý závod slávnostne 

otvoril spolu s premiérkou Slovenskej republiky Ivetou Radi-

čovou za prítomnosti početných hostí – vedúceho kancelárie 

Taiwanu na Slovensku Davida Nan-Tang Lee, vedúci divízie 

LCD panelov AU 

Optronics Paul S.L. 

Peng, generálny 

riaditeľ pobočky 

AU Optronics 

v Trenčíne Li-

Cheng Lu, ministra 

priemyslu Sloven-

skej republiky 

PhDr. Juraja Miš-

kova, predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, 

exprimátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a ďalších 

hostí. Premiérka skonštatovala, že pre vládu je podstatné vy-

tvorenie tritisíc pracovných miest. Na Slovensku je to tretia 

firma z Taiwanu, ale s AU Optronics ide o prvý veľký projekt 

a dúfame, že nie posledný, lebo dobrá skúsenosť znamená in-

špiráciu pre ďalších investorov v Taiwane. 

Podľa šéfa agentúry Sario Róberta Šimončiča rokovania s 

Taiwancami trvali rok a pol, kým sa rozhodli pre Slovensko. 

Zaujímavá pre nich bola najmä poloha mesta. „Je to lokalita s 

výrobná činnosť novej prevádzky sa začala v máji 2011 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8496787&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8496787&ids=6
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dobrým prístupom a napojením na infraštruktúru.“ Investor 

dostal štátnu pomoc v sume 38 miliónov eúr, z ktorej sedem 

miliónov eúr predstavujú daňové úľavy a zvyšok dotácia na 

technológie. Šimončič však nepredpokladá, že by sa firma po 

uplynutí päťročných daňových prázdnin vybrala inde. Investor 

tohto typu hľadá naozaj miesto, kde sa usadí. Pre AU Optro-

nics je Trenčín centrum v Európe a je malá pravdepodobnosť, 

že by európsky trh opustila. 

Plocha výrobného závodu je dvadsať hektárov, za plnej 

prevádzky v roku 2012 plánujú vyrábať mesačne 240-tisíc 

produktov a predpokladá sa, že zamestnajú tritisíc zamestnan-

cov. Trenčín je však dlhodobo lokalita so štatisticky nízkou 

mierou nezamestnanosti v porovnaní so slovenskou. Aktuálna 

situácia je okolo 7 %. Ako informovala riaditeľka trenčian-

skeho úradu práce Zuzana Horníková, vo firme sa zamestna-

lo od začiatku náboru na pozíciu výrobný pracovník, vo febru-

ári roku 2011, 173 ľudí. 

 „Mzda bude päťsto eúr. Už dnes priemerná mzda prvých 

sedemsto zamestnancov je vyššia ako je priemer Slovenska,“ 

dodala premiérka Iveta Radičová. 

Na slávnostnom otvorení konštato-

val primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček, že pre mesto Trenčín 

je to deň „D“, kedy sa spoločnosť AU 

Optronics otvorila mestu Trenčín 

a Slovensku. Je to významný deň pre 

mesto Trenčín, ktorý považuje za za-

čiatok moderného hospodárskeho roz-

voja mesta. Poďakoval sa i bývalému vedeniu Mesta Trenčín 

v čele s primátorom Ing. Branislavom Cellerom, že sa mu po-

darilo umiestniť v Trenčíne túto významnú investíciu. Pre 

Mesto Trenčín je spoločnosť AU Optronics nielen obchodným 

partnerom, ale predovšetkým priateľom, lebo s jej príchodom 

primátor Mesta Trenčín Mgr. R. Rybníček 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8496791&ids=6
http://trencin.sme.sk/c/5945073/vyrobca-lcd-modulov-musi-ludi-zhanat-aj-z-vacsieho-okolia.html
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znamená to aj príchod do nášho mesta novej kultúry a niečoho 

nového, nepoznaného, čo môže najbližšej budúcnosti ovplyv-

niť rozvoj kultúrno-spoločenského života. Mesto Trenčín 

a Slovenská republika sa snaží vytvárať pracovné príležitosti 

pre všetkých občanov Slovenska. Ubezpečil predstaviteľov 

spoločnosti, že Mesto 

Trenčín vytvorí opti-

málne podmienky pre 

rozvoj spoločnosti, aby 

ste boli v Trenčíne spo-

kojní a aby sme spolu 

rozvíjali toto mesto 

a túto krajinu. Želám 

vám zdravie, želám vám 

pokoj, želám vám radosť, teším sa na vzájomnú spoluprácu 

a bude dobrým príkladom spolupráce pre celé Slovensko.  

vlastné poznámky 

 

Prevádzkovateľ Centra seniorov na Sihoti Milan Gabrhel 

sa stal pre mesto Trenčín nedôveryhodným partnerom a preto 

sa rozhodlo vypovedať mu zmluvu o výpožičke. „Budovu si 

vezmeme do vlastnej prevádzky a vlastnými silami budeme 

centrum prevádzkovať. Človek, ktorý má túto budovu od mes-

ta vo výpožičke, 

v nej zároveň pod-

niká a má tam sídlo 

dvoch asociácií. 

Okrem toho plá-

novanú dotáciu viac 

ako päťtisíc eúr, 

ktoré mu Mesto 

Trenčín poslalo na 

účet, stiahla banka, 
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pretože Milan Gabrhel mal dlhy. Doteraz Mesto Trenčín plati-

lo všetky energie a ešte dávalo ročne asi 20 tisíc eúr na čin-

nosť. Takýto vzťah podľa mňa pre mesto nemá žiadny výz-

namnejší efekt,“ uviedol Mgr. Richard Rybníček s tým, že 

Centrum seniorov na Sihoti Mesto Trenčín neruší, ale naopak 

chcú rozšíriť jeho činnosť. 

Milan Gabrhel sa bráni, že plní všetky podmienky zmluvy 

s mestom. To, že je pre nich nedôveryhodným partnerom vraj 

sám netušil. Peniaze, ktoré mu Mesto Trenčín poslalo, nepre-

padli, ale iba vyrovnali kontokorentný účet, z ktorého čerpal 

v čase, keď nemal dotáciu od mesta. „Keď peniaze prišli, len 

vyrovnali účet. Žiadne zablokovanie nebolo,“ tvrdí Milan Ga-

brhel. Pedikúra, manikúra a kaderníctvo, v ktorých Milan Ga-

brhel podniká, vraj sídlia v časti, ktoré spravuje Mestské hos-

podárstvo Trenčín, a za ktorú platia riadny nájom. Zarobené 

peniaze putujú na prevádzku Centra seniorov. 

„My chránime centrum seniorov pred ľuďmi, ktorí sa tam 

chcú neoprávnene nasťahovať,“ reagoval Milan Gabrhel. Pod-

ľa neho chce viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková   

umiestniť do Centra seniorov riaditeľku Kultúrneho centra Si-

hoť Ivetu Matejkovú. 

Kultúrne centrum Sihoť sa malo skutočne sťahovať do 

priestorov centra se-

niorov, na čo dostala 

Iveta Matejková ešte 

v apríli 2011 ústny 

prísľub od primáto-

ra. „My už dva roky 

nedostávame od 

Mesta Trenčín žiad-

nu dotáciu a sídlime 

v komerčných prie-

storoch. Tento rok bolo dohodnuté, že sa presťahujeme do 
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Centra seniorov a budeme tie priestory užívať spoločne,“ 

uviedla Matejková s tým, že na základe dohody dala výpoveď 

v nájme na priestory, kde dovtedy Kultúrne centrum Sihoť síd-

lilo. S presťahovaním mal vraj súhlasiť aj Milan Gabrhel. Keď 

sa však chcela s vecami presťahovať, nepustil ju tam, pretože 

nemala oficiálne povolenie od Mesta Trenčín. 

Viceprimátorka Mgr. Renáta Kaščáková označila jej kona-

nie za unáhlené, pretože jej nikto nedal mandát na sťahovanie. 

O novom prevádzkovateľovi Centra seniorov bude rozhodo-

vať výberové konanie a mestské zastupiteľstvo. 

Milanovi Gabrhelovi začala plynúť šesťmesačná výpoved-

ná lehota, priestory by tak mal opustiť na konci tohto roka. 

Matejková potvrdila, že má naďalej záujem priestory v Centre 

seniorov, aj preto, že Kultúrne centrum Sihoť zostalo bez stre-

chy nad hlavou. 

www.sme.sk 18.07.2011  

pomocná evidencia 443/1/2011 

 

Dňa 31. augusta 2011 o 10.00 h v areáli Správy ciest v 

Trenčíne na Brnianskej ulici slávnostne odovzdali do užívania 

techniku na zimnú a bežnú údržbu ciest. Dodávka techniky sa 

realizovala na základe 

uznesenia Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja a ná-

slednej úspešnej verejnej 

súťaže. Predmetom do-

dávky bolo 11 ks pod-

vozkov nákladného au-

tomobilu - nosičov vý-

menných nadstavieb a 

64 kusov rôznych nadstavieb na tieto podvozky. Išlo napríklad 

o 11 ks sypačových nadstavieb s hydraulickým pohonom od 
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podvozku, o 3 ks univerzálnej výmennej nadstavby prispôso-

benej v zime na posyp inertným materiálom a v lete na opravy 

ciest, o 6 ks univerzálnej výmennej nadstavby prispôsobenej v 

zime na posyp inertným materiálom a v lete na vysprávky 

ciest obaľovanou zmesou, o 11 ks sklápacích korieb a o 11 ks 

čelne nesených snehových radlíc. Uvedená technika veľkou 

mierou prispeje ku skvalitneniu a urýchleniu zimnej a bežnej 

údržby ciest na cestách 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja. 

Dodávateľom pred-

metnej techniky bola fir-

ma KOBIT-SK, s.r.o. 

Dolný Kubín. Cena za 

dodávku vyššie uvedenej 

techniky predstavuje 

čiastku 3, 410.304,00 eúr 

s DPH. Celú čiastku prefinancoval Trenčiansky samosprávny 

kraj zo svojho rozpočtu. 

www.tsk.sk 31.08.2011 

 

Bezplatný seminár pre podnikateľov z Trenčína a okolia sa 

uskutočnil dňa 11. októbra 2011 v priestoroch Regionálneho 

poradenského a informačného centra v Trenčíne. Na seminári 

podnikatelia získali praktické rady a skúsenosti ako zlepšiť 

svoje postavenie na trhu a čo všetko môžu urobiť preto, aby 

ich podnikanie malo úspech. Dozvedeli sa ako efektívne pre-

dávať svoje produkty a služby, ako ušetriť náklady na svoje 

podnikanie. Seminár bol určený nielen pre manažérov, majite-

ľov menších firiem či začínajúcich podnikateľov, ale aj pre 

zamestnancov pôsobiacim v oblasti ľudských zdrojov či mar-

ketingu.  

http://www.tsk.sk/
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Mnohí manažéri si dnes uvedomujú, že získanie a udržanie 

si kvalitných ľudí je hlavným faktorom úspechu v podnikaní, 

pričom nezabúdajú ani na životné prostredie. Mať zodpovednú 

firmu je náročné, ale každej spoločnosti sa oplatí mať spokoj-

ných a kvalitných zamestnancov, dodávateľov i zákazníkov. 

Trenčianske noviny 10.10.2011 

pomocná evidencia 581/2/2011 

 

Originálnym časostrojom a novými výzvami na ďalších 

168 rokov sa prezentovalo Mesto Trenčín na medzinárodnom 

festivale architektúry a urbanizmu Architecture Week 2011 v 

Prahe od 10. do 24. októbra 2011. Na slávnostnej vernisáži sa 

zúčastnil primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček 

s viceprimátorkou Mgr. Renátou Kaščákovou. 

Trenčiansku prezentáciu v Letohrádku kráľovnej Anny na 

Pražskom hrade pomenovali Pražania „Trenčiansky orloj“. 

Trenčín sa v Prahe prezentoval ako univerzálne mesto, pričom 

architekti Ing. arch. Martin Beďatš a Ing. arch. Dušan Ši-

mun využili prvky Priestor, Čas a Človek. Tieto prvky využili 

ich zakomponovaním do renesančného hodinového stroja zo 

16. storočia, ktorý bol kedysi umiestnený v mestskej veži. Pri-

pevnili naň tri hodinové kolesá, pričom na jednom bol zobra-

zovaný letopočet, na druhom piktogram zobrazujúci človeka v 

meste a tretie koleso priestor zobrazovalo urbanistické pro-

stredie, teda trenčiansku architektúru. „Tieto tri kruhy sa pre-

krývali na obrazovke ukazujú Trenčín v rôznych životných 

tematických okruhoch od roku 179 n. l., ktorým sa vďaka 

známemu rímskemu nápisu história Trenčína datuje, do roku 

2179, ktorý dopĺňa odvážna metaforická prezentácia Trenčana 

Matúša Mišáka, ktorý nechal mesto zastavať známymi sveto-

vými stavbami.“ 

Pre mesto Trenčín je podobná prezentácia dôležitá aj z hľa-

diska plánovanej revitalizácie centra mesta Trenčín, najmä ná-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9035475&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9035472&ids=7
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brežia, ktoré bude mať pod odborným dozorom urbanista sve-

tového mena Ing. Peter Gero. Ten už prisľúbil, že v rámci svo-

jich odborných kontaktov pomôže k tomu, aby konečná archi-

tektonická súťaž na revitalizáciu nábrežia a celého centra mes-

ta sa dostala na stôl k renomovaným ateliérom minimálne zo 

strednej Európy. 

Medzi krajskými mestami na Slovensku nie je mesto, ktoré 

by v súvislosti s plánovanou modernizáciou železničnej trate 

čakala veľká prestavba centra mesta, pričom najväčšou vý-

zvou pre architektov a hlavne urbanistov je územie nábrežia 

medzi Váhom a historickým centrom mesta tak, aby obyvateľ 

alebo návštevník mesta Trenčín prešiel bez akýchkoľvek ba-

riér od Trenčianskeho hradu až k Váhu cez verejný priestor, 

ktorý bude hodnotný aj pre ďalšie generácie. 

V rámci piateho ročníka festivalu „Architecture Week 

2011“ sa v Prahe sa predstavilo 32 štátov sveta, medzi nimi aj 

mestá krajín V4. Slovensko zastupovali okrem Trenčína mestá 

Košice, Prešov, Žilina a Bratislava. Ide o najväčšiu prehliadku 

architektúry v Prahe, kde sa podarilo získať modely a prezen-

tácie od Zahy Hadid, Normana Fostera, Renza Piana, Borise 

Podreccy alebo napríklad Tadaa Anda a mnoho ďalších. 

www.sme.sk 16.10.2011 

pomocná evidencia 599/1/2011 
 

Letné kúpalisko v Trenčíne zarobilo do mestskej kasy  v 

letnej sezóne roka 2011 20.000 eúr. Navštívilo ho približne 

44.000 ľudí. Ako uviedol vedúci útvaru interných služieb Ing. 

Benjamín Lisáček, celkové príjmy kúpaliska predstavovali 

tento rok 95.000 eúr a výdavky 75.000 eúr. Mesto Trenčín 

môže byť napriek nepriaznivému letnému počasiu spokojné. 

Otvorenie letného kúpaliska mesto plánovalo na 1. júla 2011, 

ale pre nepriaznivé počasie sa tak stalo až 7. júla 2011. Na-

šťastie festival Bažant - Pohoda už tradične zlepšil návštev-

nosť a tým aj tržbu, zhodnotil prevádzkovateľ plavárne Ľudo-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9035474&ids=6
http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9074725&ids=6
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vít Prívara. Letnú sezónu plaveckú sezónu ovplyvnil mimo-

riadne horúci mesiac august. Sezóna sa oficiálne skončila 5. 

septembra 2011, keď kúpalisko bolo otvorené 40 dní. 

V Trenčíne nebola zatiaľ otvorená nová letná plaváreň, le-

bo jej chýbajú inžinierske siete. Či sa tak stane na budúci rok 

je vo hviezdach. 

www.sme.sk 23.10.2011  

pomocná evidencia 621/1/2011 

 

Mesto Trenčín k 30. septembru 2011 znížilo záväzky o 6 

miliónov eúr a súčasne znížilo výšku faktúr po lehote splat-

nosti z takmer 14 % na začiatku roka 2011 na 1,21 %. 

Hranica pre vyhlásenie ozdravného režimu a nútenej správy 

je 15 %. Nútená správa teda momentálne mestu Trenčín podľa 

nehrozí. Táto skutočnosť sa dosiahla šetrením, prísnou finanč-

nou disciplínou, splácaním existujúcich záväzkov a dohodami 

s veriteľmi, z ktorých vzniklo viac ako 24 dohôd o splácaní 

dlhu, povedal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybní-

ček. Zároveň pripomenul, že Mestu Trenčín naďalej chýba     

5 miliónov eúr v kapitálových príjmoch, ktoré mesto môže 

naplniť len predajom majetku alebo tým, že štát mestu vyplatí 

financie, ktoré súvisia s modernizáciou železničnej trate, vý-

stavbou nového mosta, alebo refundáciou úspešných europro-

jektov pri rekonštrukcii základných škôl. 

„Keďže mesto Trenčín musí mať ku koncu roka 2011 vy-

rovnaný rozpočet, má pripravený aj rezervný plán v spolupráci 

s bankami. Príjmy mesta sa k 30. septembru 2011 plnili len na 

65,3 %, kapitálové príjmy mali výpadok vo výške 5 miliónov 

eúr. 

„Kapitálové výdavky a splátky úverov financujeme predo-

všetkým z kontokorentného úveru vo výške 2,6 miliónov eúr, 

preklenovacích úverov a bežných príjmov. Kontokorentné 

úvery a preklenovacie úvery musí mesto do konca roka 2011 
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splatiť, teda mesto je odkázané na kapitálové príjmy. Celkové 

výdavky boli čerpané vo výške 19,9 miliónov eúr, bežné vý-

davky predstavujú 15,9 milióna eúr. 

www.sme.sk 21.10.2011  

pomocná evidencia 622/1/2011 

 

Od 11. do 14. októbra 2011 sa konal 17. ročník veľtrh Elo 

Sys na trenčianskom výstavisku Expo Center a.s., ktorá sa sta-

la dejiskom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektro-

niky, energetiky a telekomunikácií. Tento veľtrh sa počas svo-

jej histórie vyprofiloval na medzinárodne uznávané podujatie, 

najvýznamnejšie a najväčšie tohto druhu v rámci Slovenskej 

republiky. Elo Sys napriek zložitým vonkajším ekonomickým 

podmienkam si drží pozíciu výstavníckeho podujatia so stabil-

nou vysokou úrovňou obsadenej výstavnej plochy, s narasta-

júcim počtom odbornej návštevnosti a stálym posilňovaním 

svojho medzinárodného charakteru. Na veľtrhu sa v tomto ro-

ku predstavili zahraničné firmy z Českej republiky, Poľska, 

Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie, Nemecka a Holandska. 

Veľtrh Elo Sys si našiel svoje miesto aj v kalendári prezentácií 

významných nadnárodných korporácií, ktoré sa na ňom kaž-

doročne zúčastňujú aj prostredníctvom svojich slovenských 

zastúpení. S najväčšími expozíciami sa v roku 2011 na výsta-

visku Expo Center v Trenčíne predstavili firmy Stredosloven-

ské elektrotechnické závody Krompachy, ABB, Hasma, IES, 

Lapp Kabel, Rittal, SAT Systémy - dcérska spoločnosť firmy 

Siemens, Schrack technik, PPA Control a ďalšie. 

Záštitu nad veľtrhom aj tento rok prevzalo Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky. Významnou pozitívnou 

črtou tohto podujatia je úzke prepojenie kontraktačno-

prezentačnej úlohy veľtrhu s teoretickým zázemím, vedou 

a výskumom. Veľkú zásluhu na udržiavaní vysokej úrovne 

veľtrhu Elo Sys mali odborní garanti – Zväz elektrotechnické-

http://www.sme.sk/
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ho priemyslu Slovenskej republiky, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 

Slovenské elektrárne, a.s., Slovenský elektrotechnický zväz - 

Komora elektrotechnikov Slovenska, Únia slovenských elek-

trotechnikov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne, ktorí s cieľom skĺbiť vedu a prax obohatili program 

veľtrhu o kvalitné odborné sprievodné podujatia.  

K veľtrhu Elo Sys už roky neodmysliteľne patria súťaže 

„Elektrotechnický výrobok roka“, „Ekologický počin roka“, 

„Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys“, „Konštruktér roka“ 

a „Unikát roka“, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického 

priemyslu Slovenskej republiky.   

Veľtrh Elo Sys poskytol priestor aj mladej generácii 

a venoval sa mladým talentom. Každý deň študenti Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave zo Stuba Green Team pre-

zentovali svoj projekt študentskú elektroformulu – „Zelený 

tím pre zelenú budúcnosť“. Organizovalo sa stretnutie študen-

tov elektrotechnických stredných odborných škôl na tému 

„Deň elektro odpadu“. Počas záverečného dňa veľtrhu sa 

uskutočnil 33. ročník celoslovenského finále technickej súťaže 

mladých elektronikov.  

Novinkou tohto ročníka bol 4. ročník súťaže pre základné a 

stredné školy v Slovenskej republike Technická olympiáda 

3V. Cieľom tejto súťaže bolo prispieť k posilneniu technické-

ho myslenia u žiakov končiacich základnú školu a u študentov 

stredných odborných škôl, orientovaných na elektrotechniku, 

zatraktívniť technické disciplíny a zvýšiť záujem mladých ľu-

dí o vedu a výskum. 

O výsledkoch súťaží rozhodla komisia pod vedením prof. 

Ing. Viktora Smieška, PhD. takto : 

Unikát roka 2011  
bol udelený spoločnosti Andis spol. s.r.o. Bratislava za vy-

tvorenie palubného počítača BS 100, A8000KCP za garancie 



235 
 

Ing. Vladislava Valenta. Zariadenie prispieva k zvýšeniu eko-

nomiky, efektívnosti a bezpečnosti hromadnej dopravy  

Konštruktér roka 2011 
udelila Kolektívu vedený Ing. Dušanom Kravcom 

z Výskumného ústavu jadrovej energetiky Trnava za Manipu-

látor na kontrolu závitových otvorov parogenerátorov pod 

typovým označením DIZAP-PG440. 

Zariadenie sa vyznačuje bezpečnou, spoľahlivou 

a ekonomickou detekciou materiálových defektov závitových 

otvorov parogenerátorov VVER440. 

Elektrotechnický výrobok roka 2011 

prvé miesto získal výrobok – Typová rada fotovoltických 

(FV) invertorov AMON s výkonom do 5 kW, určených pre 

stavbu elektrární na strechách rodinných domov, pripája-

ných do distribučnej siete 

Výrobok podporuje súčasný trend budovania fotovoltic-

kých zdrojov elektrickej energie pre rodinné domy a obsahuje 

rad pôvodných riešení zlepšujúcich jeho technické parametre 

čestné uznanie získal výrobok – Tepelne vodivá zalievacia 

hmota na lepenie chladičov pre výkonové polovodičové 

prvky trakčných systémov 
Výrobok výrobok predstavuje zalievaciu hmotu s mi-

moriadnymi elektroizolačnými vlastnosťami pre výkonové po-

lovodičové prvky.  

Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2011 

 V tejto kategórii sa komisia rozhodla udeliť dve ceny bez 

udania poradia: 

- Spoločnosti Niko Slovakia spol. s r.o., Bratislava za expo-

nát „Úsporná elektroinštalácia Niko Home Control“ 

Výrobok umožňuje užívateľovi aktívne prispievať k úspore 

energie.  
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-  Spoločnosti Schrack Technik s.r.o., Bratislava za exponát  

„Univerzálny elektronický elektromer s rozšíreným zá-

znamom  elektrických veličín LZQJ-XC-LOG“ 

Výrobok umožňuje zaznamenávanie elektrických  veličín 

a ich následnú analýzu vedúcu k efektívnejšiemu odberu 

elektrickej energie. 

Ekologický počin roka 2011 

Ocenenie prevzala spoločnosť Bratislavské energetické zá-

vody Bratislava, divízia Transformátory. 

Najlepšia expozícia veľtrhu Elo Sys  2011 

Túto cenu udelilo výstavisko Expo Center a.s. 

1. miesto: Niko Slovakia, spol. s.r.o. 
realizátor: Loco Expo s.r.o., Trenčín  

2. miesto: ABB, s.r.o. 
realizátor: Topografik, s.r.o., Lelekovice  

3. miesto: SAT Systémy automatizačnej techniky, s.r.o. 
realizátor: EVENT & FAIR, s.r.o Bratislava 

Čestné uznanie: RITTAL s.r.o. 
realizátor: Atypic, s.r.o. Dolný Kubín 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 635/1/2011 

 

Na výstavisku Expo Centrum sa uskutočnil v dňoch 10. 

a 11. novembra 2011 už tretí ročník veľtrhu práce „Job Fo-

rum“. Veľtrh bol určený všetkým, ktorí hľadajú stálu prácu, 

prípadne brigádu bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracovné 

skúsenosti. Bol určený študentom stredných a vysokých škôl, 

absolventom, nezamestnaným i zamestnaným. Na veľtrhu sa 

predstavili zamestnávatelia z celého Slovenska i zamest-

návatelia ponúkajúci prácu v zahraničí, personálne agentúry, 

vzdelávacie agentúry, jazykové školy, poradenské a konzul-

tačné spoločnosti a štátne inštitúcie. Počas veľtrhu si mohli 

návštevníci otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počíta-
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čových zručností a znalostí. Ďalšími prednáškami bolo zo-

známiť sa ako zakladať živnosť, ako podporuje štát pri podni-

kaní, ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Na veľtrhu sa 

prezentovali zamestnávatelia a inštitúcie v polhodinových 

blokoch. 

vlastné poznámky 

 

Trenčín mal na začiatku roka 2011 dlh približujúci sa k šty-

ridsiatim miliónom eúr a na jedného obyvateľa vtedy predsta-

voval sumu 714 eúr. Za desať mesiacov klesla zadlženosť 

mesta Trenčín o sedem miliónov eúr. 

V prvých mesiacoch roka 2011 hrozilo mestu Trenčín za-

vedenie ozdravného režimu a nútená správa pre dlhy. Ako 

skonštatoval primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybní-

ček, podarilo sa od začiatku roka 2011 šetrením, prísnou fi-

nančnou disciplínou, splácaním existujúcich záväzkov a doho-

dami s veriteľmi, s ktorými mesto uzavrelo viac ako 24 dohôd 

o splácaní dlhu znížiť dlh o sedem miliónov eúr. Zároveň do-

dal, že v súčasnosti nemá mesto žiadne faktúry po lehote 

splatnosti. Tieto skutočnosti umožnili,  že sa nemusela zavrieť 

športová hala, zimný štadión či kultúrne strediská.  

Pre nehospodárne nakladanie s majetkom podalo mesto dva 

podnety na neznámeho páchateľa. Polícia na popud Krajskej 

prokuratúry v Trenčíne začala trestné stíhanie vo veci trest-

ných činov podvodu a zneužitia právomocí verejného činiteľa. 

Treba dodať, že naďalej sa eviduje výpadok v kapitálových 

príjmoch vo výške 5,6 milióna eúr. Na dosiahnutie vyrovna-

ného rozpočtu potrebuje mesto predávať majetok. „Chcem do-

siahnuť, aby sme neboli závislí na predaji majetku, ale robíme 

všetko preto, aby sme mesto ozdravili,“ dodal primátor. 

Hlavná kontrolórka Ing. Libuša Zigová, v správe o vý-

sledkoch kontroly, ktorú predložila 24. novembra 2011 pos-

lancom na zasadnutí mestského zastupiteľstva odporučila mes-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9258554&ids=6
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tu, aby pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami 

vychádzalo z reálnych potrieb, zameralo sa na minimalizáciu 

výdavkov rozpočtu a verejné finančné prostriedky používalo 

len na krytie nevyhnutných potrieb pre zabezpečenie fungova-

nia v samospráve. 

www.sme.sk 27.11.2011  

pomocná evidencia 679/1/2011 

 

 


