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Verejno – spoločenský život 

 

So starým rokom 2011 sa na silvestrovskej diskotéke v 

Trenčíne rozlúčilo asi 1.300 ľudí. Hmlisté a chladné počasie 

im na Mierovom námestí vôbec neprekážalo. Keďže vedenie 

mesta šetrí všade, kde sa dá, tak Silvester sa konal bez ohňo-

stroja. Trenčania sa však oň postarali sami. Niekoľko sekúnd 

po polnoci k nebu sa ponáhľalo viacero svetlíc a ohňostrojov. 

Nový rok privítali ľudia v dobrej nálade, mnohým nechýbali v 

ruke poháre so šampanským, ďalší si priniesli na námestie fľa-

še s alkoholom. 

Ľudia na Mierovom námestí sa bavili už od 21,30 h na dis-

kotéke s typickými hitmi. Dominovala najmä mladšia generá-

cia, no zabaviť sa prišli aj starší Trenčania. Diskotéka tento 

rok dokonca prilákala viac ľudí ako kultúrny program s ohňo-

strojom v minulom roku. Celkový rozpočet na tohtoročný Sil-

vester bol vo výške asi 350 eúr. O pokojný priebeh závereč-

ných hodín tohto roka sa starala aj mestská polícia. Podľa 

hliadkujúcich policajtov sa oslava konca roka 2011 niesla síce 

v bujarej atmosfére, ale nezaznamenali sa žiadne väčšie prob-

lémy. Jeho slová potvrdil aj trenčiansky policajný hovorca 

Pavol Kudlička, podľa ktorého bol v meste pokoj a nebola 

hlásená žiadna mimoriadna udalosť. 

www.sme.sk 01.01.2012  

pomocná evidencia 1/1/2012 

 

Mesto Trenčín prostredníctvom svojej webovej stránky 

www.trencin.sk dňa 1. januára 2012 oznámilo, že Spoločný 

stavebný úrad v Trenčíne dňom 31. decembra 2011 zanikol. 

Mesto Trenčín od 1. januára 2012 vykonáva činnosti staveb-

ného úradu v prenesenom výkone štátnej správy samosprávne, 

teda nevykonáva tieto činnosti pre ostatné obce. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9435372&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9435371&ids=1
http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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Od 1. januára 2012 tak vznikol v organizačnej štruktúre 

Mestského úradu v Trenčíne „útvar stavebný, životného pro-

stredia, dopravy a investícií“. 

www.trencin.sk 01.01.2012 

pomocná evidencia 05/1/2012 

 

Po ročnej prestávke sa Mesto Trenčín rozhodlo obnoviť 

vydávanie mestských novín Info Trenčín. Primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček ich po nástupe do funkcie 

primátora zrušil. Ich vydávanie si vyžiadali samotní Trenča-

nia. Prvé číslo obnovených mestských novín Info Trenčín vy-

šlo dňa 16. januára 2012.  

Prijaté opatrenia na odstránenie schodku v mestskej pok-

ladnici zasiahlo aj vydávanie mestských novín. Samotný pri-

mátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček považoval mestské 

noviny pri nástupe do funkcie za propagandistický plátok, 

a preto noviny prestali vychádzať. Teraz sa vedenie Mesta 

Trenčín rozhodlo, že mestské noviny Trenčín potrebuje. Info 

Trenčín bude vychádzať ako mesačník, na ktorý mesto z roz-

počtu vyčlenilo dvadsaťtisíc eúr. Ide o 

minimum finančných prostriedkov, 

ktoré sú potrebné na vydávanie novín. 

Preto sa bude musieť dať priestor aj 

reklame a osloviť sponzorov. Vydá-

vanie novín mesto obnovilo podľa nej 

najmä preto, že si to vyžiadali samotní 

Trenčania. 

Nie všetko, čo je pre Trenčanov 

dôležité, je zaujímavé aj pre celoštát-

ne média. Info Trenčín bude poskyto-

vať základný informačný servis uži-

točný pre občanov. Prostredníctvom 

Infa Trenčín sa budú vyzývať ľudí k spolupráci, aby boli ak-

http://www.trencin.sk/
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9518479&ids=6
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tívnou súčasťou činnosti mesta. Priestor v novinách dostanú 

poslanci a priblíži sa dianie v jednotlivých mestských častiach. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček stále zastáva názor, že mest-

ské noviny Info Trenčín, ktoré vychádzali v minulom voleb-

nom období, bolo propagandistickým plátkom. Nové číslo, 

ktoré dostanú občania teraz, žiadne znaky propagandy podľa 

vedenia mesta vykazovať nebude. 

Trenčianski poslanec Bc. Tomáš Vaňo obnovenie vydáva-

nia Info Trenčín privítal, lebo ho považuje za dôležitý komu-

nikačný kanál vo väzbe na občanov, a to najmä pre ľudí v ok-

rajových častiach mesta. Občania mali prehľad o pozvaniach 

na rôzne podujatia i výbory mestských častí. Keď sa Info 

Trenčín nevydávalo, ľudia sa nedozvedeli, kde a kedy sa môžu 

stretnúť s poslancami vysvetlil Tomáš Vaňo. 

Podobný názor má aj poslanec Mgr. Ladislav Pavlík, pod-

ľa ktorého Mesto Trenčín potrebuje nosiče informácií, ktorých 

má teraz Trenčín málo. Zároveň však varuje pred mestskými 

novinami v takej podobe, v akej vychádzali v minulom voleb-

nom období. Info Trenčín vtedy bolo hlásnou trúbou primáto-

ra. Preto hovorím, že je potrebné, aby noviny boli také, ktoré 

budú zabezpečovať rôznorodosť názorov, budú objektívne a 

budú dávať priestor všetkým poslancom i občanom na vyjad-

renie svojich názorov. 

Obnovenie Infa Trenčín po takmer ročnej prestávke pova-

žuje poslanec Ing. Róbert Lifka za prejav nekoncepčnosti. 

„Všetkým nám hovorili, že sa nájde iný spôsob, ako budeme 

informovať občanov. Ja len dúfam, že zasa nebude na každej 

druhej strane pán primátor a vybraní poslanci. To vždy zvádza 

k zneužitiu do volebnej kampane a myslím, že to je to posled-

né, čo potrebujeme“  

www.sme.sk 17.01.2012 

pomocná evidencia 33/1/2012 
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Smutná správa pre trenčiansku futbalovú verejnosť prišla 

v závere prvého týždňa roku 2012, keď vo veku nedožitých 75 

rokov zomrel po dlhej ťažkej chorobe Štefan Hojsík. Legen-

dárny obranca bol jedným zo strojcov „zlatej éry“ trenčian-

skeho futbalu. Vysoký stopér doviedol Jednotu Trenčín 

s kapitánskou páskou k postupu do československej prvej ligy 

a v nasledujúcim ročníku 1962/1963 aj k druhému miestu za 

Duklou Praha. Bol aj pri historickom víťazstve Jednoty Tren-

čín nad Flamengom Rio de Janeiro. Podieľal sa úspechu klubu 

v Stredoeurópskom pohári, v ktorom sa dostal až do finále, 

kde mu k víťazstvu zabránila talianska Fiorentína. Dlhé roky 

bol členom legendárnej trenčianskej obrany – Schwarcz, Po-

korný, Hojsík a Čemez. Spoluhráč Miroslav Čemez o svojom 

bývalom spoluhráčovi povedal, že „bol pilierom našej obran-

nej štvorice. Stal sa z neho prirodzený líder. Veľmi dobre sme 

si na trávniku rozumeli. Niekedy sa zdalo, že sme boli myš-

lienkovo prepojení. Vynikal nielen po taktickej stránke, ale aj 

v osobných súbojoch. Veľmi dobre vedel založiť útok., Vyni-

kajúco čítal hru. Bol to skutočne vynikajúci futbalista. Posled-

ná rozlúčka so Štefanom Hojsíkom sa uskutočnila dňa 11. ja-

nuára 2012 v Dome smútku na sídlisku Juh. 

www.trencin.sk 12.01.2012 

pomocná evidencia 19/1/2012 

 

V stredu 11. januára 2012 zomrel vo veku nedožitých sto 

rokov najstarší slovenský generál Ján Samuel Strcula, infor-

moval o tom hovorca ministerstva obrany Slovenskej republi-

ky Ivan Rudolf. 

Ján Samuel Strcula sa narodil 4. mája 1912 vo Vyšnej Boci. 

Na základnú vojenskú službu nastúpil v októbri 1936 v 201. 

delostreleckom pluku v Ružomberku, o rok neskôr do Vojen-

skej akadémie v Hraniciach na Morave. Pôsobil v delostrelec-

kom pluku vo Frenštáte pod Radhoštem. V roku 1938 počas 

http://www.trencin.sk/
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mobilizácie bol náčelníkom štábu oddielu delostreleckého 

pluku pri Opave. 

Neskôr, po návrate na Slo-

vensko, boli jeho pôsobiskom 

delostrelecké útvary v Ru-

žomberku, Brezne a Žiline. 

Zažil poľné ťaženie sloven-

skej armády na východnom 

fronte v roku 1941. Od júna 

1944 velil batérii delostreleckého pluku 2 tzv. východosloven-

skej armády vo Vyšnom Mirošove. Po odzbrojení oboch diví-

zií nemeckými vojskami sa mu podarilo prebiť na povstalecké 

územie. 

Stal sa veliteľom delostreleckej batérie Kosatec v priestore 

Kráľová Lehota Malužiná Čertovica, neskôr stal sa veliteľom 

delostrelectva celej skupiny. Jeho batéria zničila nemecký 

pancierový vlak, úspešne prepadla nemecké letisko Mokraď. 

Po ústupe povstalcov do hôr pôsobil v partizánskom zväzku 

Stalin v Nízkych Tatrách. Od februára 1945 bol príslušníkom 

delostrelectva 1. čs. armádneho zboru. 

V apríli 1954 ho vymenovali do hodnosti generálmajora. 

Pôsobil ako veliteľ mechanizovanej divízie v Olomouci, od 

roku 1958 v Trenčíne ako zástupca veliteľa vojenského okru-

hu. Svoju vojenskú kariéru zavŕšil ako inšpektor pre materiál-

ne otázky výcvikovej základne, zodolnenia letísk a bytovej 

výstavby ministerstva obrany v Prahe. Do zálohy odišiel v ro-

ku 1972. Počas svojho pôsobenia v armáde získal viac ako de-

sať vyznamenaní. 

Generál major Ján Samuel Strcula bol takmer štyri desaťro-

čia vo výslužbe. Po skončení aktívnej vojenskej kariéry sa za-

čal venovať rezbárstvu. „Keď som už nebol v spoločnosti vy-

užitý tak ako predtým, hľadal som možnosť nejako sa zamest-

nať. Odmalička bol mojím najlepším kamarátom nožík, a tak 

Ján Strcula pri slávení svojich  99 rokov 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9498952&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9498950&ids=7
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so sa začal venovať rezbárstvu. Keď sa mi páči nejaký prejav 

alebo výjav, tak ho hodím na dosku a vyrežem. Je to maľba 

nožíkom,“ povedal počas svojich osláv. 

www.sme.sk 13.01.2012  

pomocná evidencia 17/1/2012 

 

Trenčianski hasiči zasahovali pri požiari poľského kamióna 

s nákladom prepravovaných osobných vozidiel podvečer 

o 18,30 h  na 128 km diaľnice 

D-1 v smere na Žilinu, pri obci 

Zamarovce, okres Trenčín dňa 

16. januára 2012. Príčinou po-

žiaru bola pravdepodobne tech-

nická porucha na prívese. Na 

mieste udalosti prišli aj zástup-

covia z Údržby diaľnic a prí-

slušníci polície, oheň likvidovalo sedem hasičov. Tí po prí-

chode na miesto zásahu zistili, že na prívese prvej jazdnej sú-

pravy horí pneumatika, ktorú sa pred príchodom hasičov ne-

úspešne pokúšal uhasiť vodič kamióna spolu s posádkou ďal-

ších dvoch kamiónov. Jeden z vodičov sa pritom nadýchal 

splodín horenia a privolaní zdravotníci ho odviezli na ďalšie 

ošetrenie do nemocnice. Oheň mierne poškodil aj jedno z pre-

vážaných vozidiel, vodičovi sa ho podarilo dostať ostatných 

osem vozidiel požiar nezasiahol z ťahača ešte pred príchodom 

hasičov.  

www.sme.sk 17.01.2012  

pomocná evidencia 32/1/2012 

 

Obvodná volebná komisia mala ustanovujúce zasadanie 

dňa 24. januára 2012, na ktorom si žrebovaním zvolila za 

svojho predsedu Attilu Batkyho za stranu Most – Híd. 

vlastné poznámky 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9520319&ids=6
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Protest proti korupcii „Gorila“ prebiehal v Trenčíne na 

Mierovom námestí dňa 3. februára 2012 pokojne. Na pódiu sa 

vystriedalo asi dvadsať rečníkov, prišli nielen mladí ľudia, ale 

aj tí, ktorí spomínali na roky 1968 a 1989. Začali krátko po 

16,00 h sa protest 

začal slovenskou 

štátnou hymnou, 

ktorú spievalo celé 

námestie. Tú počas 

protestu vystriedali 

heslá ako „Nie je 

nám to jedno“, „Slo-

váci do toho“, „Kto 

neskáče, je gorila“ a 

pod... 

„Najviac nás naštartovala arogancia vyšších miest. Niekto 

hovorí, že zbytočne pochodujeme v zime, nám ale ide o prin-

cíp. Čím viac ľudí sa zúčastní, tým väčšia bude sila posolstva, 

ktoré pôjde z Trenčína,“ povedal pred protestom organizátor 

Peter Čačko. 

Na námestie prišlo v mrazivom počasí asi šesťsto ľudí. Or-

ganizátori počítali s 2500 

protestujúcimi. Protest v 

Trenčíne ukončili o 17.30 

h minútou ticha za dožíva-

júcich politikov a sloven-

skou štátnou hymnou. 

„Musel som to rozpustiť, 

lebo nebudeme tu predsa 

kvôli takým hovädám 

mrznúť. Vyjdeme znova do ulíc a ukážeme im, že chceme 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9627205&ids=1
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zmenu,“ povedal na záver jeden z rečníkov. Celý protest pod-

ľa krajského policajného hovorcu Pavla Kudličku prebehol 

bez komplikácií. 

www.sme.sk 03.02.2012  

 

Posledné mesto, ktoré taliansky svetobežník Gianluca Rat-

ta na Slovensku navštívil dňa 5. februára 2012, bolo mesto 

Trenčín. Ako povedal, so svojím psom Shirou tu plánuje strá-

viť tri dni. „Nie sú pre mňa dôležité pamiatky, prvoradí sú pre 

mňa ľudia, rozhovory s nimi a spoznávanie ich vnútra,“ pove-

dal. Gianluca Ratta využije čas na kúpenie nových topánok, 

pretože jeho staré sú už 

takmer rozpadnuté. Preces-

toval s nimi totiž celé Slo-

vensko a Maďarsko, pri-

čom doteraz zodral viac 

ako 30 párov obuvi. Záu-

jem prejavil aj o návštevu 

hradu, z ktorého si chce 

pozrieť panorámu krajské-

ho mesta. Taliansky cesto-

vateľ prešiel takmer 45 000 kilometrov, na Slovensku navští-

vil Bratislavu, Trnavu, Nitru, Banskú Bystricu, Tatry, Košice, 

Prešov aj Žilinu. 

Gianluca Ratta do Trenčína zavítal iba v tričku, šortkách a 

s ruksakom na chrbte. „Zimu ako takú necítim, ale vnímam 

skôr chlad z ľudského vnútra, vtedy mi je zima,“ povedal. 

Mestský úrad v Trenčíne mu z reprezentačného fondu zaplatí 

prenocovanie v jednom z trenčianskych penziónov. Na svojich 

potulkách totiž funguje bez sponzora, spolieha sa na dobrosr-

dečnosť ľudí, ktorých pri cestovaní stretne. „Mnohí ľudia mi 

vravia, že obdivujú život, ktorý vediem. Ja im však hovorím, 

že oni môžu spraviť to isté, čo ja. Každý sa rozhoduje sám za 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9639470&ids=6
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seba, nemám kľúče od väzenia, ktoré si iní vo svojej hlave vy-

tvorili,“ hovorí Ratta. 

Po návšteve Trenčína sa Talian presunul do Novej Bošáce 

v okrese Nové Mesto nad Váhom, ktorá bola jeho poslednou 

zástavkou na Slovensku, a začal svoju púť v susednej Českej 

republike. Na cestách po Európe je Gianluca Ratta už desať 

rokov, o svojich dobrodružstvách napísal aj knihu. Postupne 

obchádza radnice v jednotlivých mestách a zbiera potvrdenia o 

tom, že ich navštívil. Pokúša sa totiž o zápis do Guinnessovej 

knihy rekordov. „Ale nie je to môj hlavný cieľ, je to skôr len 

môj sen. Všetci by sme mali žiť svoje sny,“ zakončil. 

www.sme.sk 07.02.2012 

pomocná evidencia 90/1/2012 

 

Publikácia o pôsobení prvého európskeho komisára Ing. 

Jána Figeľa v centre Európy mala svoj krst dňa 16. februára 

2012.  Predslov k memoárom napísal J. M. Barosso: „V mo-

dernom svete je Ján Figeľ presvedčivým politikom. Uprednos-

tňuje zásadovosť pred osobným prospechom. Inšpiroval aj 

iných svojou vierou v hodnotu európskej  integrácie. Všetkým, 

ktorí sa chcú  dozvedieť viac o presvedčeniach a hodnotách vo 

verejnom živote,  odporúčam prečítať  si túto  knihu.“ 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček,   ktorý sa prezentácii 

knihy zúčastnil povedal, že Ing. Ján Fi-

geľ prináša hodnoty, ktoré sú veľmi dô-

ležité pre dnešný svet. „On toho doká-

zal  veľmi veľa a verím, že ešte aj do-

káže. Myslím si, že knižku nestačí pre-

čítať, ale si ju naštudovať. Je tam veľa 

postrehov a skúseností, z ktorých je možné čerpať  užitočné 

poznatky. Je to kniha o konkrétnych rozhodnutiach a skúse-

nostiach nášho prvého slovenského eurokomisára. Uviedol, že 
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najväčším nebezpečenstvom pokroku je ľahostajnosť a neve-

domosť. “ 

Predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš 

vyzdvihol, že obaja vnímajú, že Slovensko môže byť  silnou 

krajinou: „Ján Figeľ urobil vynikajúce meno  Slovensku v za-

hraničí.  Dokonca možno povedať, že v zahraničí je ešte viac 

pozitívne vnímaný ako doma. Verím, že jeho predstavy  a túž-

by budú naplnené.“ 

Expredseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek vo svo-

jom príhovore uviedol, že  Ján Figeľ  je politik, ktorý vyznáva 

etické princípy, podľa ktorých je 

„Slovensko členom Európskej únie 

a Ján Fígeľ je súčasťou tohto ús-

pechu“. 
Autor knihy, predseda Kresťan-

sko-demokratického hnutia vo svo-

jom príhovore Ján Fígeľ poukázal na 

to, že európske dejiny sú plné kon-

fliktov. „Dnes máme mier, ktorý je 

pomaly samozrejmosťou. Sloboda, ale neprišla sama od seba.  

Mnohí sa museli obetovať. Pravda a láska zvíťazí nad lžou a 

nenávisťou - na tom by nám malo záležať. Európa ak sa bude 

učiť zo svojich dejín, tak pôjde dopredu. Pravdu nesmieme 

odvrhnúť. Sloboda 

musí ísť spolu so 

zodpovednosťou. 

Pravidlá musia vy-

chádzať v ústrety aj 

slabším. Teraz sme 

pri stole ako rovný s 

rovným. Záverom 

dodal, že Európa bo-

la najsilnejšia vtedy, 

Jerzy Buzek 
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keď stavala na vzdelaní a kultúre. V tom treba pokračovať a 

potom bude  tento kontinent ovplyvňovať celý svet.  

Program podujatia spestril svojím vystúpením sólista  ope-

ry Slovenského národného divadla v Bratislave Otokar             

Klein. Podujatie sa stretlo so záujmom verejnosti, čo potvrdila 

aj plná sála „Panorama clubu“ v Trenčíne.  Po predstavení 

knihy a príhovoroch nasledovala autogramiáda.  

pomocná evidencia 108/1/2012 

 

Dňa 18. februára 2012 zomrel vo veku nedožitých 82 rokov 

známy trenčiansky historik, znalec vojenských a všeobecných 

dejín mesta Trenčín, organizátor skautingu v Trenčíne, autor 

viacerých publikácií a do odchodu na dôchodok vedúci odboru 

územného plánu a architektúry Mestského úradu v Trenčíne 

Ing. arch. Štefan Androvič.  

Zomrelý  sa narodil 1. októbra 1930 v Trenčíne, kde absol-

voval základnú školu a štvorročné reálne piaristické gymná-

zium. Po zrušení piaristického gymnázia dokončil stredoškol-

ské gymnázium na druhom štátnom gymnáziu v Trenčíne, kde 

zmaturoval v roku 1949. Pre svoj triedny pôvod nebol prijatý 

na vysokú školu, preto sa zamestnal na stavebnom oddelení 

národného podniku Merina a neskôr ako projektant na Pozem-

ných stavbách v Trenčíne. Zúčastnil sa viacerých celoštátne 

organizovaných mládežníckych stavbách, čím si získal dôveru 

a na základe kladného hodnotenia získal povolenie v štúdiu na 

vysokej škole. A tak roky 1951 až 1955 sa venoval štúdiu na 

fakulte architektúry a špeciálneho urbanizmu Slovenskej vy-

sokej škole technickej v Bratislave. Po ukončení štúdií na vy-

sokej škole pracoval ako samostatný projektant a architekt v 

Keramoprojekte Trenčín a u Pozemných stavieb Trenčín. Po 

úspešnom konkurze pracoval ako vedúci útvaru územného 

plánu a architektúry Mestského národného výboru v Trenčíne.  
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Popri svojej profésii sa venoval svojím koníčkom leteckej a 

regionálnej histórii. Od roku 1965 bol členom leteckej histo-

rickej spoločnosti pri Národnom technickom múzeu v Prahe, 

neskôr členom Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied 

a techniky pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Bolo 

veľmi zaujímavé ho počúvať, keď pútavo zoznamoval svojich 

poslucháčov o lietadlách, alebo keď „z rukáva“ vychrlil časo-

vé údaje, kedy sa čo udialo. I v čase na dôchodku sa zaujímal 

o dianie v jeho rodnom meste.  

Jeho odchodom stratilo mesto Trenčín významnú osobnosť. 

Česť jeho pamiatke. 

pomocná evidencia 211/1/2012 

 

Zdá sa, že stať sa poslancom Národnej rady Slovenskej re-

publiky je zaujímavým jobom pre veľa ľudí i z trenčianskeho 

regiónu. Z pohľadu uzávierky nových kandidátov pre voľby 

10. marca 2012 chcú byť poslancami riaditelia, manažéri, 

podnikatelia, nezamestnaní, ale aj terajší poslanci z regiónu – 

Zuzana Aštaryová, Martin Fedor, Milan Hort, Marián Kvas-

nička či Anna Vitteková. Do parlamentu sa chceli presadiť aj 

ľudia z komunálnej politiky ako napríklad viceprimátorka 

Mgr. Renáta Kaščáková. Z celkového počtu 2.967 kandidátov 

na poslancov Národnej rady z trenčianskeho regiónu kandidu-

je 127 kandidátov, z ktorých 96 mužov a 31 žien. Z mesta 

Trenčín kandiduje 48 kandidátov. Z celkového počtu 26 zare-

gistrovaných politických strán z trenčianskeho regiónu má 

svoje zastúpenie 21 politických strán. 

Trenčianske noviny 20.02.2012 

pomocná evidencia 120/1/2012 

 

Dňa 22. februára 2012 prijal predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH spolu 

s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi úradu oficiálnu šesťčlennú 
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delegáciu z Istrie, vedenú podpredsedníčkou regiónu Istria Vi-

vianou Benussi. 

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Trenčianskym 

samosprávnym krajom a Chorvátskym regiónom Istria bola 

podpísaná v roku 2006 ako šiesta a zároveň zatiaľ posledná zo 

všetkých dohôd s partnerskými regiónmi. Za hlavné oblasti 

spolupráce boli stanovené cestovný ruch, kultúra, vzdelávanie, 

prednostný záujem bol 

o vytvorenie kontaktov me-

dzi Trenčianskou univerzi-

tou Alexandra Dubčeka 

a Univerzitou v Pule. Kon-

krétne  príklady napĺňania 

dohody o partnerstve v kul-

túrnej oblasti boli realizo-

vané dvakrát, išlo o účasť 

folklórneho súboru Košovan z obce Kanianka a prezentáciu 

karikatúr Igora Lackoviča na Festivale smiechu v Istrii vo feb-

ruári 2007. 

Členovia delegácie sa 

počas stretnutia najviac 

zaujímali o čerpanie ne-

návratných finančných 

prostriedkov  zo štruktu-

rálnych fondov Európ-

skej únie v predvstupo-

vom období a v období 

rokov 2007 – 2013, na-

koľko Chorvátsko sa  

pripojí k Európskej únii 1. júla 2013. Praktické skúsenosti 

z čerpania financií rezonovali počas úvodného stretnutia na 

úrade, na  následnej prezentácii vedúcich odborov Trenčian-

skeho samosprávneho kraja i počas ďalšieho programu. 



 

43 
 

43 43 43  

Účastníci sa rozdelili do dvoch pracovných skupín. Prvá sku-

pina, zameraná na regionálny rozvoj a kultúru, sa presunula na 

Gazdovský dvor  na Myjave, kde  mala možnosť vidieť prí-

klad čerpania finančných prostriedkov v rámci programu In-

terreg 3A. Dobrým príkladom praxe čerpania NFP bo-

la rekonštrukcia kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklini-

kou Myjava, ktorú navštívili následne. Táto oblasť zaujala 

najmä zástupkyňu Všeobecnej nemocnice v Pule Irenu Hrs-

tič.  Členovia druhej skupiny, orientovanej na univerzitnú spo-

luprácu a cestovný 

ruch, navštívili pod 

vedením prorektora 

Univerzity Juraja 

Dobrila v Pule Ivana 

Jurkoviča Univerzi-

tu A. Dubčeka 

v Trenčíne. Potom 

zavítali do Regio-

nálneho kultúrneho 

centra v Prievidzi, kde sa stretli so starostami obcí Sebedražie 

a Cígeľ, ktoré majú partnerské obce v Chorvátsku a usku-

točnili prehliadku turistických atrakcií zámku Bojnice. 

Podľa vyjadrenia vedúcej delegácie Viviany Benussi pra-

covná návšteva vrchovato naplnila očakávania a obidve strany 

s potešením skonštatovali, že spolupráca sa popri kultúre roz-

šírila o ďalšie praktické oblasti. 

vlastné poznámky 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 

29. februára 2012 na svojom 15. zasadnutí. V majetkových 

prevodoch dominovalo zverenie majetku z ukončených inves-

tičných akcií do správy organizácií v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hodnota majetku 
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Centra sociálnych služieb v Novej Bošáci sa napríklad zvýšila 

o rekonštruovanú kotolňu a Správe ciest Trenčianskeho samo-

správneho kraja bolo zverených päť veľkých zametačov a tri 

malé podvozky s cisternou na čistenie ciest. 

Zastupiteľstvo schválilo štyri všeobecne záväzné nariade-

nia, ktoré sú dôležité pre činnosť školských zariadení v kraji: 

- Všeobecne zá-

väzné zariadenie č. 

9/2012 určilo výšku 

dotácie na prevádzku 

a mzdy jazykovým 

školám a školským 

zariadeniam v zria-

ďovateľskej pôsob-

nosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, 

ako aj výšku dotácie 

na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovate-

ľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na 

kalendárny rok 2012. Dochádza k zmene spôsobu financo-

vania z paušálneho na výkonové.  

a) týmto nariadením sa určuje dotácia pre zariadenia škol-

ského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja vo výške 0,90 eúr na 

jedno vydané 

hlavné jedlo a 

0,18 eúr na 

jedno vydané 

doplnkové jed-

lo; 

b) týmto nariade-

ním sa určuje 

dotácia na 
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ného ubytovaného žiaka na rok 2012 v internáte vo 

vlastnom zariadení je 1200 eúr.  

c) týmto nariadením sa určuje dotácia na jedno dieťa v ško-

le v prírode je 30 eúr;  

d) týmto nariadením sa určuje dotácia na dieťa cirkevného 

a súkromného zariadenia pre školu v prírode je 26,40 

eúr; 

e) týmto nariadením sa určuje dotácia pre školský internát 

je to suma 1.056 eúr na rok;  

f) týmto nariadením sa určuje dotácia pre cirkevné a súk-

romné zariadenia školského stravovania sa určuje vo 

výške 0,80 eúr za jedno hlavné jedlo a 0,16 eúr na jedno 

vydané doplnkové jedlo;  

g) Ostatné dotácie pre súkromných a cirkevných zriaďova-

teľov sa nemenia. 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 

1. apríla 2012. 

- Všeobecne záväzné zariadenie č.10/2012 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zá-

konný zástupca žiaka vo výške náhrady na nákup potravín, 

príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady v škol-

skej jedálni a o určení podmienok úhrad týchto príspevkov; 

- Všeobecne záväzné zariadenie č.11/2012 stanovilo výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spoje-

ných s ubytovaním v školskom internáte od 1. marca 2012; 

- Všeobecne záväzné zariadenie č.12/2012, ktorým sa mení 

spôsob určovania výšky úhrady nákladov na štúdium v ja-

zykovej škole. 

Zastupiteľstvo posúdilo a schválilo žiadosti o nenávratné 

finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, ako aj 5 % spo-

lufinancovanie týchto projektov zo zdrojov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Ide o projekty z programu „Obnovme 
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svoj dom“ a jeho podprogramu „Obnova kultúrnych pamia-

tok“.  

A) Jednalo sa o tieto projekty: 

- rekonštrukcia fasády so zateplením v Dome sociálnych 

služieb v Zemianskom Podhradí; 

- reštauračné a sanačné práce v kaštieli s areálom 

v Pruskom;  

- a viacero menších projektov v rámci výzvy Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky, o ktoré sa uchádzajú kul-

túrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja;  

B) Ďalšiu schválenú skupinu tvoria vzdelávacie projekty za-

merané na premenu tradičnej školy na modernú  

- v Gymnáziu v Považskej Bystrici,  

- v Gymnáziu V.B. Nedožerského v Prievidzi,  

- v Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystri-

ci,  

- v Strednej odbornej škole v Pruskom,  

- a v Strednej odbornej škole na Štúrovej ulici v Dubnici 

nad Váhom. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vzalo 

na vedomie informatívnu správu o implementácii projektov 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

zo štrukturálnych 

fondov Kohézneho 

fondu a iných prog-

ramov Európskej 

únii. Ide o aktuálne 

realizované projekty 

z oblasti obnovy a 

modernizácie ciest, o 

rekonštrukcie škol-
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ských budov a zariadení sociálnej starostlivosti, obnovu kul-

túrnych pamiatok, až po projekt vzdelávania pracovníkov v 

oblasti zdravotníctva. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vzalo 

na vedomie informatívnu správu o implementácii projektov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zo štrukturálnych fondov 

Kohézneho fondu a iných programov Európskej únii. Ide o ak-

tuálne realizované projekty z oblasti obnovy a modernizácie 

ciest, o rekonštrukcie školských budov a zariadení sociálnej 

starostlivosti, obnovu kultúrnych pamiatok, až po projekt 

vzdelávania pracovníkov v oblasti zdravotníctva. 

www.tsk.sk 29.02.2012 

pomocná evidencia 143/1/2012 

2 

Slovenská pošta otvorila v stredu 7. marca 2012 na Pošte 

Trenčín 1. na Mierovom námestí, druhé špeciálne pracovisko 

na Slovensku, ktoré bude sprístupňovať elektronické služby 

štátu občanom. 

Zákazník si už teraz môže na dvoch pilotných pracoviskách 

pošty vybaviť tri služby: 

- výpis z obchodného registra na právne účely,  

- overenie osvedčenia o evidencii vozidla  

- overenie originality elektronického čipu  

- a odpis elektronických údajov.  

Slovenská plánuje rozšíriť ponuku o najčastejšie používané 

služby štátu, najbližšie už do konca roka 2012. Do roku 2014 

by pošta chcela postupne sprístupniť tieto služby na osemsto 

poštách.  Služby sú elektronické a poskytujú ich na jednom 

mieste. 

 Generálna riaditeľka Slovenskej pošty Marcela Hrdá po-

vedala, že „chceli by sme sprístupniť ďalšie on-line služby, 

ako napríklad: 

http://www.tsk.sk/
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- podanie žiadosti o výmenu rôznych typov tabuliek evi-

denčného čísla,  

- podanie žiadosti o vydanie dokladov o evidencii vozidla, 

- poskytnutie evidovaných údajov o vozidle v registroch mi-

nisterstva - údaje o povinnom zmluvnom poistení, technic-

kej a emisnej kontrole, a iné, “. Podľa nej by ešte k súčas-

ným službám (osvedčenie o evidencii) malo do konca me-

siaca marca 2012 pribudnúť aj overovanie rakúskych 

osvedčení o evidencii vozidla. 

Pošta vyškolí na tieto pracoviská pracovníkov, do konca 

júna 2012 absolvuje približne štyristo zamestnancov zo sto 

pôšt počítačový kurz. Obdobné projekty poskytujú aj poštové 

správy napríklad v Belgicku, Českej republike či Estónsku. 

www.sme.sk 07.03.2012  

pomocná evidencia 156/1/2012 

 

Dňa 9. marca 2012 sa uskutočnil v Trenčíne druhý protest 

proti korupcii. Začal sa pri pamätníku Ľudovíta Štúra na 

Hviezdoslavovej ulici a po vystúpení niekoľkých rečníkov sa 

protestujúci presunuli cez Mierove námestie do Parku M. R. 

Štefánika. Organizátori spojili protest so sviečkovým pocho-

dom pod názvom „Od Štúra k Štefánikovi“. Do Trenčína po-

zvali organizátori predstaviteľov spoločnosti Penta, tí však ne-

prišli. Na protest prišlo v tento deň asi päťdesiat občanov. 

Trenčianske noviny 12.03.2012 

pomocná evidencia 173/2/2012 

 

Všetky média priniesli v pondelok 12. marca 2012 oficiálne 

výsledky parlamentných volieb na Slovensku, ktoré sa usku-

točnili dňa 10. marca 2012. Tak ako sa predpokladalo suve-

rénnym víťazom volieb sa stala strana Smer – Sociálna demo-

kracia. Do parlamentu sa ešte dostalo Kresťansko-demo-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9809103&ids=6
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kratické hnutie, Obyčajní ľudia, Most – Híd, Slovenská demo-

kratická a kresťanská únia a Strana a Solidarita,   

 

Podrobné výsledky: 

Strana Smer – Sociálna demokracia získala 44,1 %, 83 pos-

lancov 
Kresťansko-demokratické hnutie získalo 8,82 %, 16 poslan-

cov 
Obyčajní ľudia získali 8,55 %, 16 poslancov 

Strana Most – Híd  získala 6,89 %, 13 poslancov 

Slovenská demokratická a kresťanská únia získala 6,09 %, 11 

poslancov 

Strana a Solidarita získala 5,88 %, 11 poslancov 

 

Zloženie parlamentu 

Mesto Trenčín budú po týchto parlamentných voľbách za-

stupovať Ing. Magda Košútová, JUDr. Anna Vitteková, obe 
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za stranu Smer – Sociálna demokracia a PhDr. Marián 

Kvasnička za Kresťansko-demokratické hnutie. 

vlastné poznámky 

www.atlas.sk 12.03.2012 

pomocná evidencia 167/1/2012 

 

Stranu Smer – Sociálna demokracia volila v troch voleb-

ných obvodoch Trenčianskeho kraja viac ako polovica všet-

kých oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili v sobotu 10. 

marca 2012 parlamentných volieb.  

V trenčianskom volebnom obvode mohlo voliť 143.682 ľu-

dí, ktorí svoje volebné právo využilo 90.143 a odovzdali 

88.787 platných hla-

sov. Volebná účasť 

bola na 62,73 %. 

Zvíťazila strana 

Smer – Sociálna de-

mokracia s 51,14 %, 

volilo ju 45.410 voli-

čov. Druhí skončili 

Obyčajní ľudia a ne-

závislé osobnosti 

s 8.755 a 9,86 %, tre-

tí najvyšší počet hlasov v tomto obvode dostalo Kresťansko-

demokratické hnutie, ktoré volilo 8.539 voličov, čo je 9,61 %. 

Strana Sloboda a Solidarita bola štvrtá, hlasy dostala od 

5.240 voličov, čo je 5,90 %. Slovenská demokratická únia do-

stala 4.897, čo predstavuje 5,51 % a do parlamentu voliči v 

tomto obvode posunuli aj Slovenskú národnú stranu, ktorú vo-

lilo 4.987 voličov, za čo dostali 5, 48 %. 

www.sme.sk 11.03.2012  

pomocná evidencia 168/1/2012 

 

http://www.atlas.sk/
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V Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, 

ktorá je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku, vyu-

žilo volebné právo 23 z celkovo 248 osôb. Volebné právo si 

nemohlo uplatniť 21 osôb, z nich dvadsať je odsúdených pre 

obzvlášť závažné zločiny a jeden je zbavený svojprávnosti. In-

formoval  o tom riaditeľ väzenskej nemocnice Miloš Drgo. 

Ako povedal, pedagógovia zariadenia všetkých obvinených a 

odsúdených poučili a priebežne im poskytovali potrebné in-

formácie. Pripomenul, že vo väzenskej nemocnici je momen-

tálne aj desať žien, no žiadna z nich k voľbám nešla. V parla-

mentných voľbách v roku 2010 volilo trinásť obvinených a 

odsúdených. 

„Zúčastňujem sa všetkých volieb. Vidím, čo sa deje v našej 

politike, takže si myslím, 

že je mojou povinnosťou 

odovzdať hlas,“ povedal 

jeden z odsúdených. „V 

tomto zariadení som volil 

prvý raz, na budúci rok 

ma prepustia na slobodu. 

Nová vláda ovplyvní aj 

mňa a keď sa odtiaľto 

dostanem, chcem začať normálne fungovať,“ doplnil ďalší z 

odsúdených. 

Výkon volebného práva obvineným a odsúdením umožnila 

okrsková volebná komisia v Trenčíne číslo 2. Jej traja členo-

via prišli do zariadenia s prenosnou urnou. 

www.sme.sk 10.03.2012  

Trenčianske noviny 12.03.2012 

pomocná evidencia 169/1/2012 

 

V druhom čísle mesačníka „Info Trenčín“ roka 2012 bol 

uverejnený dotazník pre občanov mesta Trenčín, ktorým Mes-
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to Trenčín zisťuje, odkiaľ občania mesta čerpajú informácie 

o dianí v meste a akú úlohu pri tom zohrávajú mestské noviny 

Info Trenčín. Dotazník zverejnilo Mesto Trenčíne aj na svojej 

internetovej stránke.  

Dotazník vo zvýšenej miere sa zameriava najmä na mesač-

ník Info Trenčín, ktorý začal po ročnej pauze opäť vychádzať 

v decembri 2011 roka. Trenčania mali pripomienkovať jeho 

kvalitu, vybrať si, ktoré témy ich zaujali a taktiež súčasne na-

vrhnúť, čo by chceli do mesačníka pridať, prípadne k čomu 

majú výhrady. „Aj takýmto spôsobom chceme požiadať Tren-

čanov o spoluprácu pri tvorbe novej tváre mestských novín a 

pri hľadaní najlepšieho spôsobu, ako občanov informovať o 

dianí v meste. Každý zaujímavý podnet môže byť pre redakciu 

inšpiratívny,“ uviedla hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

V závere dotazníka je vyjadrená žiadosť, že splnenie žia-

dosti možno vyplniť buď na webovej stránke mesta alebo 

priamo v Info Trenčín a potom ho následne zaslať alebo pri-

niesť do klientskeho centra mestského úradu v termíne                 

do 23. marca 2012. 

www.sme.sk 14.03.2012  

pomocná evidencia 180/1/2012 

 

Vo veku nedožitých 88 rokov zomrel v utorok 20. marca 

2012 prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., priekopník reli-

gionistiky. 

Prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc. 

sa narodil 2. júna 1924 v Trenčíne. Vy-

študoval slavistiku (rusistiku) a filo-

zofiu na Filozofickej fakulte Univerzite 

Komenského v Bratislave. V roku 

1952 bol promovaný na doktora filozo-

fie, o pätnásť rokov neskôr získal titul 

CSc.  
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Prof. PhDr. Jána Komorovského, CSc. z ideovo-politických 

dôvodov dvakrát z fakultnej pôdy vyhodili. Bolo to v roku 

1959, keď bol odborným asistentom na katedre ruského jazyka 

a literatúry a druhýkrát v roku 1975 v rámci normalizácie, ke-

dy pôsobil ako odborný pracovník v kabinete etnológie. Keď 

sa ako 65-ročný na fakultu po rehabilitácii vrátil, stal sa do-

centom národopisu. Zakrátko ho vymenovali za univerzitného 

profesora a založil odbor religionistiky - vedy o nábožen-

stvách sveta. Religionistika dovtedy na Slovensku nemala 

žiadnu tradíciu. 

„Bol a je to zložitý vedný odbor, ktorý zahrnuje dejiny ná-

boženstiev, fenomenológiu, psychológiu a sociológiu nábo-

ženstva, náboženskú symboliku, dejiny religionistiky, antropo-

lógiu a iné disciplíny. Tento vedný odbor  sa podarilo uviesť 

do akademického štúdia, do systému vied a do slovenskej kul-

túry. Všetky vedy, ktorými som v živote prešiel - literárna ve-

da, folkloristika, národopis, mytológia, napokon vyústili do 

religionistiky,“ povedal prof. PhDr. Komorovský, CSc. 

Napísal desiatky kníh, viaceré preklady, najmä diel pred-

staviteľov ruskej náboženskej filozofie a vedecké štúdie. Edi-

toval prvý domáci religionistický slovník „Religionistika a ná-

boženská výchova“. V roku 1993 prof. PhDr. Ján Komorov-

ský, CSc. založil Slovenskú spoločnosť pre štúdium nábožen-

stiev, v roku 1996 zas prvý religionistický časopis na Sloven-

sku - Hieron. Pri príležitosti 80. rokov prevzal Cenu ministra 

kultúry za celoživotný prínos. Je nositeľom mimoriadneho 

ocenenia Fra Angelico za rok 2007.  

Posledná rozlúčka sa konala v piatok 23. marca v Kostole 

Svätej rodiny v Trenčíne na Juhu. 

www.sme.sk 23.03.2012 

pomocná evidencia 204/1/2012 

 

http://www.sme.sk/
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Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ ocenili  podpredseda  Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček 

a riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Vladimír Buzalka vybraných pedagógov zo stredných škôl 

v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným 

kritériom bolo pedagogické majstrovstvo a prirodzená autorita 

 spojená s rešpektom vo svojom okolí. 

V štyridsiatich siedmich školách a v troch školských zaria-

deniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja pôsobí momentálne 2.330 pedagógov, ktorí 

učia približne o 24.500 žiakov. Ich práca je mimoriadne ná-

ročná a okrem neustáleho dopĺňania vzdelania vyžaduje ne-

všednú mieru trpezlivosti a psychickej odolnosti každého uči-

teľa. 

Na  dôkaz toho, že Trenčiansky samosprávny kraj  si prácu 

pedagógov cení, šestnásti z nich v stredu 28. marca 2012 

v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne 

prevzali ďakovné listy predsedu Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu. Aj ich zá-

sluhou sú viacerí  študenti z našich škôl úspešní na celoslo-

venských i medzinárodných vedomostných olympiádach  či 

súťažiach zručnosti a dôstojne reprezentujú náš Trenčiansky 

samosprávny kraj nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Ďakovné listy prevzali títo pedagógovia: 

- Mgr. Ivan Kasár – Stredná odborná škola obchodu 

a služieb Púchov,  

- Ing. Rudolf Kasala – Stredná odborná škola Dubnica nad 

Váhom,  

- Mgr. Mária Hanešová – Gymnázium Vavrinca Benedikta 

Nedožerského Prievidza,  

- Mgr. Stanislav Hulla – Gymnázium Partizánske,  

- Mgr. Jozef Zámečník – Stredná odborná škola  Piešťanská 

ul. Nové Mesto nad Váhom,  
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- PhDr. Marcela Štefániková – Stredná odborná škola pod-

nikania Trenčín,  

- Ing. Marián Mičúch – Stredná odborná škola Ul. sloven-

ských partizánov 1132/52 Považská Bystrica,  

- Félix Adamec – Stredná odborná škola Ul. Slovenských 

partizánov 1129/49 Považská Bystrica,  

- RNDr. Bernarda Luptáková – Gymnázium Ľ. Štúra 

Trenčín,  

- Ing. Zuzana Zajacová – Stredná odborná škola Pruské,  

- Mgr. Jozef Zajac – Spojená škola Partizánske,  

- Ing. Štefan Sadloň – Stredná odborná škola Myjava,  

- Mgr. Jitka Slyšková – Stredná umelecká škola Trenčín,  

- Ing. Ján Málek – Stredná odborná škola Stará Turá,  

- Ing. Zuzana Tomová – Stredná odborná škola J. Ribaya 

Bánovce nad Bebravou 

- Alena Bartalosová – Stredná odborná škola obchodu 

a služieb Púchov. 

www.tsk.sk 28.03.2012 

pomocná evidencia 208/1/2012 

 

Obetavosť, úsilie a trpezlivosť pedagógov trenčianskych 

základných a materských škôl je aj v týchto ťažkých časoch 

obdivuhodná. Výsledkom ich každodennej práce sú úspechy 

ich žiakov, ktoré 

sú zároveň aj po-

zitívnym zviditeľ-

nením nášho mes-

ta. Aj preto primá-

tor Richard Ryb-

níček vyjadril po-

ďakovanie i úctu 

trenčianskym uči-

teľom. Stalo sa tak 

http://www.tsk.sk/
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presne na Deň učiteľov 28.marca 2012.  

V obradnej sieni mestského úradu si 12 pedagógov prevza-

lo z rúk primátora Mgr. Richarda Rybníčka kvety, pamätné 

listy a drobné darčeky z chránenej dielne. V príhovore povedal 

„Venujete sa niečomu, čo je popri zdraviu vysokou hodnotou. 

Vaša práca má zmysel. Naša spoločnosť a naše mesto potrebu-

je vzdelaných ľudí.“  

Stretnutia sa zúčastnila aj Mgr. Iveta Kováčiková 

z Krajského školského úradu, viceprimátorka Mgr. Renáta 

Kaščáková, predseda Komisie školstva pri Mestskom zastupi-

teľstve doc. Ing. Oto Barborák, CSc., zástupcovia útvaru 

školstva Mestského úradu v Trenčíne a riaditelia základných 

a materských škôl. 

Ocenení pedagógovia: 

- Daniela Babálová – Základná škola, Východná  

- Mgr. Pavol Bratranec – Základná škola, Hodžova  

- Mgr. Jana Fabianová – Základná škola, Na dolinách  

- Daniela Ježíková – Materská škola, Stromová  

- Mgr. Alena Kadáková – Materská škola, Šafárikova  

- Mgr. Miroslava Koprivňanská – Základná škola, Bezru-

čova  

- Mgr. Jarmila Mahríková – Základná škola, Kubranská  

- Eva Pavlíková – Materská škola, Šmidkeho   

- Ing. Erika Podskubová – Základná škola, Dlhé Hony  

- Ing. Alena Rumanovská – Základná škola, Ul. L. Novo-

meského   

- Mgr. Jozefa Tehláriková – Základná škola, Veľkomorav-

ská  

- Ľubica Zajacová – Základná umelecká škola K. Pádivého 

www.trencin.sk 28.03.2012 

pomocná evidencia 290/1/2012 

 

http://www.trencin.sk/
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Trenčanov najviac zaujíma nový most, plaváreň bez vody a 

jama na konci pešej zóny. Výsledky získalo mesto vďaka do-

tazníku, ktorý zverejnil mestský časopis Info Trenčín vo svo-

jom marcovom vydaní, sprístupnený taktiež na internete. Tieto 

tri hlavné témy zaujímali osem z desiatich obyvateľov kraj-

ského mesta, v tesnom závese bola téma o znížení dlhu Tren-

čína. „Podľa očakávania Trenčanov zaujímal najviac osud no-

vého mosta, pretože dopravný kolaps v meste zažívame všetci 

každý deň. Našťastie odpoveď bola jasná, lebo most sa už sta-

via. Tiež ma neprekvapilo, že sa občania zaujímajú o osud ja-

my pri bývalom Dome armády,“ povedal trenčiansky primátor 

Mgr. Richard Rybníček. Na posledných priečkach sa usadila 

téma vlaňajšieho sporu medzi mestom Trenčín a Hokejovým 

klubom Dukla Trenčín a valorizácia daní. 

Z prieskumu vyplynulo, že najsledovanejšími médiami sú 

televízie, za nimi nasledujú celoslovenské denníky, inzertné a 

regionálne noviny. Pri mladých ľuďoch sa významným zdro-

jom informácií stáva sociálna sieť Facebook. 

Marcové číslo Info Trenčín prešlo grafickou zmenou a jeho 

súčasťou sa stalo aj „Kam v Trenčíne“ s aktuálnymi pozván-

kami do kina, divadla, na výstavy, koncerty a voľnočasové ak-

tivity. Túto zmenu občania postrehli a skoro 33 % z nich vní-

ma jeho kvalitu ako lepšiu. Na základe výsledkov prieskumu 

by do novín mali pribudnúť „zelené“ témy, ktoré budú riešiť 

čistotu mesta. 

www.sme.sk 28.03.2012 

pomocná evidencia 210/1/2012 

 

Dňa 11. apríla 2012 si občania 

Mesta Trenčín pripomenuli na 

pietnom akte pri pamätníku na 

Brezine 67. výročie oslobodenia 

Mesta Trenčín spod nemeckého 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9918904&ids=6
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fašistického jarma. Po slovenskej štátnej hymne položili dele-

gácie politických strán, spoločenských organizácií a žiakov 

základných škôl vence a kytice vďaky k pamätníku. V pro-

grame sa k zúčastneným občanom prihovoril primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý zvýraznil skutočnosť, 

že na oslobodení nášho mesta sa zúčastnili aj občania iných 

národností, aby tým porazili zlo, pretože 

chceli, aby sme žili slobodne. Priami účastníci 

národno-oslobodzovacieho boja nás opúšťajú, 

priamych svedkov hrôzovlády je čoraz menej. 

Je o to dôležitejšie, aby sme si my všetci, kto-

rí sme túto hrôzu nezažili, aby sme ju pripomínali ako niečo, 

čo sa nesmie opakovať. A opakovanie histórie nesmú dovoliť 

tí, ktorí tu na tejto krvou poliatej zemi dnes žijeme. Nesmieme 

dovoliť všetkým tým, ktorí by mali záujem toto zlo obnoviť, 

aby sa im to podarilo. Pokiaľ by sme to neurobili, stalo by sa 

to, čo sa stalo pred rokmi. Vyjadril radosť, že sa pietneho aktu 

zúčastňujú deti, teda generácia, ktorá sa nikdy podobných 

zverstiev nedožije, ktorá bude vždy s úctou chodiť na toto 

miesto, spomínať si na tých, ktorí za nich položili svoj život. 

Vyslovil presvedčenie, že tento deň, v ktorý si pripomíname 

oslobodenie nášho krásneho mesta bude považovaný najpa-

mätnejší. Na príhovor primátora Mgr. Ri-

charda Rybníčka nadviazal veterán druhej 

svetovej vojny plukovník v.v. Ľudovít Kali-

ský, ktorý pripomenul, že dnes mesto Trenčín 

a jeho región oslavujú 67. výročie oslobode-

nia spod nemeckého fašizmu Sovietskou 

a Rumunskou armádou. Ich vojakom patrí úprimná vďaka. V 

tomto konflikte zahynulo viac ako 60 miliónov ľudí a z toho 

počtu 40 miliónov civilného obyvateľstva. I na tomto mieste 

sú pochovaní príslušníci viacerých národov, ktorí sa po boku 

Slovákov zapojili do národno-oslobodzovacieho boja. 
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Záver pietneho patril hymnickej piesni „Kto za pravdu ho-

rí!“ 

vlastné poznámky 

 

Trenčianski mestskí policajti riešili v minulom roku 2011 

celkovo 9.813 priestupkov. Väčšinou išlo o dopravné prie-

stupky ako nerešpektovanie dopravných značiek alebo zlé 

parkovanie. Bez pokuty sa zaobišla viac než polovica z toho, 

zaplatiť však muselo 4.831 ľudí. Suma, ktorú policajti vybrali 

na pokutách bolo viac ako 62 tisíc eúr. Informácia vyplývala 

zo Správy o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave ve-

rejného poriadku v meste Trenčín predloženej na rokovaní 

mestského zastupiteľstva dňa19. apríla 2012. 

Mestskí policajti v uplynulom roku odstránili 56 rekla-

mných tabúl a reklamných pútačov umiestnených na zakáza-

ných miestach, doručili 551 súdnych zásielok. V 38 prípadoch 

poskytli prvú pomoc či zavolali sanitku k chorým alebo zrane-

ným osobám. Policajti taktiež našli a odovzdali rodičom tri de-

ti, ktoré sa stratili a zabezpečovali verejný poriadok na 38 ak-

ciách obvodného charakteru a na 12 akciách veľkého celo-

mestského charakteru. Pozornosť venovali aj psíčkárom, keď 

v minulom roku skontrolovali 944 majiteľov psov. V 251 prí-

padoch riešili osoby, ktoré neodstránili výkaly po psoch alebo 

pustili psa na miestach, kde je to zakázané. 

Mestskí policajti taktiež dohliadali na pokojný priebeh 33 

hokejových a 17 futbalových zápasov v Trenčíne. Najväčšie 

množstvo síl a prostriedkov si vyžiadali najmä futbalové stret-

nutia s mužstvami Slovan Bratislava a Spartak Trnava, taktiež 

hokejové zápasy extraligy s mužstvami Slovan Bratislavou, 

HK 36 Skalica a MHC Martin. „Vzhľadom na situáciu, v kto-

rej sa mesto v súčasnej dobe nachádza, ako aj s ohľadom na 

nepriaznivú situáciu v rozpočtovej kapitole Mestskej polície, 

sa budeme snažiť v priebehu roka 2012 zabezpečovať úlohy v 
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zmysle zákona o obecnej polícii minimálne na takej úrovni, 

ako tomu bolo počas roka 2011,“ uvádza sa v závere doku-

mentu. 

www.sme.sk 21.04.2012  

pomocná evidencia 255/1/2012  

 

Dňa 19. apríla 2012 rokovalo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne o viacerých zaujímavých témach. Hneď v úvode 

primátor Mgr. Richard Rybníček predložil poslancom  in-

formačnú správu o finančnej situácii mesta Trenčín. 

Z predloženej správy 

vyplynulo, že Mesto 

Trenčín za uplynulé 

obdobie znížilo svoj dlh 

o 11,1 milióna eúr, čo 

je v prepočte na jedné-

ho obyvateľa o 199 eúr. 

Znížiť dlh sa podarilo 

radikálnymi úspornými 

opatreniami, organizačnými zmenami, úspešným naplnením 

rozpočtu kapitálových príjmov (príjmy z predaja majetku mes-

ta), zvýšením miestnych daní s účinnosťou od 1. januára 2012 

a s pomocou občanov a sponzorov. V súčasnosti je však ešte 

stále každý Trenčan zadlžený sumou 515 eúr, preto v šetrení je 

nutné pokračovať. Mes-

to Trenčín stále hľadá 

možnosti, ako efektív-

nejšie a hospo-dárnejšie 

využívať verejné zdroje, 

ktoré primárne získava 

od občanov a od štátu. 

Naďalej musí splácať 

záväzky mesta. V roku 
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2012 sú splátky záväzkov rozpočtované vo výške cca  9,2 mi-

lióna eúr, čo predstavuje 32,5 % rozpočtu bežných príjmov 

v roku 2012. 

Mestskí poslanci v Trenčíne v minulom roku 2011 schváli-

li, že terasy podnikov v centre môžu byť otvorené do polnoci. 

Na základe  podnetu prevádzkovateľov pohostinských zaria-

dení sa poslanci k téme na rokovaní mestského zastupiteľstva 

vrátili. Žiadali, aby mohli mať terasy otvorené podľa otvára-

cích dôb. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne im vyhovelo a zá-

roveň schválilo prenájmy terás jednotlivým prevádzkam.  

Na základe Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní zimného 

štadióna  z roku 2009 sa oň staral Hokejový klub Dukla Tren-

čín. Mesto Trenčín zimný štadión v roku 2011 prevzalo do 

svojej správy. S klubom sa dohodlo na podmienkach nájmu. 

Obe strany však mali 

voči sebe nevyrovnané 

finančné záväzky. Súd-

ny znalec určil, že Ho-

kejový klub Dukla 

Trenčín zhodnotil maje-

tok  mesta vybudovaním 

VIP boxov a ďalšími 

stavebnými úpravami o 

237 763 eúr. Keďže Dukla naopak dlhovala mestu Trenčín 

takmer rovnakú sumu, obe strany sa dohodli na vzájomnom 

započítaní pohľadávok.  

Poslanci zároveň na základe predošlých dohôd schválili 

Hokejovému klubu Dukla Trenčín refundáciu nákladov za 

prevádzku štadióna vo výške 60 tisíc eúr. Primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček k tomu poznamenal, že zmluvy o prenájme 

štadióna s Duklou vypršali koncom apríla 2012 a momentálne 

sa rokuje o podmienkach nových zmlúv vo využívaní Zimné-

ho štadióna Pavla Demitru.  



 

62 
 

62 62 62  

Poslanci schválili návrhy výbory mestských častí 

o pomenovaní nových ulíc, ktoré vznikli výstavbou rodinných 

domov. V mestskej čas-

ti Sever  v lokalite pri 

Kubranskej ulici tak 

pribudne Rovná ulica. 

V mestskej časti Západ 

bude niesť nová Ulica 

Jána Prháčka, meno 

slovenského bojového 

pilota, rodáka zo Zlato-

viec, ktorý zahynul 24. marca 1939 v maďarsko-slovenských 

vzdušných bojoch a bol In memoriam povýšený do hodnosti 

kapitána, čo  pripomína aj pamätná tabuľa Kultúrnom dome 

v Zlatovciach. Schválenie nových ulíc podmienilo zmenu Šta-

tútu mesta Trenčín, do ktorého bolo okrem spomínaných ulíc 

pridané aj Námestie svätej rodiny pred kostolom na sídlisku 

Juh, ktorého názov schválili poslanci ešte vlani.  

www.trencin.sk 23.04.2012 

pomocná evidencia 264/1/2012 

 

Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček vymeno-

val dňom  2. mája 2012 svojho nového prvého 

zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu. Tým potvr-

dil, že v meste Trenčín budú dvaja viceprimátori. 

Vo funkcii druhého zástupcu primátora zostane 

aj naďalej Mgr. Renáta Kaščáková, napriek 

tomu, že primátor sa vlani na jeseň 2011 vyjadril, že ak strana 

SAS nebude vo vláde, Mgr. Renátu Kaščákovú z funkcie 

svojho zástupcu odvolá. Dôvodom mal byť pád vlády Ivety 

Radičovej a odchod strany SAS z parlamentu, čím viceprimá-

torka stratila politické napojenie na vládu. Primátor Rybníček 

však svoj názor zmenil. Zdôvodnil to aktivitami Mgr. Renáty 

http://www.trencin.sk/
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Kaščákovej v projek-

te „Trenčín si TY“, ktorý 

rieši urbanizmus v meste 

Trenčín a zaoberá sa zá-

stavbou jeho nábrežia.   

Primátor Mgr. Richard 

Rybníček sa dohodol s 

najsilnejším poslaneckým 

klubom Smer – SD na 

novom viceprimátorovi. O tejto skutočnosti informoval na brí-

fingu novinárov predseda poslaneckého klubu Smer SD Mgr. 

Daniel Beníček a súčasne predstavil nového viceprimátora 

tridsaťtriročného právnika Mgr. Rastislava Kudlu. 

www.sme.sk 19.04.2012 

pomocná evidencia 257/1/2012 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa ro-

kovalo dňa 25. apríla 2012 na svojom 14. zasadnutí v tomto 

funkčnom období.  

V úvode poslanci schválili predaj prebytočného pozemku: 

1) v blízkosti cestnej komunikácie v katastrálnom území Dol-

né Naštice v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti; 

2) do správy Gymná-

zia Janka Jesenského 

v Bánovciach nad Beb-

ravou  zverili majetok, 

financovaný zo zdrojov 

Európskej únie v rámci 

projektu „Rekonštrukcia 

Gymnázia Janka Jesen-

ského Bánovce nad Beb-

ravou,“ v obstarávacej 

cene takmer  1.114 tis. eúr. 

tlačová beseda zľava – JUDr. R. Kudla, PaedDr. D. Beníček 
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Poslanci potom schválili bez výhrad záverečný účet Tren-

čianskeho samosprávneho kraja za rok 2011. Hospodárenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v minulom roku 2011 bo-

lo charakterizované nasledovne:  

- bežný rozpočet bol prebytkový v čiastke 3.303.317,79 eúr a 

prebytok bol vyšší oproti schválenému rozpočtu; 

- kapitálový rozpočet je schodkový v čiastke 7.091.415,88 

eúr, schodok je nižší oproti rozpočtu,  

- finančné operácie na vykrytie kapitálového rozpočtu boli 

v čiastke 7.587.633,88 eúr a boli nižšie oproti rozpočtu.  

Poslanci vzali na vedomie: 

1. informatívnu správu o náhrade preukázanej straty, ktorá bo-

la poskytnutá za zrealizované služby vo verejnom záujme 

v prímestskej doprave za rok 2011;  

2. výročnú správu o činnosti a hospodárení Správy ciest Tren-

čianskeho samosprávneho kraja v roku 2011; 

3. informatívnu správu 

o rozvojovom prog-

rame verejných prác 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja na 

roky 2013-2015 

v jednotlivých okres-

och kraja;  

4. informatívnu správu 

o účasti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na veľtrhoch cestovného ruchu 

v prvom štvrťroku 2012; 

Poslanci schválili uznesenie o doplatení neuhradenej ná-

hrady preukázanej straty pre zmluvného dopravcu SAD Tren-

čín, a.s. vo výške 74.119 eúr.  
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S veľkou odozvou v diskusii sa už tradične stretla informa-

tívna správa o stave troch  zdravotníckych zariadení v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V tejto súvislosti Zastupiteľstvo poverilo predsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, aby rokoval  s predsedom vlády 

Slovenskej republiky o prechode nemocníc Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

späť do zriaďovateľ-

skej pôsobnosti štátu. 

Zároveň poslanci  po-

verili  predsedu Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja, aby 

hľadal  možnosti na 

dočasnú finančnú vý-

pomoc nemocniciam 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja v ne-

vyhnutnom rozsahu pre zachovanie ich prevádzky pri posky-

tovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Zastupiteľstvo schválilo dodatky k zriaďovacím listinám 

a k organizačným poriadkom sociálnych zariadení a stredných 

škôl.  

www.tsk.sk 25.04.2012 

pomocná evidencia 265/1/2012 

 

Dňa 30. apríla 2012 predvečer osláv Prvého mája sa na 

Mierovom námestí uskutočnilo tradičné stavanie mája. Podu-

jatie otvorila dychová hudba Opatovanka rezkými tónmi 

a potom už pred postavením mája deti z Detského folklórneho 

súboru Radosť ozdobili vrchol mája pestrými farebnými stu-

hami. Po vyzdobení mája sa tento majestátne vztýčil v žiari 

slnečných lúčov v centre Mierového námestia za pomoci tech-

http://www.tsk.sk/
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nických zariadení. Záver dňa patril koncertu dychovej hudbe 

Opatovanka. 

Slnečnú a príjemnú atmosféru prvomájového dňa umocnil 

kultúrny program, ktorý otvorila Detská dychová hudba Ru-

dolfa Hečka z Dolnej Súče, na ktorú nadviazalo Divadlo 

„Maska“ zo Zvolena s predstavením „Kto druhému jamu ko-

pe...a iné ezopove bájky“. Prvomájový program pokračoval 

vystúpením Detským folklórnym súborom Radosť, tanečných 

skupín Aura a Goonies, country tanečnej skupiny Maryland. 

Záver podujatia patrilo detskému tanečnému súboru Milagro a 

vokálnej skupine Svetlana-show, s ktorou vystúpili aj víťazi 

súťaže Šanca mladým z Rigy (Lotyšsko). 

Prvý májový deň bol na Mierovom námestí obohatený aj 

remeselným jarmokom, športovými hrami a súťažami pre deti 

a tvorivými dielňami.  

vlastné poznámky 

 

Dňa 8. mája 2012 zomrel v skorých ranných hodinách po-

sledný primár nemocničného stomatologického oddelenia 

Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Ernest Csillagi. 

Počas svojho pôsobenia v trenčianskej nemocnici vychoval 

veľkú časť dnešnej generácie mladých privátnych zubných le-

károv.  Charakteristickým znakom jeho osoby bola srdečnosť, 

priateľskosť a úsmev. 

 Posledná rozlúčka s významnou osobnosťou trenčianskej 

stomatológie bola v piatok dňa 11. mája 2012 v Dome smútku 

na Juhu v Trenčíne. 

vlastné poznámky 

 

Už po siedmy krát sa v Bruseli v rámci podujatia „Dňa 

otvorených dverí v inštitúciách Európskej únie“ prezento-

val dňa 12. mája 2012 Trenčiansky samosprávny kraj. Cieľom 

bolo priblížiť návštevníkom krásy a možnosti, ktoré tento kraj 
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ponúka. V popredí záujmu návštevníkov boli najmä hrady, 

zámky a kúpele. 

Videoreportáž o krásach hornej Nitry pútavo dopĺňala pro-

pagačné materiály o Trenčianskom kraji. Aj tento rok pripravi-

lo Zastúpenie Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v Bruseli 

interaktívne hry pre záujemcov 

o darčeky, ktoré poslali niektoré 

mestá a obce. Vedomosťami 

prekvapili mladší i starší. Pre-

kvapila napr. návštevníčka z 

Belgicka ovládajúca históriu 

hradu v Čachticiach z filmu o Alžbete Báthory.  

V stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja sa počas dňa 

vystriedali návštevníci z viacerých krajín Európy, najmä Bel-

gicka, Holandska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Česka, Špa-

nielska, Talianska, dokonca aj z Guinei, Iránu či Číny. 

www.tsk.sk 14.05.2012 

pomocná evidencia 298/1/2012 

 

Primátor Mgr. Richard Rybníček chcel ešte začiatkom ro-

ka 2012 získať súhlas zastupiteľstva na vyhlásenie verejného 

obstarávania na nákup tonerov, kancelárskych potrieb a inves-

tičných projektov mesta. Poslanci však tvrdili, že ich súhlas 

nepotrebuje a obstarávanie môže vyhlásiť sám. Mesto Trenčín 

sa preto obrátilo na prokuratúru. Primátor argumentoval tým, 

že poslanci v októbri minulého roka 2011 odsúhlasili zásady 

hospodárenia, podľa ktorých potrebuje mať na vyhlásenie sú-

ťaže súhlas poslancov. Primátor sa obával, že v opačnom prí-

pade by nekonal v súlade so zákonom, čo by mohlo paralyzo-

vať chod mesta. Prokuratúra sa priklonila k názoru primátora a 

dala mestu Trenčín upozornenie a zároveň navrhla, aby upra-

vilo svoje zásady hospodárenie a nakladania s majetkom.  

http://www.tsk.sk/
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Okresná prokuratúra v Trenčíne upozornením prokurátora 

jasne hovorí, že procesy verejného obstarávania a schvaľova-

nie rozpočtu sú dva odlišné procesy a ďalej špecifikuje na str. 

4 upozornenia: „Nakoľko schválený rozpočet obce nie je dos-

tatočne konkrétny, nie sú v ňom presne špecifikované jednot-

livé predmety ani cena obstarania, je v súčasnosti z hľadiska 

prehľadnosti, transparentnosti a efektívnosti hospodárenia a 

nakladania s verejnými prostriedkami vhodné, ale aj právne 

možné, aby si obecné zastupiteľstvo v rámci svojich kontrol-

ných oprávnení 

daných zákonom o 

majetku obcí v 

rámci zásad hos-

podárenia samo 

sebe stanovilo pos-

tup, ktorý bude 

spočívať v schva-

ľovaní vyhlásenia 

verejného obstará-

vania avšak iba v štádiu pred jeho vyhlásením.“ 

Prokuratúra taktiež uviedla, že schvaľovanie už „vysúťaže-

nej zmluvy“ zastupiteľstvom dodatočne nie je právne možné, 

nakoľko úspešný uchádzač má na uzavretie zmluvy nárok bez 

ďalšieho schvaľovania a išlo by o konanie v rozpore so záko-

nom o verejnom obstarávaní. Zákon o obecnom zriadení, o 

majetku obcí, verejnom obstarávaní a o rozpočtových pravid-

lách územnej samosprávy je potrebné vykladať vo vzájomnej 

súvislosti a logickosti. 

Základným problémom  je povinnosť vyhlasovania obsta-

rávaní mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo ne-

považuje povinnosť schvaľovania obstarávaní za svoju povin-

nosť, ktorá zastupiteľstvu zo zákona prináleží a odvoláva sa na 

mestský rozpočet ako postačujúci dokument a na vyhlásenie 
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obstarávaní primátorom mesta. Ako cestu poslanci navrhovali 

schvaľovanie samotnej zmluvy po ukončení obstarávania. Na-

stal stav, kedy primátor v zmysle zákona nie je oprávnený bez 

súhlasu zastupiteľstva obstarávanie sám vyhlásiť a kedy za-

stupiteľstvo súhlas odmieta poskytnúť. 

Podmienky upravujúce konanie primátora a zastupiteľstva 

aj v oblasti obstarávania sú upravené v zásadách o hospodáre-

ní nakladaní s majetkom mesta, ktoré je potrebné v súlade s 

upozornením prokurátora novelizovať. Objednávanie potreb-

ných služieb mesta, kedy mesto nakladá s vysokou sumou fi-

nančných prostriedkov, je tak pozastavené, pričom napr. v ob-

lasti chodu úradu je ohrozený výkon jeho činnosti nemožnos-

ťou nákupu tonerov. Prokuratúra tiež navrhla, že súčasné zá-

sady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta je potrebné 

novelizovať a upraviť, aby došlo k ich zosúladeniu s platnou 

právnou úpravou. 

Tak primátor mesta Trenčín ako i zastupiteľstvo mesta  hľa-

dajú v súčasnosti spoločné a pre mesto Trenčín, čo najvýhod-

nejšie riešenie danej situácie tak, aby postup mesta Trenčín 

bol ohľadom nakladania s majetkom mesta zákonný a pre 

obyvateľov mesta i maximálne transparentný. 

www.trencin.sk 23.05.2012 

pomocná evidencia 329/1/2012  

 

Primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček zvolal na deň 

24. mája 2012 mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľ-

stva. Pre nízku účasť poslancov však nebolo uznášania schop-

né a primátor ho musel ukončiť. Z poslaneckého klubu Smer – 

Sociálna demokracia, ktorý má v zastupiteľstve väčšinu, sa 

zúčastnil len poslanec JUDr. Ján Kanaba, ktorý vyhlásil, že 

pre neúčasť svojich kolegov na rokovaní mestského zastupi-

teľstva, vystupuje zo strany Smer – Sociálna demokracia. 

Primátor Mgr. Rybníček zvolal mimoriadne zasadnutie 

bezprostredne po tom, ako dostal stanovisko okresnej prokura-

http://www.trencin.sk/
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túry k zásadám hospodárenia, ktoré poslanci schválili vlani 

v októbri 2011 a ktoré považuje pre neho za právne zaväzujú-

ce. Prokuratúra konštatovala, že je zákonné, vhodné a tran-

sparentné, aby verejné súťaže schvaľovalo mestské zastupiteľ-

stvo ešte pred ich vyhlásením. To poslanci z väčšinového  pos-

laneckého klubu Smer – Sociálna   demokracia odmietli.  

Pre neochotu niektorých poslancov schvaľovať vyhlásenie 

verejných obstarávaní sa stále nezačala: 

- rekonštrukcia kotolne na Základnej škole Na dolinách,  

- rekonštrukcia podchodu pri bývalom hoteli Tatra  

- a nemôžu sa zakúpiť tonery do tlačiarní.  

„Neviem či stihneme vykurovacie obdobie na škole, kde 

nemajú kotolňu. Začiatkom septembra 2012 sa má slávnostne 

otvoriť bývalý hotel Tatra a my im tam začneme búrať pod-

chod? Dochádzajú tonery, úrad začína byť paralyzovaný. Toto 

je mimoriadna situácia, a preto som zvolal mimoriadne zastu-

piteľstvo. Postoj časti poslancov je absolútne nezodpovedný. 

Moje sklamanie je obrovské, pretože netrpím len ja, ale aj ob-

čania. Budem sa musieť poslancov z poslaneckého klubu 

Smer – Sociálna demokracia opýtať, čo je to za zodpovedný 

prístup  k poslaneckému mandátu? Potreboval som prerokovať 

vážnu tému,“ uviedol po ukončení zasadnutia primátor Mgr. 

Richard Rybníček. 

Poslanci mestského zastupiteľstva v októbri minulého roka 

schválili do zásad hospodárenia to, aby primátor všetky verej-

né obstarávania nad 10 tisíc eúr pred ich vyhlásením predkla-

dal na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Neskôr posla-

necký klub Smer – Sociálna demokracia konštatoval, že táto 

podmienka nie je nevyhnutná a odmietli súťaže odhlasovať.   

V patovej situácii sa primátor Mgr. Richard Rybníček obrá-

til na trenčiansku prokuratúru, aby zásady preverila. V uply-

nulých dňoch vydala stanovisko, že schvaľovanie súťaží pos-

lancami je zákonné, prehľadné, transparentné a teda aj vhod-
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né. K zásadám však vydala jedno upozornenie a to, že odobre-

nie poslancov musí prísť vždy ešte pred samotným vyhláse-

ním súťaže, nakoľko prípadný úspešný uchádzač má na uzav-

retie zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní nárok.  

Z poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia na mi-

moriadne zasadnutie prišiel len poslanec JUDr. Ján Kanaba, 

ktorý skomentoval neúčasť poslancov, „že zasadnutie je finan-

cované z peňazí našich občanov. Nebudem robiť cvičenú opi-

cu a nebudem hlasovať tak, ako povie predseda okresnej orga-

nizácia alebo krajskej organizácie. V piatok 25. mája 2012 do-

ručujem moje vystúpenie zo strany Smer – Sociálna demokra-

cia a s touto stranou končím.“  

www.trencin.sk 25.05.2012 

pomocná evidencia 331/1/2012  

 

V polovici mája 2012 Okresná prokuratúra v Trenčíne vy-

dala stanovisko, že schvaľovanie súťaží poslancami je zákon-

né, prehľadné, transparentné a teda aj vhodné.  

Napokon poslanci z poslaneckého klubu Smer – Sociálna 

demokracia uznali stanovisko prokuratúry, čo vyústilo ich 

účasťou na mimoriadnom zasadnutí 29. mája 2012 

Na tomto mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne dňa 29. mája 2012 schválili poslanci všetky 

verejné súťaže nad 10 tisíc eúr, t.j.: 

- rekonštrukciu podchodu pri bývalom hoteli Tatra, 

- súťaž na digitalizáciu ArtKina Metro,  

- nákup tonerov a výpočtovej techniky. 

Poslanci neschválili: 

-   súťaž na vybudovanie kotolne na biomasu na Základnej 

škole Ul. Na dolinách a pre posúdenie vyžiadali správu vý-

hodnosti kotolne na biomasu v porovnaní s klasickou ply-

novou, 

http://www.trencin.sk/
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-  súťaž na poskytovanie poštových služieb, ktorú sa mesto 

Trenčín rozhodlo vyhlásiť, keďže Slovenská pošta stratila 

monopol na doručovanie úradných zásielok, 

-   súťaž na prevádzku a údržbu informačného systému mesta.  

Poslanci na záver zasadnutia uznali dlh voči SAD Trenčín 

cez 1 milión eúr, ktorý vznikol v minulom roku 2011, keďže 

preddavky vo vlaňajšej zložitej finančnej situácii nestačili po-

kryť reálne náklady dopravcu. 

„Najzásadnejšia vec je, že poslanci mestského zastupiteľ-

stva pochopili význam a dôležitosť upozornenia prokuratúry 

a svojim hlasovaním ho uznali. Je to dôležité, preto, že nám 

mesiace stáli pre mesto a jeho obyvateľov dôležité investičné 

akcie,“ uviedol primátor mesta Mgr. Richard Rybníček. 

www.trencin.sk 30.05.2012 

pomocná evidencia 347/1/2012  

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH dňa 6. júna 2012 prijal na pôde Trenčian-

skeho samosprávneho kraja mimoriadneho a splnomocneného 

veľvyslanca Maďarskej republiky v Slovenskej republike Dr. 

Csabu Balogha. Témou rokovania boli možnosti prípadnej 

spolupráce najmä v oblasti cestovného ruchu, keďže blízkosť 

regiónov, podobné tradície a zvyk-

losti považujú obidvaja predstavite-

lia za veľkú výhodu. Zhodli sa na 

tom, že turizmus možno vzájomne 

rozvíjať cez podnikateľskú spolu-

prácu, pričom podnikateľské subjek-

ty by určite našli aj ďalšie možnosti 

rozvíjania aktivít. Trenčiansky žu-

pan spomenul nedávny úvodný roč-

ník výstavy „Region tour Expo 

2012“, na ktorom sa predstavilo šesť krajov z česko-

http://www.trencin.sk/
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slovenského pohraničia a ktorý by sa v budúcnosti mohol roz-

šíriť o ďalšie blízke oblasti iných krajín. Rovnako uviedol 

možnosť účasti maďarských študentov na projektoch, akými 

sú „Robotický deň“ či výstava „Stredoškolák“. Spoluprácu by 

však mohli nadviazať tiež študenti vysokých škôl. MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH a Dr. Czaba Balogh viedli dialóg aj o spo-

ločných problémoch oboch krajín, akými sú útlm priemyslu a 

poľnohospodárstva a možnostiach oživenia týchto sektorov. 

www.tsk.sk 07.06.2012 

pomocná evidencia 366/1/2012 

 

Nórsku veľvyslankyňu v Slovenskej republike J. E Trine 

Skymonen prijal dňa 5. júna 2012 predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

Trenčiansky župan pripomenul, že Trenčiansky samo-

správny kraj má od roku 2004 podpísanú zmluvu o spolupráci 

s nórskym regiónom Sor-Trondelag. Nórski hostia navštívili 

náš kraj v septembri 2006, naopak predstavitelia Trenčianske-

ho samosprávneho kraja navštívili partnerský nórsky región v 

júni 2008. Na tieto kontakty naposledy nadviazali podobnou 

výmenou v roku 2009 žiaci Strednej odbornej školy v Handlo-

vej a partnerskej strednej školy Gerharda Schoningsa v Tron-

dheime. 

V prvej fáze rozhovorov bola najdiskutovanejšou otázkou 

možná spolupráca nórskych odbor-

níkov pri obnove Trenčianskeho 

hradu. Vypracovaný projekt však 

napokon nezískal podporu z nór-

skeho finančného mechanizmu, a 

tak k spolupráci v tejto oblasti ne-

došlo. Momentálne Trenčiansky 

samosprávny kraj realizuje projekt 

obnovy Trenčianskeho hradu z 

http://www.tsk.sk/
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iných európskych zdrojov. Nórska diplomatka pripomenula, 

že v budúcom plánovacom období bude na využívanie zdrojov 

z nórskeho finančného mechanizmu vyčlenených 80 miliónov 

eúr. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja prisľúbil, 

že kraj preverí, v ktorých oblastiach by bolo možné využiť aj 

tieto zdroje. 

Nórska veľvyslankyňa navštívila aj nórsko-slovenskú firmu 

TIMM v Trenčíne, ktorá vyrába lodné laná. V závere pobytu v 

Trenčianskeho samosprávneho kraja zavítala do Bojníc, ako 

jedného z najvýznamnejších centier turistického ruchu v kraji. 

www.tsk.sk 06.06.2012 

pomocná evidencia 365/1/2012 

 

Od 20. júla 2011 do 20. júna 2012 realizovala Trenčianska 

nadácia budovanie kapacít komunitnej nadácie k potrebám 

trenčianskeho regiónu vďaka podpore Európskeho sociálneho 

fondu v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a so-

ciálna inklúzia“. Zo získaného nenávratného finančného prí-

spevku 111.055 eúr zabezpečila Trenčianska nadácie vzdelá-

vacie aktivity a spracovanie troch dokumentov – Organizačný 

audit, Prieskumy potrieb komunity a prevencii darov a  Tvor-

bu finančnej, rozvojovej a marketingovej stratégie. 

V rámci vzdelávacej aktivity absolvovali členovia nada-

čného tímu spolu 12 odborných tréningov zameraných na roz-

voj komunitnej nadácie v oblasti manažmentu ľudských zdro-

jov, legislatívy tretieho sektora fundrasingových aktivít 

a tvorby stratégií, marketingu, komunikácie a dobrovoľníctva. 

V máji 2012 uzavrela Trenčianska nadácia vzdelávaciu časť 

projektu ako aj posledný dokument Tvorby stratégií.  

Výsledky projektu sa odzrkadlia v zmenách vnútornej 

štruktúry nadácie, v efektívnejšom prístupe k donorom a gran-

distom a v zásadnom rozšírení reálnej pôsobnosti nadácie bez 

zmeny cieľov nadácie. 
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Trenčianske noviny 25.06.2012 

pomocná evidencia 414/1/201 

 

Vláda Slovenskej republiky koncom mesiaca júna 

a začiatkom mesiaca júla 2012 sústredila svoje aktivity na vy-

konanie personálnych zmien v orgánoch  štátnej správy po 

voľbách v marci 2012. V Trenčíne, kde sídlia krajské 

a obvodné úrady sa vykonali tieto personálne zmeny: 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 287 zo dňa 20. 

júna 2012 bol dňom 20. júna 2012 odvolaný z funkcie pred-

nosta Krajského školského úradu v Trenčíne Ondrej Divinský 

a do tejto funkcie bola dňom 21. júna 2012 vymenovaná Mgr. 

Iveta Kováčiková. 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 288 zo dňa 20. 

júna 2012 bol dňom 20. júna 2012 odvolaný z funkcie pred-

nosta Krajského stavebného úradu v Trenčíne Ing. Anton 

Šumichrast a do tejto funkcie bol dňom 21. júna 2012 vyme-

novaný Ing. Milan Petrík.  

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 290 zo dňa 20. 

júna 2012 bol dňom 20. júna 2012 odvolaný z funkcie pred-

nosta Obvodného úradu v Trenčíne Ing. Pavol Čiernik a do 

tejto funkcie bol dňom 21. júna 2012 vymenovaný Mgr. Juraj 

Gerlici. 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 317 zo dňa 27. 

júna 2012 bol dňom 30. júna 2012 odvolaný z funkcie pred-

nosta Krajského lesného úradu v Trenčíne Ing. Milan Smre-

čanský a do tejto funkcie bol dňom 1. júla 2012 vymenovaný 

Ing. Ľuboš Balušík. 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 322 zo dňa 27. 

júna 2012 bol dňom 30. júna 2012 odvolaný z funkcie pred-

nosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne Ing. Vojtech 

Poliačik a do tejto funkcie bola dňom 1. júla 2012 vymenova-

ná Jana Ujová. 
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Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 322 zo dňa 27. 

júna 2012 bol dňom 30. júna 2012 odvolaný z funkcie riadite-

ľa Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne Ing. Miroslav 

Murgaš a do tejto funkcie bol dňom 1. júla 2012 vymenovaný 

JUDr. Milan Kováčik. 

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 347 zo dňa 6. jú-

la 2012 bol dňom 6. júla 2012 odvolaný z funkcie riaditeľa 

Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Trenčíne Ing. Stanislav Jakubík a vymenovaná dňom 7. jú-

la 2012 do tejto funkcie Mgr. Lenka Kolářová. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 452/1/2012  

 

Policajti dňa 25. júla 2012 v raňajších hodinách prehľadá-

vali budovu Mestského úradu v Trenčíne. Dôvodom ich akcie 

bol list s výhražným obsahom, ktorý sa našiel konci júna 2012 

v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne schránke 

podnetov a návrhov. V ňom sa neznámy páchateľ vyhrážal 

bombovým útokom, ktorý sa mal stať práve dnes. Samozrej-

me, že žiadna výbušnina sa nenašla, informoval trenčiansky 

policajný hovorca Pavol Kudlička. Ďalej dodal, že vyšetrova-

teľ začal trestné stíhanie pre prečin šírenia poplašenej správy a 

páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. 

www.sme.sk 25. 7. 2012  

pomocná evidencia 451/1/2012  

 

Mesto Trenčín od 18. augusta 2012 zmenilo cestovný po-

riadok mestskej hromadnej dopravy. Za zmenou bola snaha 

mesta Trenčín o zefektívnenie jednotlivých liniek a zároveň 

zníženie počtu najazdených kilometrov. O d spomenutého 

termínu bude mestská hromadná doprava dva mesiace jazdiť v 

skúšobnej prevádzke a zmenený cestovný poriadok môžu ob-

čania pripomienkovať. Zmeny v mestskej hromadnej doprave 

http://www.sme.sk/
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sa dotýkajú najmä časov odchodov jednotlivých spojov zo za-

stávok a nového trasovania liniek. Niektoré linky budú zruše-

né, iné naopak zavedené. Kompletný nový cestovný poriadok 

bol zverejnený v 

Trenčianskych 

novinách, ktoré 

vyšli v pondelok 

13. augusta 

2012 a v mimo-

riadnom vydaní 

Info Trenčín, 

ktoré bolo bez-

platne distribu-

ované do všet-

kých schránok v meste a zverejnené na webovej stránke mes-

ta. 

www.trencin.sk 07.08.2012 

pomocná evidencia 474/1/2012 

 

Dňa 10. augusta 2012 prijal primá-

tor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček pri príležitosti 80 rokov ex-

primátora Mesta Trenčín Štefana Re-

háka a poďakoval mu za jeho prácu v 

zložitých politicko-spoločenských pod-

mienkach  po nežnej revolúcii v roku 

1989. 

vlastné poznámky 

 

Mesto Trenčín sa spýtalo občanov sa prostredníctvom do-

tazníka mesačníka Info Trenčín na ich spokojnosť s mestskou 

políciou. Ním mohli občania hodnotiť prácu mestskej polície a 

vyjadriť sa, čo má predovšetkým riešiť. Na dotazník zareago-
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valo viac ako 280 občanov, ktorí sa vyjadrili, čo ľudí najviac 

trápi. Sú nimi nedisciplinovaní vodiči, psičkári a čierne sklád-

ky v okrajových častiach. Ľudia citlivo reagovali na problema-

tiku porušovania cestnej premávky vodičmi a sťažovali sa na 

autá, ktoré sa preháňajú rýchlo ulicami mesta a ohrozujú bez-

pečnosť ľudí. Preto zo strany občanov sa žiada dôslednejšia 

kontrola rýchlosti, kde v minulosti došlo k smrteľným neho-

dám. Toto však nie je v 

kompetencii mestskej 

polície, preto riešenie sa 

musí odvíjať od súčin-

nosti so štátnou polí-

ciou. 

Dotazník ďalej uká-

zal, že ľudia z jednotli-

vých mestských častí 

majú rôzne skúsenosti a 

rozličné požiadavky na prácu polície. Obyvatelia sídlisk citli-

vejšie vnímajú problémy s parkovaním, keď napríklad na síd-

lisku Sihoť občanom prekáža, že počas športových zápasov 

nemôžu zaparkovať pri svojich bytovkách. Na sídliskách je 

kritizovaná nedisciplinovanosť psičkárov, ktorí neodstraňujú 

exkrementy po svojich miláčikoch. Naopak v okrajových čas-

tiach sú na prvom mieste čierne skládky. Obyvateľom Trenčí-

na tiež prekáža fajčenie a pitie na zastávkach mestskej hro-

madnej dopravy, žobranie v centre mesta a bezdomovci, pre-

spávajúci na lavičkách a iných verejných priestranstvách. 

vlastné poznámky 

 

Dotazník priniesol veľa pripomienok a postrehov na zlep-

šenie práce mestskej polície.  Na druhej strane verejnosť pozi-

tívne vníma preventívne aktivity mestskej polície v školách, 

ako aj pri práci so seniormi. 
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Mesto Trenčín má zriadenú mestskú políciu dvadsať rokov. 

V čase najväčšieho rozmachu mala aj 64 policajtov. V súčas-

nosti mesto zamestnáva 39 policajtov. Ako poznamenal náčel-

ník mestskej polície JUDr. Stanislav Bero, okrem náčelníka, 

zástupcu a príslušníkov operačného strediska sú v uliciach v 

podstate všetci. Mestská polícia má okrem centra na Hviezdo-

vej ulici aj vysunuté pracoviská na Juhu a Zámostí. 

www.sme.sk 13.08.2012 

pomocná evidencia 485/1/2012 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa us-

kutočnilo 22. augusta 2012 na svojom 15. riadnom zasadnutí 

v treťom funkčnom období. 

V úvode poslanci schválili : 

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.13/2012, ktorým 

sa určuje : 

a)  výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín,  

b) príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady 

v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni a určení 

podmienok na 

úhrady týchto ná-

kladov.  

O zmenu vše-

obecne záväzného 

nariadenia požiada-

li riaditelia troch  

škôl, pri ktorých sú 

zariadenia školské-

ho stravovania 

zriadené, predovšetkým z dôvodu aktuálneho vývoja 

spotrebiteľských cien potravinových komodít, z ktorých 
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sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravu-

je. 

- návrh na zrušenie Výdajnej školskej jedálne v Strednej 

zdravotníckej škole na ulici J. Braneckého č. 4 v Trenčíne, 

ktorá bola súčasťou Gymnázia Ľ. Štúra. Žiaci zamestnanci 

Strednej zdravotníckej školy sa budú stravovať priamo 

v neďalekej Školskej jedálni Gymnázia Ľ. Štúra na                 

Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne. 

- dodatky k organizačným poriadkom viacerých stredných 

škôl. Ich hlavným zámerom bolo prispôsobiť počty za-

mestnancov škôl klesajúcemu počtu žiakov týchto škôl. 

V desiatich  stredných školách išlo celkovo o zníženie poč-

tu, teda o  60  zamestnancov. 

- realizáciu a spolufinancovanie dvoch strategických rozvo-

jových dokumentov kraja:  

a)  Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v Trenčianskom sa-

mosprávnom kraji; 

b) Stratégia rozvoja priemyslu a podnikania Trenčianskom 

samosprávnom kraji na roky 2013 až 2020.  

- projekt Mobilné pri-

hraničie, v rámci operač-

ného programu cezhra-

ničnej spolupráce Slo-

venskej republiky a Čes-

kej republiky, ktorého 

cieľom je zlepšenie in-

formačnej a komunikač-

nej dostupnosti prihrani-

čia.  

- odmenu hlavnému kontrolórovi za 1. polrok 2012. 

Poslanci vzali na vedomie :  

- správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za prvý 
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polrok 2012. Vo väčšine kontrolovaných organizácií boli 

zistené nedostatky najmä v oblasti  účtovníctva, verejného 

obstarávania  a vykonávania predbežnej finančnej kontroly. 

Najviac porušení bolo zistených v Strednej odbornej škole  

M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, v  Strednej od-

bornej škole  v  Pruskom a v Strednej priemyselnej škole v 

Myjave.  

- informáciu hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažností 

a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za l. 

polrok 2012.  

www.tsk.sk 22.08.2012 

pomocná evidencia 489/1/2012 

 

Znehodnotené chodníky, málo parkovacích miest, špeciálne 

pre zdravotne ťažko postihnuté  osoby, rozptylové plochy pri 

verejných budovách, problematická orientácia a barierizácia 

celého mesta boli hlavné problémy, ktoré zistil prieskum ex-

pertov zo Stredoeurópskeho výskumného a školiaceho stredi-

ska v oblasti priestorového plánovania „Spectra Centre od Ex-

celence Európskej únie“.  

Na workschope 

dňa 20. augusta  

2012   zástupcovia 

tejto inštitúcie pre-

zentovali pred zá-

stupcami bezpeč-

nostných zložiek, zá-

chranných zložiek 

a úradov samosprávy 

nielen vyššie spome-

nuté nedostatky, ale 

http://www.tsk.sk/
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ponúkli aj niekoľko návrhov ako verejné priestory z hľadiska 

bezpečnosti vylepšiť. Navrhli napríklad mapy „Trasy pre všet-

kých“ alebo rozdelenie mesta Trenčín na zóny podľa farieb. 

Od 1. septembra 2012 bude spustená na internetovej strán-

ke www.spectra-perseus.sk mapa, na ktorej budú môcť obča-

nia mesta priamo vyznačiť nebezpečné miesta v meste. Mapu 

poskytnú aj Mestu Trenčín, aby aj jej prostredníctvom sa moh-

li vykonať konkrétne opatrenia. Vďaka spolupráci s Mestom 

Trenčín bude mapa k dispozícii i po skončení projektu. Záro-

veň budú realizované ďalšie aktivity na zlepšenie dialógu 

s obyvateľmi o tému bezpečnosť prostredníctvom on-line do-

tazníkov a diskusného fóra. Skúsenosti a poznatky z pilotného 

projektu bude Stredoeurópske výskumné a školiace centrum 

prezentovať na národnej konferencii v závere kalendárneho 

roka v Bratislave. 

Info Trenčín 03.09.2012 

pomocná evidencia 519/1/201 

 

Občania mesta Trenčín si dňa 31. augusta 2012 pripomenu-

li 68. výročie Slovenského národného povstania pietnym ak-

tom kladením vencov pri pamätníku umučených na trenčian-

skej Brezine. Za smútočného chorálu, ktorý hrala Dychová 

hudba Ozbrojených síl Armády Slovenskej republiky postupne 

položili k pa-

mätníku vence 

vďaky jednotlivé 

zúčastnené dele-

gácie. Po delegá-

cii Ozbrojených 

síl Armády Slo-

venskej republiky 

položili vence de-

legácie krajskej 

rady priamych účastníkov rednú 

http://www.spectra-perseus.sk/
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a mestskej samosprávy, delegácia priamych účastníkov Slo-

venského národného povstania a účastníkov protifašistického 

odboja, delegácia Slovenského protifašistických bojovníkov, 

delegácia vojenských veteránov, delegácia Jednoty dôchodcov 

a delegácie politických strán a hnutí. Slávnostný príhovor 

predniesol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. 

Ten zdôraznil zmysel pripomínania si významu Slovenského 

národného povstania a obetí vojnového 

besnenia. „Hoci mesto Trenčín nebolo 

v centre diania Slovenského národného 

povstania, ale v práve v čase jeho vy-

puknutia i v meste likvidovali nevinných 

ľudí. Majme preto v úcte obete vojny už 

aj preto, že dnes môžeme spokojne žiť. 

Tieto chvíle si musíme pripomínať, lebo 

sa stáva, že mladá generácia si tieto hrozby neuvedomuje. Vy-

slovil želanie, aby sa na významných výročiach zúčastňovalo 

viac občanov, detí  a školákov. Po jeho príhovore vystúpil 

priamy účastník Slovenského národného povstania plukovník 

v.v. Ľudovít Kaliský, ktorý priblížil prítomným hlavné etapy 

priebehu Slovenského národného povstania. Zvýraznil, že 

„slovenský národ neochvejne bojoval na všetkých bojiskách 

a frontoch druhej svetovej vojny a to by nás 

malo neustále napĺňať hrdosťou a vlastenec-

tvom.“ Skonštatoval, že „vo svete nie je stá-

le mier, lebo vojny, revolúcie a krviprelie-

vania pokračujú. Bojuje sa ďalej. Vznikol 

svetový terorizmus. Musí nás znepokojovať, 

že  v súčasnej dobe sa aktivizujú na celom 

svete, ale aj u nás neofašistické, neonacistické a iné násilnícke 

organizácie, ktoré vnášajú medzi prostý ľud svoju ideológiu.“ 

Pietny akt bol ukončený hymnickou piesňou „Kto za prav-

du horí“. 

pluk. v.v. Ľudovít Kaliský 
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vlastné poznámky 

Trenčianske noviny 03.09.2012 

pomocná evidencia 516/2/2012, 525/1/2012 

 

V pondelok 10. septembra 2012 po takmer dvojročnom pô-

sobení vo funkcii veliteľa 

pozemných síl Ozbroje-

ných síl Slovenskej re-

publiky generálmajor Ing. 

Ján Salaganič, za prí-

tomnosti ministra obrany 

Slovenskej republiky 

Martina Glvača a náčel-

níka generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálporučíka Petra 

Vojteka v priestoroch kasární Slovenského národného pov-

stania v Trenčíne, slávnostne odovzdal funkciu veliteľa po-

zemných síl brigádnemu generálovi Ondřejovi Novosadovi, 

ktorý doposiaľ vykonával funkciu zástupcu veliteľa pozem-

ných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

Slávnostný ceremoniál sa začal nástupom symbolickej 

účasti podriadených útvarov a zväzkov, zastúpenými svojimi 

veliteľmi a zástavníkmi nesúcimi bojové zástavy a zástavy 

jednotiek. Aktu odovzdania a prevzatia velenia sa zúčastnili 

hlavní funkcionári rezortu 

obrany, vojenskí pridelenci 

akreditovaní na Slovensku 

a ďalší pozvaní hostia. Po 

podaní hlásenia generálmajo-

ra Ing. Jána Salaganiča mi-

nistrovi obrany Martinovi 

Glvačovi sa tento poklonil 

štátnej vlajke a vykonal prehliadku nastúpených jednotiek. Po 
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prečítaní rozkazu zástupcom odboru personálneho manažmen-

tu Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

plukovníkom Marekom Brlášom:  

- personálnym rozkazom ministra obrany Slovenskej repub-

liky č.137 zo dňa 24. augusta 2012 a náčelníka štábu 

Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky č. 64 zo 

dňa 28. augusta 2012 

bol generálmajor Ing. 

Ján Salaganič odvolaný 

z funkcie veliteľa po-

zemných síl Ozbroje-

ných síl Slovenskej re-

publiky dňom 14. sep-

tembra 2012 a ustanovený do funkcie odborného radcu – 

príprava na plnenie úloh v zahraničí Generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom 15. septembra 

2012. Personálnym rozkazom ministra obrany Slovenskej 

republiky č. 149 zo dňa 6. septembra 2012 bola udelená 

generálmajorovi Ing. Jánovi Salaganičovi zlatá pamätná 

medaila. 

- personálnym rozkazom ministra obrany Slovenskej repub-

liky dňom 14. septembra 

2012 bol odvolaný z funk-

cie zástupcu veliteľa po-

zemných síl Ozbrojených 

síl  Slovenskej republiky 

a dňom 15. septembra 

2012 bol ustanovený do 

funkcie veliteľa pozem-

ných Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádneho ge-

nerála Ing. Ondřej Novosad.  

personálny rozkaz predniesol plukovník Marek Brláš 

generálmajor Ing. Ján Salaganič vyznamenaný zlatou medailou 
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Po vyhlásení personálnych rozkazov odchádzajúci veliteľ  

generálmajor Ing. Ján Salaganič odovzdal štátnu zástavu Slo-

venskej republiky pro-

stredníctvom náčelníka 

štábu generálporučíka 

Petra Vojteka a novovy-

menovaný veliteľ bri-

gádny generál Ing. On-

dřej Novosad ju symbo-

licky prevzal na znak 

prevzatia funkcie. 

V ďalšom programe ceremoniálu sa k prítomným jednot-

kám prihovorili odstupujúci generálmajor Ing. Ján Salaganič 

a novo nastupujúci brigádny generál Ing. Ondřej Novosad, vo 

svojich príhovoroch poďakovali za pochopenie 

pri plnení rozhodnutí a vzájomne zaželali veľa 

pracovných a osobných úspechov. 

Záverečný príhovor patril ministro-

vi obrany Slovenskej republiky 

Martin Glvač, ktorý poďakoval obom generálom 

za ich doterajšiu prácu a zaželal im na nových 

pracoviskách veľa úspechov. 

Záver slávnostného ceremoniálu patril slávnostnému po-

chodu nastúpených jednotiek pred veliteľskou tribúnou 

a prehliadkou motorizovaných jednotiek. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 534/1/2012 

 

Konzultačné pracovisko pre ľudí v materiálnej núdzi zme-

nilo priestory, keď našlo svoje nové miesto v budove Obvod-

ného úradu v Trenčíne od 17. septembra 2012. Nová kancelá-

ria Centra právnej pomoci nahradila doteraz fungujúce konzul-

tačné pracovisko. To doteraz sídlilo v priestoroch bývalého 

generálmajor J- Salaganič 

brig. generál O. Novosad 

Ing. Ján Salaganič odovzdáva štátnu zástavu SR Ing. Ondrejovi Novosadovi 
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Kultúrno-informačného centra v Trenčíne. Tam môžu požia-

dať o právne služby pracovníkov centra.  

V územnej pôsobnosti kancelárie sú okresy Trenčín, Pú-

chov, Prievidza, Partizánske, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, 

Bánovce nad Bebravou. Konzultačné dni kancelárie sú ponde-

lok a streda, v čase od 8:00 do 15:00 h. Podateľňa kancelárie je 

pre klientov dostupná od pondelka do štvrtka od 8:00                                

do 16:00 h. 

Úlohou kancelárie Centra právnej pomoci je poskytovať 

právnu pomoc vo vnútroštátnych sporoch všetkým fyzickým 

osobám vo veciach občianskoprávnych, rodinnoprávnych, 

pracovnoprávnych, obchodnoprávnych a aj v konaniach pred 

súdom v správnom súdnictve a v konaniach pred Ústavným 

súdom Slovenskej republiky. V cezhraničných sporoch cen-

trum poskytuje právnu pomoc všetkým fyzickým osobám, kto-

ré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štá-

tu Európskej únie, s výnimkou Dánska. 

www.sme.sk 18.09.2012 

pomocná evidencia 561/1/2012 

 

Nový chrám postaví gréckokatolícka cirkev na Ulici 1. má-

ja. Predaj pozemku pod kostol odhlasovali poslanci na mest-

skom zastupiteľstve 21. septembra 2012, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa.  

Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa v Trenčianskom kraji 

oficiálne ku gréckokato-

líckej cirkvi hlási 1338 

obyvateľov. Z toho 817 

v trenčianskej farnosti a 

242 z nich žije priamo v 

meste Trenčín. Gréckoka-

tolícka farnosť v Trenčíne 

bola zriadená v roku 2004 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10799217&ids=6


 

88 
 

88 88 88  

na žiadosť miestnych veriacich a dnes pokrýva cely Trenčian-

sky kraj. V súčasnosti je rozdelená na prievidzskú 

a trenčiansku časť, pričom farnosť v Prievidzi je spravovaná 

tiež z Trenčína. Ako hovorí správca farnosti Igor Cingeľ, 

„časť veriacich tvoria v súčasnosti aj študenti Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka, ktorí prišli za štúdiom prevážne 

z východu Slovenska, alebo prechodne pracujú v Trenčíne. 

V súčasnej dobe na bohoslužby využívajú rímskokatolícku 

kaplnku sv. Anny v Trenčíne a od októbra 2010 aj rímskokato-

lícku kaplnku sv. Ondreja v Novom Meste nad Váhom. Naj-

bližší gréckokatolícky chrám je lokalizovaný v Žiline a v Bra-

tislave. Zámerom gréckokatolíckej cirkvi je postaviť v Trenčí-

ne na pozemku okrem samotného chrámu aj farský úrad, ad-

ministratívne a pastoračné priestory. Realizácia projektu bude 

financovaná z milodarov veriacich a ďalších zdrojov, ktoré má 

cirkev na takéto účely. „Správu o odsúhlasení predaja bola pri-

jatá s veľkým potešením a zároveň zodpovednosťou, že na 

ňom bude stať to, čo je v 

zámere,“ povedal Igor 

Cingeľ. Stavba bude zre-

alizovaná do dvoch ro-

kov od vydania staveb-

ného povolenia. 

Poslanci schválili pre-

daj pozemku pre grécko-

katolícku  cirkev za cel-

kovú sumu 35 tisíc eúr. 

Proti tomuto návrhu ostro vystúpil poslanec JUDr. Jan Ka-

naba, keď povedal, že „nevidí dôvod, aby sa tento pozemok v 

tejto lokalite predával za smiešnych 35 tisíc eúr“ a navrhol 

tajne hlasovanie, avšak protinávrh poslanci neschválili. Posla-

nec Ján Babič vyjadril podporu predaja pozemku tak, ako bo-
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lo navrhnuté. Konštatoval, že „na tomto mieste by mala stať 

kultúrno-cirkevná ustanovizeň.“  

Treba konštatovať, že 

o predaji sa malo roko-

vať na mestskom zastu-

piteľstve v apríli 2012, 

keď bola navrhnutá cena 

za pozemok o výmere 

631 metrov štvorcových 

za 20 tisíc eúr. Navrhnu-

tá čiastka sa poslancom 

nepozdávala a bod bol z rokovania stiahnutý. „Jedna z vecí, 

ktorá nás presvedčila, je ten potenciál, že do nášho mesta príde 

tisíc ľudí gréckokatolíckeho vyznania, čo pre zatraktívnenie 

a zviditeľnenie mesta ako centra kultúry a vzdelávania má 

značný prínos,“ povedal Ing. Pavol Kubečka  

Aj podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka bude nový 

chrám prínosom, keď povedal, že „považuje Trenčín za multi-

kulturálne a tolerantné mesto. Je nadej, že bude mať popri ži-

dovskej synagóge, evanjelickom kostole a ďalších rímskokato-

líckych kostoloch aj gréckokatolícky kostol. Je to úžasné roz-

hodnutie poslancov, veľmi si ich za to vážim, že to urobili.“ 

Info Trenčín 01.10.2012 

pomocná evidencia 603/1/2012 

 

Od 18. augusta 2012 platí 

v Trenčíne nový grafikon 

mestskej hromadnej dopravy, 

aby sa zefektívnili finančné 

prostriedky vynakladané na 

mestskú hromadnú dopravu, 

s čo najmenším negatívnym 

dopadom na cestujúcich. 
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Tento grafikon mali možnosť občania do 16. septembra 2012 

pripomienkovať. Pôvodne mali spoje najazdiť ročne takmer 

2,3 milióna kilometrov. Už na jar tohto roka sa upravil grafi-

kon o mínus stotisíc kilometrov. Teraz predpokladá nový gra-

fikon pokles o ďalších tristotisíc kilometrov. Na Meste Tren-

čín bolo zaznamenaných 176 pripomienok, ktoré sa v súčasnej 

dobe spracovávajú a vyhodnocujú. 

Trenčianske noviny 08.10.2012 

pomocná evidencia 596/1/2012 

 

Mesto Trenčín zvažuje založenie oblastnej organizácie ces-

tovného ruchu „Trenčín a okolie“. Ide o iniciatívu vyvolanú 

prijatím zákona o podpore cestovného ruchu, platného od de-

cembra minulého roku 2011, na základe ktorého budú mať 

takto vzniknuté organizácie nárok na štátnu podporu. 

O založení takejto organizácie musí rozhodnúť mestské zastu-

piteľstvo. 

Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček pozval na infor-

matívne stretnutie dňa 3. októbra 2012 zástupcov potenciál-

nych partnerov pripravovanej organizácie. Formou okrúhleho 

stola diskutovalo približne 25 účastníkov z radov starostov 

obcí, obecných poslancov, poslancov mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne a zástupcov podnikateľských subjektov – Ho-

tela Elizabeth a Hotela Grand.  

Podmienkou založiť organizáciu a získať prostredníctvom 

nej štátnu finančnú podporu majú iba tie mestá, ktoré na svo-

jom území vyberajú od ubytovacích zariadení daň za ubytova-

nie (tzv. Bed Tax).  Celú problematiku vysvetlil Stanislav 

Rusinko, poradca pre destinačný manažment a bývalý gene-

rálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorý 

má osobný podiel na príprave novely zákona a jeho uvádzaní 

do praxe. 
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 Podľa neho organizáciu zakladajú obce a podnikateľské 

subjekty v cestovnom ruchu tak, že musí ísť o spojenie mini-

málne piatich obcí, ak počet prenocovaní na ich území dosia-

hol aspoň 50 tisíc za predchádzajúci kalendárny rok. Iba 

v prípade, že by počet prenocovaní prevyšoval 150 tisíc za 

rok, mohlo by takúto organizáciu založiť aj menej obcí. To je 

príklad Trenčianskych Teplíc, kde vďaka kúpeľom evidujú 

nad 200 tisíc prenocovaní ročne, a preto sa toto mesto rozhod-

lo vytvoriť si oblastnú organizáciu cestovného ruchu samo-

statne. Povinný počet zakladajúcich podnikateľských subjek-

tov je v každom prípade minimálne dva, pričom po založení 

má každý subjekt podnikajúci, ale aj nepodnikajúci v oblasti 

cestovného ruchu na danom území zo zákona právo do takejto 

organizácie vstúpiť.  

Mesto Trenčín štatisticky vykazuje v priemere cca 70 tisíc 

prenocovaní ročne. Pri založení oblastnej organizácie cestov-

ného ruchu je odkázané na spoluprácu s minimálne štyrmi 

ďalšími obcami. S ponukou oslovilo susedné obce združené 

v „Mikroregióne Inovec“ (Trenčianska Turná, Trenčianske 

Stankovce, Mníchova Lehota, Soblahov, Selec, Opatovce, 

Veľké Bierovce a Krivosúd-Bodovka). „Spojenie našich obcí 

s krajským mestom Trenčín môže byť obojstranne prospešné. 

Obyvatelia, ale i návštevníci Trenčína potrebujú aj potenciál 

vidieckeho turizmu a ten sú naše obce schopné vytvoriť. Na-

opak, nám by zase prospela spoločná propagácia a väčšie zvi-

diteľnenie našich obcí a ich možností v krajskom meste, lebo 

každý sám za seba si s marketingom neporadíme,“ povedal 

starosta obce Selec MVDr. Stanislav Svatík. 

Jeho slová potvrdil aj riaditeľ Hotela Elizabeth PhDr. Ján 

Svoboda, keď povedal, že „ak by bola v okolí zaujímavá po-

nuka, radi tam našich klientov pošleme a vidiecke atrakcie 

spropagujeme. Ak vďaka zaujímavostiam v okolí zostanú 

v Trenčíne o jeden až dva dni dlhšie, prospelo by to všetkým.“ 
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  Väčšina obcí už zámer vstúpiť do oblastnej organizácie ces-

tovného ruchu „Trenčín a okolie“ schválila vo svojich obec-

ných zastupiteľstvách. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne ta-

kéto rozhodovanie ešte len čaká. „So schvaľovaním netreba 

váhať. Ak organizácia cestovného ruchu nebude založená ešte 

v tomto roku, nebude môcť žiadať o dotáciu. Navyše v novom 

programovom období 2014 až 2020 sa mestá i obce pripravia 

o možnosť čerpať európske dotácie zo štrukturálnych fondov 

pre oblasť cestovného ruchu, pretože Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zvažuje 

mechanizmus, aby oprávnenými žiadateľmi z tejto pripravo-

vanej schémy by už mali byť len takto založené organizácie,“ 

povedal S. Rusinko. 

www.trencin.sk 10.10.2012 

pomocná evidencia 619/1/2012 

 

V blízkosti železničného priecestia neďaleko fabriky Old 

Herold v Trenčíne sa o 13,50 h dňa 18. októbra 2012  vykoľajil 

nákladný vlak. Príčina sa nezistila. Ani večer vlaky nepremá-

vali. Nehoda spôsobila neprejazdnosť trate na úseku Zlatovce 

- Trenčín v oboch smeroch. Doprava bola preto v tomto úseku 

prerušená. 

Podľa riaditeľa odboru komunikácie Železničnej spoloč-

nosti Slovensko Ing. Tomáša Šarlušku pre cestujúcich za-

bezpečili náhradnú dopra-

vu tak, že „vlaky z Brati-

slavy ukončili svoju cestu 

v železničnej stanici Nové 

Mesto nad Váhom. Tam 

cestujúci prestúpili do ná-

hradnej vlakovej súpravy, 

ktorá premávala medzi 

Novým Mestom nad Vá-
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hom - Zlatovcami a späť. Zo Zlatoviec do Trenčína jazdila ná-

hradná autobusová doprava. Vlaky z Košíc ukončili svoju ces-

tu v stanici Trenčín a z Trenčína cestujúci prestúpili do ná-

hradných autobusov smerujúcich do Zlatoviec a zo Zlatoviec 

cestovali náhradnou vlakovou súpravou do Nového Mesta nad 

Váhom. 

Cestujúci však mali námietky s prijatými krízovými opat-

reniami spoločnosti, lebo podľa nich nie je šťastným riešením, 

aby sa všetci pasažieri z IC vlaku premiestnili v Novom Meste 

nad Váhom len do troch vagónov a potom prečo ten vlak ne-

zastavil priamo v Zlatovciach, bolo by to pre mnohých jedno-

duchšie. 

Na mieste nehody stále pracoval traťový personál. Bol pri-

volaný aj špeciálny žeriav, ktorý pomáhal sprejazdniť jednu 

traťovú koľaj.  

www.sme.sk 18.10.2012 

pomocná evidencia 627/1/2012 

 

Železnice Slovenskej republiky 10. októbra 2012 podpísali 

konečne zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska 

Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem „Združenie pod Brezi-

nou“ pod vedením TSS Grade a.s.. Bratislava.  

Zhotoviteľ výstavbu úseku v zmysle zmluvy zrealizuje za 

244.969 911,33 eúr bez DPH. „Ministerstvo dopravy, výstav-

by a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaci 

orgán pre „Operačný program – Doprava“ súhlasilo s podpi-

som zmluvy na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej tra-

te  pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu,“ informovala ho-

vorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková. 

www.trencin.sk 10.10.2012 

 

Verbálny útok na poslankyňu Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne Mgr. Renátu Kaščákovú sa začal tri mesiace po 
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jej ustanovení za viceprimátorku vyvesením plagátu na cest-

nom moste dňa 21. júla 2011 s hanlivým textom na jej osobu  

„Nech kaščica skape“ ??, ktorým neznámy páchateľ zaútočil 

na viceprimátorku Kaščákovú a primátora Rybníčka. 

V priebehu dvoch rokov sa 

tlak zo strany poslancov na 

zasadnutiach mestského za-

stupiteľstva stupňoval na vi-

ceprimátorku Mgr. Renátu 

Kaščákovú až do nechutných 

verbálnych útokov. 

Na tlačovej konferencii dňa 

24. októbra 2012 oznámila 

novinárom, že po tlaku, ktorý bol na ňu vyvíjaný zo strany 

poslancov formou lživých obvinení a doslova nechutných 

osobných útokov na svoju osobu rozhodla sa vzdať k 31. ok-

tóbru 2012 poslaneckého mandátu za stranu SaS a zároveň od-

stupila s funkcie viceprimátorky. Chce sa naplno venovať pro-

jektu „Trenčín si Ty“, ktorý v meste rezonuje a ktorý je pre 

plánované zmeny v meste absolútnou prioritou.  

www.trencin.sk 24.10.2012 

pomocná evidencia 637/1/2012 

 

Aktuálna situácia v Trenčíne vo vzťahu k podnikateľskému 

prostrediu bola hlavnou témou stretnutia primátora Mesta 

Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka s 38 trenčianskymi podni-

kateľmi dňa 24. októbra 2012. Podujatie bolo organizované 

v spolupráci s Trenčianskou regionálnou kanceláriou Sloven-

skej obchodnej a priemyselnej komory. Podujatie moderoval 

predseda Trenčianskej regionálnej komory Ing. Boris Paulen, 

PhD. 

Primátor mesta Mgr. Richard Rybníček faktograficky 

oboznámil prítomných so štartovacou finančnou a právnou si-

http://www.trencin.sk/
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tuáciou, v ktorej sa 

mesto nachádzalo 

bezprostredne po je-

ho prevzatí funkcie 

primátora mesta 

v roku 2010. Kvanti-

fikoval konkrétne 

kroky a opatrenia, 

ktoré boli vykonané 

v období od komunálnych volieb po dnešok a ich reálny dopad 

na finančnú situáciu mesta. Diskutovali o dlhovom zaťažení 

mesta, ozdravných opatreniach, rekonštrukcii železničnej tra-

te, financovaní škôl, kultúry a športu a tiež o výkone prenese-

ných právomocí zo štátu na mesto.  

Hovorili aj o potenciálnych rozvojových zámeroch, výstav-

be cestného mostu cez Váh, dokončení letnej plavárne, o revi-

talizácii centra mesta a nábrežia Váhu.   

Ako informoval riaditeľ Trenčianskej regionálnej komory 

Slovenskej obchodnej a prie-

myselnej komory Ing. Ján 

Václav,  identifikovali prob-

lémy spôsobené neefektív-

nou činnosťou štátnych or-

gánov, ktoré negatívne ov-

plyvňujú realizáciu viace-

rých rozvojových projektov. 

S cieľom upozorniť na tento nežiaduci jav sa dohodli na vy-

pracovaní komuniké zo stretnutia, ktoré bude doručené prí-

slušným štátnym orgánom. 

Išlo o prvé stretnutie organizované pod záštitou Trenčian-

skej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a priemy-

selnej komory v spolupráci s Mestom Trenčín. Predseda Tren-

čianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej a prie-

zľava – Mgr. Richard Rybníček, Ing. Boris Paulen, PhD. 
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myselnej komory i primátor mesta potvrdili záujem o pravi-

delné stretnutia s podnikateľmi. Vytvorila by sa tak podnika-

teľská konzultačná platforma pre mesto Trenčín.  

www.trencin.sk 31.10.2012 

pomocná evidencia 647/1/2012 

 

V Trenčíne v hoteli Elizabeth dňa 29. októbra 2012 podpí-

sali minister životného prostredia Slovenskej republiky Peter 

Žiga a minister dopra-

vy Českej republiky 

Pavel Dobeš na záver 

spoločného stretnutia 

vlád Českej republiky 

a Slovenskej republiky 

v Trenčíne medzivlád-

nu dohodu o dočas-

nom využívaní časti 

štátneho územia a ma-

jetku Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Baťovho 

kanála. Asi 53-kilometrový Baťov kanál vedúci z Otrokovíc 

do Skalice by mal byť predĺžený asi o kilometrový úsek pri 

Skalici, čím bude kanál splavnený v úseku Otrokovice Hodo-

nín. V Skalici by mal pribudnúť aj nový prístav.  

Vnútrozemský prieplav Otrokovice Hodonín vznikol v ro-

koch 1936 – 1938. Cieľom jeho výstavby bolo zvýšenie hladi-

ny spodnej vody po regulácii rieky Morava, ale aj stará myš-

lienka o prepojení Dunaja, Odry a Labe. Plavbu na ňom z 

ekonomických dôvodov ukončili v roku 1960. Momentálne sa 

využíva iba na turistické účely. Výškový rozdiel celého kanálu 

je 18,6 metra, je na ňom 13 vzdúvadiel, rovnaký počet splavov 

a 50 mostných objektov. Priemerná hĺbka kanála je 1,5 metra, 

priemerná šírka 12 metrov. Na južnej vetve Baťovho kanála 

chýba plavebná komora v Sudoměřiciach, čo znemožňuje 

zľava Pavel Dobeš a Peter Žiga 
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plavbu od Skalice ďalej smerom na Hodonín, kde je samostat-

ne splavný úsek. 

www.sme.sk 29.10.2012  

pomocná evidencia 643/1/2012 

 

Dňa 30. októbra 2012 pozval primátor Mgr. Richard 

Rybníček občanov Trenčína do Mestskej športovej haly na 

Sihoti, kde im vyargumentoval dva roky svojho pôsobenia na 

čele nášho mesta. Pred začiatkom podujatia rozvešal občan 

Gabrhel transparenty s nedôstojným textom, ktoré orga-

nizátori postŕhali. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček pred zhromaždenými 

občanmi informoval o všetkých základných svojich krokoch, 

ktoré pred ním čakali po nástupe do funkcie primáotora Mesta 

Trenčín: 

-   v deň nástupu do funkcie primátora dňa 22. decembra 2010 

zistil, že mesto je 

nezávideniahodnom 

stave, keď Mesto 

Trenčín malo dlh 40 

miliónov eúr a hro-

zila hrozba ozdrav-

ného režimu a núte-

nej správy. Mimo-

riadne zastupiteľstvo 

schválilo šetrenie finančných prostriedkov, čo ovplyvnilo 

bežný život v meste (menej sa kosilo, uskutočňovala sa mi-

nimálna údržba komunikácii, nefungovali fontány, mobilná 

ľadová plocha, časť verejného osvetlenia bola vypätá, ob-

medzili sa výdavky na kultúru a šport a neuskutočňovali 

žiadne investície);  



 

98 
 

98 98 98  

-  vykonala sa reštrukturalizácia mestského úradu, ktorou sa 

znížil počet pracovníkov o 42 osôb, zrušil spoločný staveb-

ný úrad, vznikol nový Útvar stavebný zlúčením útvarov ži-

votného prostredia a útvaru dopravy a investícií, zlúčila sa 

podateľňa s klientskym 

centrom pod samostatný 

útvar, zrušilo sa uzamy-

kanie dverí na chodbách, 

pod správu mesta prešla 

krytá a letná plaváreň, 

zimná plaváreň a centrum 

seniorov; 

-  boli podané dve trestné oznámenia na: 

 a) podozrenie trestného činu zneužívania právomoci verej-

ného činiteľa, 

 b)  podozrenie z trestného činu podvodu. 

- prehodnotili sa nevýhodné zmluvy z oblasti tepelného hos-

podárstva, z oblasti údržby mesta, 

- vypovedala sa zmluva s Televíziu Trenčín; 

- Krajský stavebný úrad v Trenčíne potvrdil zrušenie staveb-

ného povolenia na výstavbu ga-

ráží pred Posádkovým klubom 

Trenčín a 31. októbra 2012 sa 

začalo so zasypávaním jamy; 

- v roku 2012 nastal posun v rie-

šení najväčších problémov: 

a) začiatok výstavby nového 

cestného mostu cez Váh, 

b) začala sa zasýpať jama urče-

ná pre výstavbu podzemných garáží, 

 c) dokončila sa rekonštrukcia hotela Elizabeth, 

d) dokončila sa rekonštrukcia podchodu pri hoteli Elizabeth 

s realizáciou výťahu – bezbariérový vstup, 
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e) odovzdanie staveniska pre modernizáciu železničnej tra-

te na úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá, 

f) získanie nenávratného príspevku z fondov Európskej 

únie na odkanalizovanie Opatovej, Zlatoviec a Orecho-

vého. 

- pre rok 2013 s bude naďalej pokračovať v šetrení výdav-

kov, musí sa uskutočniť rozšírenie cintorína, uvažuje zrea-

lizovať križovatka ul. Štefánikova a ul. Kukučínova; 

Trenčania mali aj 

možnosť pýtať sa na čo-

koľvek. Diskusia trvala 

tri hodiny a sústredila sa 

predovšetkým na kritiku 

modernizácie železnič-

nej trate, že vedie cen-

trom mesta. K problému 

povedal primátor, že tí 

občania, ktorí dnes predkladajú nové návrhy na vymedzenie 

trasy železničnej trate, tie mali podať do roku 2008 a dnes sa 

zmeny nedajú realizovať.  

Druhým najviac diskutovaným problémom bola realizácia 

golfového ihriska v záplavovom území Váhu v blízosti stavi-

diel. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 669/1/2012 
 

V Trenčíne dňa 31. októbra 2012 konečne začali zasypávať 

známu „cellerovú“ jamu na konci pešej zóny pred Posádko-

vým klubom Trenčín. Trenčania sa tak konečne dočkali, že je-

den z nepopulárnych symbolov mesta po rokoch zmizne. Ako 

informoval primátor na tlačovej besede Mgr. Richard Rybní-

ček, zasypanie bude trvať asi desať dní, závisí to však od po-

časia. Na zasypanie sa použije 1.800 m3 zeminy, ktorú Mesto 
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Trenčín dostalo sponzorsky a platiť bude iba za dopravu. Pô-

vodne mesto Trenčín odhadovalo, že zasypanie jamy ho bude 

stáť od 5.000 do 20.000 eúr, napokon za to zaplatí maximálne 

8.000 eúr.  

Stalo sa len históriou, 

ktorú Trenčania veľmi dob-

re poznajú, keď v roku 

2008 na konci pešej zóny 

chcela pôvodne spoločnosť 

Tatra Real vystavať pod-

zemné garáže a obchodnú 

galériu. Po náleze mestské-

ho opevnenia zo 17. storočia a jeho vyhlásenia za Národnú 

kultúrnu pamiatku, však vo svojom zámere nemohla pokračo-

vať a na mieste ostala iba jama, ktorá štyri roky zarástla nále-

tovými krovinami, z ktorého sa stal prales. 

„Chcel by som ísť takým holandským modelom, ktorým by 

sme to tam chvíľku nechali, aby si ľudia sami vyšliapali chod-

níčky, kadiaľ chcú chodiť, potom z toho urobíme zmysluplné 

miesto s lavičkami na oddych a nejaký parčík možno s priesto-

rom, kde by sa časom mohli robiť farmárske trhy,“ povedal 

primátor Mgr. Rybníček. 

Mesto Trenčín viedlo so spoločnosťou Tatra Real takmer 

ročný súdny spor, 

počas ktorého pred-

ložili obe strany 

veľké množstvo dô-

kazov a k meritu 

veci vypovedal aj  

bývalý primátor 

Trenčína Ing. Bra-

nislav Celler. Firma 

chcela pôvodne od 
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mesta za nezasypanú jamu 1,2 milióna eúr ako odškodné, na 

januárovom súdnom pojednávaní však zmenila sumu na viac 

ako 1,9 milióna eúr s príslušenstvom, čo je zhruba 2,2 milióna 

eúr. Napokon v júni 2012 sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne 

rozhodla, že Mesto Trenčín nemusí spoločnosti zaplatiť od-

škodné, pretože nemôže za to, že tam objavili archeologický 

nález, ktorý Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlá-

silo za Národnú kultúrnu pamiatku. V septembri 2012 Krajský 

stavebný úrad v Trenčíne zrušil stavebné povolenie na výstav-

bu podzemných garáží. Problém s jamou vznikol po tom, čo 

archeológovia pred 

Posádkovým klu-

bom v Trenčíne v 

hĺbke asi dva metre, 

objavili zvyšky von-

kajšej línie opevne-

nia mesta. Ide prav-

depodobne o pred-

sunutú časť mest-

ského opevnenia, 

ktorá bola vybudovaná niekedy v 17. storočí. Podľa pamiatka-

rov ide o slovenskú raritu a nariadili nález zachovať na mieste. 

S tým investor nesúhlasil, pretože by zámer v projektovanej 

podobe nedokázal postaviť. Spoločnosť Tatra Real žiadala ná-

lez vytiahnuť na povrch a tam ho prezentovať. S týmto návr-

hom súhlasilo aj Mesto Trenčín, pamiatkari však neustúpili a 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky medzitým nález 

vyhlásilo za Národnú kultúrnu pamiatku. Investor odstúpil a 

jama ostala mestu, pretože pozemky mala spoločnosť na zá-

klade zmluvy s mestom získať až po kolaudácii garáží. 

www.novycas.sk 31.10.2012 

pomocná evidencia 647/1/2012 

 

veľké nákladné začali zasypávať jamu 

http://www.novycas.sk/
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Pamiatku padlých vojakov v prvej a druhej svetovej vojne 

si Trenčania uctili na mestskom cintoríne dňa 12. novembra 

2012 o 11.hodine pri „srb-

skej kaplnke“ pri príležitosti 

„Dňa vojenských veterá-

nov“, symbolom ktorého sa 

stal vlčí mak. Pietny akt sa 

začal reprodukovaním bijú-

ceho zvonu „Mária Do-

lens” z talianskeho mesta 

Rovereto, ktorý bol uliaty z pozbieraných nábojníc a iného 

použitého zbrojného materiálu pod gesciou 

miestneho kňaza v rokoch 1918 až 1925. Pietny 

akt otvoril svojím príhovorom predseda Klubu 

vojenských veteránov v Trenčíne plukovník v. 

v. Peter Forgách, ktorý skonštatoval, že v ten-

to deň sme sa všetci stretli, aby sme si pripomenuli Deň voj-

nových veteránov a venovali pietnu spomienku obetiam dvoch 

svetových vojen a to bez rozdielu či patrili k víťazom alebo 

porazeným, vyznávali to či ono náboženstvo a boli rôznych 

národností a rás. Svojím činom sme sa pripojili k tisícom ďal-

ších ľudí po celej Európe, v USA a Kanade.  

Vo väčšine demokratických krajín, ktoré sa zúčastnili  

dvoch svetových 

vojen, si táto uda-

losť pripomína ako 

„Deň veteránov“, 

„Remembrance 

Day“, „Poppy 

Day“, „Jour de 

I´Armistice“ a po-

dobne. V roku 2005 

sa pripojila k tejto 
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výzve obec Říčany pri Prahe a potom ju nasledovali aj ďalšie 

obce v Čechách. Kvety červeného maku symbolicky predsta-

vujú krv vojakov na svetových bojiskách. Najväčšiu a naj-

strašnejšiu vojnu, akú do tej doby ľudstvo poznalo, skončila 

uzavretým prímerím medzi Spojencami a porazeným Nemec-

kom dňa 11. novembra 1918 o 11.hodine a 11.minúte. Podpis 

prímeria sa uskutočnil v železničnom vagóne v lese pri Com-

piégne vo Francúzsku. A tak 11. november sa tak stal „Dňom 

vojnových veteránov“ na pamiatku obetiam vojny v demokra-

tických krajinách Európy, 

v USA a Kanade a jeho 

symbolom sa stal vlčí 

mak, ktorého papierový 

kvet si pripínajú ľudia na 

odev ako spomienku na 

padlých vojakov.  

Na príhovor Petra 

Forgátha nadviazal pri-

mátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, ktorý pripo-

menul, že obete nezmyseľného vraždenia vo vojnách vyvolá-

vajú pozornosť u ľudí, aby takýmto činom 

ľudstvo zabránili. Je chvályhodné, že i naše 

mesto Trenčín podporilo uctenie si pamiatky 

zomrelých vo vojnách v roku 2011. Po prí-

hovoroch si prítomní uctili pamiatku obetí 

vojen položením vencov k pamätníku na vo-

jenskom cintoríne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 664/1/2012 

 

Dňa 16. novembra 2012 v predvečer pripomienky na „Než-

nú revolúciu“ v roku 1989 sa uskutočnila pred budovou Mest-

ského úradu v Trenčíne pietny akt pri pamätnej tabuli, ktorá 
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hlása na známosť všetkým živým, že „na tomto námestí sa 

v novembri 1989 sformovalo občianske hnutie obyvateľov 

Trenčína , ktoré prispelo k zvrhnutiu komunistického režimu 

a k nastoleniu demokracie.“   

Pietny akt otvorila vedúca odboru kultúry Ing. Janka Sed-

láčková a po privítaní hostí sa 

k prítomným občanom prihovoril pri-

mátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček. V príhovore konštatoval, že 

je rád, keď sa môže 

stretnúť s občanmi a 

môže si s nimi spoločne 

si zaspomínať na chvíle, 

keď sa rodila sloboda. 

Pamätá si na obdobie, keď mal 15 ro-

kov a spolu s ostatnými chalanmi 

z Trenčíne založili kapelu „Bez ladu a skladu“, ktorým sa za-

čal jeho krásny osobný príbeh. Pamätá si na jeden deň, keď 

ako študent cestoval z Bratislavy do Trenčína, aby potom na 

vlečke pred mestským úradom zvestoval zhromaždeným ob-

čanom, čo sa deje v Bratis-lave, ako sa vyvíja situácia. Som za 

to, aby mladá generácia, ktorá nezažila komunizmus si vždy 

pripomínala vo všetkej úcte 

a láske sa šírila. Treba vzdať 

hold tým ľuďom, ktorý sa 

v minulom období nebáli pove-

dať svoj názor, bojovali za slo-

bodu, za ktorý museli trpieť 

v komunistických väzeniach 

a znášať neľudské životné pod-

mienky. Zapálením sviečky si spomenieme všetci na tých, kto-

rý každý svojím spôsobom bojovali a položili svoj život. Po-

tom zavesil primátor Mgr. Richard Rybníček veniec pod pa-
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mätnú tabulu veniec a spolu s občanmi zapálil sviečky  k stene 

mestského úradu. 

vlastné poznámky 

 

Dňa 26. novembra 2012 previezli pracovníci Mestského 

hospodárstva v Trenčíne na 

Mierové námestie v Trenčí-

ne vianočný stromček, ktorý 

doteraz rástol pred mestskou 

športovou halou. Dôvodom 

výrubu smreka bolo poško-

dzovanie schodov na budove 

športovej haly. Dvanásťmet-

rový strieborný smrek pichľavý bude dotvárať sviatočného 

ducha Vianoc v centre mesta. Už tradične 7.000 žiaroviek na 

ňom rozsvieti Mikuláš za prítomnosti detí dňa 5. decembra 

2012 o 17,00 h.  

www.sme.sk 27.11 2012 

pomocná evidencia 716/1/2012 

 

Dňa 29. novembra 2012 sa konalo mimoriadne rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Jeho rokovanie viedol 

primátor Mgr. Richard 

Rybníček. 

V úvode rokovania 

mestského zastupiteľstva 

zložili JUDr. Richard 

Hulín a Josef Kolář, 

obaja  (Smer-SD). Posla-

necký sľub do rúk primá-

tora Mgr. Richarda Ryb-
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níčka, ktorí po vzdaní sa poslaneckého mandátu nahradili pos-

lancov Mgr. Renátu Kaščákovú (SaS) a Mgr. Ladislava Pavlí-

ka (Smer-SD). 

Mgr. Renáta Kaščáková sa stala poslankyňou mestského 

zastupiteľstva po voľbách v 

roku 2010. Kandidovala za 

politickú stranu Sloboda a 

Solidarita vo volebnom ob-

vode č. 3. - Sihoť I.-IV., 

Opatová, Pod Sokolice, 

Kubra, Kubrica. Mgr. Ladi-

slav Pavlík sa stal poslan-

com mestského zastupiteľstva po voľbách v roku 2010. Kan-

didoval za politickú stranu Smer – sociálna demokracia vo vo-

lebnom obvode č. 4 – Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, 

Záblatie. Obaja sa poslaneckého mandátu vzdali 15. novembra 

2012. Na ich miesta postúpili náhradníci, ktorí získali najvyšší 

počet volebných hlasov vo voľbách v roku 2010. V obvode                 

č. 3 nahradil Mgr. Renátu Kaščákovú JUDr. Richard Hulín, 

(Smer – SD) a Mgr. Ladislava Pavlíka v obvode č. 4 nahradil 

Josef Kolář (Smer – SD).  

Po tomto bode programu poslanci schválili po prerokovaní 

tieto uznesenia: 

- vymenovalo Mgr. Ladislava Pavlíka do funkcie riaditeľa 

Sociálnych služieb Mesta Trenčín, m. r. o. 

- zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012: 

navýšením bežných príjmov o 75.000 eúr.  

a) išlo o dotáciu z Európskej únie na projekt „Projektové 

vyučovanie“ Základnej školy Kubranská, 

b) bežné výdavky boli zvýšené o 69.563 eúr,  

c) bežné výdavky boli pre Zariadenie pre seniorov a Zaria-

denie opatrovateľskej služby na interiérové vybavenie.  

d) navýšené boli aj kapitálové výdavky o sumu 5.437 eúr.  

Josef Kolář a JUDr. Richard Hulín skladajú sľub do rúk primátora 
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Po zapracovaní týchto  zmien rozpočtu bol bežný rozpočet 

prebytkový vo výške +201.233 eúr.  Kapitálový rozpočet bol 

tiež prebytkový vo výške +79.711 eúr.  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo zámer vyhlásiť 

verejné obstarávanie - podprahovú zákazku na kúpu nového 

osobného automobilu. 

Predpokladaná hodnota 

zákazky je maximálne 

29.100,- eúr bez DPH. 

Na základe výsledku ve-

rejného obstarávania bu-

de uzatvorená kúpna 

zmluva. Dôvodom kúpy 

nového osobného auto-

mobilu, ktorý bude slúžiť nielen potrebám primátora, je zvý-

šená kazovosť a nespoľahlivosť súčasného Audi A6.  Ide o 9–

ročné auto, ktoré má najazdených 323.000 kilometrov. Jeho 

prevádzka je vysoko neekonomická, najmä kvôli stále častej-

ším a nákladným opravám. Spotreba tohto automobilu je 14 

litrov/100 km. Počas uplynulých 4 mesiacov musela byť dva-

krát privolaná odťahová služba, lebo auto zlyhalo. Náklady na 

opravu za posledné 3 roky dosiahli sumu takmer 6.000 eúr. 

www.trencin.sk 30.11.2012 

pomocná evidencia 731/1/2012 

 

V noci zo soboty 8. de-

cembra 2012 na nedeľu 9. 

decembra 2012 výťah 

v podchode pri hoteli Eli-

zabeth skupina neznámych 

mladíkov poškodila natoľ-

ko, že od 9. decembra 2012 

s najväčšou pravdepodob-
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nosťou až do budúceho roka budú mať opäť skomplikovanú 

situáciu minimálne ľudia na vozíčkoch a mamičky s deťmi, 

pretože výťah sa stal nefunkčným, pretože súčiastky potrebné 

k oprave sú atypické a je potrebné ich vyrobiť. 

Výťah, ktorý je bližšie k hotelu, zostal vážne poškodený 

keď silu troch mladíkov si odniesli spodné dvere výťahu, ria-

diaci panel a výhrevné teleso v šachte výťahu.  

www.sme.sk 10.12.2012 

pomocná evidencia 756/1/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne sa uskutočnilo                        

dňa 12. decembra 2012. Jeho najdôležitejšími bodmi progra-

mu bolo prerokovanie návrhu rozpočtu Mesta Trenčín na roky 

2013 - 2015 a návrhu Územného plánu Mesta Trenčín.  

Začiatok rokovania mestského zastupiteľstva patrilo vystú-

peniu koledovníkov z Folklórneho súboru „Radosť“. Pred 

uvedením návrhu rozpočtu Mesta Trenčín primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček uviedol, že za dva roky po-

klesol dlh mesta Trenčín o takmer 40 %. Na konci februára 

roka 2012 bol každý Trenčan zadlžený sumou 515 eúr a k 31. 

októbru 2012 dlh na jedného obyvateľa mesta klesol na 436 

eúr. Celková výška dlhu zostala v súčasnosti 24,2 milióna eúr, 

čo je dokonca menej, ako tomu bolo na konci roka 2008, kedy 

bol Trenčín zadlže-

ný sumou 26,5 mi-

lióna eúr, čo zna-

mená 477 eúr na 

jedného občana. 

V Trenčíne sa napo-

sledy valorizovali  

miestne  dane  a  

poplatky za odpad 

v roku 2012, k čomu 
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Mesto Trenčín muselo pristúpiť po mnohých rokoch. S pos-

lancami sme sa zhodli na tom, že nebudeme prenášať ťarchu 

dlhov mesta na občanov. Preto sa ani dane, ani poplatky na 

rok 2012 zvyšovať nebudú, povedal Mgr. Richard Rybníček.  

Od 1. januára 2013 nedôjde k zmene ani platu primátora 

Trenčína, ktorý má i naďalej najnižší plat spomedzi všetkých 

krajských primátorov. Od 1.júna 2011 poberá mesačnú mzdu 

na úrovni zákonného minima. Mesačná mzda primátora Tren-

čína bola v tomto roku 2.508 eúr. O zníženie platu ešte pred 

rokom a pol požiadal z vlastnej iniciatívy. „Urobil som to z 

dôvodu veľmi zlej finančnej situácii mesta a tiež z pres-

vedčenia a solidarity s občanmi, ktorí trpezlivo znášali nemalé 

úsporné opatrenia. Ale urobil som to nielen ja, ale aj poslan-

ci,“ povedal Mgr. Richard Rybníček.  

Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva sa dokon-

ca vzdali nákupu nových notebookov a naviac na návrh pred-

sedu poslaneckého klubu Smer – sociálna demokracia                   

PaedDr. Daniela Beníčka sa v rozpočte na budúci rok znižuje 

v položke „Mzdy“ pre mestský úrad a mestskú políciu o 5 %. 

Rovnako budú znížené aj odmeny mestským poslancom.  

„Keď k tomu všetkému pridáme skutočnosť, že sa mestu 

Trenčín za dva roky podarilo znížiť dlh o 40 %, tak potom 

mesto Trenčín je 

príkladom pre celé 

Slovensko a aj pre 

Vládu Slovenskej 

republiky. Vyzýva 

samosprávy, aby 

šetrili aj na vlast-

ných mzdách. My 

v Trenčíne to už 

dávno robíme, a to 

tak, že nižšie sa už 
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ísť v našom prípade nedá. Mesto Trenčín urobilo najväčšiu re-

formu a ozdravenie verejných financií,“ povedal trenčiansky 

primátor.  

www.sme.sk 13.12.2012 

pomocná evidencia 774/1/2012 

 

Transparency  International  Slovensko zhodnotila, jedno-

sto najväčších samospráv ako sú ich vedenia naklonené k 

otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom. Rebrí-

ček bol založený na hodnotení poskytovania informácií obca-

mi na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi za-

vedených protikorupčných mechanizmov. Mesto Trenčín pod-

ľa týchto kritérií postúpilo o 22 miest. Kým v roku 2010 bolo 

na 40. mieste, v roku 2012 sa umiestnilo na 18. mieste v re-

bríčku transparentnosti. 

www.sme.sk 13.12.2012 

pomocná evidencia 779/1/2012, 780/1/2012 

 

Zamestnanci Mestského úradu v Trenčíne vianočné odme-

ny nedostali. Mesto Trenčín nevyplatilo svojím zamestnancom 

koncoročné odmeny ani 13. respektíve 14. plat. Pri odmeňo-

vaní postupovalo v zmysle Poriadku odmeňovania zamestnan-

cov mesta Trenčín v súlade so Zákonníkom práce. Pracovníci 

dostali iba základnú mzdu a motivačnú zložku mzdy. 

Ani v budúcom roku 2013 si zamestnanci mesta neprilep-

šia. Na základe rozhodnutia poslancov im platy v roku 2013 

klesnú o približne 5 %, rovnako ako mestským poslancom a 

policajtom. Mesto Trenčín bude dodržiavať podmienky Me-

moranda uzatvoreného medzi vládou Slovenskej republiky, 

Združením miest a obcí Slovenska a samosprávami, na zákla-

de ktorého znížilo rozpočet na osobné výdavky o viac                   

ako 5 %. 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
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Od nového roka 2013 sa nezmení ani plat primátora Mgr. 

Richarda Rybníčka. Má teda i naďalej najnižší plat spomedzi 

všetkých krajských primátorov. Od 1. júna 2011 poberá me-

sačnú mzdu na úrovni zákonného minima 2.508 eúr. O zníže-

nie platu ešte pred rokom a pol požiadal z vlastnej iniciatívy. 

www.sme.sk 17.12.2012  

pomocná evidencia 781/1/2012 

 

Po období dvoch rokov skracovania výdavkov, v ktorých 

Mesto Trenčín len s námahou zabezpečovalo základné vitálne 

funkcie samosprávy, počíta budúci rozpočet na 2013 aj s in-

vestíciami a miernym rozvojom. 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček predpo-

kladá v budúcom roku 2013 so zvyšovaním investícií, čo hod-

notí tak, že „Mesto si zoberie úver, z ktorého by sa malo zain-

vestovať niekoľko rekonštrukcií striech materských a základ-

ných škôl, vstup do nemocnice, rozšírenie dvoch cintorínov, 

zrekonštruovanie komplikovanej križovatky na Kukučínovej 

ulici tak, aby tam nedochádzalo k smrteľným úrazom 

a vybuduje sa niekoľko chodníkov.“  

Zároveň dodal, že „v budúcom roku 2013 sa začne rekon-

štrukcia železnice na rýchlosť 160 km/h, čo sa v roku 2013 

dotkne najmä Ulice Pred poľom a mestskej časti Opatová. 

Riešiť sa bude komplikovaný a nebezpečný železničný prie-

chod pre peších, kde bude realizovať podjazd. K predpokla-

daným investíciám treba spomenúť stavbu nového cestného 

mosta cez Váh, rekonštrukciu železničnej trate a rekonštrukciu 

autobusového nástupišťa, čo znamená, že v najbližších troch 

rokoch prídu do Trenčína investície za viac ako 300 miliónov 

eur.“ 

www.sme.sk 18.12.2012  

pomocná evidencia 783/1/2012 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11183002&ids=6
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Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12. de-

cembra 2012 schválili programový rozpočet mesta na budúci 

rok 2013.  

Do schváleného rozpočtu: 

-  zahrnuli zníženie mzdových výdavkov na zamestnancov 

mesta, mestských policajtov, ale aj na odmeny poslancov v 

zmysle memoranda podpísaného medzi Združením miest a 

obcí Slovenska a slovenskou vládou.  

- disproporciu medzi schodkom kapitálového a prebytkom 

bežného rozpočtu bude musieť mesto vykryť prijatím úve-

ru. 

- na návrh poslanca Daniela Beníčka schválili poslanci: 

a) zníženie nákladov na mzdové výdavky pracovníkov 

mestského úradu a zamestnancov mestskej polície viac 

ako o 5 %; 

b) zníženie základných odmien poslancov mestského za-

stupiteľstva o 5 %. 

-   poslanec Pavel Kubečka navrhol, aby 15.000 eúr, ktoré 

boli v rozpočte pôvodne vyčlenené na nákup nových note-

bookov pre poslancov mestského zastupiteľstva, aby boli 

použité na výdavky v detských jasliach a vykrytie nákladov 

v sociálnej oblasti. 

-  poslanci neschválili návrh Jána Babiča, ktorý chcel znížiť 

príspevok Mesta Trenčín na hudobný festival „Pohoda“ a 

na Medzinárodný filmový festival „Art Film Fest“ zhodne 

o 3.000 eúr a sumu 6.000 eúr presunúť na organizačné za-

bezpečenie jubilejného 20. ročníka džezového festivalu 

„Jazz pod hradom“.  

Rozpočet na rok 2013 počíta so schodkom vyše 1,82 milió-

na eúr, pričom prebytok bežného rozpočtu by mal byť 418.426 

eúr a schodok kapitálového rozpočtu sa predpokladá na úrovni 

viac ako 2,24 milióna eúr.  
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V roku 2013 sa uvažuje o prijatie investičného úveru vo 

výške 3,5 milióna eúr na realizáciu nových investičných akcií 

rozpočtovaných v rámci kapitálových výdavkov. Bez prijatia 

úveru by nebolo možné tieto investičné akcie zrealizovať, na-

koľko kapitálové príjmy sú určené výhradne na splátky záväz-

kov mesta. Zároveň sa zdôrazňuje, že aj prijatím investičného 

úveru sa počíta v roku 2013 so znížením celkového dlhu mesta 

Trenčín, keďže splátky záväzkov z minulých rokov budú vyš-

šie ako výška prijatého úveru, uvádza sa v dôvodovej správe k 

rozpočtu s tým, že na splátky úverov dá mesto v budúcom ro-

ku v zmysle zmluvných podmienok 1,7 milióna eúr. 

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 12. de-

cembra 2012 vystúpil, poverený rektor Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jo-

zef Habánik, PhD. na ktorom podal poslancom 

mestského zastupiteľstva informáciu o stabilizo-

vaní situácie na Trenčianskej univerzite Alexan-

dra Dubčeka, o príprave na komplexnú akreditá-

ciu v roku 2014 a o zavádzaní hodnotenia kvality podľa me-

dzinárodných noriem ESG. 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček potvrdil 

vzájomnú spoluprácu medzi Trenčianskou univerzitou Ale-

xandra Dubčeka a Mestom Trenčín  k prospechu obyvateľov 

mesta a trenčianskeho regiónu. Spolupráca medzi Trenčian-

skou univerzitou Alexandra Dubčeka a samosprávou Mesta 

Trenčín sa stáva dôležitým míľnikom v ďalšom zvyšovaní 

kvality vysokoškolského vzdelania v trenčianskom regióne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 787, 788/1/2012 
 

Počet detí narodených v Trenčíne zvyčajne každým rokom 

mierne stúpal, ale v roku 2012 sa tento trend zastavil, keď detí 

na svet prišlo menej ako rok predtým. Toto konštatovanie po-

tvrdzuje aj uvedená štatistika: 
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v roku 2009 prišlo na svet 1.528 detí, 

v roku 2010 prišlo na svet 1.625 detí, 

v roku 2011 prišlo na svet 1.650 detí 

v roku 2012 prišlo na svet 1.628 detí. 

Kým počet narodených detí klesol, počet sobášov stúpol. V 

roku 2011 si „áno“ povedalo 256 párov, vlani to bolo 277 pá-

rov a rozviedlo sa 93 párov.  

V meste Trenčín mierne stúpla aj úmrtnosť, keď bolo evi-

dovaných 1.028 úmrtí, čo je o 22 viac ako v roku 2011.  

Celkový počet obyvateľov krajského mesta mierne klesol, 

ale stále si však drží nad hranicu 55-tisíc. Trenčín mal k 1. ja-

nuáru tohto roka 55.523 obyvateľov, čo je o 14 menej ako na 

začiatku roka 2011. 

www.sme.sk 08.01.2013  

pomocná evidencia 795/1/2012 

 

Trenčania svojim deťom v roku 2012 opäť vyberali mená 

podľa posledných trendov. Mená Jakub a Sofia ani po rokoch 

nie sú na ústupe. Aj vlani boli u trenčianskych rodičov tými 

najobľúbenejšími. Okrem Jakubka dostali chlapci najčastejšie 

mená Adam, Martin, Lukáš a Matúš. 

Pri dievčatkách kraľuje Sofia, stále obľúbené sú Nela, Na-

tália, Ema a Karolína. Zdá sa, že tradičné slovenské mená 

ako Jozef, Ján, Anna či Mária slovenskí rodičia veľmi neob-

ľubujú. 

Trenčianske noviny 18.01.2013  

pomocná evidencia 800/1/2012 
 

 
 


