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Verejno-spoločenský život 

 

Do nového roka 2013 sa pretancovalo na Mierovom námes-

tí takmer dve tisíc ľudí piesňou „Gangam Style“ vo výbornej 

nálade. 

Silvestrovská diskotéka odštartovala o 21:00 h na Miero-

vom námestí. Ľuďom neprekážalo ani chladné počasie a zabá-

vali sa tradične 

aj s fľašami či 

pohármi alko-

holu v rukách. 

Dominovala 

najmä mlad-

šia generácia, 

ale zabaviť sa 

prišli aj starší 

Trenčania. 

Keďže vedenie 

mesta stále šet-

rí, preto tak ako vlani ani tento rok nepripravilo ohňostroj. 

Napriek tomu pár sekúnd po polnoci vystrelilo k nebu desiatok 

svetlíc a malých ohňostrojov, nechýbali ani dymovnice, ktoré 

si so sebou priniesli ľudia. 

Celkové náklady na silvestrovské oslavy trenčiansku radni-

cu vyšli na 400 eúr. I napriek tomu však to neovplyvnilo náv-

števnosť účasť baviacich sa ľudí, lebo na Silvestra 2012 sa na 

námestie prišlo zabávať viac ľudí ako po minulé roky, kedy 

radnica organizovala klasický program s koncertmi a ohňo-

strojom. 

O pokojný priebeh záverečných hodín tohto roka sa starala 

mestská a štátna polícia. Podľa jedného z hliadkujúcich poli-

cajtov sa oslava konca roka niesla síce v bujarej atmosfére, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11222124&ids=6
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napriek tomu, ale nezaznamenali žiadne závažnejšie problé-

my.  

www.sme.sk 01.01.2013  

pomocná evidencia 1/1/2013 

 

Dňa 1. januára 2013 bolo na Gynekologicko-pôrodníckej 

klinike Fakultnej nemocnice Trenčín rušno, keď na svet prišlo 

šesť chlapcov a tri dievča-

tá. Prvým bábätkom naro-

deným len jednu hodinu  

a 14 minút po polnoci bol 

Samuel Letko zo Selca. 

Chlapček sa narodil 

s váhou 3.720 g a výškou 

51 cm. K životu sa smelo 

hlásila aj Alžbeta Kaliňáková, prvá občianka Trenčína, ktorá 

uzrela svetlo sveta o 15.47 h. Vážila 

3.960 g a merala 51 cm. Okrem blíz-

kej rodiny dňa 3. januára 2013 jej  

prišiel osobne popriať pevné zdravie, 

šťastie primátor Mgr. Richard Ryb-

níček. Alžbetkinej mame Kataríne 

zablahoželal k narodeniu zdravého 

dieťatka a odovzdal jej okrem voňa-

vej kytice aj zlatú retiazku pre malú 

slečnu.  

www.trencin.sk 03.01.2013 

pomocná evidencia 4/1/2013 

 

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v po-

slednom týždni roku 2012 stalo 22 dopravných nehôd, pri kto-

rých nikto nezomrel a nikto neutrpel ani ťažké zranenia. A tak 

bilancia úmrtí v dôsledku dopravných nehôd sa tak minulý rok 

Katarína Kaliňáková s dcérkou Alžbetkou 

http://www.trencin.sk/
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zastavila na čísle 32 úmrtí, čo je o jedného usmrteného viac, 

ako v roku 2011. Treba konštatovať, že počet dopravných ne-

hôd medziročne klesol o 191 nehôd na minuloročných 1244. 

Vlani sa na cestách Trenčianskeho kraja ťažko zranilo 79 ľudí, 

medziročne o sedem viac zranených. Z 32 usmrtených bol je-

den motocyklista, osem chodcov, päť cyklistov. 

V roku 2012 zomrelo na slovenských cestách 296 ľudí, čo 

je o 28 menej, ako v roku 2011. Na Slovensku sa vlani stalo 

13.935 dopravných nehôd (medziročný pokles o 1066), ťažko 

sa pri nich zranilo 1.093 ľudí, medziročne o 75 menej. Najviac 

obetí si v minulom roku vyžiadali cesty Trnavského samo-

správneho kraja, kde pri dopravných nehodách zomrelo 48 ľu-

dí. Najmenej ľudí počtom 28 osôb zomrelo na cestách Brati-

slavského samosprávneho kraja. 

www.sme.sk 07.01.2013  

pomocná evidencia 9/1/2013 

 

Mesto Trenčín si v rebríčku transparentnosti samospráv v 

projekte „Otvorená samospráva“ v hodnotení 100 najväčších 

slovenských samospráv za dva roky polepšilo o 22 miest. Zo 

40. miesta spred komunálnych volieb v roku 2010 postúpilo v 

najnovšom hodnotení „Transparenty International“ na 18. 

priečku. V hodnotení išlo o jedenásť oblastí od poskytovania 

informácií o práci úradu a poslancov, možnosti zapojenia ve-

rejnosti do diskusie a otvorenosti verejného obstarávania cez 

personálnu politiku, prenájmy majetku po udeľovanie grantov 

a dotácií. 

Asi polovicu výsledku tvorilo hodnotenie kvality informá-

cií na mestských webových stránkach, ďalších 40 % odpovede 

na infožiadosti pod menom Transparency International 

a zvyšok  zvyšok tvorili verejné dáta, napríklad o tendroch od 

Úradu pre verejné obstarávanie. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11240124&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11240126&ids=6
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Najtransparentnejším mestom Slovenska bola podľa hodno-

tenia Transparenty International mesto Šaľa pred Martinom a 

Rožňavou. Z Trenčianskeho samosprávneho kraja bola naj-

transparentnejšia Prievidza, ktorá sa spomedzi hodnotených 

slovenských miest Slovenska umiestnila na 14. mieste. 

www.sme.sk 06.01.2013 

pomocná evidencia 10/1/2013 

 

Pod ťarchou ťažkého snehu sa v noci zo 14. na 15. januára 

2013 podlomila konštrukcia prístrešku pre cestujúcich na au-

tobusovom nástupišti v Trenčíne. Pracovníci Slovenskej auto-

busovej dopravy Trenčín 15. januára 2013 prístrešok demon-

tovali. 

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej autobusovej do-

pravy Trenčín Ivana Strelcová, v noci došlo k deštrukcii stĺ-

pikov, keď na autobusovom nástupišti nikto nebol. Prístrešok 

však nespadol, bol len dokrútený. Preto pomocou brúsky bol 

demontovaný a odstránený. Následne pracovníci skontrolovali 

aj ostatné prístrešky a tie boli v poriadku.  

Záverom treba dodať, že autobusová stanica pre prímestskú 

autobusovú dopravu v Trenčíne podstúpi v roku 2013 rozsiah-

lu rekonštrukciu. 

www.sme.sk 15.01.2013  

pomocná evidencia 31/1/2013 

 

S prieskumom verejnej mienky pre voľbu primátora začali 

na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka na jeseň v roku 2010 pred poslednými komunálnymi 

voľbami. Ako povedal politológ PhDr. Miroslav Řádek, 

PhD., jeho cieľom bolo skompletizovať výsledky komunál-

nych volieb v rámci Trenčína. „Rozhodol som sa, že prieskum 

pripravíme so študentmi ako originálnu aktivitu, pretože na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11240123&ids=6
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Slovensku neexistuje žiadny pravidelne robený komunálny 

prieskum.“ 

Anketármi sa stali študenti politológie, ktorí robili prie-

skum medzi obyvateľmi Trenčína. V roku 2010 oslovili vzor-

ku približne 1200 respondentov, vlani ich bolo viac ako 900. 

Výsledky sú podľa PhDr. Miroslava Řádka, PhD. relevantné, 

keďže celospoločenské prieskumy vychádzajú zo vzorky 1200 

až 1500 respondentov. „Deväťsto opýtaných je stále relevant-

ná vzorka na to, aby sme dokázali zachytiť, ako sa vyvíja pod-

pora jednotlivých kandidátov,“ vysvetlil politológ. 

Súčasnému primátorovi Mgr. Richardovi Rybníčkovi od-

hadli pred voľbami podporu viac ako 50 %. V skutočnosti 

však dosiahol viac ako 70 %. Politológ to vysvetľuje faktom, 

že v čase zbierania dát bol medzi kandidátmi aj Ing. Ľubomír 

Žabár (Smer - SD), ktorý krátko pred voľbami odstúpil. „My 

sme mu namerali konkrétnu voličskú podporu, následne sa, ale                    

Ing. Ľubomír Žabár vzdal kandidatúry, ktorý mal okolo 15 % 

a Mgr. Richard Rybníček viac ako 50 %. Preto nám bolo jas-

né, že jeho podpora môže byť vysoká.“ 

Prvé dva prieskumy sa týkali ľudí, ktorí kandidovali v pri-

mátorských voľbách v roku 2010. Zmena nastala vlani, keď do 

prieskumu zaradili Mgr. Renátu Kaščákovú (Sloboda 

a Solidarita) a Bc. Tomáša Vaňa (Ľudová strana – Hnutie za 

demokratické Slovensko), ako bývalých viceprimátorov Tren-

čína a ľudí, ktorí by mohli byť potenciálnymi kandidátmi na 

primátora Trenčína. Mgr. Renáta Kaščáková dostala zhruba 10 

% podporu a Tomáš Vaňo 7 %. V mediálnom  spore, ktorí 

dvaja bývalí viceprimátori mali, viac oslovila voličov Mgr. 

Renáta Kaščáková.  

Do prieskumu boli  zaradení kandidáti Ing. Branislav Celler 

(Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 

strana), Ing. Ján Krátky (Kresťansko-demokratické hnutie) 

a Ing. Ľubomír Žabár (Smer – Sociálna strana), keďže tieto 
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politické strany neohlásili iných kandidátov na post primátora. 

Ak by sa pravicové strany dohodli na jednom spoločnom kan-

didátovi, mohli by dosiahnuť vo voľbách zaujímavé číslo, 

keďže každý z nich mal okolo 10 %, konštatoval politológ. 

Podpora súčasného primátora síce za posledné roky pokles-

la, ale je stále jasným favoritom spomedzi uvedených kandidá-

tov. To, že prijímal skôr škrty v rozpočte a zavádzal šetriace 

opatrenia, mu do istej miery zmenšilo podporu. V roku 2011 

bola okolo 54 %, vlani približne 46 %. Prijímal rozhodnutia, 

ktoré nemuseli byť populárne, ale zdá sa, že ešte stále ich ve-

rejnosť chápe.“  

Meno terajšieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka by sa 

malo objaviť aj v najbližších voľbách v roku 2014. Podľa jeho 

slov bude opäť kandidovať, ak mu to dovolí zdravie. „Výsled-

ky prieskumu ma tešia. Som rád, že ľudia cítia, že všetky tie 

ťažké zmeny boli  v prospech nich a mesta,“ povedal Mgr. Ri-

chard Rybníček. 

Zaujímavé je zloženie voličov. Zatiaľ, čo Mgr. Richard 

Rybníček oslovil všetky vekové kategórie a voličov celého 

spektra politických strán, tak Mgr. Renátu Kaščákovú by voli-

la skôr mladšia a stredná generácia, Ing. Jána Krátkeho, by vo-

lili starší ľudia. Rovnako je na tom napríklad aj Bc. Tomáš 

Vaňo Vaňo. Ing. Žabára by podporili prevažne voliči Smeru. 

www.sme.sk 28.01.2013  

pomocná evidencia 46/1/2013 

 

Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi tradičných 

vystavovateľov na veľtrhu cestovného ruchu „ITF Slova-

kiatour“. Na 19. ročníku veľtrhu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 

24. až 27.januára 2013, sa Trenčiansky samosprávny kraj 

predstavil vo vlastnej expozícii v hale B2 Incheby v Bratislave 

ako „Kraj Pohody“ s podtitulom „Vesmír na dosah“. 
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  Expozíciu otvoril predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. V otváracom príhovore 

povedal „náš kraj sa 

pravidelne zúčastňu-

je na tejto výstave, 

pretože turistický 

ruch je dôležitou 

činnosťou, ktorá 

podporuje rozvoj 

regiónu, jeho eko-

nomiku  a zamest-

nanosť. A náš kraj 

rozhodne má dosť 

atraktivít, ktorými 

sa môže pochváliť – osobnosťami, krásnou prírodou, kultúr-

nymi pamiatkami či rôznymi zaujímavými činnosťami.“  

Takými lákadlami sú napríklad kompletné ponuky liečeb-

ných kúpeľov a vo výstavnej expozícii sa predstavili Kúpele 

Bojnice a Kúpele Nimnica. Stálym magnetom sú hrady 

a zámky. Svoju ponuku predstavili Trenčianske múzeum a 

Slovenské národné múzeum 

- Múzeum Bojnice. Náv-

števníci dostali informácie 

o podujatiach, ktoré sa 

na týchto obľúbených mies-

tach chystajú v priebehu ro-

ku 2013. Špecifickým prv-

kom v tohtoročnom výstav-

nom stánku bola Hvezdáreň 

Partizánske. Toto špičkové zariadenie,  jediné svojho druhu 

v kraji má stále viac návštevníkov medzi študujúcou mládežou 

a milovníkmi astronómie. S cezhraničným partnerom zo Zlín-

skeho kraja je realizovaný projekt „Obloha na dlani“ a ponú-
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kajú programy pod spoločným názvom „Vesmír na dosah“. 

Hvezdáreň presiahla rámec vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, 

stáva sa tiež cieľom turistov, ktorí navštívia blízke kúpele, 

športovcov, ktorí prídu na letisko a podobne.  

Na ďalšie spoločné projekty partnerských krajov upozor-

nil aj hosť slávnostného otvorenia – zlínsky hejtman MVDr. 

Stanislav Mišák, keď povedal “vo vašom kraji je krásne. Vše-

tci tam radi chodíme, ale 

aj náš kraj ponúka náv-

števníkom výnimočné  

zážitky či ho už  navštívi-

te na jar, v lete, na jeseň 

alebo v zime...“. Na dô-

kaz svojich slov pozval 

všetkých návštevníkov do 

osobitnej expozície Zlín-

skeho kraja, situovanej 

len pár metrov od  stánku Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja.  

        Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH potom ocenil tri osobnosti z radov tých, 

ktorí sa svojou činnos-

ťou pričinili o rozvoj re-

gionálneho cestovného 

ruchu a šíria dobré meno 

kraja na Slovensku 

a v zahraničí. V tomto 

roku prevzali Ďakovné 

listy predsedu Tren-

čianskeho samospráv-

neho kraja   Anna Kar-

došová za dlhoročné pôsobenie v oblasti cestovného ruchu 

a rozvoju destinačného manažmentu v Trenčianskom samo-

hosťom slávnostného otvorenia bol zlínsky hejtman MVDr. S. Mišák 

vyznamenané osobnosti s predsedom TSK  MUDr. Pavlom Sedláčkom 
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správnom kraji, Mária Zálešáková, za dlhoročné pôsobenie 

v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky k rozvo-

ju destinačného manažmentu v Trenčianskom samosprávnom 

kraji, Ivan Bulík, za prínos k rozvoju domáceho cestovného 

ruchu a skvalitňovanie podmienok pre pobyty v prírode, pešiu 

turistiku, cykloturistiku a skialpinizmus. Počas otváracieho 

výstavného dňa oživili svojím programom mažoretky 

z Prievidze, semifinalista súťaže SuperStar Jerguš Oravec, 

hráči na trombity z Chrenovca-Brusna, drotár, sokoliari 

a degustácia vín. Expozíciu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja navštívili  počas otváracieho dňa aj viaceré významné 

osobnosti na čele s pre-

zidentom Slovenskej re-

publiky Ivanom Gašpa-

rovičom, štátnym ta-

jomníkom Ministerstva 

dopravy, výstavby a re-

gionálneho rozvoja Slo-

venskej republiky Fran-

tiškom Palkom či tr-

navským županom Ti-

borom Mikušom. Zastavili sa tam aj viacerí primátori 

a starostovia z Trenčianskeho kraja. Veľký záujem o výstavný 

stánok Trenčianskeho samosprávneho kraja prejavil aj noviná-

ri z centrálnych i regionálnych médií. Návštevníci podujatia si  

so záujmom prezerali propagačné materiály, ktoré pozývajú 

všetkých na osobnú návštevu Kraja pohody. 

www.tsk.sk  25.01.2013 

pomocná evidencia 46/1/2013 

 

Ustanovujúce zasadnutie Fóra akčnej mládeže sa uskutoč-

nilo dňa 23. januára 2013 na Mestskom úrade v Trenčíne za 

účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vice 

trenčiansku expozíciu navštívil prezident SR Ivan Gašparovič 

http://www.tsk.sk/
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primátora JUDr. Rastislava Kudlu  a PaedDr. Daniela Be-

níčka  s cieľom naštartovať spoluprácu Mesta Trenčín  

s mládežou a jej zástupcami. Ich spoločnou úlohou by malo 

byť vytvorenie podmienok pre rozvoj participácie a zlep-

šovanie života mladých ľudí v meste. 

Na stretnutí zástup-

covia žiackych škol-

ských rád stredných 

škôl, občianskych zdru-

žení, ktoré sa venujú 

deťom a mládeži, ne-

ziskových organizácií 

a členovia Komisie 

mládeže a športu pri 

Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne prerokovali návrh Kon-

cepcie práce s mládežou mesta Trenčín na roky 2013 – 2020 

zvolili si svojho predsedu a dvoch podpredsedov. Rokovanie 

viedla Silvia Štefániková z Krajského centra voľného času 

v Trenčíne. 

Za predsedu bol zvolený Ivan Vodička z občianskeho 

združenia Demas. Prvou podpredsedníčkou Viviane Schima 

zo Strednej zdravotníc-

kej školy v Trenčíne a 

druhým podpredsedom 

Dominik Souhrada zo 

skupiny Parkour Free-

run.  

Záverom treba do-

dať, že Fórum akčnej 

mládeže mesta Trenčín 

je otvorené pre všetky inštitúcie pracujúce s mládežou, nefor-

málne skupiny mladých ľudí, občianske združenia i ďalšie ne-

ziskové organizácie, ktoré sa venujú mladým.  
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www.trencin.sk 04.02.2013 

Info Trenčín 04.02.2013 

pomocná evidencia 55/1/2013 

 

Trenčianski mestskí poslanci sa v roku 2013 stretli prvýkrát 

na rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva dňa 8. februára 

2013.  

Na jeho rokovaní mestskí poslanci schválili: 

- Koncepciu rozvoja práce s mládežou mesta Trenčín na roky 

2013 – 2020. Jej najdôležitejším prvkom je podpora účasti 

mládeže na riadení spoločnosti v meste a ich výchova k ak-

tívnemu občianstvu. Koncepcia sa bude napĺňať prostred-

níctvom tvorby ročných akčných plánov v oblasti rozvoja 

práce s mládežou; 

- že sa nebudú rozširovať sobášne miesta o ďalšie alternatí-

vy, keď okrem obradnej siene na mestskom úrade budú 

môcť Trenčania uzavrieť manželský zväzok v Delovej Baš-

te, Barborinom paláci, na hradnom nádvorí Trenčianskeho 

hradu a v priestoroch hotela Elizabeth; 

- výpožičku troch pozemkov na sídlisku Noviny pre spoloč-

nosť HOSS CORP, a.s. Trenčín za účelom vybudovania a 

prevádzkovania športovo-relaxačného areálu, golfového 

areálu a verejného parkoviska. Predpokladaný rozsah in-

vestície  je minimálne 1 milión eúr, pričom investícia do 

športovo-relaxačného areálu a verejného parkoviska bude 

vo výške minimálne 100 tisíc eúr. 

www.trencin.sk 11.02.2013 

pomocná evidencia 61/1/2013 

 

Trenčiansky samosprávny kraj sa  v  dňoch 7. – 10. febru-

ára 2013 zúčastnil 22. ročníka medzinárodného veľtrhu ces-

tovného ruchu „Holiday World“ v areáli holešovického vý-

staviska Praha.  Veľtrh prebiehal súčasne s 18. ročníkom veľ-
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trhu „Golf Show“ a 7. ročníkom „Top Gastro  & Hotel“. 

Oficiálnym partnerom tohto ročníka bolo mesto Praha. 

Vo vlastnej expozícii  prezento-

val Trenčiansky kraj viaceré mestá, 

zariadenia a organizácie z regiónu 

ponúkajúce kvalitné služby, kultúrne 

atraktivity a oddych. Predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH pri-

vítal osobne v expozícii viacerých 

vzácnych hostí – veľvyslanca Slo-

venskej republiky v Českej republike Petra Brňa, ministra pre 

miestny rozvoj Českej republiky 

Kamila Jankovského, ktorý záro-

veň prevzal záštitu nad veľtrhom,  

a ministra poľnohospodárstva Čes-

kej republiky Petra Bendla.  Náv-

števníci prejavili najväčší záujem 

najmä o možnosti pobytov v našich 

regionálnych kúpeľoch -  Nimnica, 

Bojnice, Trenčianske Teplice,  ti-

pov na rodinné výlety a cyklotrasy, návštev hradov a zám-kov. 

Veľkú pozornosť upútal  kalendár Trenčianskeho samo-

správneho kraja pre rok 2013 venovaný architektovi Dušanovi 

Samovi Jurkovičovi – zakladateľo-

vi modernej slovenskej architektú-

ry.  Kalendár bol vydaný pri príleži-

tosti 145. výročia  jeho narodenia 

a prezentoval fotografie jeho archi-

tektonickej tvorby na Slovensku 

i v Čechách.  

Tento rok prilákal veľtrh takmer 

34 tisíc návštevníkov a celkom 894 
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vystavovateľov a zastúpených bolo 46 krajín sveta. To, že sa 

nám darí predstaviť  Trenčiansky samosprávny kraj a jeho  tu-

ristický potenciál na patričnej odbornej úrovni v medziná-

rodnej konkurencii potvrdzuje i fakt, že  už niekoľko rokov 

máme stálych návštevníkov v návšteve expozície, ktorí  sa  s  

obľubou vracajú a vyhľadávajú hodnotné propagačné materiá-

ly kraja. 

www.tsk.sk 14. februára 2013 

pomocná evidencia 64/1/2013 

 

Dňa 19. februára 2013 sa v Kultúrnom centre Aktivity 

Trenčín - Juh stretli občania so zámerom založiť „Občianske 

združenie Priateľov zvierat a prírody“ pre realizáciu ich 

záujmov. Skupina ľudí rovnakého zmýšľania a vzťahu 

k zvieratám a k prírode sa rozhodla svoje záujmy zastrešiť in-

štitúciou, ktorá by umožnila spojiť ich aktivity a rozšíriť prí-

padnú spoluprácu s inými subjektmi s podobným zameraním. 

Iniciatíva vzišla zo skupiny pravidelne sa stretávajúcich maji-

teľov psov, s predstavou rozšíriť ich rady o majiteľov ostat-

ných domácich miláčikov a milovníkov prírody.  

Na Ustanovujúcom valnom zhromaždení „Občianskeho 

združenia Priateľov zvierat a prírody“ podpísalo prihlášky               

22 občanov a mnoho ďalších prejavilo svoj záujem žiadosťou 

o zaslanie prihlášok. Súčasne bolo zvolené vedenie združenia 

– predseda Katarína Nemčeková, podpredseda Ing. Ľubo-

mír Brezovský. Podľa stanov združenia členom združenia sa 

môže stať každý občan alebo združenie občanov s podobnými 

záujmami. Cieľom združenia je podporovať chov domácich 

zvierat a spoločenských plemien psov, prispievať aj 

k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných 

bariér medzi obyvateľmi...  

Hlavnou úlohou združenia Občianskeho združenia Priate-

ľov zvierat a prírody: 
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- je aktívna osveta o chove domácich zvierat, ako aj spoluna-

žívanie s ostatnými spoluobčanmi, 

- oboznamovať záujemcov o druhoch a vhodnosti chovu do-

mácich zvierat, 

- spolupracovať so školami a v rámci výučby prírodopisu,  

- oboznamovať deti s povahou a poslaním chovu psov 

a ostatných domácich zvierat,  

- poskytovať odborné prednášky o chove domácich zvierat 

s poradenskou službou,  

- zastupovať záujmy chovateľov domácich zvierat na verej-

nosti, poradenstva vo sfére legislatívy,  

- organizovať kultúrno-spoločenské akcie a turistické aktivi-

ty,  

- pomáhať a chrániť nájdené zvieratá a v tomto zmysle spo-

lupracovať s ostatnými združeniami poskytujúcimi pomoc 

nájdeným a týraným zvieratám,  

- podporovať návrhy na spravodlivú úpravu legislatívy týka-

júcej sa chovu domácich zvierat, 

- podporiť žiadosť o vyhradenie priestoru pre Cintorín do-

mácich zvierat v katastrálnom území mesta Trenčín. 

Občianske združenie Priateľov zvierat a prírody bude pra-

videlne prostredníctvom webovej stránky informovať o svojej 

činnosti verejnosť, čo určite prispeje k hlbšiemu porozumeniu 

a vzájomnému rešpektu obyvateľov mesta.  

príspevok Jána Babiča 

pomocná evidencia 77/1/2013 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

uskutočnilo dňa 25.februára 2013 na svojom 22. zasadnutí v 

tomto funkčnom období. 

V rámci majetkových prevodov poslanci schválili:  
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- zverenie majetku z ukončených investičných akcií do sprá-

vy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. V Správe ciest Trenčianskeho samo-

správneho kraja sa 

zverený majetok na-

výšil o 5 rekonštruo-

vaných a modernizo-

vaných úsekov ciest 

z eurofondov. Re-

konštrukciou 66,5 

km ciest sa tak maje-

tok Správy ciest 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja navýšil o 13, 1 milióna eúr.  

- navýšili hodnotu majetku Verejnej knižnice Michala Rešet-

ku o zrekonštruovanú budovu na Jaselskej ulici v Trenčíne 

a majetok Športového gymnázia v Trenčíne sa rozšíril o re-

konštruovanú kotolňu školského internátu.  

- prevod nehnuteľného a hnuteľného majetku Strediska Slo-

venskej správy ciest Púchov do Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

- po trinástich neúspešných ponukových konaniach sa poda-

rilo predať jedinému záujemcovi aj prebytočný nehnuteľný 

majetok v katastrálnom území Valaská Belá, ktorý je v 

správe CSS Nitrianske Pravno; 

- a predaj prebytočného nehnuteľného majetku v obci Lúka 

firme Coca Cola. 

Regionálny parlament potom schválil: 

1) návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Ško-

lu prírody v Kľačne k 30. júnu 2013.  

2) dodatky k Organizačným poriadkom piatich stredných škôl, 

ktoré nimi prispôsobili svoje počty zamestnancov ku klesa-

júcemu počtu žiakov;  
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3) realizáciu a spolufinancovanie ďalších nových europrojek-

tov. V rámci Regionálneho operačného programu ide o: 

-   rekonštrukciu štyroch úsekov ciest: od hranice Žilinské-

ho samosprávneho kraja do obce Nitrianske Pravno,  

-  Krásno – Turčianky, Nové Mesto nad Váhom – Stará 

Turá  

-  Veľké Uherce – Skýcov.  

4) k modernizácii vzdelávania v stredných školách by malo 

prispieť 16 nových projektov v rámci Operačného progra-

mu „Vzdelávanie“.  

5) v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce 

Slovenskej republiky – Českej republiky ide o tri projekty z 

oblasti kultúry:  

-  na krídlach krídloviek (RKC Prievidza);  

-  oživenie tradičných remesiel (Vlastivedné múzeum 

v Považskej Bystrici);  

-  oživenie tradičných remesiel (Hornonitrianske múzeum v 

Prievidzi);  

- posledným projektom je žiadosť o grant na činnosť Euro-

pe Direct centra v Trenčíne na roky 2013 – 2017. 

6) Dohodu o spolupráci medzi Černihivskou oblastnou štátnou 

administráciou na Ukrajine a Trenčianskym samosprávnym 

krajom.  

Poslanci vzali na vedomie: 

- informatívnu správu o spolupráci Trenčianskeho samo-

správneho kraja s ďalšími šiestimi regiónmi v zahraničí;  

- informatívnu správu o činnosti Zastúpenia Trenčianske-

ho samosprávneho kraja v Bruseli; 

- informatívnu správu o výsledku kontroly Najvyššieho 

kontrolného úradu a prijatých opatreniach v oblasti čer-

pania štátnej dotácie na regionálnu autobusovú dopravu;  

http://www.rkcpd.sk/
http://www.muzeumpb.sk/
http://www.muzeumpb.sk/
http://www.hnkpd.sk/
http://www.hnkpd.sk/
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- Správu hlavného kontrolóra Trenčianskeho samospráv-

neho kraja o výsledkoch kontrolnej činnosti za druhý 

polrok 2012; 

- Správu o vybavovaní sťažností a petícií v Úrade Tren-

čianskeho samosprávneho kraja v druhom polroku 2012; 

www.tsk.sk 25. februára 2013 

pomocná evidencia 85/1/2013 

 

Dňom 1. marca 2013 vyhlásili mladí filantropi 9. ročník 

grantového kola pod názvom „Daj to!“, ktoré sa stalo výzvou 

pre originálne nápady mladých ľudí, neformálnych skupín vo 

veku od 15 do 30 rokov. O sumu 200 eúr sa mohli uchádzať 

projekty zamerané na oblasť voľného času detí a mládeže, kul-

túru, šport, aktivity detí detských domovov, ale aj na nápady 

z oblasti ochrany životného prostredia. Podmienkou je realizá-

cia projektov od 1. mája do 31 júla 2013. Projekty sa prijímali 

od 1. marca 2013 s tým, že každý záujemca bol povinný svoj 

zámer osobne odkonzultovať v Trenčianskej nadácii. 

Info Trenčín 01.03.2013 

pomocná evidencia 102/1/2013 

 

Na slávnostnom vyhodnotení a vyhlásení výsledkov 7. roč-

níka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 o najlepšiu 

kroniku, monografiu obce a mesta a publikáciu o kultúrnom 

dedičstve, kultúrnoturistický a kultúrno-informačný materiál, 

zbierku ľudovej slovesnosti, povestí a ľudových rozprávok, 

textov ľudových piesní a slovník nárečia, ktorá bola venovaná 

pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka a ktoré sa uskutočnilo 

dňa 21. 3. 2013 v priestoroch Slovenského národného múzea 

v Martine na Malej Hore 2. 

Do 7. ročníka Slovenskej kroniky 2012 súťažiaci prihlásili 

215 súťažných materiálov, čo je (t. j. 103,9 % v porovnaní 

s predchádzajúcim ročníkom). Hodnotiace práce hodnotili šty-

http://www.tsk.sk/
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ri subkomisie. Návrhy na celkové poradie v jednotlivých kate-

góriách a udelenie Cien Ladislava Jasenáka uzavrela na zákla-

de výstupov zo subkomisií na svojom záverečnom zasadaní 

odborná porota.  

Na vyhlásenie výsledkov, vyhodnotenie súťaže a odovzdá-

vanie ocenení víťazom boli pozvaní kronikári a autori súťaž-

ných publikácií, zástupcovia vydavateľov monografií miest 

a obcí, publikácií o kultúrnom dedičstve, kultúrnohistorických 

a kultúrno-turistických materiálov či zbierok ľudovej sloves-

nosti, textov piesní a nárečových slovníkov, ako aj ďalší záu-

jemcovia, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie či vydanie súťažného 

materiálu. 

Prekvapujúco subkomisia rozhodla v kategórii krajských 

miest, že prvé miesto získala Kronika Mesta Trenčín za 

kronikársky zápis za rok 2011, ktorú napísal kronikár Mgr. 

Jozef Čery, vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej 

dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov z tlače a podobne. 

Na druhom mieste sa umiestnila Kronika mesta Nitra za kro-

nikársky zápis za rok 2010 vrátane sprievodnej fotografickej a 

audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov, do-

kumentov, pozvánok, bulletinov a ďalších tlačovín týkajúcich 

sa udalostí v meste a činnosti jeho samosprávy. 

www.slovenskakronika 2012.sk 23.03.2013 

pomocná evidencia 124/1/2013 

 

Pri príležitosti Dňa 

učiteľov odovzdali 26. 

marca 2013 v obradnej 

sieni Mestského úradu 

ocenenie primátora Mesta 

Trenčín 12 pedagógom z 

trenčianskych materských 

a základných škôl, ktoré  

http://www.slovenskakronika/


47 
 

si vyznamenaní učitelia prevzali z rúk predsedu Komisie škol-

stva pri Mestskom zastupiteľstve doc. Ing. Ota Barboráka, 

CSc. za asistencie vedúceho útvaru školstva Mestského úradu 

Mgr. Jozefa Baláža.  

Ocenenie prevzali: 

- Nadežda Gajdošová, Základná škola, Veľkomoravská ul, 

- Jela Gestingerová, Materská škola, Šafárikova ul,  

- Zuzana Ivanovičová,  Základná škola, Bezručova ul.,  

- Adriana Jakušová, Materská škola Šmidkeho ul.,  

- Jarmila Juchová, Materská škola Kubranská ul.,  

- Miroslava Kaliňáková, Základná škola Dlhé Hony,  

- Ľubica Kotlebová, Základná umelecká škola K. Pádivého,  

- Anna Krumlová, Materská škola Šafárikova ul.,  

- Jarmila Kvasnicová, Základná škola Východná ul.,  

- Gabriela Martausová, Materská škola Švermova ul.,  

- Jana Prnová, Základná škola, Ul. Na dolinách, 

- Alena Suchomelová, Základná škola, L. Novomeského. 

Dňa 25. marca 2013 odovzdal Malú medailu sv. Gorazda 

vedúcej Školského klubu Sedmička na Základnej škole Ho-

džova ul. Dagmar Pádivej minister školstva Slovenskej re-

publiky v Bratislave doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhDr. 

V návrhu na ocenenie bola zvýraznená spoľahlivá odborná 

práca ocenených v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov i detí 

predškolského veku. Darí sa im úspešne rozvíjať spoluprácu 

školy a rodičov, repre-

zentovať svoje školy 

i mesto Trenčín na rôz-

nych súťažiach. Rodičia 

i deti oceňujú ich priateľ-

skosť a ústretovosť, ve-

denie škôl ochotu vzde-

lávať sa, tvoriť a podpo-

rovať tvorivosť a talent 
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u detí. Poďakovanie a ocenenie si zaslúžia aj za trpezlivosť pri 

menej nadaných deťoch a za pedagogickú profesionalitu. 

www.trencin.sk 04.04.2013  

pomocná evidencia 146/1/2013 

 

Mladí ľudia v Trenčíne môžu od mesiaca apríl tohto roku 

využívať služby novovzniknutého Fóra akčnej mládeže. Prvé 

zasadnutie členov a hostí fóra sa uskutočnilo 4. apríla 2013.  

Členovia predstavili fórum, jeho ciele, plány a program po-

zvaným hosťom a oficiálne tak začali jeho činnosť. Hlavným 

poslaním fóra je spájanie organizácií pracujúcich s mládežou 

do jednotnej platformy s priamym kontaktom na Mesto Tren-

čín a poskytnúť im tak väčšiu podporu pre ich aktivity. Fórum 

je neustále otvorené pre nových členov.  

Info Trenčín 03.05.2013 

pomocná evidencia 223/1/2013 

 

Dňa 10. apríla 2013 si mesto Trenčín pripomenulo 68. vý-

ročie  oslobodenia od fašistickej krutovlády pri Pamätníku 

umučených na Brezine. Podľa programu zúčastnené delegácie 

štátnych, samosprávnych orgánov, spoločenských organizácií 

a detí zo základných položili k pamätníku vence vďaky. Po 

hymne Slovenskej republiky boli prednesené 

slávnostné prejavy 

Pietny akt otvorila prednesením básne štu-

dentka Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Zuzka Filová. Ako 

prvý vystúpil so slávnost-

ným príhovorom viceprimátor mesta Trenčín 

JUDr. Rastislav Kudla, ktorý povedal 

možno si niekto myslí, že sa netreba vracať 

k tejto udalosti, lebo je všetko vyriešené – 

obete majú svoje pamätníky a pomníky, každý rok sa tam do-

Zuzka Filová 

JUDr. Rastislav Kudla 

http://www.trencin.sk/
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stavia verejní činitelia s kvetmi a vencami, odznejú prejavy 

oceňujúce hrdinstvo padlých. Vojna je však podľa neho pojem 

hroziaci v každom období. „Striehne na zlyhania jednotlivcov, 

ich charakterov a princípov ľudskosti. Ustrážme si preto svoju 

slobodu a myslime na svoju budúcnosť. K tomu nás vedú hla-

sy mŕtvych, ktorí našli pokoj na tomto mieste.“  

Na jeho príhovor nadviazal poslanec 

Národnej rady Ing. Jaroslav Baška, ktorý 

povedal, že pamiatka na umučených na 

Brezine i na sovietskych a rumunských 

vojakov, ktorí padli pri bojoch o Trenčín 

nás nabáda, aby sme na ich tragickú smrť 

nikdy nezabudli, pričom vyzdvihol aj od-

vahu vojenských veteránov. Je našou morálnou povinnos-ťou 

chrániť ciele a ideály, za ktoré vojnoví veteráni bojovali a za 

ktoré mnohí jednotlivci položili svoje životy.  

Ako posledný vystúpil predseda Mestskej organizácie Slo-

venského zväzu protifašistických bojov-

níkov Ing. Miroslav Ondráš, ktorý za-

stúpil hlasovo indisponovaného Štefana 

Štefloviča. V príhovore povedal, že dru-

há svetová vojna vyvolaná hitlerovským 

Nemeckom bola v histórii ľudstva naj-

hroznejšou a najkrvavejšou vojnou. Pod-

ľa jeho slov po bleskovom útoku oslobodzovacích armád 10. 

apríla 1945 Nemci ešte stačili vyhodiť do povetria dva mosty 

cez rieku Váh a v ostreľovaní mesta z druhej strany Váhu po-

kračovali ešte dvadsať dní. Boje na území vtedajšieho okresu 

Trenčín si vyžiadali 1380 padlých vojakov rumunskej armády, 

viac ako 1250 vojakov Červenej armády a zahynulo aj viac 

ako 170 civilných občanov.   

Ing. Jaroslav Baška 
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Dva týždne po skončení vojny sa na druhom konci Breziny 

našlo sedem hromadných hrobov a v nich 69 tiel mužov 

a žien. Nemci ich aj za pomoci Hlinkových gárd mučili 

v budovách terajšieho 

krajského súdu a poboč-

ky Slovenského štatis-

tického úradu od októb-

ra 1944 do apríla 1945. 

Po exhumácii 43 z nich 

identifikovali. Najmladší 

mal iba 19 rokov.  

Oslavy zorganizovali 

mesto Trenčín, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

a Jednota dôchodcov na Slovensku.  

www.trencin.sk 12.04.2013 

pomocná evidencia 172/1/2013 

 

V priestoroch historickej budovy Slovenského národného 

divadla v Bratislave odovzdali dňa 11. apríla 2013 Ladislavo-

vi Farkašovi z Trenčína ocenenie „Zlatý záchranársky kríž“ 

v kategórii Zá-

chranársky čin 

laickej verejnosti. 

Ocenenie mu bo-

lo odovzdané za 

záchranu 20-me-

sačného chlapče-

ka, ktorého po 

nešťastnom páde 

z preliezok do 

suda predýchavaním a masážou srdiečka priviedol späť 

k životu. Na ocenenie ho nominovala MUDr. Anna Smieško-

vá (chlapčekova babička). Poslaním projektu „Zlatý záchra-

http://www.trencin.sk/
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nársky kríž“ je hľadať a oceniť výnimočné, profesionálne 

zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, vojakov, policajtov 

a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobro-

voľníkov aj profesionálov, rovnako ako obetavé činy prvej 

pomoci laikov – detí aj dospelých.  

Info Trenčín 03.05.2013  

pomocná evidencia 223/1/2013 

 

Mestskí poslanci na svojom zasadnutí Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne dňa 18. apríla 2013 odsúhlasili zámer vy-

hlásiť verejné obstarávanie na nákup nového výstroja v pred-

pokladanej výške 22 768 eúr. 

„Príslušníci Mestskej polície majú nárok na pravidelnú 

výmenu opotrebovaného výstroja a pracovných prostriedkov. 

Na základe výsledku verejného obstarávania sa uzatvorí rám-

cová dohoda,“ uviedla hovorkyňa mesta Erika Ságová. Počet 

mestských policajtov je momentálne 40, novú uniformu do-

stane každý z nich. 

V Trenčíne ešte pred štyrmi rokmi zamestnávala mestská 

polícia 64 ľudí. Na začiatku minulého roka to bolo už len 42 

príslušníkov a na konci ich však bolo o dvoch menej. Hoci po-

čet mestských policajtov klesá každým rokom, záujem o túto 

prácu pretrváva. Svedčí o tom aj to, že ku koncu roka 2012 

evidovala trenčianska mestská polícia 54 žiadostí o prijatie do 

zamestnania. 

www.sme.sk 22.04.2013  

pomocná evidencia 182/1/2013 

 

Poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne viedli ako 

zamestnancov mesta, čo je podľa zákona nezlučiteľné s prácou 

poslanca. Túto skutočnosť predniesla hlavná kontrolórka mes-

ta Ing. Libuša Zigová na jeho zasadnutí dňa 18. apríla 2013. 

http://www.sme/
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K tomuto problému sa vyjadrí mandátna komisia mestského 

zastupiteľstva. 

Traja poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne, vicep-

rimátor JUDr. Rastislav Kudla, Bc. Tomáš Vaňo a Patrik 

Burian mali s Mestom Trenčín uzavreté dohody o pracovnej 

činnosti, čím by im mal zaniknúť poslanecký mandát.  Funk-

cia poslanca je totiž  podľa zákona nezlučiteľná s pozíciou 

zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený. 

Menovaní poslanci sa totiž zúčastňovali slávnostného víta-

nia detí organizovaných mestom. „My si ctíme zákon, takže 

pokiaľ došlo k jeho porušeniu, tak to samozrejme rešpektuje-

me,“ vysvetlil Bc. Tomáš Vaňo. Postihnutá by, ale podľa neho 

mala byť i druhá stra-

na, teda kompetentný 

úradník, ktorý nám 

dal takúto zmluvu 

podpísať či tento bu-

de taktiež niesť za 

svoje konanie zodpo-

vednosť. Vybrali nás 

ako troch najmladších 

poslancov, ktorí majú rétorické vystupovanie, aby sme išli ví-

tať deti do života, tak sme dohodu podpísali v dobrej vôli,“ 

vysvetlil Bc. Tomáš Vaňo. 

Súčasný viceprimátor JUDr. Rastislav Kudla má na zmluvu 

vyhranený názor, hovorí, že, „samotný výklad zákonníka prá-

ce hovorí o tom, že logicky z tejto dohody nevzniká pracovný 

pomer.“ Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka celá táto 

záležitosť vyplynula  z kontroly, o ktorú požiadal mestské za-

stupiteľstvo poslanec Ing. Róbert Lifka. Primátor ďalej uvie-

dol, že o výsledku kontroly ho informovala hlavná kontrolór-

ka, že minulý rok 2012 podpísali traja mestskí poslanci doho-
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du o pracovnej činnosti s mestom Trenčín počas výkonu pos-

laneckého mandátu, a preto ide o veľký problém. 

Primátor konštatoval, že k tomuto  problému sa musí vyjad-

riť mestské zastupiteľstvo prostredníctvom mandátnej komi-

sie, ktorú by si malo samo zriadiť. O strate mandátov poslan-

cov by preto malo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo v mesiac 

máj, na ktorom mandátová komisia môže skonštatovať to, že 

nedošlo k porušeniu zákona a navrhnú či spomínaní traja pos-

lanci môžu vykonávať funkciu poslanca. 

www.sme.sk 24.04.2013  

pomocná evidencia 203/1/2013  

 

Schválené uznesenie poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne o zvýšení rozpočtu Mesta Trenčín na opravu ciest 

o 150 tisíc eúr primátor Mgr. Richard Rybníček vetoval. 

Svoje konanie odôvodnil tým, že zákon ukladá povinnosť ná-

vrh na zmenu v rozpočte vopred zverejniť. Jedná sa o to, že 

každá zásadná zmena rozpočtu musí visieť minimálne 15 dní 

na úradnej tabuli mesta, aby boli občania Trenčína informova-

ní. Tento názor potvrdili aj predstavitelia Združenia miest a 

obcí Slovenska. Mestskí poslanci však rozhodnutie primátora 

neschvaľujú a upozorňujú na havarijnú situáciu na cestách a 

potrebu okamžitého riešenia. 

„Rozhodnutie je v poriadku a v súlade so zákonmi. Zhodli 

sa na ňom všetci poslanci zastupiteľstva. Je absurdné, aby sa 

opravy ciest po zime uskutočnili na jeseň,“ povedal poslanec 

PaedDr. Daniel Beníček. 

Akútnu situáciu však podľa právnika Pavla Nechalu z 

Transparency Internacional zákon nepripúšťa. Zároveň dodal, 

že „neexistuje výnimka, ktorá by umožňovala nedodržať leho-

tu 15 dní na zverejnenie návrhu nariadenia. Primátor teda po-

stupoval v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Primátor 

má v úmysle návrh, čo najrýchlejšie schváliť. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11692565&ids=6
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„Od prvej chvíle sa primátor stotožňuje s názorom poslan-

cov, že je nutné zvýšiť rozpočet na opravu výtlkov, preto zvo-

lal rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva na najbližší možný 

termín, kde bude predložený tento návrh a predpokladá sa, že 

bude schválený. Oprava výtlkov v meste prebieha plynulo a 

rozpočtom je krytá do konca mája 2013. 

www.sme.sk 30.04.2013 

pomocná evidencia 212/1/2013 

 

Primátor Mgr. Richard Rybníček informoval poslancov 

o začatom vyšetrovaní vo veci podozrenia z trestného činu 

zneužitia právomoci verejného činiteľa a podvodu. „Je to za-

tiaľ len začiatok vyšetrovania vo veci, ešte nikto nie je kon-

krétne obvinený. Do dnešného dňa bolo vypočutých 32 sved-

kov. K celému procesu bol prizvaný aj špecialista na audit,“ 

uviedol Mgr. Richard Rybníček.  Vyšetrovanie skúma viaceré 

objednávky a vystavené faktúry, kedy napríklad pri kosení ne-

boli objednané práce kryté rozpočtom. Preverujú sa aj verejné 

obstarávanie v súvislosti s 

rekonštrukciou dvoch kot-

lov, keď tesne pred kon-

com funkčného obdobia 

boli podpísané dva dodat-

ky, ktorými bola pôvodne 

vysúťažená suma navýšená 

o jeden milión eúr.  Vyšet-

rovanie dozoruje Krajská 

prokuratúra v Trenčíne.  

„Žiaľ, dňa 1. apríla 2013 bol vymenený vyšetrovateľ, ktorý 

potrebuje ďalší čas na naštudovanie celého spisu. Krajská pro-

kuratúra v Trenčíne ma ubezpečila, že jej dozorovanie je veľ-

mi dôsledné a pri posledných vypočutiach svedkov bol osobne 

prítomný aj prokurátor. V tejto chvíli nám nič iné nezostáva, 
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len čakať na to či bude vznesené obvinenie,“ skonštatoval 

primátor.  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rokovalo aj o prenájme 

priestorov Zimného štadióna Pavla Demitru pre Hokejový 

klub Dukla Trenčín, a.s. za tých istých podmienok, ako 

v minulej sezóne. Ešte pred hlasovaním upozornil poslanec 

JUDr. Ján Kanaba na fakt, že klub dlhuje rôznym subjektom 

spolu takmer 500 tisíc eúr. „Dokonca 17. apríla 2013 dokonca 

prebiehala dražba, na ktorej exekútor predával veľkoplošnú 

obrazovku kvôli tomu, že hokejista Kopecký nedostal vypla-

tenú mzdu a dal návrh na vykonanie exekúcie. Klub dlhuje 

napríklad aj bývalému trénerovi Gregorovi, bývalým 

i súčasným hráčom a je riziko, že Dukla nezačne na jeseň ex-

traligu,“ konštatoval JUDr. Ján Kanaba. Zároveň predložil po-

zmeňovací návrh, aby bol do zmluvy doplnený dôvod na od-

stúpenie od nej v prípade, ak v sezóne 2013/2014 seniorské 

družstvo nenastúpi do extraligovej súťaže. Jeho návrh podporil 

primátor i hlavná kontrolórka, ktorá zdôraznila, že mestské za-

stupiteľstvo musí zo zákona ochraňovať majetok mesta. Pri 

hlasovaní však návrh JUDr. Jána Kanabu nezískal dostatočnú 

podporu poslancov, a tak mestské zastupiteľstvo schválilo 

prenájom ľadovej plochy, striedačiek, šatní, tribún, sociálnych 

a rehabilitačných priestorov a sky boxov na Zimnom štadióne 

Pavla Demitru pre Hokejový klub Dukla Trenčín, a.s. na dobu 

určitú od 1. apríla 2013 do 31. marca 2014 za celkové nájom-

né vo výške 1 euro za celé obdobie trvania zmluvy bez ohľadu 

na to či trenčianski hokejisti nastúpia do extraligovej súťaže 

alebo nie. 

Poslanci mestského zastupiteľstva dali zelenú aj vyhláseniu 

viacerých verejných obstarávaní. Jedno z nich, konkrétne na 

rozšírenie cintorína pod Juhom. Predpokladaná hodnota zá-

kazky je maximálne 329.166 eúr. Realizáciou tejto investičnej 

akcie sa aspoň na 10 rokov vyrieši akútny problém s nedos-
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tatkom hrobových miest. V najbližšom čase mesto vyhlási aj 

verejnú súťaž na vybudovanie mestskej komunikácie na ulici 

Zelnica, kde je dnes len nespevnený ujazdený povrch. Súťažiť 

sa bude aj zhotoviteľ chodníka a priechodu pre chodcov v 

Biskupiciach na Legionárskej ulici, aby sa tu minimalizovalo  

nebezpečenstvo dopravných nehôd. Víťaz ďalšieho verejného 

obstarávania zabezpečí prestrešenie trhoviska pri Družbe. A 

mesto Trenčín vysúťaží aj dodávateľa novej pracovnej výstro-

je pre mestských policajtov, ktorí majú nárok na jej pravidelnú 

obmenu. 

Info Trenčín 03.05.2013 

pomocná evidencia 223/1/2013 

 

Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Mi-

lan Panáček Smer – Sociálna demokracia, Ľudová strana – 

Hnutia za demokratické Slovensko sa dňa 30. apríla 2013 

vzdal svojej funkcie. Ako dôvod uviedol peripetie s rozpočtom 

a skutočnosť, že namiesto dôležitých vecí sa zastupiteľstvo 

venuje naťahovaniu o položky. 

„Ako podpredseda nemôžem predložiť návrh rozpočtu, le-

bo kraj štedro rozdáva prostriedky na niektoré 

služby. Ja sa odmietam podieľať na riadení kraja 

touto formou, a preto sa s účinnosťou od utorka 

30. apríla 2013 vzdávam funkcie podpredsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ povedal 

Ing. Milan Panáček. 

Ing. Milan Panáček bol podpredsedom Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja od začiatku tohto volebného obdobia. Zá-

roveň vykonáva funkciu starostu obce Dohňany v Púchov-

skom okrese a v parlamentných voľbách v roku 2012 bol zvo-

lený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 29.04.2013  

pomocná evidencia 210/1/2013  
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Dňa 9. mája 2013 sa uskutočnil pred budovou Posádkového 

klubu v Trenčíne slávnostný akt na počesť 68. výročia ukon-

čenia druhej svetovej vojny. V úvode podujatia zazneli histo-

ricky známe rep-

rodukované slo-

vá hlásateľa 

moskovského 

rozhlasu Jurija 

Levitana, ktoré 

oznamovali 

ukončenie druhej svetovej vojny v Berlíne 

a potom riaditeľ Posádkového klubu v Tren-

číne Stanislav Martinák privítal prítom-

ných, osobitne priamych účastníkov národno-oslobodzo-

vacieho boja plukovníka v.v. Ľudovíta Kaliského a Štefana 

Štefloviča, predsedu Oblastného výboru Zväzu protifašistic-

kých bojovníkov Tomáša Šveca. Slávnostný prejav predniesol 

plukovník vo v.v. Ing. 

Miroslav Ondráš. 

Všetky tieto podujatia sa 

podľa vyhlásenia Orga-

nizácie spojených náro-

dov má sa niesť úcta 

všetkých obetiach vojny. 

Druhá svetová vojna sa 

začala 1. septembra 

1939 napadnutím Poľska hitlerovským Nemeckom a armádou 

Slovenského štátu. Potom si Nemecko vojensky podrobilo štá-

ty takmer celej Európy. V roku 1941 Nemecko so svojimi sa-

plk.v.v. Ing. Miroslav Ondráš 
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telitnými štátmi napadli Sovietsky zväz a Japonci napadli 

USA. V prvých dňoch vojny dosahovali agresori veľmi dobré 

výsledky na všetkých frontoch až do ich porážky pri Moskve 

a Stalingrade, ktoré znamenali obrat vo vojne. Západné štáty 

obmedzili svoju podporu nemeckým agresorom a samé sa vo-

jensky zapojili do protiofenzívy vylodením sa v Normandii 

a vylodením sa na Sicílii. Potom oba prúdy východný 

i západný sa stretli na Labe a tak 7. mája 1945 bola podpísaná 

v sídle s západných armád v Remeši kapitulácia Nemecka, 

ktorú podpísalo okrem predstaviteľov Nemecka podpísalo 

osem generálov západných armád. Následne bola podpísaná 

kapitulácia aj v sídle sovietskych vojsk v Berlíne dňa 8. mája 

1945. Toľko história. 

Na záver podujatia zavesil predseda Oblastného výboru 

Zväzu protifašistických bojovníkov Tomáš Švec kvetinový tuf 

k pamätnej doske umiestnenej na budove Posádkového klubu 

v Trenčíne. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 238/1/2013  

 

Dňa 4. mája 2013 Trenčiansky samosprávny kraj už po ôs-

mykrát predstavil v Bruseli svoj potenciál v oblasti cestovného 

ruchu. Trenčiansky samosprávny kraj sa spolu so 40 európ-

skymi regiónmi zúčastnil podujatia „Deň otvorených dverí 

v inštitúciách Európskej únie“.  

Tento rok expozícia Trenčianskeho samosprávneho kraja 

pútal pozornosť návštevníkov atraktívnymi propagačnými ma-

teriálmi o kúpeľoch Bojnice, Trenčianske Teplice a Nimnica. 

Popri kúpeľnej tradícií sme predstavili belgickej a najmä me-

dzinárodnej verejnosti hrady a zámky v kraji, špeciálne Tren-

čiansky hrad, Čachtice a Bojnický zámok.  
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Nezabudli sme ani na mladších návštevníkov a zvedavých 

cestovateľov, na ktorých čakala súťaž „Nájdi na mape kra-

ja....“ s výhrou ako napr. perá, prívesky na kľúče, diáre, plagá-

ty, samolepky, tričká, tašky, šálky, pexeso, puzzle. Propagačné 

materiály v stánku kraja skvele dopĺňal video dokument 

o krásach 

a tradí-

ciách hor-

nej Nitry. 

Aj ten-

to rok boli 

v expo-

zícii 

Trenčianskeho samosprávneho kraja návštevníkov zo všetkých 

kútov sveta. Čínski návštevníci sa zaujímali o históriu 

a prírodné atrakcie v kraji, nemeckí, španielski, talianski 

a belgickí návštevníci sa zaujímali o slovenské kúpele.  

Odhaduje sa, že tohto ročníka „Dňa otvorených dverí“ sa 

zúčastnilo približne 2500 až 3000 návštevníkov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 241/1/2013 

 

Jedným so zaujímavých bodov zasadnutia mimoriadneho 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10. mája 2013 bolo 

prerokovanie odobratia poslaneckého mandátu trom jeho pos-

lancom - Bc. Tomášovi Vaňovi, JUDr. Rastislavovi Kudlovi 

a Patrikovi Burianovi pre uzavreté dohody s Mestom Trenčín 

na akcie zboru pre obèianske záležitosti. Poslanci v hlasovaní 

rozhodli o neodobratí mandátov týchto poslancov. Primátor 

Mgr. Richard Rybníček túto skutočnosť charakterizoval, že 

mestské zastupiteľstvo pracuje ďalej s dvadsiatimi piatimi 

poslancami a čo bude ďalej po podanej žalobe podanej ná-

hradníkom Kamilom Bystrickým sa rozhodne na súde. 
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Trenčianske noviny 13.05.2013 

pomocná evidencia 254/1/2013, 257/1/2013 

 

Počet obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja kle-

sol medziročne o 1.027 obyvateľov. Ku koncu minulého roku 

žilo v Trenčianskeho samosprávneho kraja  593.159 obyvate-

ľov, čo bolo 11 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska. 

Informoval riaditeľ Štatistického úradu Slovenskej republiky v 

Trenčíne Ing. Pavol Arpáš. 

V uplynulom roku 2012 sa v kraji narodilo 5.145 živých 

detí, na 1000 obyvateľov tak pripadlo 8,67 živonarodených 

detí. Viac ako 66 % detí sa narodilo v manželstvách. Priemer-

ný vek rodičky bol 29,8 roka. Najviac, 1.782 detí sa narodilo 

matkám vo vekovej skupine 25 - 29 rokov. Tri deti sa narodili 

matkám mladším ako 14 rokov, šesť detí sa narodilo matkám 

vo vekovej skupine 45 - 49 rokov. 

V roku 2012 zomrelo 5.771 obyvateľov Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja, viac ako polovicu zomrelých (51,9 %) 

tvorili muži. Priemerný vek zomrelých mužov bol 69,17 ro-

kov. Priemerný vek zomrelých žien bol najvyšší spomedzi 

všetkých krajov Slovenskej republiky 77,91 rokov. Najviac 

zomrelo na choroby obehovej sústavy 3.111 obyvateľov, dru-

hou najčastejšou príčinou úmrtia boli nádory 1.344 osôb. Na 

choroby dýchacej sústavy zomrelo 345 obyvateľov, na von-

kajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (ako sú napr. dopravné 

nehody, náhodné utopenie a topenie, pády a ďalšie príhody) 

zomrelo 314 obyvateľov. 

Migračným pohybom Trenčiansky samosprávny kraj v mi-

nulom roku 2012 „stratil“ 401 obyvateľov, pretože z kraja sa 

vysťahovalo 2.563 obyvateľov, ale prisťahovalo sa iba 2.162 

obyvateľov.  

Do manželstva v roku 2012 vstúpilo 2.722 párov, priemer-

ný vek ženícha bol 33 rokov, priemerný vek nevesty 29,8 ro-
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kov. Súdy rozviedli 1.171 manželstiev. Na 100 sobášov pri-

padlo 43 rozvodov. Rozvedené manželstvo trvalo v priemere 

15,8 rokov. Muži sa rozvádzali v priemere ako 42,3 roční, že-

ny 39,5 ročné. 

www.sme.sk 16.05.2013 

pomocná evidencia 257/1/2013  

 

Dòa 17. mája 2013 bol na výstavisku Expo Trenčín otvore-

ný 2. ročník výstavy cestovného ruchu Slovenskej republiky 

a Českej republiky pod názvom  „Región Tour 2013“ pod zá-

štitou Ministerstva do-

pravy, výstavby a re-

gionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky 

a pod garanciou Českej 

centrály cestovného ru-

chu „Czech Tourism“, 

ktorých  hlavnými part-

nermi boli Trenčiansky 

samosprávny kraj a Zlínsky kraj. V tom is-

tom čase a na tom istom mieste sa konal             

1. ročník výstavy „Torty a svet peèenia“, 

ktorej organizátorom bola Katarína Mas-

lišová a garantom Slovenský zväz kuchárov 

a cukrárov.  

V úvodnom slove predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH po-

zdravil všetkých návštevníkov a vystavujúcich výstavy. Ocenil 

aktivitu výstaviska Expo Trenčín vo smere prezentácie regió-

nu, prezentácie cestovného ruchu, ktorý je významnou eko-

nomickou komoditou ovplyvňujúca zamestnanosť a hospo-

dársky výsledok kraja. Vyjadril potešenie, že mohol dnes na 

výstave privítať priateľov zo Zlínskeho, Trnavského a Žilin-

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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ského kraja s ktorými má náš Trenčiansky kraj výbornú spolu-

prácu na všetkých úsekoch kultúrneho, spoločenského a špor-

tového života. Na záver vyjadril presvedčenie, že táto výstava 

posunie nás všetkých posunie ďalej. 

Na slová predsedu Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja nadviazal hejtman Zlínskeho kraja Stanislav Mišák, ktorý 

poďakoval organizátorom za pozvanie na tú-

to výstavu, v ktorej Zlínsky kraj vystupuje 

ako jeden z partnerov. Konštatoval, že spolu-

práca s Trenčianskym krajom je veľmi živá 

na úrovni inštitúcií, organizácií i medzi funk-

cionármi. Na záver poprial všetkým, ktorí sa 

organizácii výstavy podieľali, aby sa im vložená energia vráti-

la k ich osobnej spokojnosti. 

K návštevníkom výstavy prihovoril rektor Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý 

vysvetlil, prečo sa k ním prihovára. Je to 

preto, lebo cestovný ruch je podmienený, 

celkovým regionálnym rozvojom a rozvoj 

Trenčianskeho kraja je podmienený aj sil-

nou modernou univerzitou. Osobne sa po-

ďakoval predsedovi Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sed-

láčkovi, MPH, že našli cestu spolupráce 

a že nielen cez odborné vedecké konferen-

cie, ale aj cez výstavy pomáhame rozvíja¾ 

náš Trenèiansky kraj. Všetkým návštevní-

kom zaželal príjemný pobyt na výstave.  

Za generálnu centrálu „Czech Tourism“ 

sa k prítomným prihovorila Ing Nora Giom. Vyjadrila radosť 

nad tým, že generálna centrála „Czech Tourism“ bola pri zro-

de výstavy „Región Tour“ a je rada, že česká centrála mohla 

byť aj v ďalšom ročníku. Tento rok si spomíname 20 rokov od 

Stanislav Mišák 

doc. Ing. Jozef Habánik, CSc. 

Ing. Nora Giom 
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rozdelenia spoločného štátu. Zdá sa však, že i keď prešli dve 

desaťročia naše oba štáty sa od seba nevzďaľujú, ale naopak 

stále viac si hľadajú cestu k sebe. K tomu nasvedčuje veľa prí-

kladov – spolupráca televíznych spoločností pri tvorbe spo-

ločných programov, náznaky na vytvorenie spoločnej česko-

slovenskej futbalovej ligy či hokeja. To isté platí aj pre ces-

tovný ruch, že sme sa nevzdialili, ba naopak, že sme si stále 

veľmi blízky, dokazuje aj štatistický údaj z prvého štvrťroka 

2013 o návšte-

ve Slovákov 

v Českej re-

publike, podľa 

ktorého Slová-

ci sa zaradili 

na tretie mies-

to v návštev-

nosti po Ne-

mcoch a Ru-

soch. Vyjadrila 

presvedčenie, že keď táto výstava priláka ďalších návštevní-

kov Slovenska do Čiech.   

Ako posledná sa k prítomným prihovorila 

generálna tajomníčka Slovenského zväzu ku-

chárov a cukrárov Ing. Zuzana Dušeková. 

Táto výstava je veľmi dobrou príležitosťou, 

aby sa na nej prezentovali výrobky našich 

kuchárov a cukrárov. Nevie si predstaviť, aby turistický ruch 

nebol spojený s prácou kuchárov a cukrárov, veď láska pre-

chádza cez žalúdok.  

V závere slávnostného otvorenia bol vyhodnotená súťaž 

„O najlepší podnikateľský zámer“ o odovzdané ocenenia víťa-

zom. ktorého sa zúčastnili študenti Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. Ocenenia odovzdali – predseda Trenčianskeho 

Ocenení v súťaži „O najlepší podnikateľský zámer“ 

Ing. Zuzana Dušeková 
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samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľ 

Krajského centra voľného času PaedDr. Daniel Beníček, riadi-

teľ Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory Ing. Ján Václav a člen predstavenstva 

Nadácie Advance Investments Jaroslav Štrba. 

Ocenenia získali: 

1) miesto Romana Lišková z Obchodnej akadémie 

v Prievidzi za projekt „baTuláčky“;  

2) miesto Juraj Kožúrik zo Strednej odbornej školy Dubnica 

n/Váhom za projekt „Model signalizačného zariadenia na-

pájaného fotovoltaickým panelom“; 

3) miesto Ondrej Škopek z Gymnázia v Myjave za projekt 

„Rozpoznávanie áut a výpočet rýchlostí“; 

Záver slávnostného otvorenia výstavy Región Tour 2013 

patril vystúpeniu Folklórnemu súboru Vršatec. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 261/1/2013 

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič dňa                  

20. mája 2013 poveril výkonom funkcie veľvyslanca v Portu-

galsku Jozefa Adamca, rodáka z Trenčína. 

Veľvyslanecký post v Portugalsku bol neobsadený od kon-

ca augusta roka 2012 po tom, ako zomrel veľvyslanec Jaro-

slav Jarúnek. Od septembra roka 2012 bol poverený vedením 

zastupiteľského úradu v Lisabone Marián Adam. 

www.sme.sk 21.05.2013 

pomocná evidencia 265/1/2013 

 

Poslanci hovoria o bežnej kompetencii primátora, ale záro-

veň priznávajú, že zrušenie povinnosti sobášiť poslancami 

mestského zastupiteľstva schválené na jeho poslednom zasad-

nutí, bolo zdôvodnené vzniknutou situáciou so zrušením pos-

laneckých mandátov troch členov mestského zastupiteľstva. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11771612&ids=6
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O vzniknutej patovej situácii informovali novinárov sepa-

rátne dve tlačové besedy, ktoré boli organizované primátorom 

Mgr. Richardom Rybníčkom a poslancom Ing. Róbertom 

Lifkom. 

Na tlačovej besede primátora Richarda Rybníčka odznela 

informácia, že poslanci mestského zastupiteľstva sa prijatým 

uznesením na poslednom mimoriadnom zasadnutí zbavili po-

vinnosti sobášiť, a táto kompetencia prešla výlučne na primá-

tora Mgr. Richarda Rybníčka. Ten však toto rozhodnutie veto-

val. O dôvodoch vetovania povedal - „Ja som už na začiatku 

svojho volebného obdobia požiadal poslancov, že nechcem 

sobášiť pre moje vierovyznanie.“ I napriek svojmu presvedče-

niu však v sobotu dňa 18. mája 2013 sobášil a plánuje sobášiť 

až do zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bude 13. júna 

2013. Túto kompetenciu chce riešiť dohodou s poslancami. 

„V tejto chvíli všetkých 25 poslancov podľa uznesenia, ktoré 

platí od roku 2010, môže sobášiť a je to len na dohode mňa 

a poslancov, ako sa rozhodne o určení sobášiacich na zasadnu-

tí zastupiteľstva dňa 13. júni 2013, povedal Mgr. Richard 

Rybníček. 

Hlavným problémom pre primátora je však to, že sa obča-

nia mesta Trenčín stali rukojemníkmi poslancov. „Toto uzne-

senie považujem pre mesto Trenčín za nevýhodné, preto som 

k vetovaniu pristúpil. Mne ako primátorovi tým neublížili, le-

bo to neznamená, že ja za každú cenu nechcem sobášiť kvôli 

viere. Ja sa sobášom nebudem vyhýbať, lebo v konečnom dô-

sledku na to môže doplatiť občan. Nevýhodnosť realizácie 

uznesenia spočíva  v množstve uzavretých sobášov, keď sa be-

rie do úvahy, že minulý rok 2013 bolo  uzavretých 157 sobá-

šov s najväčšou frekvenciou v mesiacoch apríl až september. 

Nie je fyzicky možné, aby jeden človek, prípadne dvaja boli 

schopní zvládať takéto veľké množstvo sobášov, ale je tu rizi-

ko aj z toho dôvodu ochorenia, služobného vzdialenia, pritom 
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treba brať osobitné želanie snúbencov sobášiť v iné dni,½ do-

dal Mgr. Richard Rybníček. Primátor Mgr. Richard Rybníček 

hovoril o dohode, ktorú mal s poslancami v období nástupu do 

svojej funkcie, kde tvrdil, že by dal prednosť tomu, aby sobá-

šili oni. Členovia zastupiteľstva však toto tvrdenie popierajú. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček spomínal aj osobnú pomstu 

poslancov a útok na svoju osobu. „Ja sa priznám, že nepoznám 

taký prípad, že by poslanci pristúpili k sobášom takýmto pri-

mitívnym spôsobom, ako to spravil pán poslanec Ing. Róbert 

Lifka.  

Na tlačovej besede poslanca Ing. Róberta Lifku, ktorý po-

dal návrh na zbavenie poslancov povinnosti vykonávať obra-

dy, je presvedčený, že pre primátora by mala byť česť sobášiť. 

Z histórie je známe to, že richtár  mal aj právo meča, je to 

skrátka česť a styk s občanmi,“ povedal. Vysvetlil konanie 

poslancov pri schválení zrušenia ich povinnosti sobášiť, ktoré 

dal do spojitosti s rozpormi okolo poslaneckých mandátov 

JUDr. Rastislava Kudlu, Bc. Tomáša Vaňa a Patrika Buriana. 

Táto nedoriešená situácia môže skomplikovať rozhodovanie 

v mestskom zastupiteľstve dňa 13. júna 2013. 

Poslanec Ing. Róbert Lifka povedal, že je klamstvom, že 

nechceme vykonávať obrady, keď v súčasnosti sú jedine plat-

né sobáše vykonávané primátorom, ale dotiaľ sa musí vyriešiť 

situácia s mandátmi poslancov. 

Poslanci chcú urýchlene preveriť situáciu s mandátmi. Ako 

tvrdí poslanec Ing. Lifka poslanci podali na prokuratúru preve-

renie platnosti jedného hlasovania, kde boli práve hlasy troch 

poslancov rozhodujúce. Prokuratúra má teda zistiť či toto roz-

hodnutie bude právoplatné. Týmto prokurátor by mal nepria-

mo potvrdiť, alebo vyvrátiť platnosť mandátov. Rozhodnúť by 

mal od 30-tich až do 60-tich dní. 
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„Považujem za správne, aby sme o tejto problematike znova 

rokovali“, povedal Ing. Lifka a zároveň potvrdil, že za svoj 

predošlý návrh je pripravený znovu hlasovať. 

www.sme.sk 21.05.2013  

pomocná evidencia 268/1/2013 

 

Deväťdesiatpäť rokov uplynulo odvtedy, ako sa na sklonku 

prvej svetovej vojny v srbskom Kragujevci, mestečku ležia-

com asi 140 km juhovýchodne od Belehradu vzbúrili sloven-

skí vojaci 71. trenčianskeho pešieho pluku. Hovorilo sa mu aj 

„drotársky“ pluk, pretože jeho mužstvo dopĺňali odvedencami 

z Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. 

Delegácie členov Klubu vojenskej histórie Základnej orga-

nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Tren-

čín, 1. Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku 

v meste Trenčín, profesijných klubov pôsobiacich pri Posád-

kovom klube Trenčín, posádky Trenčín a zamestnanci Posád-

kového klubu Trenčín si dňa 10. júna 2013 položením kvetov 

k pamätníku v Kasárni SNP pripomenuli už 95. výročie kragu-

jevskej vzbury. Na spomienkovom akte boli prítomní aj priami 

účastníci protifašistického boja Ľudovít Kaliský, Pavel Liška 

a Štefan Šteflovič, ktorý položili veniec k pamätníku.  

K účastníkom spomienky sa prihovoril Miroslav Ondráš, 

predseda Klubu vojenskej histórie, pôsobiaceho pri Posádko-

vom klube Trenčín. Okrem iného skonštatoval, že „kragujev-

ská vzbura je vnímaná ako najväčšia medzi tými, ktoré vypuk-

li v rakúsko-uhorskej armáde a jej podnecovateľmi boli práve 

nespokojní slovenskí vojaci. Podnetov na nespokojnosť bolo 

veľa. Velitelia, zväčša Nemci a Maďari, nezaobchádzali s 

mužstvom šetrne. Navrátilcov z Ruska popudzovalo, keď ich 

šikanovali dôstojníci, ktorí vôbec neboli na fronte. Mali za se-

bou mnohé mesiace strádania a namiesto vyslania na štvortýž-

dňovú dovolenku ich posielali opäť do frontových línií v Ta-
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liansku, o ktorých sa dozvedali ešte väčšie hrôzy, aké zažili na 

východnom fronte. Hoci armáda veľmi dbala o to, aby infor-

mácie o situácii neprenikli medzi hladujúce civilné obyvateľ-

stvo, aj tento fakt na konci vojny v roku 1918 prispel k rozpa-

du rakúsko-uhorskej monarchie.“ 

Na jar r. 1918 sa do Kragujevaca vrátilo asi 2.400 sloven-

ských vojakov z ruského zajatia. Z týchto navrátilcov vytvorili 

41. pochodovú formáciu pluku, ktorá mala 10. júna 1918 odísť 

na taliansky front. Únava zo strádania v ruskom zajatí, zo zlé-

ho zaobchádzania a zásobovania potravinami a do toho od-

chod na taliansky front vzbudzovali vo vojakoch odpor voči 

vojne, monarchii a vytvárali výbušnú situáciu. Stačil konflikt 

medzi vojakom Martinom Riljakom z Hornej Maríkovej a 

rotmajstrom Antonom Bednárom, veliteľom izby, po ktorom 

2. júna 1918 vypukla vzbura. Zapojili sa do nej takmer všetci 

vojaci určení odísť na bojisko. Spustila sa lavína, ktorá sa už 

nedala zastaviť. Vzbúrenci sa zmocnili pušiek a guľometov, 

prepadli železničnú stanicu, prerušili telefonické spojenie, zni-

čili štábne dokumenty a zoznamy mužstva, ale nedobyli mu-

ničný sklad, čo rozhodlo o ich neúspechu. Napokon sa pre ne-

dostatok streliva vzdali, pretože zle na nich zapôsobila aj delo-

strelecká paľba. O piatej hodine ráno 3. júna 1918 boli kasárne 

obsadené a vzbura potlačená. Medzi vzbúrencami bolo päť 

mŕtvych, na opačnej strane len zopár ranených. 

Ráno muselo asi tritisíc mužov z náhradnej roty nastúpiť na 

kasárenský dvor. Vyzvali ich, aby sa dobrovoľne prihlásili tí, 

ktorí vzburu začali, ako aj tí, ktorí boli ochotní o všetkom in-

formovať vyšetrujúcich. Stanný súd 8. júna 1918 z 81 obvine-

ných mnohých odsúdil na dlhoročné tresty väzenia a štyridsia-

tich štyroch slovenských vojakov na trest smrti. Čas popravy 

určili na štrnástu hodinu. Problémom, ale bola popravná čata, 

do ktorej dobrovoľne sa nik neprihlásil. Celý náhradný prápor 

71. pešieho pluku to striktne odmietol. Hádzaním kockou vy-
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brali 80 mužov z 1. bosensko-hercegovinského pluku a dali im 

bohatý prídel stravy a alkoholu. Polovici vojakom z popravnej 

čaty prikázali mieriť odsúdeným na hlavy a druhej na hrude. 

Poprava sa vykonala na Stanovljanskom poli v priestore 

starej srbskej strelnice vzdialenej asi kilometer od mesta Kra-

gujevac. Sem popravná jednotka pod bajonetmi viedla odsú-

dených. Do čela sprievodu sa na bielom koni postavil plukov-

ník Marx a ďalší dôstojníci, bubeníci išli úplne vzadu. Smutný 

sprievod prešiel mestom, obklopený miestnym obyvateľ-

stvom. Na popravisku odsúdených rozdelili do dvoch skupín 

po 22 mužov. Prvá skupina stála, druhá si musela kľaknúť. 

Odsúdeným prečítali rozsudok smrti, kňaz odriekal poslednú 

modlitbu, ktorí si to želali, zaviazali im oči. Na pokyn plukov-

níka Marxa sa popravná čata priblížila na desať krokov pred 

kľačiaci rad – farár odsúdených vyspovedal a Bosniaci strieľa-

li. Krátko po masakri dorazil kuriér s cisárovou milosťou pre 

odsúdených. O akú „milosť“ išlo svedčí to, že rodinám popra-

vených boli hneď zastavené vojenské podpory.  

Na tabuli umiestnenej na pamätníku v trenčianskych Ka-

sárňach SNP sú vytesané mená všetkých 44 popravených vo-

jakov, medzi nimi aj z trenčianskeho regiónu, ako desiatnik 

Ján Fabo z Kubrej, slobodník Gregor Dvorský z Krásnej Vsi, 

vojaci Štefan Rác z Kubrice, Jozef Lašo z Petrovej Lehoty, 

Jozef Hrotko z Hornej Súče, Ján Pitner z Trenčianskych Tep-

líc, Ján Križan z Chocholnej – Velčíc, Ján Gohr z Uhrovca, 

Alojz Šelinga z Bolešova, Štefan Bednárik z Beckova a Anton 

Mikuš z Rybian. 

pomocná evidencia 772/1/2013 
 

Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dňa              

20. júna 2013 informoval zástupcov médií o svojom rozhod-

nutí odvolať svojho zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu. Vo 

svojom ústnom oznámení povedal. že s účinnosťou od dneš-
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ného dňa, t.j. štvrtka 20. júna 2013, bol poslanec JUDr. Rasti-

slav Kudla, na základe rozhodnutia primátora Mesta Trenčín 

Mgr. Richarda Rybníčka,  odvolaný z pozície viceprimátora 

Mesta Trenčín. Dôvodom pre odvolanie bola dlhodobejšia ne-

spokojnosť s výsledkami jeho práce v tejto pozícii a v oblas-

tiach, ktoré mu boli 

zverené, konkrétne 

mestská hromadná 

doprava a sociálna 

oblasť. A práve tie-

to  sa oblasti sa sta-

li aj na poslednom 

mestskom zastupi-

teľstve dňa 13. júna 

2013 predmetom 

kritiky zo strany 

poslancov Smer – Sociálna demokracia.  

Pri vymenovaní viceprimátora sa rešpektoval návrh skupi-

ny poslancov. Avšak v sociálnej oblasti a verejnej hromadnej 

doprave išlo nakoniec o manažérske a odborné pochybnosti, 

pre ktoré došlo k odvolaniu. 

Plat viceprimátora bol vo výške 2.337,- eúr mesačne, a pre-

to sa od pozície viceprimátora očakáva lojalita k mestu a k 

problémom občanov ako aj schopnosť zvládať koordináciu 

riešenia zverených úloh na požadovanej úrovni. To sú dôvody, 

pre ktoré sa primátor rozhodol, že nového viceprimátora si 

vyberie sám, čo aj zodpovedá jeho kompetencii a právomoci. 

Mesto na tejto pozícii potrebuje človeka schopného a ochot-

ného pracovať v jeho prospech. 

www.trencin.sk 20.06.2013 

pomocná evidencia 366/1/2013 

 

http://www.trencin.sk/
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Strana Smer – Sociálna demokracia potvrdila, že do volieb 

do vyšších územných celkov v Trenčianskom kraji pôjde sa-

mostatne. Informoval o tom trenčiansky krajský predseda 

Smeru Ing. Jaroslav Baška, keď povedal, „rokovali sme aj s 

inými politickými subjektmi a nakoniec z toho vyplynulo to, 

že Smer pôjde samostatne nielen na predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ale pôjde samostatne aj na poslancov“. 

Toto rozhodnutie je podľa neho definitívne v rámci strany aj 

krajských štruktúr. 

Kandidátom Smeru – Sociálna demokracia na funkciu žu-

pana v Trenčianskom kraji je práve Jaroslav Baška. Väčšinu 

financií na predvolebnú kampaň mu podľa jeho slov dá strana 

Smer. „Pre každý kraj Smer vyčlenil 33-tisíc eúr a aj on sám 

dá určité finančné prostriedky za prispenia jeho  podporovate-

ľov a priateľov,“ povedal Ing. Jaroslav Baška. Kampaň podľa 

neho nebude drahá. 

Samostatnú kandidátku postaví strana Smer – Sociálna de-

mokracia aj na poslancov trenčianskej župy. 

www.sme.sk 01.07.2013 

pomocná evidencia 414/1/2013 

 

Kandidát na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a poslanec za Smer – Sociálna demokracia Jaroslav Baška 

odštartoval na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 1. júla 2013 

za svojimi voličmi na bicykli, ktorú nazval „Tour de Baška“. 

V rámci svojej predvolebnej kampane plánuje prejsť so svojim 

cyklistickým tímom v 25etapách s celkovou dĺžkou 1.134 ki-

lometrov 275 po obciach a mestách Trenčianskeho kraja. Prvá 

etapa sa uskutočnila v piatok 5. júla 2013 Lednicko – Zubác-

kou etapou a končí sa 15. septembra 2013 cyklistickými pre-

tekmi z Bratislavy do Dohnian. Pri tejto príležitosti povedal 

Ing. Jaroslav Baška, že ak sa mám ako kandidát uchádzať 
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o dôveru občanov, musím poznať ich problémy, názory 

a podnety. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 423/1/201 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček odišiel 

na dovolenku, čo sa stalo predmetov polemiky najmä zo stra-

ny poslancov strany Smer – Sociálne demokracia, hlavne, keď 

svojho zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu pred svojou dovo-

lenkou odvolal z funkcie, čím teda vznikla otázka, kto je kom-

petentný ho zastupovať. Podľa odborníkov si zastupiteľstvo 

malo zvoliť jedného z poslancov, ktorý ho bude pri neúčasti 

primátora a viceprimátora viesť úrad. 

Ako konštatovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová „ne-

prítomnosť primátora Trenčína počas dovolenky, teda do 11. 

júla 2013, by nemala narušiť chod mesta, lebo už na začiatku 

volebného obdobia dostal prednosta mestského úradu pomerne 

široké kompetencie, okrem podpisovania majetkových prevo-

dov. Tie však znesú odklad, keďže ich nie je nevyhnutné pod-

pisovať ich zo dňa na deň“. 

Prednosta úradu môže podľa hovorkyne primátora zastúpiť 

aj v krízových situáciách. Tie sa riešia podľa schváleného šta-

tútu krízového štábu Mesta Trenčín. Na čas svojej dovolenky 

poveruje primátor, ako predseda krízového štábu vždy najskôr 

podpredsedu, ktorým býva viceprimátor. Keďže, ale dnes mes-

to nemá viceprimátora, postupoval primátor ďalej v zmysle 

štatútu krízového štábu a poveril touto funkciou prednostu 

úradu, ktorý je tiež členom štábu. V prípade potreby je teda 

prednosta splnomocnený vyhlásiť mimoriadnu situáciu a aj ju 

riešiť. Primátor je aj počas svojej dovolenky v kontakte 

s úradom. 

Podľa Milana Mušku, podpredsedu Združenia miest a obcí 

Slovenska by mal primátor Trenčína vo výnimočnej situácii 
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dovolenku zrušiť.  V prípade nejakej živelnej pohromy môže 

núdzový stav vyhlásiť primátor aj z dovolenky, telefonicky. V 

takom prípade by mal okamžite nastúpiť do práce.  

Primátor Starej Turej Ján Kišš tvrdí, že poslanci si mali 

podľa nového zákona o obecnom zriadení zvoliť svojho zá-

stupcu, ktorý by viedol rokovanie zastupiteľstva, ak by to z 

nejakého dôvodu nemohol viesť primátor alebo viceprimátor.  

Zastupiteľstvo si teda malo zvoliť hneď na prvom svojom ro-

kovaní jedného z poslancov, ktorý bude v prípade neúčasti 

primátora a viceprimátora viesť zastupiteľstvo. To sú povinní 

urobiť zo zákona. V prípade, že primátor či starosta nemôže 

alebo nevie viesť rokovanie zastupiteľstva, prechádza táto 

právomoc na jeho zástupcu. To tvrdí Vladimír Pirošík, od-

borník na komunálne právo.  

„V jeho neprítomnosti právomoc prechádza na poverenú 

osobu, ktorá má právomoc zvolať zastupiteľstvo, na ktorom sa 

môžu prijímať uznesenia, schvaľovať zmeny rozpočtu,“ vy-

svetlil Pirošík. Poslanec PaedDr.  Daniel Beníček posudzuje 

absenciu primátora negatívne. „Nie je to dobrá situácia, keď je 

primátor na dovolenke a viceprimátor nie je vymenovaný, pre-

tože sa môže stať všeličo, môže ochorieť, môže sa mu stať 

úraz,“ dodal. Ako ďalej uviedol, nie je informovaný o tom, že 

by poslanci mali zvoliť svojho zástupcu.  

www.sme.sk 02.07.2013  

pomocná evidencia 429/1/2013 

 

Za obdobie od 01. januára do 30. júna 2013 došlo na ces-

tách v Trenčianskom kraji k 593 dopravným nehodám, ktorý 

zaznamenaný nárast o 12 nehôd, pri ktorých bolo 5 osôb usmr-

tených, zaznamenaný pokles o 7 osôb, 28 osôb ťažko zrane-

ných, u ktorých bolo zaznamenaný pokles o 7 osôb a 256 osôb 

bolo ľahko zranených celkom zaznamenaný nárast o 46 osôb. 
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Najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd bolo: 

- porušenie povinnosti vodiča u 208 dopravných nehôd, čo je 

nárast o 10 nehôd,  

- rýchlosť jazdy u 137 dopravných nehôd, čo je nárast o 5 ne-

hôd,  

- nesprávne otáčanie a cúvanie u 41 dopravných nehôd, o je 

nárast o 2 nehody, 

- závada v zjazdnosti komunikácie u 33 dopravných nehôd, čo 

je nárast o 25 nehôd,  

- alkohol zapríčinil 80 dopravných nehôd, čo je rozdiel 0 ne-

hôd.  

 Z pohľadu zavinenia nehôd:  

-  vodiči motorových vozidiel zavinili 501 dopravných nehôd, 

čo bol nárast o 11 nehôd,  

-  vodiči nemotorových vozidiel zavinili 14 dopravných nehôd, 

čo bol pokles o 2 nehody,  

- chodci zavinili 18 dopravných nehôd, čo bol pokles o 9 ne-

hôd 

- závada na komunikácii spôsobila 32 dopravných nehôd, čo 

bol nárast o 23 nehôd. 

Z pohľadu miesta dopravnej nehody: 

- v obciach bolo zaevidovaných 382 dopravných nehôd, čo je 

nárast o 1 nehodu, 

- mimo obce bolo zaevidovaných 211 dopravných nehôd, čo 

je nárast o 11 nehôd.  

Z hľadiska následkov na zdraví patrili medzi závažnejšie 

dopravné nehody, ku ktorým došlo mimo obce. Pri týchto do-

pravných nehodách boli 3 osoby usmrtené, čo je pokles o 5 

osôb, 15 ťažko zranených osôb, čo je pokles o 4 osoby a 135 

ľahko zranených osôb, čo je nárast o 52 osôb.  

 Z hľadiska druhu komunikácie bolo najviac dopravných 

nehôd zaznamenaných na miestnych komunikáciách (201 do-

pravných nehôd, čo je nárast o 15 nehôd a na cestách I. triedy 
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bolo zaznamenaných 115 dopravných nehôd, čo je pokles o 18 

nehôd.  

Prehľadná tabuľka ukazovateľov o dopravných nehodách 

podľa územnosprávneho členenia za obdobie od 1. januára do 

30. júna 2013 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2012: 

 

 Trenčiansky   

kraj 
Trenčín 

Bánovce 

n/Beb. 
Ilava Myjava 

Nové 

Mesto 

n/V. 

Partizán-

ske 

Považská 

Bystrica 
Prievidza Púchov 

Celkom doprav. 

nehôd 
593 123 42 56 22 54 18 77 152 49 

rozdiel +12 -10 +4 -9 +7 -14 -9 +6 +43 -6 

Dopravné nehody 

so zranením 
178 22 9 11 9 18 10 27 49 23 

rozdiel -17 -17 -3 -6 +2 -5 -3 +4 +6 +5 

Usmrtené osoby 5 1 1 0 0 0 0 0 3 0 

rozdiel -7 -2 +1 0 -1 0 -2 0 -1 -2 

Ťažko zranené 

osoby 
28 2 1 0 2 5 2 9 2 5 

rozdiel -7 -9 -1 -4 +2 -2 0 +7 0 0 

Ľahko zranené 

osoby 
256 24 12 16 8 21 10 43 81 41 

rozdiel +46 -14 -3 0 0 -10 -8 +15 +39 +27 

Alkohol  zistený 

u vinníkov do-

prav. nehôd 

80 18 4 5 5 10 6 3 20 9 

rozdiel 0 -1 +2 -4 +1 -3 +4 -1 +1 +1 

 

pomocná evidencia 439/1/2013 

Trenčiansky samosprávny kraj stále nemá platný rozpočet 

na tento rok 2013. Poslanci ho síce na svojom riadnom zasad-

nutí 24. júna 2013 na štvrtýkrát schválili, ale predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH však pozastavil výkon uznesenia o rozpočte.                 

„V zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov 
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pozastavujem výkon uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 572/2013, nakoľko sa domnievam, že 

je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a pre Trenčiansky samosprávny kraj je 

nevýhodný,“ konštatoval MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

Podľa predsedu poslaneckého klubu Smer – Sociálna de-

mokracia, Ľudovej strany Hnutia za demokratické Slovensko 

Karola Janasa  chcú poslanci počkať na podrobnejšie písom-

né zdôvodnenie pozastavenia výkonu uznesenia zo strany 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Viacerí pos-

lanci sú presvedčení, že vedeniu Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja sa rôznymi obštrukciami darí sabotovať úsilie poslan-

cov všetkých politických strán o prijatie transparentnejšieho, 

konsolidačného a najmä na reálnych rozpočtových východis-

kách založeného rozpočtu. Ak aj bude na najbližšom zastupi-

teľstve potvrdené uznesenie, Trenčiansky samosprávny kraj 

by mohol viac ako pol roka čerpať zdroje bez akejkoľvek kon-

troly poslaneckého zboru, ktorý od samého začiatku deklaro-

val ochotu prijať transparentnejší rozpočet,“ uviedol pre 

TASR Karol Janas. 

Ako dodal, počas schvaľovania upravili poslanci len nie-

ktoré podľa nich nadhodnotené položky na úroveň roku 2012, 

čím by sa šetrili prostriedky Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a napĺňalo by sa memorandum podpísané s vládou. Prob-

lém môže byť len s plnením zmlúv a prípadných záväzkov, 

ktoré mohli vzniknúť bez informovania poslancov.“ 

Prvýkrát mali poslanci rokovať o rozpočte 19. decembra 

2012. Vtedy ho stiahli z rokovania na návrh poslanca Karola 

Janasa, lebo podľa neho rozpočet nebol dobre vybilancovaný, 

nadhodnotením bežných príjmov a poslancom sa nezdala ani 

suma 4,7 milióna eúr z predaja majetku, ktorý nebol bližšie 

špecifikovaný. Druhýkrát neschválili rozpočet 28. januára 
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2013. Posledný pokus o schválenie rozpočtu zlyhal 30. mája 

2013, keď poslanci neschválili program mimoriadneho zasad-

nutia zvolaného práve pre rozpočet. Materiál, ktorý vtedy 

predložil Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, označili 

niektorí poslanci za neúctu k ním a celý proces predkladania 

návrhu rozpočtu za frašku zo strany úradu. Vyrovnaný rozpo-

čet poslanci napokon poslanci schválili 24. júna 2013 aj s nie-

koľkými pozmeňovacími návrhmi, ale ten bol vetovaný pred-

sedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

www.sme.sk 14.07.2013  

pomocná evidencia 475/1/2013 

 

Bývalá viceprimátorka Trenčína za stranu Sloboda 

a Solidarita Mgr. Renáta Kaščáková oznámila, že ju s ponu-

kou kandidovať na funkciu predsedníčky Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja, oslovili niektorí zástupcovia pravicových 

strán. Svoju kandidatúru podmienila, že ju bude akceptovať, 

keď jupodporia všetky pravicové strany. 

„Predbežne ma neoficiálne oslovili niektorí zástupcovia 

pravicových strán, aby som v nadchádzajúcich voľbách do 

Trenčianskeho samosprávneho kraja kandidovala s ich podpo-

rou na post predsedu. Po zrelej úvahe som dospela k rozhod-

nutiu, že túto výzvu prijmem výlučne za predpokladu, že sa 

pravicové strany pri podpore mojej kandidatúry spoja. V prí-

pade, že sa pravica nezjednotí na mojej nominácii, kandidovať 

nebudem“ uviedla Mgr. Renáta Kaščáková s tým, že so svojím 

stanoviskom oboznámila krajských zástupcov a centrály pra-

vicových subjektov. Mgr. Renáta Kaščáková je absolventkou 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od-

bor prekladateľstvo-tlmočníctvo (anglický a taliansky jazyk). 

Od roku 2003 pôsobí na Mestskom úrade v Trenčíne, kde sa 

podieľala na vzniku klientskeho centra, koordinovala projekt 

kandidatúry mesta Trenčín na titul „Európske hlavné mesto 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12039226&ids=5


78 
 

kultúry 2013“ a zriadila Kultúrno-informačné centrum na 

Mestskom úrade v Trenčíne. V komunálnych voľbách v roku 

2010 kandidovala za stranu Sloboda a Solidarita a bola zvole-

ná za poslankyňu mestského zastupiteľstva a pôsobila ako zá-

stupkyňa primátora Mgr. Richarda Rybníčka. 

V roku 2012 sa po viacnásobných politických útokoch zo 

strany mestských poslancov vzdala funkcie i poslaneckého 

mandátu a prijala pozíciu koordinátorky nadregionálneho pro-

jektu rozvoja mesta „Trenčín si Ty“, ktorý iniciovala. Má tri 

deti a od narodenia žije v Trenčíne. 

www.sme.sk 25.07.2013  

pomocná evidencia 512/1/2013 

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky 

Pavla Pašku zo dňa 3. júla 2013 zverejnené v zákone 191/2013 

Z.z. boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev samosprávnych 

krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň 

konania volieb na deň 9. novembra 2013. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 678/1/2013 

 

Sily výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej repub-

liky budú mať od 1. augusta 2013 nového veliteľa. Štátny ta-

jomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Miloš Ko-

terec dňa 29. júla 2013 do tejto funkcie vymenoval plukovní-

ka Martina Stoklasu. Doterajší veliteľ, brigádny generál 

Ľubomír Svoboda odchádza na pozíciu náčelníka štábu v 

štruktúre Veliteľstva spoločných síl NATO. 

Ide o štandardnú zmenu na postoch veliteľov, pretože Slo-

vensko potrebuje obsadiť generálsky post v zahraničí. Obsadí 

ho brigádny generál Martin Svoboda, ktorý sa ujme funkcie             

1. augusta 2013. 
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Brigádny generál Ľubomír Svoboda pôsobil ako veliteľ Síl 

výcviku a podpory od júla 2012. Jeho odchod vyplýva zo 

zmien v štruktúre NATO. S transformáciou štruktúr Severoat-

lantickej aliancie súhlasili ministri obrany členských krajín v 

roku 2011 a na základe konsenzu náčelníkov generálnych štá-

bov ozbrojených síl členských krajín Slovenská republika zís-

kala jednu medzinárodnú pozíciu s generálskou hodnosťou. 

Podľa Koterca na vysokých postoch v NATO pôsobí momen-

tálne asi 70 slovenských vojakov, väčšinou podplukovníkov a 

plukovníkov. 

Plukovník Martin Stoklasa pracoval ako náčelník štábu Síl 

výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Op-

timalizujú sa procesy v Ozbrojených silách Slovenskej repub-

liky, čaká nás vytváranie nových prvkov brigády bojového za-

bezpečovania a zefektívňovanie logistických procesov a mo-

jou úlohou je, aby tieto procesy boli zabezpečené neprerušo-

vane, povedal po vymenovaní do funkcie Martin Stoklasa. 

Martin Stoklasa má 44 rokov, bol veliteľom práporu oka-

mžitej reakcie Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pôsobil 

ako zástupca náčelníka štábu pre podporu v Kosove. Je absol-

ventom Národnej vojnovej školy vo Washingtone, pôsobil vo 

funkcii náčelníka sekcie strategického plánovania ISAF. 

www.sme.sk 29.07.2013  

pomocná evidencia 526/1/2013 

 

Na tlačovej konferencii v Trenčíne dňa 20. augusta 2013  

zástupcovia všetkých pravicových strán: Slovenskej kresťan-

skej a demokratickej únie, Kresťanského demokratického hnu-

tie, Sloboda a Solidarita, Most - Híd, NOVA a OKS vydali 

spoločné vyhlásenie, že spoločným kandidátom pravicových 

strán na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bude 

bývalý zápasník Mgr. Jozef Lohyňa.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12051831&ids=7
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Okrem Mgr. Jozefa Lohyňu boli navrhnutí zatiaľ na pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne kandi-

dovať exminister obrany a nominant strany Smer Ing. Jaro-

slav Baška a nezávislý kandidát Ing. Ľubomír Žabár. 

Ing. Ľubomír Žabár v minulých komunálnych voľbách 

kandidoval aj na primátora Trenčína za stranu Smer. Strana 

Smer jeho kandidatúru pre voľbami stiahla a podporila súčas-

ného primátora Mgr. Richarda Rybníčka. 

Ochotu kandidovať deklarovala aj exposlankyňa mestského 

zastupiteľstva Mgr. Renáta Kaščáková zo strany Sloboda a 

Solidarita, ktorej podmienkou však bolo, aby ju podporila celá 

pravica. 

Podľa krajskej predsedníčky Kresťanského demokratického 

hnutia MUDr. Anny Záborskej sa dohoda rodila dlho, no vý-

sledkom je skutočnosť, že Trenčiansky kraj môže byť pre 

ostatné slovenské kraje príkladom zomknutosti pravice. Pravi-

ca sa dohodla aj na postavení spoločnej kandidátky na poslan-

cov. Podľa krajského predsedu Slovenskej kresťanskej 

a demokratickej únie Martina Fedora pravica ponúkla voličom 

silnú alternatívu k súčasnému zaostávaniu Trenčianskeho kra-

ja. 

Ako povedal Jozef Lohyňa, že už niekoľko rokov uvažo-

val o svojom ďalšom posune a ponuka pravicových strán ho 

potešila. Jeho krédom je vniesť do politiky zásady fair-play, 

ktorými sa riadil počas svojej športovej kariéry. „Chcel by 

som vrátiť tomuto kraju to, čo mi dal počas mojej športovej 

kariéry. Do politiky vstupujem ako bežný občan, problematiku 

kraja dobre poznám a na politickú scénu vstupujem s čistým 

štítom.“ povedal Jozef Lohyňa. 

www.sme.sk 20.08.2013  

pomocná evidencia 582/1/2013 
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Pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povsta-

nia sa 28. augusta 2013 pri Pamätníku umučených na Brezine 

konala spomienková slávnosť, počas ktorej bolo možné opäť 

vnímať odkaz jednej 

z najvýznamnejších his-

torických udalostí, výz-

nam slobody a precítiť 

úctu k tým, čo sa obeto-

vali a položili svoje ži-

voty. 

Počas smútočného 

chorálu položili vence 

a kytice kvetov k pamät-

níku priami účastníci Slovenského národného povstania, po-

tomkovia tých, ktorí v povstaní zahynuli, predstavitelia štátnej 

správy a samosprávy, zástupcovia ozbrojených síl i zväzu pro-

tifašistických bojovníkov, politických strán a spoločenských 

organizácií, ale i niekoľko občanov mesta.  

Vyjadriť vďaku účastníkom bojov v povstaní za ich obetu 

prišiel i primátor Trenčína Mgr. Richard 

Rybníček, ktorý vo svojom  príhovore po-

vedal, že „tento pamätník a toto miesto sú 

dôležitým mementom, ktoré  súvisí 

s víťazstvom nad zlom, ale súvisí aj 

s nádejou tých, ktorí sa pred 69 rokmi roz-

hodli postaviť proti zlu a nám dať nádej. 

Obetovali sa pre našu budúcnosť a nechali 

pre nás hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť. 

Vy, priami účastníci Slovenského národ-

ného povstania a aj tí, ktorí tu, žiaľ, už nie 

sú, ste naším príkladom. Právom vám pat-

rí naša úcta a vďaka,“ uviedol vo svojom 

príhovore Mgr. Richard Rybníček.  
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Faktom zostáva skutočnosť vpísaná do histórie, že Sloven-

ské národné povstanie bolo obdobie odvážnych hrdinstiev, 

obetí, materinského bôľu, ale aj hrdosti na svojich drahých, 

ktorí bojovali proti nemeckej vojenskej mašinérii, pripomenul 

priamy účastník povstania pplk v.v. Pavol Liška. „Nezabú-

dajme na tragédie, ktoré priniesla ideológia hákového kríža, na 

dobu, keď sa ľudia navzájom mučili, zabíjali, keď sa ničili 

mosty, vypaľovali dediny a vznikali masové hroby.“ 

Po pietnom akte na Brezine sa v obradnej sieni mestského 

úradu uskutočnilo tradičné stretnutie primátora s ešte žijúcimi 

účastníkmi protifašistického odboja, na ktorom podpredseda 

Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bo-

jovníkov v Trenčí-

ne Tomáš Švec 

využil príležitosť a 

primátorovi pripo-

menul, že je nača-

se, aby mestské za-

stupiteľstvo uvažo-

valo nad vymedze-

ním finančných 

prostriedkov na re-

konštrukciu chátrajúceho Pamätníka umučených na Brezine. 

Tento bol odhalený v roku 1970 pri príležitosti 25. výročia 

ukončenia druhej svetovej vojny. 

www.trencin.sk 28.08.2013 

pomocná evidencia 599/1/1/2013
 

 

Obyvatelia Opatovej nad Váhom, ktorá je dnes súčasťou 

mesta Trenčín si pripomenuli 775. výročie prvej písomnej 

zmienky o obci Opatová nad Váhom na oslavách, ktoré sa 

uskutočnili  v dňoch 6. až 8. septembra 2013. Oslavy pod ná-

zvom „Bola raz jedna dedina“ sa začali v piatok 6. septem-

bra vo večerných hodinách v miestnom kultúrnom dome pre-

http://www.trencin.sk/
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mietnutím dokumentov o Opatovej, po ktorom nasledovala ta-

nečná zábava. 

V sobotu 7. septembra 2013 sa už o 9.00 hod. vydal ulička-

mi Opatovej krojovaný sprievod a približne v tom istom čase 

sa turisti vydali túru s Alfonzom Liškom. Po obede pred kul-

túrnym domom mohol každý ochutnať niektoré z typických 

opatovských jedál. Program pokračoval ukážkami hasičskej 

techniky miestneho dobrovoľného hasičského zboru a kultúr-

nym programom detí zo Základnej školy Opatová,  harmoni-

károv z Opatovej a folklórnym vystúpením Senior klubu Vrša-

tec. Ešte pred krstom 

knihy Stanislava 

Vanča „Z minulosti 

našej obce“ sa Opa-

tovčanom a ostatným 

Trenčanom prihovo-

ril primátor Mgr. 

Richard Rybníček. 

Záver druhého dňa 

osláv patril opäť ľu-

dovej zábave, na ktorej do tanca budú hrala a spievala Dycho-

vá hudba Opatovanka a Dychová hudba Mistříňanka. 

Tretí deň v nedeľu    8. septembra 2013 sa v Opatovej zača-

li oslavy slávnostným sprievodom do kostola a pokračoval 

ďakovnou bohoslužbou vo farskom kostole sv. Stanislava. Po-

poludní sa odohral exhibičný futbalový zápas starých pánov 

TJ Opatová – TJ Záblatie. Oslavy vyvrcholili večer divadel-

ným predstavením ochotníkov z Opatovej „Keď mesiačik 

svietil“. 

Súčasťou sprievodného programu osláv bola i výstava do-

bových fotografií z histórie obce Opatová n/Váhom a tiež 

premietanie záznam zvykov a tradícií z Opatovej z DVD. 

vlastné poznámky 

Krstenie knihy „Z minulosti našej obce“ primátorom Mgr. R. Rybníčkom 
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pomocná evidencia 627/1/2013 

 

Dňa 23. septembra 2013 priniesli regionálne média ozná-

menie o piatom kandidátovi na post predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v tohoročných novembrových voľbách. 

Je ním predseda občianskeho združenia „Šanca ľuďom“, 38-

ročný Marián Herdel z Novej Dubnice. 

Svoju kandidatúru potvrdil Marián Herdel 

petíciou s 1300 podpismi jej odovzdaním 

krajskej volebnej komisii dňa 25. septem-

bra 2013. O post predsedu sa uchádza ako 

nezávislý kandidát. V roku 2012 neúspeš-

ne kandidoval na post riaditeľa RTVS. 

Podľa Mariána Herdela sú politické strany rozhádané a 

spôsobili, že Vyšší územný celok je v rozpočtovom provizó-

riu. Je preto v záujme všetkých voličov kraja, aby na čele v 

zastupiteľstve boli nezávislí kandidáti. 

Marián Herdel potvrdil, že s nezávislým kandidátom by sa 

zároveň zlepšil súčasný stav, kde pri prijímaní zamestnancov 

sú výberové konania ojedinelé a chýbajú zverejnenia o priebe-

hu a výsledkoch konaní. 

www.sme.sk 23.09.2013  

pomocná evidencia 656/1/2013, 664/1/2013 

 

V poradí šiestym kandidátom na post predsedu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja sa stal 47-ročný Považskobystri-

čan Mgr. Juraj Smatana. 

Súčasného poslanca Mestského zastupiteľstva v Považskej 

Bystrici, stredoškolského pedagóga, občianskeho a protiko-

rupčného aktivistu a bývalého poradcu expremiérky Ing. Ivety 

Radičovej nominovala spoločnosť „Zmena zdola – Demokra-

tická únia“. Mgr. Juraja Smatanu zároveň kandiduje aj na pos-

lanca Trenčianskeho samosprávneho kraja, spolu s ním za spo-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12314351&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12314351&ids=6
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ločnosť „Zmena zdola – Demokratická únia“ aj ďalší dvaja 

kandidáti. Kandidačné listiny odovzdala spoločnosť „Zmena 

zdola – Demokratická únia“ 30. septembra 2013. 

Spoločnosť „Zmena zdola – Demokratická únia“ sa rozhod-

la nominovať na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja najmä preto, aby ponúkla alternatívu voličom, ktorí si ne-

prajú, aby úplne všetky posty v štáte obsadila jedna strana, 

strana Smer – Sociálna demokracia.  Súčasne očakáva od kan-

didáta odbornosť a skúsenosti v regionálnej politike, v službe 

občanom. Ako predseda chce byť spravodlivý, ako poslanec 

dôsledne prísny, v kontrole.  

Mgr. Juraj Smatana dodal, že cieľom trojice kandidátov je 

zmena zdola. Politické strany dlhodobo zlyhávajú, sú pod 

zhubným vplyvom finančných skupín, a preto musí náprava 

prísť len zdola, teda od aktívnych občanov a nezávislých od-

borníkov, ktorých oslovujeme a dávame im šancu kandidovať. 

www.sme.sk 01.10.2013  

pomocná evidencia 701/1/2013 

 

V Trenčíne dňa 2. októbra 2013 po prvýkrát zasadala kraj-

ská volebná komisia. Jej piati členovia zložili sľub a vyžrebo-

vali si predsedu a podpredsedu komisie. Ako informovala ho-

vorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Vlasta 

Henčelová, predsedom sa stal Mgr. Juraj Gerlici, delegova-

ný stranou Smer – Sociálna demokracia a podpredsedom Ing. 

Ondrej Beracka, ktorého delegovala do krajskej volebnej 

komisie strana Slovenská národná strana. 

Jednou z prvých úloh volebnej komisie bude preskúmanie 

kandidačných listín a registrácia kandidátov pre voľby poslan-

cov i predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom 

komisia zašle zoznam kandidátov podľa volebných obvodov 

Ústrednej volebnej komisii a obvodným úradom na území sa-

mosprávneho kraja. Volebná komisia Trenčianskeho samo-
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správneho kraja bude usmerňovať činnosť obvodných voleb-

ných komisií a okrskových volebných komisií, ďalej bude 

rozhodovať o sťažnostiach na postup obvodných volebných 

komisií. Po voľbách bude zisťovať a uverejňovať celkové vý-

sledky volieb v Trenčianskeho samosprávnom kraji a bude pl-

niť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona. 

Členov do komisie delegovali štyri politické strany a jedna 

koalícia. Okrem nominantov Smeru – Sociálna demokracia 

a Slovenskej národnej strany boli členmi komisie Mgr. Stani-

slav Malinovský za koalíciu Kresťansko-demokratické hnutie, 

Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 

strana, Strana Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a 

solidarita a Občianska konzervatívna strana, Ľubica Pumme-

rová za Komunistickú stranu Slovenska a Teresa Pavlásková 

za Ľudovú stranu – Hnutie za demokratické Slovensko. 

O funkciu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

budú v novembrových voľbách uchádzať šiesti muži. Za zdru-

ženie Zmenu zdola kandiduje Považskobystričan Mgr. Juraj 

Smatana. Jeho straníckymi súpermi budú bývalý minister ob-

rany zo Smeru – Sociálna demokracia Ing. Jaroslav Baška, 

bývalý zápasník Mgr. Jozef Lohyňa, ktorý kandiduje za pra-

vicovú koalíciu strán Kresťansko-demokratické hnutie, Slo-

venská demokratická kresťanská únia – Demokratická strana, 

Strana Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a solidarita 

a Občianska konzervatívna strana a nominantom za Komunis-

tickú stranu Slovenska bol bývalý riaditeľ Leteckých opra-

vovní Trenčín Ing. Peter Palko. Ako nezávislý kandidoval 

predseda občianskeho združenia Šanca ľuďom Marián Her-

del a nezávislý kandidát Ing. Ľubomír Žabár. 

Kandidačné listiny na post poslancov Trenčianskeho samo-

správneho kraja podalo 16 politických subjektov a 93 nezávis-

lých kandidátov. Spolu sa o poslanecký mandát v krajskom 
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zastupiteľstve, ktoré bude mať aj v ďalšom volebnom období 

45 miest sa uchádzalo 300 kandidátov. 

www.sme.sk 02.10.2013 

pomocná evidencia 700/1/2013 

 

Keď Vláda Slovenskej republiky vyzvala mestá a obce 

k memorandu o spolupráci, primátori a starostovia túto výzvu 

prijali. Už menej boli spokojní, keď vláda na posúdenie stavu 

financií vybrala metodiku, ktorá sa im nepozdáva.  

Mesto Trenčín sa podľa tejto metodiky po Bratislave stalo 

druhým najmenej konsolidujúcim mestom na Slovensku. Voči 

takémuto hodnoteniu sa ako prvý ohradil primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček a k nemu sa pridali aj ďalší primátori zúčast-

není na Rade Združenia miest a obcí Slovenska 28. septembra 

2013 v Košiciach.  

„My sme nešetrili preto, že by sa nám to páčilo, ale preto, 

že sme boli na hranici nútenej správy,“ povedal Mgr. Richard 

Rybníček. „Mesto 

Trenčín sa konsolido-

valo tri roky, teda 

v časoch, keď nás 

k tomu nikto nevyzý-

val. Za tú dobu sme 

dokázali znížiť dlh 

mesta o 47 %. Napriek 

tomu sme sa podľa 

metodiky, ktorá zo-

hľadňuje iba rok 2012, ocitli medzi najmenej konsolidujúcimi 

mestami. Ak podľa metodiky nešetrím, chcem vám povedať 

priamo do očí, že nebudem už robiť nič, lebo viac sa už nedá,“ 

povedal na Rade Združenia miest a obcí Slovenska Mgr. Ri-

chard Rybníček. 

www.trencin.sk 07.10.2013 

http://www.trencin.sk/
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pomocná evidencia 711/1/2013  
 

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice pripravila 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci 

s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej republiky ďalší 

ročník dopravno-výchovnej akcie „Deň bielej palice“. 

Celoslovenská akcia sa konala v utorok 15. októbra 2013 

v 45 mestách. Jej cieľom bolo upozorniť vodičov na chodcov 

so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou palicou 

či vodiacim psom. „Bezpečný pohyb s bielou palicou je pre 

nevidiaceho jedným z atribútov jeho slobody a emancipácie. 

Možnosť vybrať sa niekam bez toho, aby sme čakali, že nás 

niekto zavedie za ruku či za rameno, je pre nás veľmi dôleži-

tá,“ povedal Igor Harušťák z oddelenia prevencie architekto-

nických a dopravných bariér Únie nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska.  

V „Deň bielej palice“ nevidiaci ľudia na priechodoch v 45 

mestách signalizovali prechod cez priechod pre chodcov. Nie-

koľko desiatok metrov za priechodom stáli policajné hliadky. 

Tie vodičov, ktorí nevidiacemu chodcovi nedali prednosť, po-

učili o priestupku a odovzdali im informačný leták s vysvetle-

ním významu a funkcie bielej palice. Biela palica nevidiacich 

a slabozrakých ľudí je na priechodoch pre chodcov znamením, 

že vodič musí zastaviť. Je dôležité, aby si vodiči uvedomili, že 

nejde len o bezpečnosť chodcov, ale aj o bezpečnosť samot-

ných vodičov. „Najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej pre-

mávky sú predovšetkým chodci, ktorí nie sú chránení tak, ako 

ostaní účastníci cestnej premávky, o to viac sú zraniteľní práve 

slabozrakí a nevidiaci chodci,“ povedal viceprezident Policaj-

ného zboru Ľubomír Ábel. Za deväť mesiacov tohto roka sme 

zaznamenali 794 nehôd, kde jedným z účastníkov bol chodec. 

Z tohto počtu sa 205 nehôd stalo na priechode, štyri v blízkosti 

a 585 mimo priechodu pre chodcov. O život pri nehodách pri-

šlo 39 chodcov. Pre porovnanie, za rovnaké obdobie minulého 
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roka, sa stalo 930 nehôd s účasťou chodcov. Na priechode 279 

nehôd, tri nehody v blízkosti a 648 nehôd mimo priechodu. 

Vyhaslo 45 životov chodcov. 

Policajný zbor SR 15.10.2013 

pomocná evidencia 737/1/2013  
 

Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavli-

ková dňa 17. októbra 2013 informovala o mimoriadnej uda-

losti, ktorá sa stala v tento deň, keď o 10.45 h na železničnú 

trať v úseku Trenčín - Trenčianska Teplá predpoludním počas 

prác na rekonštrukcii železničnej trate sa prevrátil žeriav. Že-

lezničná doprava bola úplne prerušená takmer na dve hodiny.  

Žeriav, ktorý pracoval na stavbe oporného múru po spadnutí 

zasiahol svojim ramenom do pravej i ľavej traťovej koľaje. 

Nebola poškodená ani trať, ani trakčné vedenia, ale od 10.45 h 

do 12.22 h bola úplne prerušená doprava na tomto úseku. Pre 

verejnosť bola zriadená náhradná autobusová doprava, ktorú 

zabezpečovalo päť autobusov. Pri nehode sa nikto nezranil. 

Príčiny vzniku mimoriadnej udalosti príslušné orgány začali 

vyšetrovať a od 12.22 h bola doprava opäť plne obnovená.  

www.teraz.sk 17.10.2013 

pomocná evidencia 753/1/2013 

 

Dňa 21. októbra 2013 kandidát na predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za pravicovú koalíciu Mgr. Jozef Lo-

hyňa na predstavení svojho volebného programu a koalície 

šiestich pravicových strán v hoteli Magnus k novembrovým 

regionálnym voľbám povedal, že by chcel byť v prípade zvo-

lenia akýmsi tmelom medzi tímom, s ktorým spolupracuje a 

predstaviteľmi miest a obcí. „V živote počúvame stále to isté - 

že nie sú peniaze. Či už to rozprávajú obyčajní ľudia, alebo 

ich sľubujú politici ľuďom. Nie je všetko v živote iba o penia-

zoch, je to o ľuďoch, o vzťahoch, o priateľstve a o láske,“ zdô-
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raznil Mgr. Jozef Lohyňa. Svoje prvé kroky v úlohe predsedu 

predstaví, až bude zvolený.  

Mgr. Jozef Lohyňa považuje za dôležité povýšiť odbornosť 

a profesionalitu nad straníckosť, tak aby Trenčiansky samo-

správny kraj nebol odkladiskom politických nominantov, ale 

zdravým a dobre fungujúcim organizmom. Chcem spolupra-

covať so starostami obcí a primátormi miest, pretože iba taká-

to spolupráca môže viesť k zlepšeniu služieb a kvality života 

občanov, uzavrel Mgr. Jozef Lohyňa.  

Koalícia šiestich pravicových strán dnes predstavila desať-

bodový volebný program, v ktorom okrem zlepšenia činností v 

kompetencii Trenčianskeho samosprávneho kraja kladie dôraz 

na zlepšenie hospodárenia kraja, zastavenia zadlžovania. Pri-

chádzajú tiež s plánom zredukovať počet poslancov zo 45 na 

40, znížiť ich odmeny a znížiť dane z motorových vozidiel.  

Na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja kan-

didovali okrem Mgr. Jozefa Lohyňu aj exminister obrany Ing. 

Jaroslav Baška (Smer-SD), nominant Komunistickej strany 

Slovenska Ing. Peter Palko, Mgr. Juraj Smatana (Zmena zdo-

la) a nezávislí kandidáti Ing. Ľubomír Žabár a Marián Herdel. 

Na poslancov kandidovalo 300 obèanov, z nich bolo 93 nezá-

vislých a 207 kandidátov nominovalo 16 politických subjek-

tov.  

Voliči dňa 9. novembra 2013 volili v Trenčianskom samo-

správnom kraji v deviatich volebných obvodoch spolu 45 pos-

lancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Sídlami volebných komisií bolo deväť okresných miest Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Najviac desať poslancov 

zvolili v budúcom zastupiteľstve Trenčianskeho samospráv-

neho kraja za okres Prievidza, osem poslancov zvolili v ok-

rese Trenčín, po päť poslancov zvolili v okresoch Považská 

Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Ilava, štyroch poslancov 

zvolili za okres Partizánske, po troch poslancov zvolili za ok-
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resy Púchov a Bánovce nad Bebravou. Dvaja poslanci budú v 

regionálnom zákonodarnom zbore zastupovať okres Myjava. 

Pre voľby predsedu tvoril Trenčiansky  samosprávny kraj je-

den jednomandátový volebný obvod.  

www.teraz.sk 21.10.2013 

pomocná evidencia 768/1/2013  

 

Poslanci v Trenčíne neprišli o mandáty a náhradníkom tieto 

posty nepatria. Také bolo rozhodnutie Krajského súdu 

v Trenčíne zo dňa 23. októbra 2013, ktoré sa pravdepodobne 

stane precedensom pre mnohé ďalšie samosprávy na Sloven-

sku. Rozhodnutie súdu bolo definitívne, nie je možné sa proti 

nemu odvolať.  

Traja poslanci mali Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

prísť o mandáty, pretože podpísali s Mestom Trenčín dohody 

o pracovnej činnosti, podľa ktorých mali byť rétormi na ob-

čianskych obradoch a slávnostiach. Za to dostávali od mesta 

dohodnutú odmenu, čo zákon nepripúšťa. Ak by prišli o man-

dáty, mohli by sa spochybniť viaceré rozhodnutia zastupiteľ-

stva, ktoré boli schválené tesnou väčšinou aj vďaka ich hla-

som.  

S podnetom sa na súd obrátil jeden z náhradníkov Kamil 

Bystrický, ktorí by mal nastúpiť na uvoľnené poslanecké 

miesto. Senát Krajského súdu v Trenčíne však jeho návrh za-

mietol. Podľa názoru súdu je síce nesporné, že poslanec, kto-

rého mal Kamil Bystrický nahradiť, zmluvu s mestom podpí-

sal, ale rozsah prác bol minimálny, rovnako aj finančná odme-

na. Okrem toho činnosť rétora mohol vykonávať aj na základe 

smernice primátora, a tak podpísaná dohoda bola akoby dupli-

citnou.  Kamil Bystrický s rozhodnutím súdu nebol spokojný, 

chce sa poradiť s právnikom, ako pokračovať ďalej. Nehodlá 

však tento spor vzdať.  
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Podľa Vladimíra Špánika, predsedu Združenia občanov 

miest a obcí Slovenska, by malo byť rozhodnutie Krajského 

súdu v Trenčíne precedensom pre všetky samosprávy. Je choré 

uzatvárať takéto zmluvy, keď je odmena poslancov daná v 

smerniciach jednotlivých samospráv. Je povinnosťou zastupi-

teľstiev prijať smernice o odmeňovaní poslancov, kde by sa 

počítalo aj s činnosťou pri občianskych obradoch, a takéto ve-

ci by sa nediali a bolo by na stole čisto, zdôraznil Vladimír 

Špánik.  

www.pravda.sk 23.10.2013  

pomocná evidencia 774/1/2013 

 

Agentúra Moody’s Investors Service pridelila Trenčian-

skemu samosprávnemu kraju 26. novembra 2012 národný ra-

ting na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating na úrovni Baa2 

za rok 2011 s konštatovaním, že udelený rating odzrkadľuje 

pohotový prístup vedenia kraja k riadeniu rozpočtu, ktorý by 

mal prispieť k zachovaniu výsledkov hospodárenia aspoň na 

súčasnej úrovni, ako aj priaznivú štruktúru a dlhodobú splat-

nosť dlhu. Bolo to pozitívne hodnotenie pre Trenčiansky sa-

mosprávny kraj, ktoré potvrdilo správnosť nastoleného trendu.  

V súčasnosti aj napriek skutočnosti, že Trenčiansky samo-

správny kraj nemá schválený rozpočet na rok 2013 a hos-

podári v rozpočtovom provizóriu, pokračuje ďalej v nastolenej 

ceste a zároveň postupuje v súlade s Memorandom o spolu-

práci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na 

zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 

2013, podpísaného medzi vládou Slovenskej republiky 

a združením samosprávnych krajov v Slovenskej republike 

„SK8“. A tieto kroky vedenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja boli zúročené.  
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Dňa 8. októbra 2013, t. j. v období rozpočtového napätia, 

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service 

potvrdila Trenčianskemu samosprávnemu kraju za rok 2012 

národný rating opäť na úrovni Aa2.sk a medzinárodný rating 

opäť na úrovni Baa2. Diplom za udelenie ratingu odovzdal vo 

štvrtok 24. októbra 2013 predsedovi Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, MPH generálny 

riaditeľ pražskej pobočky Agentúry Moody´s Ing. Petr Vinš, 

PhD. Rating odráža niekoľko faktorov, vrátane  zlepšenia pre-

vádzkových prebytkov 

a stabilizovaných výsled-

kov rozpočtu (pred fi-

nančnými operáciami). 

V roku 2012 Trenčiansky 

samosprávny kraj zlepšil 

svoju prevádzkovú vý-

konnosť. Hrubý prevádz-

kový výsledok dosiahol 

5% prevádzkových príj-

mov, v porovnaní s 2 % 

úrovňou v predchádzajú-

com roku. Aj keď boli prevádzkové prebytky Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v roku 2012 len mierne, investičné prio-

rity kraja predovšetkým v oblasti projektov spolufinancova-

ných centrálnou vládou a Európskej únie vylepšili schopnosť 

Trenčianskeho samosprávneho kraja samofinancovať svoje 

kapitálové výdavky. V roku 2012 dosiahli kapitálové výdavky 

kraja 17% celkových výdavkov, čo presahuje priemer kraj-

ských samospráv na úrovni 12%. Likvidita Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja je aj naďalej obmedzená, aj keď vďaka 

dobrej predvídateľnosti príjmov a výdavkov bola zatiaľ vždy 

dostačujúca na krytie prevádzkových potrieb kraja. Trenčian-

sky samosprávny kraj preto nikdy nemusel využiť krátkodobé 
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úvery. Priamy dlh Trenčianskeho samosprávneho kraja bol 

v posledných piatich rokoch relatívne stabilný a dosahoval 

priemernú úroveň 49 % prevádzkových príjmov. Trenčiansky 

samosprávny kraj nemá žiadny nepriamy dlh. 

Z hľadiska investorov a partnerov ratingová analýza – ako 

nestranné posúdenie – predstavuje nezanedbateľnú pridanú 

hodnotu pre Trenčiansky samosprávny kraj s možnosťou ve-

rejnej prezentácie vlastných finančných výsledkov, a tým 

umožniť trhu nezávislý externý pohľad na jeho hospodárenie. 

„Mám radosť, že sa nám podarilo obhájiť rating, ktorý nám 

bol udelený za minulý rok. Kraj hospodári dlhodobo stabilne, 

s postupným znižovaním prevádzkových nákladov a s pre-

vádzkovým prebytkom. Podmienky memoranda o konsolidácii 

verejných financií plníme a splníme“, konštatoval predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 

www.tsk.sk 28.10.2013 

pomocná evidencia 777/1/2013 
 

V Trenčíne sa v mesiaci september 2013 uskutočnilo dvoj-

dňové pracovné rokovanie zástupcov odborov dopravy všet-

kých samosprávnych krajov na Slovensku. Na stretnutí boli 

prítomní predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ Úradu Trenčianske-

ho samosprávneho kraja Ing. Vladimír Buzalka.  

Predstavitelia jednotlivých krajov pripravili prezentácie o 

činnosti svojich odborov za obdobie rokov 2009 - 2013. Pri 

porovnaní jednotlivých výstupov sa Trenčiansky samosprávny 

kraj môže pochváliť viacerými pozitívami. Predovšetkým ide 

o úspešné realizovanie eurofondových projektov, prostredníc-

tvom ktorých obnovil niekoľko desiatok kilometrov ciest vo 

svojom vlastníctve. V modernizácií cestnej siete chce naďalej 

pokračovať a opäť pripravil niekoľko zaujímavých projektov, 

ktorými chce zlepšiť technický stav niekoľkých km ciest 2. a 

3. triedy.  

http://www.tsk.sk/
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Ešte lepšie výsledky v porovnaní s ostatnými krajmi Tren-

čiansky samosprávny kraj dosahuje v oblasti prímestskej do-

pravy. Cestujúci tu môžu využívať najkvalitnejšie a najbez-

pečnejšie autobusy. Zo všetkých 449 autobusov prímestskej 

autobusovej dopravy bolo do konca roku 2012 obnovených 

419, čo predstavuje 94 % obnovu a zníženie priemerného veku 

autobusov na 3,2 roka. Priemerný vek autobusov v ostatných 

krajoch sa pohybuje od 5,2 až do 12 rokov.  

Témou pracovného rokovania bola aj problematika tranzitu 

nákladných vozidiel nad 12 ton po cestách 2. a 3. triedy, skú-

senosti z vysporiadania pozemkov pod cestami 2. a 3. triedy, 

akčný program verejnej dopravy na roky 2014 - 2020 a ďalšie 

aktuálne témy.  

Obecné noviny 22.10.2013 

pomocná evidencia  778/1/2013 

 

Železnicu aj cestný most v Trenčíne dokončia načas. Mo-

dernizácie železničnej trate na 12-kilometrovom úseku Zlato-

vce - Trenčianska Teplá za 244,970 mil. eúr bez dane z prida-

nej hodnoty by mohli dokončiť skôr.  Ide o úsek, ktorého ter-

mín dokončenia je prakticky totožný s termínom, dokedy je 

možné čerpať peniaze z tohto programového obdobia.  Pôvod-

ne mali stavbu dokončiť na jar 2016. Je však reálne, že dielo 

dokončia už v roku 2015. Do konca roku 2015 by táto stavba 

mala byť plne funkčná. Tu v Trenčíne sa teraz stavebne naozaj 

veľmi veľa deje. Aj táto stavba určite prinesie veľké vylepše-

nie nosného dopravného systému nielen pre celý koridor, ale 

určite aj v Trenčíne, povedal na kontrolnom dni dňa 24. októb-

ra 2013 projektov financovaných z fondov Európskej únie mi-

nister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek.  

Stavebné práce podľa ministra pokračujú bez zásadných 

problémov, v súlade s harmonogramom. Zabezpečené je aj fi-

nancovanie z eurofondov. Určite táto stavba bude patriť medzi 
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nové moderné stavebné prvky mesta, skonštatoval Ing. Ján 

Počiatek.  Železnice Slovenskej republiky a Združenie pod 

Brezinou, vedené spoločnosťou TSS Grade, a.s., v októbri mi-

nulého roka 2012 podpísali zmluvu na uskutočnenie staveb-

ných prác pri modernizácii trate Zlatovce - Trenčianska Teplá 

pre rýchlosť 160 km/h.  

Cestný most v Trenčíne dokončia načas, informoval na 

dnešnom brífingu dňa 24. októbra 2013 minister dopravy Ing. 

Ján Počiatek, ktorý stavbu skontroloval. S prácami na moste sa 

začalo v roku 2011 s termín jeho dokončenia v marci 2015. 

Všetko ide podľa harmonogramu a je možné očakávať, že 

termíny, ktoré boli plánované, budú naplnené. Zhruba o rok a 

pol, teda začiatkom roka 2015 dúfame, že už ho budú obyvate-

lia Trenčína využívať a určite to bude veľkou pomôckou a od-

ľahčením už aj tak preťaženej dopravy Trenčína, povedal mi-

nister Ing. Ján Počiatek.  

Nie sú avizované žiadne vážne problémy zo strany Správy 

ciest či dodávateľa. Jediným otáznikom zostáva napojenie Zla-

toveckej ulice, ktoré v pôvodnej projektovej dokumentácii 

chýba. Nový cestný most v Trenčíne bude stáť približne dva 

kilometre južne od súčasného. Má byť aj diaľničným privá-

dzačom na najväčšie trenčianske sídlisko Juh, povedie do roz-

širujúcej sa nákupnej zóny na výpadovke smerom na Prievi-

dzu alebo Brno. Most bude zároveň prvou etapou juhový-

chodného obchvatu mesta. Stavia ho združenie ZIPP-Strabag 

za približne 36 miliónov eúr. Predpokladané stavebné náklady 

boli 86 miliónov eúr. Výstavba mosta je na 85 % hradená z 

fondov Európskej únie. Už dnes sa pritom na tejto stavbe po-

darilo preinvestovať viac ako 25 % z celkového príspevku, 

ktorý poskytla Európska únia .  

www.sita.sk 24.10.2013 

pomocná evidencia 778/1/2013 

 

http://www.sita.sk/
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Dňa 25. októbra 2013 v podvečer v Kongresovej sále Tren-

čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo slávnostné 

udeľovanie ocenení z 

oblasti kultúry jednot-

livcom a kolektívom z 

okresov Trenčín, Nové 

Mesto nad Váhom a 

Myjava. Podujatie mo-

derovala Evka Mišovi-

čová, ktorá privítala 

vzácnych hostí – pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sed-

láčka, poverenú vedúcu odboru kultúry Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Martu Šajbidorovú, riaditeľa Trenčian-

skeho osvetového strediska Mgr. Vladimíra Zvale-

no, riaditeľku Ve-

rejnej knižnice Mi-

chala Rešetku 

v Trenčíne Mgr. 

Lýdiu Brezovú, 

starostov miest 

a obcí a riaditeľov 

kultúrnych zariade-

ní Trenčianskeho 

kraja. 

Pred oceňovaním kultúrnych pracovníkov podujatie osvie-

žil svojím spevom Spevácky súbor Klenotnica z rázovitej ko-

paničiarskej obce Bzince pod Javorinou zaspievaním piesní 

„Slovensko moje“ a „Vylecela krepelienka z prosa“ od Ľud-

mily Podjavorinskej a po ich vystúpení sa k prítomným priho-

voril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH, keď poďakoval všetkým oceneným, 
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že s časťou svojho voľného času sa delia s ostatnými občanmi 

a tak vytvárajú priaznivú klíma medzi obyvateľstvom. 

A potom predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

s poverenou vedúcou odboru kultúry Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Martou 

Šajbidorovou odovzdali ďakovný list „Za 

osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja“ 

- Ing. Eve Beňovičovej, starostke obce Trenčianske Stan-

kovce za aktívny prístup k podpore tvorby, šírenia 

a uchovávania kultúrnych hodnôt a za vytváranie podmie-

nok pre rozvoj miestnej kultúry.  

- Mgr. Hane Gallovej za dlhoročné kultúrno-osvetové pô-

sobenie v meste Trenčín a  za výrazný invenčný prínos 

k vzniku a rozvoju medzinárodného výtvarno-literárneho 

sympózia „Ora et ars – Skalka“.  

- Jozefovi Laginovi, starostovi obce Cimenná za aktívny 

prístup k uchovávaniu kultúrneho dedičstva, vytváranie 

podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, za zodpovedný prí-

stup k práci a dosahovanie dobrých výsledkov pri organi-

zovaní rôznorodej kultúrno-výchovnej práci v obci. 

- Stanislavovi Lubinovi, amatérskemu výtvarníkovi z Nem-

šovej za dlhoročnú tvorivú činnosti v oblasti výtvarnej 

tvorby, osobitne v oblasti propagácie umeleckej tvorby 

zdravotne hendikepovaných. Venuje sa kresbe, voľnej 

a úžitkovej grafike, ex libris i lustráciám.  

- Mgr. Viere Slivovej za dlhoročné pôsobenie a dosiahnuté 

výsledky v Trenčianskom osvetovom stredisku v oblasti 

občianskej obradnosti, umeleckého prednesu a záujmového 

vzdelávania. S jej menom je spojený vývoj občianskych 

obradov a slávností na trenčiansku i Slovensku. Je aktívnou 

recitátorkou a moderátorkou, čo nemalej miere využíva vo 

svojej práci s deťmi, mládežou i dospelými.  

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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- Mgr. Jozefovi Švikruhovi, amatérskemu výtvarníkovi 

z Trenčína za dlhoročnú aktívnu, umeleckú, organizačnú 

a pedagogickú činnosť v oblasti výtvarnej tvorby  

- Ing. Janovi Tlukovi, amatérskemu fotografovi z Trenčína 

za dlhoročnú tvorivú, umeleckú, or-

ganizačnú a publikačnú činnosť 

v oblasti amatérskej fotografie a výt-

varnej umeleckej tvorby. Témou je-

ho imaginatívnych asociatívnych fo-

tografických obrazov je predovšet-

kým nevšedný pohľad na mestskú 

krajinu. Venuje sa lektorskej činnosti  a výchove mladých 

autorov, práci v odborných porotách fotografických súťaží 

v trenčianskom regióne i v zahraničí. 

- Ing. Miriam Žilinčanovej z Trenčína za hodnotnú odbor-

nú a krásnu literatúru venovanú detským čitateľom Verej-

nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

- Fotoskupine „Méta“ za dlhoročný tvorivý prínos 

k rozvoju amatérskej fotografie a prezentáciu Trenčianske-

ho kraja pri príležitosti 50. výročia vzniku. Fotoskupina 

Méta bola založená v roku 

1962 pri Okresnom dome osve-

ty v Trenčíne. Jej členovia sa 

písali a píšu históriu modernej 

slovenskej fotografie prostred-

níctvom významných podujatí, 

akými sú Fotofórum Ružombe-

rok, Amfo a Diafoto, a mnohé ďalšie doma i v zahraničí. 

V súčasnosti skupinu vedie Ing. Július Kákoš, ocenenie 

spolu s ním preberá i zakladajúci člen fotoskupiny Ing. 

Čestmír Harníček. 
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil ďa-

kovný list „Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva ná-

roda“  

- Elene Drobnej, vedúcej a choreografke folklórnej skupiny 

„Kasanka“ z Moravského Lieskového za uchovávanie 

a rozvoj kultúrneho dedičstva národa, za udržiavanie ľudo-

vých zvykov a tancov v obci a celoživotné pôsobenie 

v oblasti folklóru  

- Ferdinadovi Bolebruchovi, drevorezbárovi z Nového 

Mesta nad Váhom za dlhoročnú ľudovoumeleckú tvorbu, 

umelecký a organizačný prínos 

k rozvoju tradície rezbárskeho 

sympózia „Betlehem“ v No-

vom Meste nad Váhom a re-

prezentáciu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. Drevorez-

be sa venuje od roku 1990, jeho 

drevené plastiky vychádzajú 

z bohatstva ľudovej kultúry a je z nich cítiť hlbokú väzbu 

s minulosťou a zvyklosťami rodného kraja. Zúčastnil sa na 

viacerých plenéroch na Slovensku, v Čechách, Rakúsku , 

Francúzsku a Nemecku.  

- Dušanovi Macejkovi, kronikárovi  mesta Nové Mesto nad 

Váhom za zhromažďovanie, uchovávanie a šírenie poznat-

kov o histórii mesta Nové Mesto nad Váhom. Komplexne 

zachytáva život a dianie v meste od roku 1999, venoval sa 

tiež hudobnej činnosti, v súčasnosti vedie spevácky zbor 

„Dolinka“ v Bzinciach pod Javorinou – Hrušovom 

- Jaroslavovi Múdremu – Šebíkovi, hudobníkovi Dychovej 

hudby „Drietomanka“ za  dlhoročné pôsobenie v oblasti 

dychovej hudby, výchovu mládeže  a šírenie kultúrnych 

hodnôt. Založil a viedol mládežnícku dychovú hudbu 

v obci, upravoval a skladal texty, ako kapelník DH Drieto-
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manka pôsobil 20 rokov. Pod jeho vedením „Drietomanka“ 

vystupovala po celom bývalom Československu, v Rakús-

ku, Nemecku a Poľsku. 

- PhDr. Milanovi Šišmišovi, trenčianskemu historikovi za 

vedecko-výskumnú, heraldickú a publikačnú činnosť 

v oblasti regionálnej histórie. 

Počas 32 rokov múzejníckej 

práce sa venoval záchrane 

mnohých muzeálnych predme-

tov, ktoré sa vďaka jeho zása-

hu dostali do expozícií múzea, 

na výstavy, prezentovali v tla-

či i knižne. Doteraz sa aktívne 

podieľa sa tvorbe monografií obcí a miest v našom regióne, 

je aktívny aj v mnohých spoločenských organizáciách – 

Matica slovenská, Spoločnosť pre dejiny vied a techniky, 

Slovenská numizmatická spoločnosť, lektoruje prednášky 

a semináre k dejinám obcí. 

- Mgr. Ladislavovi Žiškovi, divadelnému režisérovi 

a hudobníkovi z Trenčianskych 

Stankoviec za dlhoročnú kul-

túrno-osvetovú prácu, za obno-

venie tradícií a činnosti 

v oblasti ochotníckeho divadla, 

vynikajúce výsledky pri práci 

s mládežou a za podiel 

a dosiahnuté výsledky pri roz-

víjaní, šírení a uchovávaní kul-

túrneho dedičstva. Obnovil činnosť ochotníckeho divadla 

v obci, je autorom knihy Divadelný a hudobný život 

v Trenčianskych Stankovciach, vedie spevácku skupinu 

a dlhoročne pôsobí v zbore pre občianske záležitosti. 
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- Folklórnej skupine „Uhrovčan“ za  20 rokov propagácie 

a prezentácie kultúrneho dedičstva našich predkov 

v Uhrovci a v Uhrovskej doline. Vedúcou folklórnej skupi-

ny je Elena Beštová, choreografkou Jarmila Gerbelová. 

V programe skupiny sú zvykoslovné programy z Uhrovskej 

doliny. V súčasnosti nahrali CD  a spevník piesní zo svojho 

repertoáru. 

- Folklórnej skupine „Pobedimčan“ za 65 rokov pôsobe-

nia, účinkovania a uchovávania folklórnych tradícií v obci 

Pobedim. Folklórna skupina „Pobedimčan“ vznikla v roku 

1948. V ich repertoári sú najmä vystúpenia, v ktorých sa 

prezentujú s typickými ľudovými zvykmi z obce – Pobe-

dimska svadba, Vitie svadobných perečiek, Pranie na poto-

ku, Vítanie jari. Svojimi piesňami, zvykmi a malebným 

krojom dodá folklórna skupina osobitý charakter všetkým 

podujatiam, na ktorých sa zúčastňuje na Slovensku 

i v Česku.  

- Folklórnej skupine Kubra za 80 rokov pôsobenia, účin-

kovania a uchovávania ľudových tradícií v mestskej časti 

Trenčín – Kubra. Vznikla v roku 1933, je treťou najstaršou 

skupinou na Slovensku. 

Množstvo bohatých zvykov je 

základným kameňom, na kto-

rom budovali stavbu svojho 

ľudového umenia v Kubre. 

Všetky tri zložky ľudového 

umenia: tanec, spev a zvyk 

kráčajú od nepamäti spolu 

ako bratia. Syn ich dedil od otca, mať ich učila svoje dcéry. 

Ľud si ich strážil ako klenotnicu svojho bohatstva 

a zachováva ich dodnes. Folklórnu skupinu sprevádza dy-

chová hudba „Opatovanka“, vedie ju Anna Lišková, orga-

nizačná vedúca je Ernestína Brezanová. 
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- Dychovej hudbe Bošáčanka za 35 rokov pôsobenia, účin-

kovania a uchovávania ľudovej piesne. Dychová hudba 

v Bošáckej doline má viac ako 

90-ročnú históriu. Repertoár ka-

pely sa orientuje na koncertnú 

produkciu a hud-bu vhodnú na 

tancovanie. V programe „Bošá-

čanky“ sú prevažne ľudové pies-

ne z kraja pod Javorinou a Lo-

peníkom v úprave kapelníka Mgr. Miroslava Žákovica. 

Zmes ľudových v podaní spevákov Dany Hrušovskej, 

 Alojza Mikolaja a hudobníka Mgr. Ladislava Žiška 

z Trenčianskych Stankoviec vyplnilo časový priestor poduja-

tia.  

Po ich vystúpení odovzdala riaditeľka Verejnej knižnice 

Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezová „Pamätný 

list“ 

- Elene Beštovej pri príležitosti životného  a pracovného ju-

bilea za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť v obci 

Uhrovec. V Obecnej knižnici Uhrovec pracuje už 45 rokov. 

Počas tohto obdobia sa venovala propagácie literatú-

ry, čítania a formovaniu literárneho vkusu spoluobčanov. 

- Jane Cibovej pri príležitosti životného jubilea za dlhoroč-

nú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici Mi-

chala Rešetku v Trenčíne, kde pracuje na oddelení perio-

dickej tlače, zameriava sa na podrobné analytické spraco-

vanie a excerpovanie dôležitých článkov, ktoré sú podkla-

dom pre kvalitné poskytovanie informačných služieb 

z aktuálnych prameňov. 

- Mgr. Elene Hladkej pri príležitosti životného jubilea za 

dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej kniž-

nici Michala Rešetku v Trenčíne. Pracuje na oddelení hu-

dobných fondov a zvukových kníh, podieľa sa budovaní 
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regionálnej databázy významných osobností a udalostí 

Trenčianskeho kraja. 

- Elene Mikušovej pri príležitosti životného jubilea za dlho-

ročnú knižnično-informačnú činnosť v obci Krásna Ves. 

Okrem profesionálnych knižnično-informačných služieb 

pravidelne sprevádza svojich čitateľov svetom informácií 

prostredníctvom realizovania hodín informačnej výchovy. 

Počas jej pôsobenia sa knižnica stala neoddeliteľnou súčas-

ťou kultúrneho života obce. 

- Dane Nekvapilovej pri príleži-

tosti životného jubilea za dlho-

ročnú knižnično-informačnú čin-

nosť vo Verejnej knižnici Mi-

chala Rešetku v Trenčíne. Praco-

vala na oddelení knižnično-in-

formačných služieb. S knižnicou 

sa nerozlúčila ani v dôchodkovom veku, pracuje tu aj 

v súčasnosti. 

- Anne Okruckej pri príležitosti životného jubilea za dlho-

ročnú knižnično-informačnú činnosť v obci Bzince pod Ja-

vorinou. Vďaka činnosti pani Okruckej má obec dobre fun-

gujúcu knižnicu, ktorá je miestom, kde sa obyvatelia môžu 

nielen vzdelávať a získavať informácie, ale i  miestom stre-

távania ľudí so spoločnými záujmami a patrí už dlhé roky 

k neodmysliteľnej súčasti kultúrneho života obce. 

- Jane Pastorkovej pri príležitosti pracovného jubilea za dl-

horočnú knižnično-informačnú činnosť obci Moravské 

Lieskové. Pre čitateľov má profesionálny individuálny 

a empatický prístup. Okrem výpožičnej služby tiež organi-

zuje literárne podujatia pre žiakov miestnej základnej školy 

a pre deti materskej školy. 

- Janke Polákovej pri príležitosti životného jubilea za dlho-

ročnú knižnično-informačnú činnosť vo Verejnej knižnici 
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Michala Rešetku v Trenčíne. Je aktívnou spolupracovníč-

kou knižnice, kde dlhé roky pra-

covala. Organizuje kultúrno-

spoločenské podujatia. Bola ini-

ciátorkou založenia Literárneho 

klubu Omega, prostredníctvom 

ktorého podnietila k literárnej 

tvorbe desiatky literárne činných 

amatérov. 

Riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne 

Mgr. Vladimír Zvalený v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja udelil „Pamätný list za dlho-

ročné pôsobenie v kultúre“ 

- Mikulášovi Bányászovi, auto-

rovi Zväzu slovenských fotogra-

fov (AZSF), amatérskemu foto-

grafovi z Trenčína za dlho-

ročnú tvorivú činnosť v oblasti 

amatérskej fotografie. Mikuláš 

Banyasz fotografuje od roku 

1960, je členom fotoskupiny 

Méta. Venuje sa fotografii kra-

jiny a architektúry. Jeho fotografie prinášajú divákovi kla-

sickú kompozíciu a príjemnú obrazovú pohodu. Ocenenie 

prevzala manželka. 

- Milanovi Berecovi, zakladateľovi dychovej hudby „Do-

branka“ v Trenčianskej Teplej – Dobrej za dlhoročné ucho-

vávanie a šíreniu folklóru a dychovej hudby v obci. Je jed-

ným zo zakladateľov dychovej hudby „Dobranka“, svojou 

aktívnou činnosťou stále prispieva k zachovávaniu a šíreniu 

ľudových piesní a folklórnych zvyklostí v obci. 

- Miroslavovi Kušnierovi, harmonikárovi folklórnej skupi-

ny Uhrovčan za dlhoročné pôsobenie a šírenie kultúrnych 
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hodnôt, výchovu detí a mládeže vo folklórnom hnutí. Miro-

slav Kušnier je učiteľom Základnej umeleckej školy v Bá-

novciach nad Bebravou – pobočka Uhrovec. Spolupracuje 

s miestnou folklórnou skupinou doprovodom na harmoni-

ke, pôsobí tiež v zbore pre občianske záležitosti v obci. 

V obci založil hudobnú kapelu, prostredníctvom výuky  hry 

na hudobné nástroje sa venuje  výchove detí a mládeže už 

37 rokov. 

- Ľubomíre Naďovej, kronikárka obce Vaďovce za dlho-

ročné kultúrno-osvetové pôsobenie a vedenie kroniky obce. 

Kultúrno-osvetovej práci v obci Vaďovce sa venovala                

15 rokov ako referentka na obecnom úrade, neskôr začala 

písať obecnú kroniku.  

- Jozefovi Syrovému, amatérskemu výtvarníkovi z Trenčína 

za dlhoročnú umeleckú činnosť v oblasti výtvarnej tvorby. 

Venuje sa tepaným reliéfom 

z medeného a mosadzného 

plechu, tvorí trojrozmerné 

skulptúry z kameňa kovu. 

Tvorba Jozefa Syrového patrí 

k tomu najlepšiemu, čo na 

trenčianskej neprofesionálnej 

scéne máme, ba obstála i na 

výstavách profesionálnych výtvarných združení.  

- Ing. Jiřímu Tomisovi, amatérskemu fotografovi zo Starej 

Turej za dlhoročnú tvorivú činnosť v oblasti amatérskej fo-

tografie. Jeho čiernobiele i farebné fotografie sú charakte-

ristické dokonalým zvládnutím techniky i kompozície ob-

razu. Prinášajú predovšetkým zaujaté svedectvo o auto-

rových plavbách po mori, exotických krajinách, ale aj 

o živote obyčajných ľudí v nich. Je členom fotoskupiny 

„Méta“. 
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- Speváckemu  súboru „Klenotnica“ Bzince pod Javorinou 

pri príležitosti 25. výročia vzniku a dlhoročný prínos 

v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva. Repertoár sú-

boru tvoria ľudové piesne zo Bziniec p/J a podjavorinského 

kraja. Zúčastňujú sa regionálnych, krajských i celoslo-

venských prehliadok zborov pre občianske záležitosti, vy-

stupujú na rôznych slávnostiach a oslavách vo svojom re-

gióne. Vedúcim súboru je Róbert Bánovec, organizačnou 

vedúcou je Jana Kuhajdová. 

- Dychovej hudbe „Dobranka“ z Trenčianskej Teplej – 

Dobrej pri príležitosti 45. výročia vzniku za uchovávanie 

a šírenie folklóru, dychovej hudby a kultúrneho dedičstva. 

Dychová hudba bola založená v októbri 1969. Repertoár 

tvoria krásne ľudové piesne, folklórne zvyklosti nielen 

z obce, ale aj z blízkeho okolia. Dychová huba má 10 čle-

nov, kapelníkom je Dominik Holec. 

- Country tanečnej skupine „Maryland“ Trenčín pri príle-

žitosti 20. výročia vzniku a dlhoročné pôsobenie v oblasti 

kultúry, výchovu detí a mládeže. 

Za ocenených poďakoval Ing. Ján Tluka. Bodku za sláv-

nostným podujatím dalo vystúpenie Folklórneho súboru „Kub-

ra“, ktorá bola v tomto roku ocenená „Európskou úniou ume-

nia“, ako historicky prvý národopisný súbor oceneným Európ-

skou úniou umenia za jej doterajšiu 14-ročnú pôsobnosť. Sú-

bor „Kubra“ ponúkol prítomným žartovné piesne z Kubry – 

Za Váhom za Váhom 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 785/1/2013 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  sa ziš-

lo v pondelok 28. októbra 2013 na svojom poslednom 28. za-

sadnutí vo svojom volebnom období. Poslanci schválili:  
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-  Všeobecné záväzné nariadenie č. 26/2013  o určení počtu 

tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na školský rok  

2014/2015. Zastupiteľstvo určilo 210 tried školám 

v zriaďovacej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, 10 tried pre stredné školy cirkevné a 10 tried pre 

stredné školy súkromných zriaďovateľov. Trenčiansky sa-

mosprávny kraj  neurčuje počty tried pre osemročné gym-

náziá ani pre stredné školy, ktorých zriaďovateľom je 

okresný úrad v sídle kraja. 

-  Všeobecné záväzné nariadenie č. 25/2013 o symboloch 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktoré 

zohľadnilo výhrady 

uvedené v proteste 

prokurátora Krajskej 

prokuratúry v Trenčí-

ne a aktualizuje us-

tanovenia napadnuté-

ho všeobecne záväzné 

nariadenie v súlade 

s platnou právnou úpravou,  novými poznatkami i  spolo-

čenskou praxou. 

- Všeobecné záväzné nariadenie o dofinancovaní základných 

umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja, ako aj v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uzna-

nej cirkvi alebo náboženskej spoločnosť alebo inej právnic-

kej či fyzickej osoby na 3. štvrťrok 2013 s účinnosťou od 

29. októbra 2013.  

- Regionálny parlament: 

   a) vzal na vedomie informatívnu správu o plnení príjmov 

a čerpaní výdavkov v prvom polroku 2013.  
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b) schválili návrh na upustenie od vymáhania  nevymoži-

teľných pohľadávok predovšetkým na úseku školstva, 

ale aj na úseku sociálneho zabezpečenia v celkovej 

výške 57 170 eúr. 

c) schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám a organi-

začným poriadkom škôl a sociálnych zariadení; 

d) schválenie návrhov projektov, ktoré sa uchádzajú o ne-

návratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fon-

dov a iných programov Európskej únie. 

e) vzal na vedomie informatívnu správu o činnosti a hos-

podárení Regionálnej agentúry Trenčianskeho samo-

správneho kraja za roky 2004 až 2012,  

f) schválil operačný plán zimnej údržby ciest v Tren-

čianskom samosprávnom kraji na obdobie 2013/2014,  

g) schválil správu o zdravotníckych zariadeniach v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za prvý polrok 2013.   

h) schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčian-

skeho samosprávneho kraja za prvý polrok 2013.  

www.tsk.sk 28.10.2013 

pomocná evidencia 784/1/2013 
 

Najmenej transparentný je Trenčiansky kraj. Aj takéto ti-

tulky sa opierali o analýzu organizácie „Transparency Interna-

tional“, ktoré muselo dva týždne pred voľbami vysvetľovať 

súčasné vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Ne-

mám pocit, že by sme občanov nedostatočne informovali a 

odopierali im právo na informácie o dianí v kraji,“ povedal 

predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 

S nepriaznivým hodnotením sa trápiť až tak nemusel, lebo 

ako jeden z posledných vysokých predstaviteľov Hnutia za 

demokratické Slovensko – Sociálna demokracia bol vo funkcii 

jediným predsedom, ktorý post v tohoročných voľbách do 

vyšších územných celkov neobhajoval. 

http://www.tsk.sk/
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Ak by kandidoval, musel by toho vysvetľovať viac. Iba 

pred mesiacom priniesol Inštitút pre ekonomické a sociálne 

reformy ďalšie hodnotenie, podľa ktorého je Trenčiansky kraj 

v poradí druhým najzadlženejším krajom. Celkový dlh ku 

koncu roka 2012 bol 55,4 milióna eúr, čo je 93 eúr na obyva-

teľa kraja. 

Trenčiansky kraj je jediným, ktorý po sporoch predsedu s 

poslancami nemal schválený rozpočet na rok 2013 a fungoval 

v rozpočtovom provizóriu. 

Kandidát na nového predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Jaroslav Baška zo strany Smer – Sociálna 

demokracia súčasnému vedeniu vyčítal, že sa úrad uzatvoril 

a nenašiel spoločnú reč s poslancami.  

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH vo voľbách pred štyrmi rok-

mi podporoval aj Smer a práve Smer s dvadsiatimi poslancami 

a Hnutie za demokratické Slovensko so siedmimi poslancami 

vytvorili v 45-člennom zastupiteľstve väčšinovú koalíciu. 

„Jedna vec je podpora a druhá vec je, keď sa človek stane 

predsedom a dohody neplatia,“ tvrdí Ing. Jaroslav Baška. Na-

priek tomu, že poslanecký klub Smer s Hnutím za demokra-

tické Slovensko pretrval celé štyri roky, ale podľa Ing. Jaro-

slava Bašku spolupráca fungovala iba na papieri. Argumentuje 

neschváleným rozpočtom, ktorý poslanci Smeru upravili a 

predložili viackrát, no cez župana neprešiel. 

„Ani krajskí poslanci mesiace nevedeli, ako kraj hospodári. 

Ohrozené bolo aj čerpanie eurofondov, kraj navyše nevedel 

dokázať či napĺňa dohodu o šetrení s vládou,“ tvrdí Ing. Jaro-

slav Baška. Pre rozpočet v apríli 2013 odstúpil aj podpredseda 

zo Smeru Ing. Milan Panáček. 

Doterajší predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH opono-

val, že rozpočet bol pripravený Úradom Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ale  sabotovali ho neodbornými návrhmi pos-

lanci strany Smer – Sociálna demokracia. Súčasne tvrdil, že 
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„aj napriek tomu, že kraj hospodáril v rozpočtovom provizó-

riu, postupoval v súlade s memorandom o spolupráci medzi 

vládou a samosprávnymi krajmi.“ Koncom augusta 2013 mal 

Trenčiansky samosprávny kraj podľa neho päťmiliónový pre-

bytok. 

Opozičný poslanec Ing. Ján Krátky z Kresťansko-demo-

kratického hnutia je presvedčený, že neschválenie rozpočtu 

vyhovovalo terajšiemu predsedovi MUDr.  Pavlovi Sedláčko-

vi, MPH. Poslanci totiž chceli županovi zakázať meniť rozpo-

čet bez ich súhlasu. „Preto mohol župan nakladať každý me-

siac s dvanástinou minuloročného rozpočtu, kým po jeho 

schválení by musel poslúchať schválený rozpočet.“ 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja musel čeliť aj 

žalobe zamestnancov odboru školstva, ktorí tvrdili, že ich ši-

kanovala vedúca odboru. Vedenie Úradu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja síce zamestnancov v rámci úradu popresú-

valo, ale problémovú vedúcu však vo funkcii ponechalo. 

Aktivista a bývalý poradca premiérky Ivety Radičovej 

Mgr. Juraj Smatana, ktorého za predsedu navrhovalo hnutie 

„Zmena zdola“, považuje atmosféru na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za dôsledok niekdajšieho ovládnutia po-

liticko-lobistickými skupinami. „Odchádzajúca garnitúra z 

Hnutia za demokratické Slovensko zneužila nepozornosť ve-

rejnosti a apatiu voči kraju, aby si všade podosadzovali rodin-

ných príslušníkov, rozhadzovali peniaze na predražené zákaz-

ky pre svojich donorov a urobili si z Trenčianskeho kraja dŕ-

žavu.“  

Dôvod na zmenu vedenia Trenčianskeho samosprávneho 

kraja je skutočnosť, že sa vyľudňuje. Od vzniku vyšších 

územných celkov v roku 2001 prišiel takmer o 12-tisíc obyva-

teľov, čo je ďaleko najviac na Slovensku. Vyšší územný celok 

spájajúci stredné Považie, hornú Nitru a myjavské kopanice 

dosahuje aj najvyšší index starnutia. Kým na Slovensku pripa-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12439698&ids=6
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dá na sto ľudí do 15 rokov iba 82,6 človeka vo veku 65 a viac. 

V Trenčianskom kraji na sto ľudí v predproduktívnom veku 

pripadá až 103,7 človeka v poproduktívnom veku. Pre župu to 

bude znamenať väčší tlak na rozširovanie kapacít domovov 

dôchodcov, ktoré spravuje. Nepriaznivému demografickému 

vývoju bude treba prispôsobiť aj štruktúru stredných škôl 

v kraji. 

Trenčiansky samosprávny kraj má stále problémy aj s tromi 

regionálnymi nemocnicami, ktoré dostala od štátu do správy. 

Sú to nemocnice v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave, 

ktoré vytvorili len za prvý polrok 2013 stratu vyše 1,5 milióna 

eúr a ich záväzky sú dnes až 31 miliónov eúr. Poslanci Tren-

čianskeho samosprávneho kraja vlani dokonca štát vyzvali, 

aby si nemocnice zobral naspäť. 

Najväčším problémom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

zostalo vybudovanie rýchlostnej cesty R2, ktorá by spojila Po-

važie s hornou Nitrou. Na súčasnej ceste prvej triedy, ktorá 

patrí pod Slovenskú správu ciest, býva veľa nehôd s tragický-

mi následkami, nepostačuje na súčasný nárast dopravy a bráni 

to aj rozvoju tejto časti kraja. Najvyššia, skoro 14 % neza-

mestnanosť v kraji je práve v okrese Prievidza. 

Kandidáti na predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja: 

Jaroslav Baška, Smer 
Pri tvorbe vízie pre Trenčiansky kraj som vychá-

dzal zo skúseností, ktoré som získal počas návštev 

všetkých 276 miest a obcí. Je to súhrn reálnych 

krokov pre modernejší, otvorenejší a zodpovednejší 

kraj. 

 Marián Herdel, nezávislý 

Župa financuje zdravotníctvo, školstvo, dopravu. 

Pociťujú to bežní ľudia? Nové vybavenie prístrojmi 

musí zvýšiť príjmy nemocníc. Potom možno riešiť 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12439706&ids=6


113 
 

platy lekárov a sestier. Modernizácia škôl má znižovať pre-

vádzkové náklady. Úspory vyriešia platy pracovníkov škôl. 

 Mgr. Jozef Lohyňa, SDKÚ, KDH, SaS, Most, 

OKS, Nova 
Nie som zaťažený politikou, nie som prepojený s 

politickými stranami. Jednou z priorít je priblížiť 

župu ľuďom. Pri správe kraja chcem dať šancu od-

borníkom, nie politickým nominantom. 

 Ing. Peter Palko, KSS 

Otázka navádza na útok na protikandidátov (ktorých 

nepoznám), ale zároveň mi dáva možnosť zhodnotiť 

prácu tých, ktorých poznám. Napríklad univerzálne-

ho politika, ministra, poslanca. Vždy za sebou zane-

chal podozrenia z nehospodárneho čerpania peňazí. S takýmto 

človekom sa nechcem ani porovnávať. Voličom odkazujem: 

Dokážem odhadnúť vzdialenosť medzi reálnym a ideálnym 

stavom. 

 Mgr. Juraj Smatana, hnutie „Zmena zdola“ 

Nominovali ma ako alternatívu pre voliča, ktorý si 

nepraje, aby Smer ovládol všetky funkcie, a vyža-

duje od kandidáta skúsenosť  s  

komunálnou politikou. Ako župan alebo poslanec 

chcem nadväzovať na svoje protikorupčné aktivity, prácu 

mestského poslanca v Považskej Bystrici a poradcu bývalej 

premiérky pre oblasť životného prostredia. 

 Ing. Ľubomír Žabár, nezávislý 

Cieľom je priniesť zmenu v podobe širšieho zapo-

jenia mladých ľudí do rozhodovania o budúcnosti 

regiónu. 

 

www.sme.sk 28.10.2013 

pomocná evidencia 792/1/2013 
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Spoločnosť MasterCard predstavila výsledky odbornej štú-

die MasterCard - Slovenské centrá rozvoja, ktorú spracoval 

tým expertov z Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Slávnostného vyhlásenia výsledkov štúdie konaného v aule 

Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 31. októbra 2013 sa 

za zúčastnili riaditeľ Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Ing. Vla-

dimír Buzalka a Mgr. Róbert Galko 

z odboru regionálneho rozvoja Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. Oce-

neným krajom a mestám diplomy odo-

vzdával generálny riaditeľ MasetCard 

pre Slovenskú republiku a Českú re-

publiku M. Lukeš. 

Trenčiansky kraj z pohľadu indexu 

rozvoja je druhým regiónom na Slo-

vensku s indexom na úrovni 65,0 pred tretím Trnavským kra-

jom (63,1). Na prvom mieste sa umiestnil Bratislavský región 

(97,6). Trenčiansky kraj dosiahol veľmi dobré výsledky v so-

ciálnej oblasti, hlavne v nízkej miere 

chudoby, miere nezamestnanosti je dl-

hodobo hlboko pod priemerom Sloven-

skej republiky a nízkej miere kriminali-

ty. V oblasti infraštruktúry Trenčiansky 

kraj dominuje v ukazovateli hustoty 

diaľničnej siete a v sociálnych službách. 

Rezervy má Trenčiansky kraj v indexe 

rozvoja v ekonomické oblasti, kde obsa-

dil až piate miesto. 

V hodnotení indexu dynamiky rozvoja v období 2007 – 

2011 je naopak, Trenčiansky kraj sa umiestnil ako posledný s 

hodnotou 79,9 v roku 2011. 

www.tsk.sk 04.11.2013 

predseda TSK MUDr. P. Sedláček                             

predseda Úradu TSK pri preberaní ocenenia 
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pomocná evidencia 807/1/2013 

 

Politológovia vo viacerých župách očakávali len jednoko-

lový súboj s presvedčivou výhrou Smeru. Skutočná bitka Sme-

ru s pravicou o kreslo župana sa očakávala len v Bratislave. 

Šesť či sedem jasných víťazstiev strany Smer z ôsmich žúp 

očakávali politickí analytici z regiónov v župných voľbách. 

Najmä na východe a severe sú podľa nich slabí kandidáti pra-

vice v podstate bez šancí. Predpokladá sa, že súboj pravice s 

ľavicou, v ktorom bude mať skutočné šance aj opozícia, sa 

odohrá len v Bratislave.  Renomované agentúry zverejnili len 

výsledky svojich prieskumov z Bratislavy. Podľa Focusu ve-

die Pavol Frešo zo Slovenskej demokratickej kresťanskej únie 

so 43,8 % pred Monikou Flašíkovou - Beňovou zo Smeru – 

Sociálna demokracia s 35,1 % a Daniel Krajcer z Novy vý-

razne zaostáva.  

Predpokladá sa, že víťazstvo niektorého z kandidátov v pr-

vom kole je nepravdepodobné. V druhom sa podľa neho zrej-

me stretnú Pavol Frešo s Monikou Flašíkovou - Beňovou. Na 

konečný výsledok volieb podľa neho ešte môže mať vplyv 

Róbert Fico, ako sa zapojí v prospech kandidátky Smeru a 

Krajcerovo rozhodnutie či odporučí svojím sympatizantom - 

voličom dať v druhom kole hlasy Pavlovi Frešovi.  

V trnavskej župe sa predpokladá jasné víťazstvo Tibora 

Mikuša, najmä po tom, ako ho podporila strana Smer. Nevy-

lučuje ani to, že vyhrá už v prvom kole.  

V nitrianskej župe väčšie šance na víťazstvo má kandidát 

Smeru Milan Belica v Nitre. V druhom kole sa stretne s kan-

didátom pravice, Mostu a Slovenskej maďarskej koalície To-

mášom Galbavým.  

V trenčianskej župe sa predpokladá víťazstvo Jaroslava 

Bašku zo strany Smer – Sociálna demokracia, s ktorým do 

druhého kola asi postúpi kandidát pravice Jozef Lohyňa.  
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Za jednoznačného favorita v banskobystrickej župe analyti-

ci tipujú Vladimíra Maňku zo strany Smer - Sociálna demo-

kracia s podporou Kresťansko – demokratického hnutia aj 

Strany maďarskej koalície. Politológ Ivan Rončák pripúšťa, že 

by Maňka mohol oslavovať konečné víťazstvo už po prvom 

kole. Očakáva sa, že do druhého kola v Banskej Bystrici sa 

dostane Ľudovít Kaník pravicovej koalície, ale Vladimír Maň-

ka asi tesne zvíťazí.  

Rovnako by sa mohol zopakovať scenár v žilinskej župe, 

kde ide kreslo obhájiť Juraj Blanár zo strany Smer - Sociálna 

demokracia.  

Najjasnejšie by podľa analytikov mali byť výsledky volieb 

na východe a severe krajiny.  Za suverénneho favorita v pre-

šovskej župe považujú kandidáta Smeru Petra Chudíka aj 

preto, že nezjednotená pravica proti nemu postavila nevýraz-

ného Jána Hudackého z Kres•ansko – demokratického hnutia, 

ktorý s ním už jedny župné voľby dosť výrazne prehral.   

Za víťaza volieb v košickej župe sa predpokladá súčasný 

župan Zdenko Trebuľa. Okrem Smeru – Sociálna demokra-

cia ho podporujú aj Most a Strana maïarskej koalície.  Nik si 

netrúfa odhadnúť či s ním do druhého kola postúpi kandidát 

Slovenská demokratická a kresťanská únia a Sloboda a Solida-

rita Rastislav Masnyk, alebo známejší kandidát Kres•ansko – 

demokratického hnutia Rudolf Bauer. Pred hlasovaním vo 

voľbách sa neočakáva výraznejšia mobilizácia. Keďže regio-

nálne voľby občania nepovažujú za dôležité, účasť na nich by 

mohli znížiť náhodné faktory, ako napríklad zlé počasie.  

www.sme.sk 06.11.2013  

pomocná evidencia 816/1/2013 

 

Chargé d´Affaires britskej ambasády na Slovensku Gill 

Fraser navštívila dňa 6. novembra 2013 Úrad Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, kde sa stretla s predsedom Trenčianske-
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ho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH. 

Bitská diplomatka konštatovala, že na Slovensku pôsobí len 

šesť týždňov a je jej snahou postupne lepšie spoznať všetky 

samosprávne kraje. Trenčiansky kraj navštívila ako druhý v 

poradí. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH ju informoval o historických premenách 

regiónu, o ekonomickej vý-

konnosti kraja, o demogra-

fických ukazovateľoch, kto-

ré vplývajú na rozvoj škol-

stva, zdravotníctva a sociál-

nej starostlivosti v kraji, ako 

aj o kontaktoch Trenčian-

skeho samosprávneho kraja 

s partnerskými regiónmi 

v zahraničí. Gill Fraser pri-

pomenula, že s krízou tradičných odvetví sa muselo vyrovnať 

aj jej rodné Škótsko. Osobitne ju zaujímalo, ako pri hľadaní 

náhradných, modernejších odvetví využíva kraj eurofondy a 

čo Trenčiansky samospráv-

ny kraj robí pre lepšie vyu-

žitie svojich možnosti v ob-

lasti cestovného ruchu. 

Po stretnutí s trenčian-

skym županom britská dip-

lomatka navštívila aj Cen-

trum excelentnosti NATO 

v Trenčíne a Justičnú aka-

démiu v Omšení. 

www.tsk.sk 06. 11. 2013 

pomocná evidencia 817/1/2013 

http://www.tsk.sk/
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Súťaž o „Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013“ sa 

uskutočnila v hodnotiacom období od 1. apríla 2013 do 31. 

októbra 2013. V celkovom hodnotení  sa dosiahli tieto výsled-

ky:  

 

Súčasne s touto súťažou prebiehala súťaž o najlepšieho 

primátora a starostu Slovenska. 

 

pomocná evidencia 818/1/2013  

Dňa 7. novembra 2013 odovzdali zástupcovia Študentskej 

rady stredných škôl Slovenskej republiky pred Úradom Tren-

čianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne „Vysvedčenie“ 

predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pav-

lovi Sedláčkovi, MPH za jeho osem ročné pôsobenie vo 

funkcii župana. Vysvedčenie hodnotilo sa stredné školstvo, 
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rozvoj mládežníckej politiky, podpora práce s deťmi a mláde-

žou a komunikácia.  

vlastné poznámky 
 

Poslanci strany Smer – Sociálna demokracia budú mať v 

zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja väčšinu, čo 

vyplýva z konečných výsledkov volieb do vyšších územných 

celkov. 

V zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja zís-

kali poslanci strany Smer - Sociálna 

demokracia dvadsaťpäť poslaneckých 

kresiel, pravicová koalícia zložená zo 

strán Kresťansko – demokratického 

hnutia, Slovenská demokratická a kres-

ťanská únia – Demokratická strana, 

Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a Solidarita, Ob-

čianska konzervatívna strana bude mať v zastupiteľstve osem 

poslancov, jeden poslanec bude zastupovať Zmenu zdola, 

Demokratickú úniu a jedenásť poslancov bude nezávislých. 

Voliči Trenčianskeho kraja zvolili hneď v prvom kole za 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 

Bašku, kandidát za Sme – Sociálna demokracia, keď získal 

53,45 % hlasov. Poradie ostatných kandidátov na funkciu 

predsedu: 

-  na druhom mieste sa umiestnil kandidát pravicovej koalí-

cie (Kresťansko – demokratické hnutie, Slovenská demo-

kratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Most-

Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda a Solidarita, Občian-

ska konzervatívna strana) Mgr. Jozef Lohyňa, ktorý získal 

19,68 % hlasov; 

- na treťom mieste sa umiestnil  Mgr. Juraj Smatana, kan-

didát za hnutie „Zmena zdola“, ktorý získal 12,29 % hla-

sov; 
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- na štvrtom  mieste sa umiestnil Ing. Peter Palko, kandidát 

za Komunistickú stranu Slovenska, ktorý získal 5,8 % hla-

sov; 

- na piatom mieste sa umiestnil Ing. Ľubomír Žabár, nezá-

vislý kandidát, ktorý získal 5,2 % hlasov; 

- na šiestom mieste sa umiestnil Mgr. Marián Herdel, kan-

didát za občianske združenie „Šanca ľuďom“, ktorý získal  

4,4 % hlasov. 

Okres Trenčín budú zastupovať v zastupiteľstve Trenčian-

skeho samosprávneho kraja títo poslanci: 

- Mgr. Renáta Kaščáková, pravicová koalícia, 

- MUDr. Tibor Jankovský, Smer – SD, 

- Tomáš Vaňo, nezávislí, 

- Ing. Milan Berec, Smer – Sociálna demokracia, 

- Ing. Ján Krátky, pravicová koalícia, 

- Ing. Juraj Ondračka, Smer – Sociálna demokracia, 

- Ing. Ľuboš Chochlík, pravicová koalícia, 

- PhDr. Štefan Škultéty, pravicová koalícia. 

V 642 volebných okrskoch Trenčianskeho samosprávneho 

kraja si mohlo 506.961 voličov zapísaných vo voličských zo-

znamoch vybrať jedného zo šiestich kandidátov na predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a alikvotne podľa obvo-

dov niekoľkých z celkového počtu 300 kandidátov na poslan-

cov do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Najviac poslancov desať, bude mať v zastupiteľstve Tren-

čianskeho samosprávneho kraja okres Prievidza, osem poslan-

cov zvolili v okrese Trenčín, po päť poslancov budú mať ok-

resy Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom a Ilava, šty-

roch poslancov okres Partizánske, po troch poslancoch okresy 

Púchov a Bánovce nad Bebravou a dvaja poslanci budú v re-

gionálnom zákonodarnom zbore zastupovať okres Myjava. Pre 

voľby predsedu tvoril samosprávny kraj jeden jednomandáto-

vý volebný obvod. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12494972&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12494971&ids=6
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Volebná účasť na tohoročných voľbách v Trenčianskom 

samosprávnom kraji dosiahla 17,37 %, čo bola najnižšia na 

Slovensku.  

www.sme.sk 10.11.2013  

pomocná evidencia 829/1/2013 
 

Ziskom 4018 hlasov sa stala suverénne najúspešnejšou 

kandidátkou na poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja vo volebnom obvode číslo 9 – Trenčín Mgr. Renáta 

Kaščáková, ktorú do volieb delegovala koalícia Kresťansko – 

demokratického hnutia, Slovenská demokratická a kresťanská 

únia – Demokratická strana, Most-Híd, Nová väčšina - Doho-

da, Sloboda a 

Solidarita, 

Občianska 

konzervatív-

na strana. 

Pred druhým 

zvoleným v 

poradí mala 

náskok viac 

ako tisíc hlasov a získala vo svojom volebnom obvode dokon-

ca väčšiu podporu, ako Mgr. Jozef Lohyňa na post predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Bývalá viceprimátorka Mesta Trenčín, ktorá sa vzdala 

mandátu poslankyne mestského zastupiteľstva, bude mať v za-

stupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja svoju regio-

nálnu poslaneckú premiéru. „Nepochybovala som o dobrom 

výsledku, ale dosiahnuté víťazstvo bolo aj pre mňa príjemným 

prekvapením. Čo sa týka volieb v Trenčianskom samospráv-

nom kraji, v globále sa neudialo nič, čo by ma prekvapilo a čo 

by sa už na základe kampane nedalo očakávať“, vyjadrila sa 

Mgr. Renáta Kaščáková.  



122 
 

V zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja chce 

presadzovať väčšiu spoluprácu medzi krajom, mestami a ob-

cami, ktorá podľa nej stále chýba. Veľmi blízka je mi oblasť 

cestovného ruchu a rada sa 

budem angažovať a pomá-

hať svojimi skúsenosťami 

v tejto oblasti. Budem sa 

rovnako usilovať o čo naj-

lepšie približovanie práce a 

problematiky župy obča-

nom, pretože mnohí nema-

jú stále jasnú predstavu o 

jej kompetenciách a možnostiach. Vyjadrila nádej, že nové 

vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja zvýši jeho trans-

parentnosť a eliminuje pochybné zákazky. Opozícia v zastupi-

teľstve bude mať oči otvorené a bude vnímavá. Veľa o tom či 

nové vedenie chce byť skutočne otvorené, ako deklaruje, uká-

že už povestných prvých sto dní a konkrétne kroky, ktoré pod-

nikne, zdôraznila Mgr. Renáta Kaščáková s tým, že ak sú v 

zastupiteľstve rozumní ľudia, podporia objektívne dobrú myš-

lienku bez ohľadu na svoju stranícku príslušnosť. 

www.sme.sk 11.11.2013 

pomocná evidencia 831/1/2013 

 

Nové zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

charakterizuje niekoľko zaujímavých štatistických údajov: 

- do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo 

zvolených 32 mužov a 13 žien; 

- priemer nového zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja je priemerný vek 48,02 roka, najstarším zvole-

ným poslancom je Ján Cipov – 79 rokov, najmladším zvo-

leným občanom je Richard Takáč – 31 rokov; 



123 
 

- do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo 

zvolených deväť primátorov, osem starostov obcí, päť leká-

rov, traja súčasní poslanci Národnej rady Slovenskej repub-

liky; 

- do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo 

zvolených podľa volebných obvodov: 

- okres Bánovce nad Bebravou: Zuzana Mačeková - ne-

závislá, Mária Hajšová – Smer-Sociálna demokracia, 

Rudolfa Novotná – nezávislá; 

- okres Ilava:Eva Bočinová – pravicová koalícia, Peter 

Marušinec -  Smer – Sociálna demokracia, Juraj Hort – 

pravicová koalícia, Pavol Bagin – Smer-Sociálna demo-

kracia, Viliam Cíbik - nezávislý; 

- okres Myjava: Pavel Halabrín, nezávislý, Anna Abra-

movičová, nezávislá; 

- okres Nové Mesto nad Váhom: Jozef Trstenský – Smer-

Sociálna demokracia, Dušan Bublavý – Smer-Sociálna 

demokracia, Ján Bielik – pravicová koalícia, Anna Ha-

linárová – Smer-Sociálna demokracia, Kvetoslava Hej-

balová – Smer-Sociálna demokracia; 

- okres Partizánske: Jozef Božik – Smer-Sociálna demo-

kracia, Iveta Randziaková – Smer-Sociálna demokra-

cia, Erich Dvoč – Smer-Sociálna demokracia, Mária 

Janíková – Smer-Sociálna demokracia; 

- okres Považská Bystrica: Karol Janas – Smer-Sociálna 

demokracia, Juraj Smatana – Zmena zdola, Igor Stei-

ner – Smer-Sociálna demokracia, Viera Zboranová – 

nezávislá, František Matušík – nezávislý; 

- okres Prievidza: Katarína Macháčková – nezávislá, Jo-

zef Stopka – Smer-Sociálna demokracia, Ján Cipocv – 

Smer-Sociálna demokracia, Mohamed Hemza – Smer-

Sociálna demokracia, Štefan Gaman – Smer-Sociálna 

demokracia, František Tám – Smer-Sociálna demokra-
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cia, Elena Porubcová – pravicová koalícia, Štefan 

Mjartan – Smer-Sociálna demokracia, Richard Takáč 

– Smer-Sociálna demokracia, Ján Bodnár – Smer-

Sociálna demokracia; 

- okres Púchov: Milan Panáček – Smer-Sociálna demo-

kracia, Marián Michalec – nezávislý, Miroslav Kubi-

čár – nezávislý; 

- okres Trenčín: Renáta Kaščáková – pravicová koalícia, 

Tibor Jankovský – Smer-Sociálna demokracia, Tomáš 

Vaňo – nezávislý, Milan Berec – Smer-Sociálna demo-

kracia, Ján Krátky – pravicová koalícia, Juraj On-

dračka – Smer-Sociálna demokracia, Ľuboš Chochlík – 

pravicová koalícia, Štefan Škultéty – pravicová koalí-

cia; 

- volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa zúčastnilo 86.337 občanov z celkového počtu 

496.864 zapísaných voličov, čo predstavovalo 17,37 %; 

- voľby do vyšších územných celkov preukázali, že známe 

meno kandidáta už nestačí na zvolenie za poslanca. Takto 

neuspeli trenčianski hokejisti Eduard Hartman a Miro-

slav Hlinka; 

- nový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-

roslav Baška si na svoj účet pripíše mesačne 3.348,80 eúr 

a poslanci od 629 do 695 eúr; 

www.sme.sk 11.11.2013 

pomocná evidencia 832/1/2013 

 

Dňa 11. novembra 

2013 presne o 11 h 11 

min sa zazneli nad tren-

čianskym cintorínom zo 

záznamu zvony z talian-

skeho mesta Rovereto a 

http://www.sme.sk/
http://www.klubvtn.info/video_254a.htm
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pieseň o rozkvitnutých divých makoch, ktoré pokryli bývalé 

bojiská pri Ypres „Na flámskych poliach“ pri príležitosti Dňa 

vojnových veteránov. Na spomienkovom akte na vojenskom 

cintoríne pri srbskej kaplnke s karnerom obetí prvej svetovej 

vojny sa zúčastnili členovia Klubu vojenskej histórie - protifa-

šistického odboja, Klubu vojenských veteránov, Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov na 

Slovensku, Klub generálov Slovenskej republiky a deti zo Zá-

kladnej školy na Bezru-

čovej ulici v Trenčíne, 

ktoré položili na hroby 

padlých vojakov symbo-

lické červené maky.  

K prítomným delegá-

ciám a občanom sa pri-

hovorili primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček, veliteľ Síl 

výcviku a podpory Oz-

brojených síl Slovenskej 

republiky plukovník generálneho štábu Martin Stoklasa 

a vojenský duchovný Ing. Jaroslav Balocký, ktorí vo svojich 

vystúpeniach pripomenuli odkaz 95. výročia ukončenia jedné-

ho z najkrvavejších konfliktov v dejinách ľudstva.  

Potom sa prítomní odobrali k pamätníku na vojenskom cin-

toríne, kde položili na hroby kvety na znak úcty ich hrdinstva. 

vlastné poznámky  

pomocná evidencia 839/1/2013 

 

Pri príležitosti „Dňa vojnových veteránov“ náčelník Gene-

rálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa       

11. novembra 2013 udelil primátorovi Mesta Trenčín Mgr. 

Richardovi Rybníčkovi Pamätnú medailu k 20. výročiu vzni-

http://www.klubvtn.info/video_254b.htm
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ku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú si prevzal              

z rúk veliteľa Síl výcviku a 

podpory plukovníka gene-

rálneho štábu Martina Stok-

lasu, za trvalo vynikajúcu 

spoluprácu s ozbrojenými si-

lami Slovenskej republiky a 

udržiavanie vojenských tradí-

cií. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 840/1/2013 

 

Mimoriadny priebeh malo vo štvrtok dňa 14. novembra 

2013 rokovanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne, keď primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý ho 

viedol a v jeho priebehu odišiel z rokovania na protest proti 

konaniu poslaneckého klubu Smer, ktorý zmenil program jeho 

rokovania. V novodobej his-

tórii trenčianskej samosprávy 

sa takýto incident ešte ne-

odohral.  

Čo sa vlastne stalo? Väč-

šinový klub mestského za-

stupiteľstva na začiatku jeho 

zasadnutia navrhol radikálne 

zmeniť celý program roko-

vania, keď z neho vypustil 

majetkové prevody a vsunul 

personálnu výmenu v dozor-

nej rade spoločnosti Tren-

čianske vodárne a kanalizácia a namiesto Ing. Márie Kebísko-

vej navrhol komunálneho politika a poslanca Ing. Pavla Ku-
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bečku. Tieto zmeny programu rokovania mestské zastupiteľ-

stvo schválilo. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček označil rokovanie zastu-

piteľstva za mocenskú politickú frašku, ktorej sa nemieni ďa-

lej zúčastňovať a odovzdal vede-

nie rokovania poslancovi Ing. 

Pavlovi Kubečkovi a odišiel zo 

zastupiteľstva. Primátor vyslovil 

na dané správanie názor, že „celé 

je to mocenská politická fraška, 

keď z dozornej rady chcú odvo-

lať človeka, ktorého tam sami zvolili, ktorý je odborníkom a 

nemá žiadne politické ambície. a nahrádzajú ho človekom, 

ktorý je predsedom finančnej a majetkovej komisie a politi-

kom. Zrejme preto, aby Smer – Sociálna demokracia získal 

väčšiu kontrolu nad vodárňami. Vôbec to so mnou nekonzul-

tovali, jednoducho prišli a takýmto mocenským spôsobom to 

spravili. Toto je podľa nich na mimoriadnom zastupiteľstve 

dôležitejšie, ako to, že občania čakajú v bankách na hypote-

kárne úvery“. 

Podľa pôvodného návrhu programu rokovania zastupiteľ-

stva boli v čom navrhnuté majetkové prevody, ktoré mali pos-

lanci schváliť. Jednalo sa o predaj bytov občanom mesta, ako 

dôležitý krok, pre získanie hypotéky z banky na zaplatenie by-

tu. Ďalším dôležitým pô-

vodne navrhnutým bodom 

programu rokovania malo 

byť schvaľovanie  predaja 

pozemkov pre japonskú 

spoločnosť Akebono, kto-

rá chce v Trenčíne inves-

tovať do nového závodu 

na výrobu automobilo-
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vých súčiastok vyše 20 miliónov eúr, postupne zamestnať až 

350 ľudí a znížiť tak nezamestnanosť v regióne.  

Ešte pred odchodom primátora odišiel z rokovania aj pos-

lanec Ing. Michal Urbánek, poslanec za Slovenskú demokra-

tickú kresťanskú úniu, ktorý konštatoval, že deň pred rokova-

ním zastupiteľstva boli prerokované iné body rokovania prog-

ramu a po zmene programu nemôže zodpovedne hlasovať, 

pretože nemá písomné podklady, ktoré poslanci Smeru – So-

ciálna demokracia majú.  Rozhodol sa preto, že nepovažuje za 

potrebné zostávať ďalej na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

„Takto napäté vzťahy ešte v zastupiteľstve neboli, ako za 

posledné tri roky. Primátor však mal zostať na rokovaní, veď 

z boja sa neuteká, kritizoval jeho odchod poslanec Ing. Ró-

bert Lifka. 

Predseda poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia  

PaedDr. Daniel Beníček odmieta tvrdenie, že ide o mocenský 

boj. Argumentuje, 

že zástupcu Mesta 

Trenčín v dozornej 

rade spoločnosti 

Trenčianske vodárne 

a kanalizácie pos-

lanci museli vyme-

niť, pretože od dote-

rajšieho zástupcu 

nemali za posledné 

tri roky žiadnu informáciu, ako zastupuje záujmy Trenčína. 

Rokovanie o majetkových prevodoch boli vypustené 

z programu preto, aby primátor začal viac komunikovať 

s poslancami. Primátor stále sľubuje, že nás bude informovať, 

ale nerobí to. Tak sme sa rozhodli, že chceme, aby nás rešpek-

toval, aby s nami komunikoval, aby sme sa dohodli. Využí-
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vame na obranu možnosti, ktoré nám dáva legislatíva. Už me-

lieme z posledného, chytíme sa všetkého, na čo máme právo.“  

www.pravda.sk 14.11.2013  

pomocná evidencia 843/1/2013 

 

Udalosti 17. novembra roka 1989 si v Trenčíne pripomenu-

la verejnosť 15. novembra 2013 koncertom kapely Simplify 

v amfiteátri na Mierovom námestí a v tom istom čase vernisá-

žou výstavy v mestskej 

veži pod názvom 

„Prísne tajné!“ pripra-

venej v spolupráci s 

Ústavom pamäti národa 

v Bratislave, ktorá do-

kumentovala prostred-

níctvom archívnych 

dokumentov, fotografií, 

dobových predmetov a odborných textov činnosť Štátnej bez-

pečnosti.  

V úvodnom slove vystúpila vedúca útvoru kultúrnych 

a informačných služieb Ing. Janka Sedláčková, ktorá privíta-

la prítomných na výstave.  O výstave sa so svojimi spomien-

kami spred dvadsaťšty-

ri rokmi po-delil primá-

tor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybní-

ček. Apeloval, aby 

každý z nás si uvedo-

mil, že sloboda 

a slobodná vôľa, zmena 

postoja k vlastnému ži-

votu, nebáť sa neslobody, lebo nie masy ľudí, ale jednotlivci 

menia svet. Zakončil slovami pápeža Jána Pavla 2., ktorý po-
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vedal „nebojte sa, nebojme sa“ a my by sme sa nemali báť, 

aby nám niekto chcel vziať slobodu. Som rád, že ste si našli 

čas a prišli ste sem. Dúfam, že toto mes-

to na tento sviatok nezabudne. Na záver 

svojho vystúpenia primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček blahoželal spisovateľovi 

Rudolfovi Dobiášovi k získaniu ocene-

nia „Trojruža 2013“, ktoré mu udelil 

Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY 

a Bibiana – Medzinárodný dom umenia 

pre deti v Bratislave v týchto dňoch za súbor prozaických a 

rozhlasovo-dramatických diel, v ktorých sugestívnym spôso-

bom ochraňuje jedinečné citové i mravné hodnoty detského 

sveta.  

Na jeho slová nadviazal Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD.  

z Ústavu pamäti národa v Bratislave, zhodnotiac výstavu 

„Prísne tajné“! ktorá priblížila trenčianskej verejnosti  pôsobe-

nie tohto represívneho mocenského nástroja Komunistickej 

strany Československa. Výstava popisuje 

vznik, organizačnú štruktúru, personálne 

obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti 

na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Pro-

stredníctvom archívnych dokumentov, fo-

tografií, dobových predmetov a odbor-

ných textov približuje vnútropolitickú si-

tuáciu po druhej svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej 

bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, personálne budo-

vanie a agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu Štátnej bezpečnosti 

so sovietskou KGB a tajnými službami krajín východného 

bloku. Výstava objasňuje pôsobenie Štátnej bezpečnosti v ob-

dobí tzv. normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 

1989. Brutálne metódy činnosti dokumentovali konkrétne ak-

cie Štátnej bezpečnosti. Expozícia odhaľuje aj tváre vysokých 
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funkcionárov, ktorí stáli vo vedení Štátnej bezpečnosti a riadili 

jej činnosť.  

 Po vernisáži výstavy 

sa návštevníci výstavy 

presunuli pred hlavný 

vchod Mestského úradu 

v Trenčíne, kde sa 

uskutočnil pietny akt 

pri pamätnej tabuli 

umiestnenej na budove 

Mestského úradu 

v Trenčíne, ku ktorej po 

vystúpení primátora 

Mgr. Richarda Rybníčka položili prítomní zapálené kahance 

sviečok obetiam bývalého režimu. Záver spomienkového dňa 

patril poďakovaním za slobodu na svätej omši v Piaristickom 

kostole sv. Františka Xaverského, celebrovanou novým rekto-

rom Kolégia piaristov Stanislavom Šimkovičom, SchP.  

www.sme.sk  13.11.2013  

pomocná evidencia 841/1/2013 
 

Trenčianska spoločnosť „Virtual Reality Media“ získala 

v novembrových dňoch 2013 už svoj tretí kontrakt od Armády 

USA, ktorými sú letecké simulátory pre vrtuľníky MI – 17  za 

desať miliónov dolárov. Z nich dve výcvikové zariadenia budú 

inštalované na vojenskej leteckej základni Fort Rucker 

v Alabam v USA a ďalšie dve výcvikové zariadenia budú in-

štalované v Kábule v Afganistane.  

Slovenský výrobca sa tak môže pochváliť dodávkou už 

ôsmich leteckých simulátorov Mi-17 pre toho istého zákazníka 

v celkovej hodnote viac ako 20 miliónov amerických dolárov. 

Spoločnosť Virtual Reality Media tiež participovala na vývoji 

a výrobe troch simulátorov pre vojenské taktické dopravné lie-

tadlá G222/C-27, ktoré boli prostredníctvom Armády USA 

http://www.sme.sk/
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dodané a inštalované v Afganistane v roku 2012. Lietadlo s 

označením G222 je predchodca nového modelu taktického 

dopravného lietadla C-27J, ktorého obstaranie zvažuje aj Mi-

nisterstvo obrany Slovenskej republiky 

Plus jeden deň 20.11.2013 

pomocná evidencia 957/1/2013  

 

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 19. novembra 2013 poslanci podporili predaj 

voľných nájomných bytov i odkúpenie pozemkov 

v priemyselnej zóne ktoré mesto potrebuje pre nového inves-

tora po tom, ako odmietli rokovať o tomto bode programu dňa 

14. novembra 2013. Najdôležitejším rozhodnutím bolo schvá-

lenie dokúpenie pozemkov od Slovenského pozemkového 

fondu v trenčianskej 

priemyselnej zóne, 

kam prejavil záujem 

vstúpiť zahraničný 

investor japonská 

spoločnosť Akebo-

no, ktorá chce pos-

taviť závod na po-

zemkoch o výmere 

40 tisíc m2. Už 22. 

júla 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo kúpu pozemkov od 

Slovenského pozemkového fondu vo výmere vyše 33 tisíc m2. 

Na základe kúpnej zmluvy sa mesto Trenčín stalo ich vlastní-

kom.  

Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie 

územného rozhodnutia na stavbu závodu, bol zistený nesúlad 

medzi plánom výstavby závodu s novovytvorenými hranicami 

pozemkov. Ukázala sa potreba dokúpenia ďalších pozemkov o 

výmere vyše 1.800 m2. Poslanci schválili dokúpenie pozem-
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kov od Slovenského pozemkového fondu za celkovú sumu 

50.320 eúr.  

V najbližších dňoch primátor zvolá opäť mestské zastupi-

teľstvo, aby hlasovalo o predaji tých istých pozemkov japon-

skému investorovi, čím by Mesto Trenčín mohlo ešte v tomto 

roku do rozpočtu zís-

kať nezanedbateľné fi-

nancie.  

Poslanci mestského 

zastupiteľstva schválili 

aj predaj piatich voľ-

ných bytov po neplati-

čoch. Boli ponúknuté 

vo verejnej obchodnej 

súťaži, ktorej podmienky schválilo mestské zastupiteľstvo. 

Byty nie sú užívania schopné a je potrebné do nich investovať 

nemalé finančné prostriedky. Zastupiteľstvo svojim rozhodnu-

tím zabezpečilo príjem do rozpočtu vo výške 184.200 eúr. 

www.trencin.sk 21.11.2013 

pomocná evidencia 969/1/2013  

 

Deväťčlenná porota ocenila 13. novembra 2013 v Ostrave 

na medzinárodnej 

súťaži „Fair Sour-

cing Awards“ (ce-

ny čestného náku-

pu) Mesto Trenčín 

za úspešné a trans-

parentné využíva-

nie elektronických 

aukcií. Cenu pre-

vzala špecialistka 

pre verejné obstarávanie z právneho útvaru Mestského úradu 

zľava - Cenu pre mesto Trenčín prevzala Ing. J. Molnárová 

http://www.trencin.sk/
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Trenčín Ing. Jana Molnárová. Do súťaže sa prihlásili inštitú-

cie verejnej správy a komerčné firmy. Mesto Trenčín získalo 

3. miesto v kategórii „Trend“, ktorá je určená najúspešnejším 

užívateľom e-Aukcií v roku 2013. Na prvom mieste sa umies-

tnila Tepláreň Košice na druhom sa umiestnila Mestská časť 

Praha 2. a na treťom mieste skončilo Mesto Trenčín, ktoré-

mu porota ocenila originalitu trenčianskeho aukčného  systé-

mu, ktorý komplexne zastrešuje všetky organizácie napojené 

na rozpočet mesta. „Nový aukčný systém využívame od konca 

januára 2013. Celkové úspory za 10 mesiacov predstavujú  

425 tisíc eúr pri 63 uskutočnených aukciách. Najväčšia úspora 

bola pri aukcii na stavebné práce a to 156 tisíc eúr, čo predsta-

vuje takmer 40% z predpokladanej hodnoty zákazky,“ poveda-

la Ing. Jana Molnárová, špecialistka pre verejné obstarávanie 

z právneho útvaru Mestského úradu Trenčín.  

Mesto Tren-

čín a všetky je-

ho ním riadené 

organizácie ma-

jú na základe 

interných smer-

níc povinnosť 

robiť elektro-

nické aukcie už 

pri nákupe to-

varov a služieb 

od predpokladanej hodnoty 1 000 eúr a pri stavebných prácach 

od 2 000 eúr. Aukčný systém Mesto Trenčín využíva aj pri 

predaji a prenájme majetku. Pre verejnosť sú prístupné nielen 

aktuálne aukcie, ale aj archív už ukončených aukcií. 

Info Trenčín 02.12.2013 

pomocná evidencia 985/1/2013 
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Štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave zaradila Mesto 

Trenčín na tretie miesto v rámci Slovenska ako mesto s najvy-

ššou úrovňou rozvoja. Mesto Trenčín tak získalo „Cenu mes-

to rozvoja“. Ocenenie v Bratislave prevzal z rúk rektora Eko-

nomickej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa 

Siváka, PhD. prednost-

ka Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Jaro-

slav Pagáč. Táto štúdia 

hodnotila rozvoj miest v 

troch dimenziách, v 

ekonomickej, sociálnej 

a v oblasti infraštruktú-

ry a verejných služieb. 

Trenčín skončil za Bra-

tislavou a Žilinou tretí s indexom rozvoja na úrovni 60,32. 

„Zjednodušene môžeme povedať, že index rozvoja vyjadril, 

ako na tom mesto je. Tretie miesto radí Trenčín medzi mestá s 

najvyššou úrovňou rozvoja,“ objasnil zjednodušene výsledky 

štúdie Tomáš Černenko z Katedry verejnej správy a regio-

nálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave.  

Štúdia hodnotila aj dynamiku rozvoja, v ktorej Trenčín 

skončil na predposlednom mieste, kde sa Mesto Trenčín 

umiestnilo na predposlednom mieste. Podľa Tomáša Černenka 

index 60,32 vyjadruje zmenu v úrovni rozvoja, ktorú Mesto 

Trenčín dosiahlo v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi.  

Index dynamiky rozvoja vyjadruje, ako mesto pokročilo. Čím 

vyššie sa Mesto Trenčín v rebríčku umiestnilo, tým väčší pok-

rok za posledných päť rokov dosiahlo. Umiestnenie Mesta 

Trenčín na 14. priečke znamená, že 13 miest urobilo za ostat-

ných päť rokov väčší pokrok ako Trenčín, vysvetlil Tomáš  

Černenko.  To znamená, že tieto mestá sa rozvíjali a rýchlejšie 

ako Trenčín, prišlo by mesto o svoje tretie miesto v úrovni 
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rozvoja a jeho miesto by zaujalo iné, dynamickejšie mesto. 

Jedným z dôvodov horšieho postavenia Mesta Trenčín je jeho 

vysoký dlh z konca roka 2010. A s tým súvisiaca priorita no-

vého vedenia mesta konsolidovať financie mesta a odvrátiť ri-

ziko ozdravného režimu a nútenej správy, čo sa úspešne poda-

rilo.  

Info Trenčín 02.11.2013 

pomocná evidencia 987/1/2013 
 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky priniesla správu 

o úmrtí trenčianskeho rodáka Egona Lánskeho v Ústrednej 

vojenskej nemocnici v Prahe dňa 25. novembra 2013 vo veku 

79 rokov, ktorý po nežnej revolúcii zastával podpredsedu Vlá-

dy Československej republiky pre zbližovanie s Európskou 

úniou.   

V nekrológu sa spomína, že v detskom veku prešiel cez na-

cistami prevádzkované tábory v Terezíne a Osvienčime. Po 

prevzatí moci komunistami v bývalom Československu čelil 

ďalšej perzekúcii. V 50. rokoch minulého storočia mu zne-

možnili štúdium postupne na troch vysokých školách. Násled-

ne pracoval ako hutník v Kladne, neskôr v podniku Dental a v 

Ekonomickom ústave Československej akadémie vied. Ne-

chýbal pri zrode Klubu angažovaných nestraníkov. Po krva-

vom potlačení obrodného procesu v bývalom Československu 

Lánský emigroval a usadil sa vo Švédsku, ktoré mu udelilo aj 

občianstvo. Práve tam popri vykonávaní rôznych prác vyštu-

doval politické vedy a žurnalistiku. Bol spoluzakladateľom 

Výboru solidarity s východnou Európou. Pred návratom z exi-

lu do vlasti v roku 1991 pôsobil v redakciách BBC a Slobod-

nej Európy. Po návrate sa stal hovorcom vtedajšieho šéfa dip-

lomacie Jiřího Dienstbiera, neskôr hovorcom Českej strany 

sociálnodemokratickej a poradcom vtedajšieho predsedu Pos-

laneckej snemovne Miloša Zemana pre mediálne a zahranič-
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nopolitické otázky. V roku 1998 sa stal podpredsedom Zema-

novej vlády, v ktorej mal na starosti zbližovanie s Európskou 

úniou. V tejto funkcii však zotrval iba rok, podľa vlastných 

slov zo zdravotných dôvodov.  

Info Trenčín 02.11.2013 

pomocná evidencia 988/1/2013 

 

Tento rok 2013 obsadilo Slovensko 23. miesto z hľadiska 

kúpnej sily obyvateľov. Priemerný Slovák disponuje o 42 % 

menšou kúpnou silou ako priemerný Európan. Z výsledkov 

štúdie „GfK Purchasing Power“ vyplynulo, že Slovensko sa 

radí na 23. priečku v rámci všetkých 42 krajín, ktoré sa zú-

častnili na prieskume. Európsky index kúpnej sily na jedného 

obyvateľa Slovenska má výšku 58 (index 100 predstavuje ce-

loeurópsky priemer na jedného obyvateľa). Celoštátna prie-

merná úroveň kúpnej sily, t. j. čistý disponibilný príjem na 

jedného obyvateľa, predstavuje 7.473 eúr. V celkovom súčte 

to predstavuje 40,4 miliardy eúr, ktoré majú spolu k dispozícii 

všetci obyvatelia Slovenska.  

Podľa štúdie GfK o kúpnej sile mali európski spotrebitelia 

spolu na rok 2013 k dispozícii zhruba 8,62 bilióna eúr či už na 

utrácanie alebo sporenie. To korešponduje s kúpnou silou na 

jedného spotrebiteľa na úrovni 12.890, eúr ako priemernou 

hodnotou uvedených 42 krajín. Disponibilné príjmy obyvate-

ľov týchto krajín sa však prirodzene výrazne líšia. Lichten-

štajnsko zostáva aj naďalej na najvyššom mieste z hľadiska 

kúpnej sily na jedného obyvateľa. Na druhom mieste je Švaj-

čiarsko nasledované Nórskom. Tento rok obsadilo Slovensko 

23. miesto z hľadiska kúpnej sily a predbehlo tak svojich su-

sedov Česko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu, ktorá skončila na 

konci rebríčka.  

Pohľad na osem slovenských krajov odhaľuje, že hlavné 

mesto Bratislava je zďaleka tým najbohatším regiónom s kúp-



138 
 

nou silou na jedného obyvateľa vyššou o takmer 44 % v po-

rovnaní s celoštátnym priemerom. Na druhej strane Prešovský 

kraj s najnižšou kúpnou silou zaostáva za celoštátnym prieme-

rom o 16 %. Aj na úrovni jednotlivých okresov má Bratislava 

výrazný náskok pred ostatnými časťami Slovenska. Prvé 

priečky rebríčka podľa indexu kúpnej sily na jedného obyvate-

ľa obsadili všetky bratislavské obvody nasledované okresmi v 

blízkosti hlavného mesta napríklad Pezinok, Malacky, Senec a 

Trnava.  

Nad celoslovenský priemer podľa indexu kúpnej sily sa do-

stali ešte mestá Banská Bystrica, Nitra, Žilina, Trenčín a Du-

najská Streda. Na konci rebríčka sa nachádzajú okresy Kežma-

rok, Rimavská Sobota, Gelnica, Sabinov a Vranov nad Top-

ľou, u ktorých index kúpnej sily predstavuje menej ako 80 % 

celoštátneho priemeru.  

tasr 05.12.2013 

pomocná evidencia 1012/1/2013  

 

Za účasti viacerých poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky a predstaviteľov významných regionálnych inštitúcií 

a predstaviteľov miestnej samosprávy sa dňa 9. decembra 

2013 uskutočnilo usta-

novujúce zasadnutie Za-

stupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho 

kraja vo štvrtom funk-

čnom období. 

V úvode predseda vo-

lebnej komisie Trenčian-

skeho samo-správneho 

kraja Mgr. Juraj Gerli-

ci informoval o výsledku volieb do orgánov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a odovzdal osvedčenie o zvolení predse-

Odchádzajúci predseda  P. Sedláček blahoželá novému predsedovi  J. Baškovi 
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dovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi 

Baškovi a 45-im poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Novozvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslav Baška potom zložil slávnostný sľub, po ňom zlo-

žili sľub aj novozvolení poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška vo svojom prvom verejnom vystúpení v novej funkcii 

za prioritu označil prí-

pravu zodpovedného 

rozpočtu na rok 2014. 

Pripomenul, že Tren-

čianskeho samospráv-

neho kraja ako jediný 

stále pracoval v rozpoč-

tovom provizóriu a pr-

výkrát v histórii nemá 

schválený rozpočet. 

Vyzdvihol tiež potrebu posilňovať odborné zameranie stred-

ných škôl, aby si ich absolventi našli miesto na trhu práce, nie 

na úrade práce. Za problém považuje tiež zadlženosť troch 

nemocníc v Trenčianskeho samosprávneho kraja a zdôraznil, 

že v oblasti sociálnej 

starostlivosti nebude 

kraj zvyšovať poplatky 

klientov zariadení so-

ciálnej starostlivosti v 

pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho 

kraja. Väčšiu pozor-

nosť potrebuje podľa 

neho oprava ciest v 

Inauguračný prejav Jaroslava Bašku 

Kongresová sála privítala nových poslancov TSK 
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kraji, rovnako ako otázky dopravnej obslužnosti či rozvoj tu-

rizmu a cestovného ruchu s dôrazom na využitie eurofondov. 

K novým predstaviteľom regionálnej samosprávy sa potom 

prihovorili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 

Magda Košútová, PhDr. Marián Kvasnička a Ing. Martin 

Fedor. 

Po schválení uznesenia ustanovujúcu schôdzu Zastupiteľ-

stva Trenčianskeho samosprávneho kraja ukončilo predvia-

nočné vystúpenie koledníkov z folklórneho súboru „Radosť“. 

www.tsk.sk 10.02.2013 

pomocná evidencia 1027/1/2013 

 

Na pracovnom výjazde Vlády Slovenskej republiky v No-

vom Meste nad Váhom dňa 13. decembra 2013 sa zúčastnil 

predseda vlády Slovenskej republiky JUDr. Róbert Fico, kto-

rého sprevádzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslav Baška, ako aj 

poslanci Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Dušan 

Bublavý, Kvetoslava Hej-

balová a Jozef Trstenský. 

V úvode pracovného vý-

jazdu premiér vystúpil v 

Gymnáziu M. R. Štefánika, 

s prednáškou na tému „Slo-

vensko, Európska únia a ľudské práva“. Je to oblasť, v ktorej 

som profesionálne pracoval dlhé roky a myslím si, že moje 

skúsenosti môžu byť dobrým prídavkom k teoretickým znalos-

tiam, ktoré študenti dostávajú na škole. Páčilo sa mi, že bolo aj 

pomerne veľa otázok zo strany študentov,“ poznamenal. 

Potom sa Róbert Fico stretol so študentmi Strednej odbor-

nej školy na Bzinskej ulici, ktorá je jednou z troch stredných 

http://www.tsk.sk/


141 
 

odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v tomto meste. 

Program výjazdu predsedu vlády JUDR. Róberta Fica vy-

vrcholil pracovným stretnutím s vedením spoločnosti Emer-

son, ktorá je jedným z najvýznamnejších podnikateľských 

subjektov v regióne. 

„Som rád, že som v Novom Meste nad Váhom videl úspeš-

ný príbeh,“ povedal premiér Róbert Fico po návšteve závodu 

Emerson, ktorý sa zameriava na presnú elektrotechnickú vý-

robu s vysokou pridanou hodnotou. „Slovenskí manažéri fir-

my ma informovali, že naši ľudia dávajú do tejto výroby nie-

len zručnosť rúk, ale i 

veľa umu a aj vďaka 

tomu sú platy v tejto 

spoločnosti vyššie ako 

je priemer v národnom 

hospodárstve. A to by 

Slovensko určite potre-

bovalo vo väčšom roz-

sahu,“ skonštatoval 

predseda vlády a dodal, 

že vláda chce podporovať na Slovensku takých investorov, 

ktorí prinášajú prácu s vyššou pridanou hodnotou, čo znamená 

aj vyššie príjmy. „Už sem nevolajme firmy, ktoré stavajú len 

montážne haly, kde ľudia zarábajú 400, 500 eúr. Skúsme hľa-

dať také investície, ktoré budú vytvárať tlak aj na rast miezd,“ 

podčiarkol JUDr. Róbert Fico. 

Predseda vlády ocenil spoluprácu spoločnosti Emerson so 

Strednou odbornou školou v Novom Meste nad Váhom. Firma 

podľa neho zamestnala  90 až 100 absolventov tejto školy. 

Súkromná spoločnosť financuje vzdelávanie týchto študentov 

a pre ich vzdelávanie dodali do školy špeciálny stroj, na kto-

rom si môžu študenti vyskúšať, ako to funguje. Školy nemajú 
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peniaze na to, aby mohli nakúpiť drahé zariadenia, takže toto 

je jediná cesta. 

www.tsk.sk 13.12.2013 

pomocná evidencia 1036/1/2013  
 

Z trenčianskeho mesačníka Info, ktorý vydáva Mesto Tren-

čín, by sa mal v budúcom roku 2014 kvartálnik. Táto zmena 

nastala 12. decembra 2013 na rokovaní mestského zastupiteľ-

stva, keď mestskí poslanci schválili zníženie rozpočtu na 

mestské noviny Info o 14-tisíc eúr. A tak z pôvodne navrho-

vaného rozpočtu na vydávanie a distribúciu mesačníka Info, 

ktorý bol 20-tis. eúr, zostalo v schválenom rozpočte na tento 

účel len 6-tisíc eúr. Znamená to, že z Infa sa v budúcom roku 

2014 môže stať kvartálny časopis mesta,“ povedala hovorkyňa 

mesta Erika Ságová. 

Svoje rozhodnutie poslanci zdôvodnili tým, že noviny slú-

žili na prezentáciu primátora Trenčína Mgr. Richarda Ryb-

níčka a na jeho vyhlásenia v Infe nemali poslanci možnosť re-

agovať.  

V Trenčíne prebieha stavebný boom, keď sa momentálne 

modernizuje železničná trať, stavia sa druhý cestný most a v 

niektorých mestských častiach kanalizáciu. Tieto tri významné 

stavby si vyžadujú rozkopávky a dopravné obmedzenia, na 

ktoré mesto ľudí informuje aj prostredníctvom Infa. „Ľudí in-

formujeme aj cez webovú stránku mesta, ale pre starších  ob-

čanov, ktorí nemajú internet, slúžia na informáciu predovšet-

kým mestské noviny Info. V novinách Info občania pravidelne 

dostávajú informácie aj o vývoze odpadu, harmonograme jar-

ného či jesenného upratovania a nezanedbateľný je pre obča-

nov kultúrny a športový servis. Pokiaľ by ľuďom dôležité in-

formácie chýbali, zmena rozpočtu na Info je podľa poslanca 

Ing. Pavla Kubečku v budúcnosti možná. Rozpočet je živý 

organizmus, pokiaľ bude potreba, viem si predstaviť zmenu 
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rozpočtu, ktorá by zabezpečila vydanie ďalších čísel Infa, po-

vedal Ing. Pavol Kubečka. 

www.sme.sk 19.12.2013  

pomocná evidencia 1051/1/2013 
 

V nedeľu 22. decembra 2013 popoludní zostali obyvatelia 

Sihote 3. a Sihote 4. bez pitnej vody. Sedem ulíc týchto sídlisk 

Žilinskej, Opatovskej, Armádnej, Klementisovej, Kraskovej, 

Pádivého a Sibírskej zásobovali tri cisterny. Poruchu odstra-

ňovali pracovníci Trenčianskych vodární a kanalizácií. Len 

dva dni pred vianočnými sviatkami sa viacerým ľuďom žijú-

cim v mestskej časti Sever skomplikoval bežný život. 

V nedeľu krátko popoludní začal klesať tlak vody v potrubí 

a neskôr im voda chýbala úplne. Vodári okamžite po nahlásení 

poruchy hľadali pomocou detektora miesto úniku vody 

a zároveň pristavili pre dotknutých ľudí tri cisterny s pitnou 

vodou. Po vyše piatich hodinách zistili, že príčina poruchy je 

na Žilinskej ulici. Ešte v ten istý deň, t.j.  22. decembra 2013 

v neskorších večerných hodinách už tiekla voda vo všetkých 

dotknutých domácnostiach, okrem jedného bytového domu na 

Žilinskej ulici.  

Celú situáciu priamo na mieste riešil a monitoroval primá-

tor Mgr. Richard Rybníček, ktorý ocenil prístup  pracovní-

kov Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti a poďakoval 

aj poslancovi mestskej časti Sever Vladimírovi Gavendo-

vi a náčelníkovi mestskej polície JUDr. Stanislavovi Berovi, 

ktorí boli nápomocní pri riešení tohto problému. Okrem toho 

poďakoval dotknutým občanom za ich trpezlivosť zvlášť 

v tomto čase.  

Mesto Trenčín 23.12.2013 

pomocná evidencia 1059/1/2013 
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Priestranstvo medzi Hviezdoslavovou, Jaselskou a Vajan-

ského ulicou v Trenčíne, ktoré vzniklo zasypaním jamy pri 

Posádkovom klube, zatiaľ nebude mať svoj názov.  

S petíciou za pomenovanie priestoru ako Námestie sv. Cy-

rila a Metoda sa na Mesto Trenčín obrátili občania ešte začiat-

kom septembra tohto roku. Dňa 19. septembra 2013 zasadnu-

tie zastupiteľstva informáciu o petícií zobralo na vedomie. 

Nezaoberalo sa ňou preto, že v čase prerokovania informácie 

boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov a 

podľa zákona až do konania volieb nemožno v zmysle zákona 

rozhodovať o názvoch ulíc či zmene ich číslovania. 

Mestské zastupiteľstvo 12. decembra 2013 návrhu petície 

znova nevyhovelo. Dôvodom boli právoplatne neukončené 

súdne spory medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real 

Trade dotýkajúce sa priestoru pri Posádkovom klube. „Mest-

ské zastupiteľstvo v Trenčíne sa bude týmto problémom za-

oberať len vtedy, ak bude predložená nová petícia, z ktorej 

bude zrejmé trvanie záujmu obyvateľov mesta na pomenovaní 

tohto priestoru, prípadne, ak tak uváži mestské zastupiteľstvo 

na základe iného podnetu,“ uvádza sa v uznesení zastupiteľ-

stva. 

Po náleze historického významu sa však práce zastavili, 

jama sa stala predmetom súdneho sporu a čím ďalej, tým viac 

zarastala burinou. Mesto na súde uspelo, zrušilo stavebné po-

volenie, ktoré potvrdil aj Krajský pamiatkový úrad. Definitív-

ny koniec jamy prišiel 30. októbra 2012, keď ju Mesto Trenčín 

začalo zasýpať. 

www.sme.sk 28.12.2013  

pomocná evidencia 1063/1/2013 
 

Oslavy Silvestra a vítanie Nového roka 2014 boli v Meste 

Trenčín opäť skromné a bez ohňostroja. Celkové náklady spo-

lu s poplatkami pre Slovenský ochranný zväz autorský boli 

650 eúr. Nový rok Trenčania privítali na Mierovom námestí 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12687024&ids=6
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pri reprodukovanej hudbe na diskotéke, ktorá sa začala o 21,00 

h, trvala do jednej hodiny rannej. Hudobnú produkciu zabez-

pečil dídžej a nechýbali stánky s občerstvením. 

Tento scenár bez 

koncertov a špeciálnych 

programov sa v Trenčíne 

opakoval už po tretíkrát. 

Osvedčil sa, lebo na 

Mierove námestie počas 

ostatných dvoch rokov 

prišlo podstatne viac ľu-

dí ako predtým a atmo-

sféra bola vynikajúca.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 1062/1/2013 

 

V roku 2013 prišlo na svet v Trenčíne 2.054 detí, čo je o 

400 detí viac ako v predchádzajúcom roku 2012. Z celkového 

počtu narodených detí bolo 1.061 chlapcov a 993 dievčat.  

Matričný úrad v Trenčíne v posledných rokoch zaznamenal 

nárast narodených detí, čo je možno sledovať nižšie uvedené-

ho prehľadu:  

- v roku 2009 sa narodilo 1.528 detí;  

- v roku 2010 sa narodilo 1.625 detí, (+ 103 detí); 

- v roku 2011 sa narodilo 1.650 detí, (+ 25 detí); 

- v roku 2012 sa narodilo 1.628 detí, (- 22 detí); 

- v roku 2013 sa narodilo 2.054 detí, (+ 426 detí). 

Rodičia v minulom roku dávali chlapcom najčastejšie mená 

Jakub, Michal a Matej a dievčatám zase mená Nina, Ema a 

Nela. 

Kým počet narodených detí v Meste Trenčín stúpol, počet 

sobášov mierne klesol, čo potvrdzuje nižšie uvedený prehľad: 

- v roku 2012 bolo sobášených 277 párov;  



146 
 

- v roku 2013 bolo sobášených 265 párov, (- 12 sobášov); 

Páry uprednostňovali civilné sobáše, ktorých bolo 139.  

- spoločný život sa rozhodlo ukončiť 124 manželských dvo-

jíc. 

V Trenčíne mierne klesla úmrtnosť, čo sleduje nižšie uve-

dený prehľad: 

- v roku 2012 zomrelo 1.028 občanov; 

- v roku 2013 zomrelo  987 úmrtí, (- 31 občanov); 

Do Trenčína sa v roku 2013 prisťahovalo 617 ľudí a 730 

občanov sa odsťahovalo. Rozdiel - 113 ľudí. 

www.sme.sk 08.01.2014 

pomocná evidencia 8/1/2014 

 

 

 


