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Ekonomický život 

 

Nárast vodného predstavuje zvýšenie o 0,0130 eura vrátane 

DPH za jeden m3 dodanej pitnej vody. Dopad na štvorčlennú 

domácnosť napojenú len na verejný vodovod predstavuje 

ročne 1,88 eura. Dôvod zvýšenia ceny vodného je vyvolaný 

nárastom cien priamych vstupov a pretrvávajúcim 

medziročným poklesom spotreby pitnej vody. Nárast stočného 

predstavuje zvýšenie o 0,0023 eura vrátane DPH za jeden m3 

vody odkanalizovanej. Dopad na štvorčlennú domácnosť 

napojenú na verejný vodovod a kanalizáciu predstavuje ročne 

2,21 eúr. 

V súvislosti s vykonanou úpravou cien realizovala 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť v prvej polovici 

januára 2013 realizovať mimoriadne odpočty stavu 

vodomerov.  

www.trencin.sk 04.01.2013 

pomocná evidencia 5/1/2013 

 

Príchod zahraničného investora Au Optronics do 

trenčianskeho regiónu bol pred rokom a pol prijímaný i zo 

strany vlády s veľkým nadšením. V budúcnosti mal veľký 

výrobný areál zamestnávať viac ako tisíc pracovníkov. 

Materská firma však už vlani v lete z bližšie 

nešpecifikovaných dôvodov zastavila výrobu a viac ako 

polovici zamestnancom nepredĺžila pracovné zmluvy. 

„V skladovej sekcii, kde som pracoval na vysokozdvižnom 

vozíku, ma nadriadení vôbec neinformovali o tom, že mi 

pracovný pomer nepredĺžia. Dozvedel som sa to až od kolegov 

vo výrobe,“ povedal Tomáš z Trenčína, bývalý zamestnanec 

AU Optronics. Pracovné podmienky pre skladníkov neboli 

podľa neho ideálne, no v dnešných časoch bol rád, že má 

prácu. „Často nám zamestnávatelia bez udania dôvodu 

http://www.trencin.sk/
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strhávali z platu desať a niekedy až dvadsať eur, v hale občas 

nebola vôbec zapnutá klimatizácia,“ dodal. 

Momentálne je Tomáš spolu s deväťdesiatimi piatimi 

pracovníkmi, ktorí skončili pracovný pomer v taiwanskom 

podniku, evidovaný na Úrade práce v Trenčíne. 

„Prijali sme 73 žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie od 

ľudí, ktorí skončili 

pracovný pomer 

v novembri 2012 

u zamestnávateľa 

AU Optronics a 22 

žiadostí o zaradenie 

do evidencie uchá-

dzačov o zamestna-

nie od tých, ktorí 

skončili pracovný 

pomer v decembri 2012,“ povedala riaditeľka Úradu práce a 

sociálnych vecí v Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá. Úrad práce 

ponúka aj týmto uchádzačom o zamestnanie iné pracovné 

príležitosti. K dnešnému dňu je nahlásených 227 voľných 

pracovných miest, prevažne na pracovné pozície lakovač, 

nastavovač, zvárač, obchodný agent, predavač 

Spoločnosť AU Optronics o svojich zámeroch informuje 

len sporadicky. Pri kontakte s pobočkami na Slovensku a v 

Českej republike sa zamestnanci odvolávali na materskú firmu 

v Tajvane. Tá médiám odkázala, že situáciu v podniku bude 

naďalej monitorovať. Podľa informácii z Mestského úradu v 

Trenčíne firma ukončila výrobu a zameriava sa výlučne len na 

opravy v servisnej hale s obmedzeným počtom zamestnancov. 

Už dlhšie sa vie, že AU Optronics prešli iba na servis približne 

so 170 ľuďmi s tým ale, že firma z Trenčína neodchádza.  
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky o zmenách 

vo firme vie. „Medzičasom spoločnosť prehodnocovala svoje 

aktivity a podľa našich informácii sa zrejme ich obchodný 

plán nevyvíjal tak, ako plánovali. Preto AU Optronics niektoré 

typy výroby pozastavila a následne sa uchýlila k prepúšťaniu 

zamestnancov,“ konštatoval Stanislav Jurkovič, hovorca 

ministerstva hospodárstva. Tajwanská spoločnosť mala dostať 

od vlády dotácie, tie však musela schváliť aj Európska 

komisia.  

AU Optronics žiadal o finančnú pomoc, ktorá im bola v 

minulosti prisľúbená a podliehala aj schvaľovaniu Európskej 

komisie, lebo požadovaný príspevok presiahol hranicu, ktorú 

môže schvaľovať len Slovenská republika. To znamená, že 

tento proces je rozbehnutý a dodnes nie je ukončený. Dotácie 

sú ale podmienené splnením istých podmienok, ktoré však 

nedovoľujú hromadné prepúšťanie zamestnancov. Firma musí 

predložiť takzvanú podnikateľskú správu, ktorá má ozrejmiť 

súčasný stav vo firme. Keďže, ale medzičasom začali robiť 

organizačné zmeny a prepúšťať pracovníkov, nárok na 

finančnú podporu firma nemá. 

www.sme.sk 14.01.2013  

pomocná evidencia 25/1/2013 

 

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

2013 podlomila konštrukcia prístrešku pre cestujúcich na 

autobusovom nástupišti v Trenčíne. Pracovníci Slovenskej 

autobusovej dopravy Trenčín dňa 15. januára 2013 prístrešok 

demontovali. 

Ako informovala hovorkyňa Slovenskej autobusovej 

dopravy Trenčín Ivana Strelcová, v noci došlo k deštrukcii 

stĺpikov, keď na autobusovom nástupišti nikto nebol. 

Prístrešok však nespadol, bol len dokrútený. Preto pomocou 
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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 

rozsiahlu rekonštrukciu. 

www.sme.sk 15.01.2013  

pomocná evidencia 31/1/2013 

 

Začiatok rekonštrukcie železničnej trate na 12 km úseku 

Zlatovce – Trenčianska Teplá oznámili Železnice Slovenskej 

republiky ešte vlani 2012, ktorá ba mala trvať do konca roka 

2015.  

Najskôr začnú s výstavbou nadjazdu v Opatovej.  Po jeho 

dokončení a spustení do prevádzky v letných mesiacoch bude 

v Opatovej uzatvorené súčasné železničné priecestie. Z neho 

sa stane podchod 

pre peších a cy-

klistov. Reorga-

nizácia dopravy 

v Opatovej si 

vyžiada zmenu 

trasovania liniek 

mestskej hro-

madnej dopravy 

číslo 4 a 21. Pre 

chodcov bude 

počas výstavby podchodu v Opatovej vytvorený dočasný 

priechod. V rámci modernizácie urobia aj prekládku miestnej 

komunikácie Opatovskej ulice medzi Sihoťou IV. a Opatovou. 

Podľa informácií z mestského úradu uzavrú priecestie pri 

„vochterni“ – strážnom domčeku, kde bude tiež vybudovaný 

podchod pre peších a cyklistov. Opatovskú cestu nezatvoria, 

voľný zostane jeden jazdný pruh. 

práce  začali odhŕňaním ornice z lokality, kde bude nadjazd 



151 
 

Trenčania sa v najbližšej dobe dočkajú aj výstavby nového 

železničného mosta, ktorá by mala trvať tri roky. „Práce sa 

začnú asanáciou objektov, najmä rodinných domov v 

Orechovom, kde budú následne budované hlavne staveniskové 

komunikácie.“ 

Stavebné práce neobídu ani sídlisko Pred poľom, kde 

vznikne nový podjazd, namiesto pôvodného prejazdu pri 

Milexe. Z tohto prejazdu sa stane podchod pre peších a 

cyklistov. Nový podjazd Pred poľom sa bude začínať 

okružnou križovatkou na hlavnej ceste na Žilinu pri ulici Pred 

poľom a bude ústiť na ulicu Jasná. Zakončí ho okružná 

križovatka pri Radegaste. Počas výstavby podjazdu bude 

dočasne obmedzená premávka aj hlavnou cestou na Žilinu. 

Práce na železničnej trati budú ďalej pokračovať až po 

železničnú stanicu a následne aj cez ulicu Mládežnícku až po 

nový železničný most.  V súvislosti s tým sa uzavrie verejné 

parkovisko pri Kolibe a dôjde k prekládke ulice Mládežnícka 

pri mestskom futbalovom štadióne. 

Doprava na Os-

trov bude obmedze-

ná. Na železničnej 

stanici sa začne bu-

dovaním podchodu 

na Sihoť, ktorý vy-

ústi na Hodžovej 

ulici, v blízkosti kri-

žovatky ulíc Hodžo-

va a Jiráskova. 

Tento rok musia Trenčania počítať aj s výkopovými 

prácami pre prekládkach inžinierskych sietí, ktoré budú 

zasahovať do komunikácií a chodníkov, vedúcich popri trati 

od Opatovej cez Sihoť až po Váh.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11373038&ids=6
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V prípade dobrého počasia sa začnú prvé výkopové práce a 

s nimi spojené čiastočné uzávierky a obchádzky už vo februári 

2013. 

www.sme.sk 08.02.2013 

pomocná evidencia 58/1/2013 

 

Prvou stavbou, ktorou sa začala modernizácia železnice na 

území mesta Trenčín dňa 29. januára 2013, bol nadjazd 

v mestskej časti Opatová,  ktorý nahradí jestvujúce železničné 

priecestia v mestských častiach Opatová a Kubra. Tie sa po 

jeho vybudovaní uzatvoria. Nadjazd bude situovaný približne 

v polovici úseku medzi priecestím Kubra a Opatová. Jeho 

sprevádzkovanie je plánované na jún 2013. Vďaka novému 

nadjazdu sa vylúči z Opatovej tzv. tranzitná doprava, čiže 

automobily, ktoré prechádzali len Opatovou zo Sihote smerom 

na Trenčian-

sku Teplú, kto-

ré po vybudo-

vaní nadjazdu 

budú prechá-

dzať po „hlav-

nej“ ceste 1/61. 

Podstatne men-

ším počtom 

prechádzajúcich automobilov sa zároveň zvýši aj bezpečnosť 

na Opatovskej ulici. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 45/1/2013 

 

Do trenčianskeho priemyselného parku prichádza prvá 

domáca firma PrintAlliance AM, s.r.o. Trenčín. Mestskí 

poslanci dňa 21. februára 2013 odsúhlasili predaj pozemkov 

zóny na Bratislavskej ulici s výmerou 8.009 m2 za                

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11373034&ids=6
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240.270 eúr. Firma chce v priemyselnom parku postaviť 

výrobnú halu pre polygrafickú výrobu. 

V súčasnosti firma sídli v Trenčíne v prenajatých 

priestoroch s rozlohou 2.000 m2, čo jej však nestačí. V parku 

plánuje postaviť výrobnú halu s výmerou 3.000 m2 a zvýšiť 

počet z 15 na 20 zamestnancov. Investor chce začať s 

výstavbou v marci roka 2013 a ukončiť ju na jeseň roka 2013, 

kedy by mala aj začať prevádzku. „Podporíme tým nielen 

rozpočet mesta, ale aj zamestnanosť a samozrejme, rozšírenie 

priemyselného parku,“ povedal trenčiansky primátor Mgr. 

Richard Rybníček. 

Trenčianska spoločnosť je jednou zo štyroch investorov, 

ktoré prejavili záujem prísť do priemyselného parku v 

Trenčíne. Keby prišli všetci štyria, zaplnili by plochu 10 

hektárov. Ďalší výsledok rokovaní s investormi by mal byť 

známy v marci 2013. V súčasnosti funguje v priemyselnom 

parku na 20 hektárovom pozemku len taiwanská firma AU 

Optronics. 

www.sme.sk 22.02.2013  

pomocná evidencia 98/1/2013 
 

Letecké opravovne v Trenčíne získali objednávku na 

opravu troch amerických vrtuľníkov Mi-17. Podľa ministra 

obrany Slovenskej republiky Ing. Martina Glváča súťaž na 

opravu vrtuľníkov vyhrali Letecké opravovne v Trenčíne 

v auguste 2012. „Tešíme sa, že Letecké opravovne v Trenčíne 

po dlhšom čase získali zákazku aj mimo rozpočtu ministerstva 

obrany, čím sa ušetria finančné zdroje v našom rozpočte a 

udržíme zamestnanosť tak, ako sme pred mesiacom 

garantovali,“ zdôraznil minister. 

Podľa riaditeľa Leteckých opravovní v Trenčíne Ing. 

Milana Mutalu, spoločnosť získala v ôsmom týždni roku 

2013 posledné dokumenty z Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky a spoločne s americkými partnermi 
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pracuje na revíziách a oprave vrtuľníkov. Letecké opravovne v 

Trenčíne vo februári 2012 podpísali rámcovú zmluvu na 

opravu šiestich vrtuľníkov. V apríli 2012 bol však kontrakt pre 

chyby medzi kontraktorom a dodávateľom zrušený. Na jeseň 

vyhlásil americký kontraktor novú súťaž na tri vrtuľníky, v 

ktorej uspeli Letecké opravovne v Trenčíne. 

„Poďakovanie patrí Ministerstvu obrany Slovenskej 

republiky a Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej 

republiky, ktorí vyrokovali, že sme sa v súťaži dostali na 

rovnakú štartovaciu čiaru ako ostatní záujemcovia o tento 

kontrakt. Ostatné už bolo len záležitosťou odbornosti a 

profesionality,“ povedal riaditeľ Ing. Milan Mutala s tým, že 

finančný objem objednávky nešpecifikoval. 

Na revízii sa podľa neho podieľa asi tretina zo všetkých 

zamestnancov spoločnosti. Práce sa začali 25. februára 2013 a 

podľa zmluvy by mali trvať 40 dní. „Vrtuľníky nie sú v takom 

stave, aby sa na nich urobila iba nejaká 500-hodinová oprava, 

ale bude tam väčšia náročnosť, pre ktorú sa opravy môžu 

natiahnuť aj na niekoľko mesiacov,“ doplnil riaditeľ Ing. 

Milan Mutala s tým, že časovo ju budú odsúhlasovať s 

predstaviteľmi americkej strany. 

Letecké opravovne Trenčín v súčasnosti zamestnávajú 353 

zamestnancov. Tí vykonávajú generálne opravy a prehliadky 

lietadiel typu L-410 Turbolet, L-39 Albatros, L-29 Delfín, 

vrtuľníkov Mi-17 či technických zariadení protivzdušnej 

obrany. Na starosti majú aj opravy prístrojov a agregátov, 

opravy rádiotechnických zariadení či modernizáciu rádio-

navigačných a rádiokomunikačných systémov lietadiel. Asi 80 

% prác robia pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

zvyšok tvoria práce pre zahraničné trhy, najmä ázijský 

a africký trh. „Dlhodobo pracujeme na severe Afriky, najmä v 

Egypte, potom sú to ázijské krajiny ako Thajsko,“ povedal 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11452179&ids=5
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generálny riaditeľ Leteckých opravovní v Trenčíne Ing. Milan 

Mutala s tým, že cieľom je dostať sa na pomer 50:50. 

www.sme.sk 28.02.2013 

pomocná evidencia 97/1/2013 

 

Trenčianske výstavisko Expo Center Trenčín organizovalo 

v dňoch 28. februára až 2. marca 2013 v poradí už 11. ročník 

výstavy kameňopriemyslu a geológie „Kamenár“.  

Výstava priniesla prehľad v sortimente kamenárskych 

výrobkov a strojov na opracovanie kameňa. Odbornosť tomuto 

podujatiu dodáva záštita Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky. 

Vďaka spolupráci od-

borných garantov výs-

tavy – Ministerstvu ži-

votného prostredia, 

Sekcii geológie a prí-

rodných zdrojov, Cechu 

kamenárov Slovenska, 

Slovenskému živnos-

tenskému zväzu doplnil prezentáciu vystavovateľov odborný 

sprievodný program.  

V prvý deň výstavy „Kamenár“ sa konala Konferencia 

Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb pod 

vedením predsedu SAPaKS Ladislava Stríža, ktorej hlavnou 

témou bola „Implementácia práva v dennej praxi pohrebných 

služieb, manipulácia  s osobnými dokladmi zákonnou formou, 

správne prijatie objednávky a jej administratívne spracovanie 

a právne a technické podmienky pre nakladanie s osobnými 

údajmi“. Prednášal Mgr. Landsmann.  

V piatok 1. marca 2013 sa uskutočnila prednáška na tému 

„Odborné poradenstvo pre používanie chémie na kameň“. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11443790&ids=6
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V posledný deň výstavy Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky - Sekcia geológie a prírodných zdrojov 

prezentovala najnovšie výsledky geologického výskumu na 

Slovensku (geologické mapy s vysvetlivkami). Jeho súčasťou 

bolo premietanie filmov s geologickou tematikou a súťaže pre 

deti.  

Výstavisko Expo center a.s., Trenčín v spolupráci s 

neziskovou organizáciou Barbora n.o. po prvý krát pripravilo 

v sobotu 2. marca 2013 „Burzu minerálov, fosílií a drahých 

kameňov“. 

www.sme.sk 26.02.2013 

pomocná evidencia 99/1/2013 

 

Výťah vyradilo z prevádzky v decembri minulého roku 

2012 nočné vyčíňanie dvoch 16-ročných mladíkov. Poškodili 

panel vnútornej 

riadiacej jednotky, 

vytrhli a poškodili 

vnútorný elektrický 

konventor. Pri čine 

ich zachytili kame-

ry, ktoré pomohli 

polícii pri vyše-

trovaní. Mladíci 

boli obvinení z pre-

činu poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spo-

lupáchateľstva.  

Ľudia na vozíčku, rodičia s kočíkmi a telesne hendike-

povaní občania sa tak vďaka ich činu nemohli dostať zo Sihote 

do centra mesta a naopak bez vážnych problémov takmer tri 

mesiace. 

Osobný výťah pri hoteli Elizabeth sa podarilo spojazdniť 

dňa 5. marca 2013 popoludní. Mesto Trenčín vyšla táto oprava 
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na približne 3 tisíc eúr. Náhradu škody si bude uplatňovať 

u výtržníkov. Mesto Trenčín po viacerých skúsenostiach 

s poškodzovaním výťahov v nočných hodinách zvažuje, že 

prevádzku oboch výťahov v podchode v noci obmedzí. 

www.trencin.sk 05.03.2013 

pomocná evidencia 119/1/2013 

 

Vojenský opravárenský podnik Trenčín hľadá nového 

riaditeľa. Doterajší riaditeľ Ing. František Vlkovič prišiel 

o túto funkciu najmä pre meškajúce výplaty zamestnancom 

podniku. Dňa 4. apríla 2013 prišiel situáciu do podniku 

skontrolovať minister obrany Slovenskej republiky Ing. 

Martin Glváč a riaditeľa Ing. Františka Vlkoviča odvolal. 

„Vyčlenili sme v pláne obstarávania finančné prostriedky, 

aby ľudia dostali pred sviatkami výplaty. Toto sa vzhľadom na 

osobné priority bývalého vedenia nenaplnilo, takže som sa 

dnes prišiel zamestnancom aj ospravedlniť za to a ľudia už 

majú na svojich účtoch výplaty,“ povedal minister s tým, že 

podobná situácia by sa nemala opakovať. Nové výberové 

konanie na riaditeľa Vojenského opravárskeho podniku by sa 

podľa ministra malo uskutočniť, čo najneskôr, aby sa na ňom 

mohli zúčastniť aj záujemcovia, ktorí dnes ešte nespĺňajú 

všetky podmienky. Nový riaditeľ, ktorý by prešiel výberovým 

konaním, musí mať previerku a tá trvá určitý čas,“ zdôvodnil 

minister. 

Dočasným vedením poveril minister Ing. Ľudovíta Fri-

dricha, ktorý predtým pracoval na Ministerstve obrany 

Slovenskej republiky. Jeho úlohou bolo stabilizovať podnik, v 

ktorom pracuje 350 ľudí. V minulom roku tvorili zákazky z 

ministerstva 84 % všetkých zákaziek podniku. Toto číslo chce 

minister Ing. Martin Glváč v budúcnosti znížiť. 

„Vytvorili sme určitú finančnú rezervu, vybrali sme 

komodity, ktoré by sme mohli zadať v krátkom čase do 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11584726&ids=6


158 
 

výroby vo Vojenskom opravárskom podniku Trenčín, aby sme 

tento podnik na pol roka stabilizovali, lebo predpokladám, že 

do pol roka tu začneme realizovať naše modernizačné 

projekty, ktorými je bojové vozidlo pechoty 2., prípadne ľahké 

obrnené vozidlo a máme ešte jeden výrobný program, o 

ktorom by som zatiaľ nechcel hovoriť, ale mohol by sa 

rozbehnúť do konca roka,“ informoval minister. 

Bývalému riaditeľovi, ktorý tento post zastával desať 

mesiacov, Ing. Martin Glváč vyčíta slabé dynamické vedenie 

podniku. Bývalý riaditeľ Ing. František Vlkovič rozhodnutie 

o svojom odvolaní rešpektuje. „Mám na to svoj názor, ale 

rešpektujem rozhodnutie jediného akcionára,“ uviedol. 

Výplaty podľa neho meškali pre nedostatočné zákazkové 

krytie pre firmu. 

www.sme.sk 04.04.2013  

pomocná evidencia 147/1/2013 

 

Týždenník TREND uverejnil najsledovanejšie hodnotenie 

hotelov na Slovensku. Hotel Elizabeth i napriek krátkemu 

trvaniu prevádzky, zaznamenal hneď niekoľko úspechov. 

V kategórii Najlepšie hotely Slovenska sa umiestnil Hotel 

Elizabeth v konkurencii päťhviezdičkových hotelov na 11. 

mieste; 

V kategórii hotelov štyroch hviezdičiek skončil Hotel 

Elizabeth na 6. mieste;  

V kategórii Top hodnota pre zákazníka skončil na 7. 

mieste. 

V kategórii Najlepší mestský hotel na Slovensku sa 

umiestnil Hotel Elizabeth na 1. mieste. 

„Veľmi si vážime hodnotenie odbornej komisie týždenníka 

TREND. Aj keď Hotel Elizabeth funguje iba niekoľko 

mesiacov, sme radi, že nastavené štandardy kvality splnili 

očakávania našich zákazníkov a najväčším úspechom  sú pre 
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nás lojálni zákazníci,“ vyjadril sa  generálny riaditeľ Hotela 

Elizabeth Ján Svoboda. 

Pre oživenie pamäti treba uviesť, že Hotel Elizabeth bol 

otvorený v septembri 2012 po takmer dvojročnej rekon-

štrukcii. Pre klientov ponúka 78 komfortných izieb, wellness 

Caracalla spa, secesnú kaviareň Sisi a originálnu reštauráciu 

Elizabeth. Kongresové priestory hotela sú variabilné a vhodné 

aj na usporiadanie svadieb a iných spoločenských podujatí. 

www.sme.sk 02.05.2013  

pomocná evidencia 219/1/2013 

 

Ohlásená rekonštrukcia kanalizácie z Námestia SNP na 

Ulicu Martina Rázusa sa začala dňa 2. mája 2013. Jej 1. etapa 

uzavrela pravé odbočenie na križovatke pri Základnej 

umeleckej škole v smere od železničnej stanice na sídlisko 

Sihoť.  

Celá rekonštrukcia bude trvať približne tri mesiace, pričom 

práce na 1. etape sú plánované na tri týždne. V tom čase bude 

pre automobily 

vyznačená ob-

chádzková trasa. 

Vozidlá budú 

navigované na 

priecestie pri 

Bille na Ulici 

Pred poľom. Pri 

Základnej ume-

leckej škole na 

Námestí SNP 

nebude možné parkovať. Vodiči by mali byť mimoriadne 

pozorní, nakoľko jazdné pruhy pre vozidlá budú dopravným 

značením vymedzené mimo obvyklých trás.  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11697148&ids=6
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Chodci museli na prechod z Parku M. R. Štefánika na 

Hasičskú ulicu použiť podchod pri hoteli Elizabeth a ďalej 

pokračovať po Palackého ulici až na Hasičskú. 

Linky mestskej hromadnej dopravy č. 2, 6 a 28 nebudú v 

smere na Sihoť zachádzať na zastávku „Autobusová stanica“, 

ale pôjdu z Hasičskej ulice rovno na Sihoť. Linka č. 24 v 

smere na Sihoť bude naopak zachádzať na autobusovú stanicu, 

z nej bude pokračovať ku priecestiu pri Bille na Ulicu Pred 

poľom. Na svoju trasu sa napojí až na zastávke „Opatovská, 

Radegast“. Autobusové zastávky „M. Rázusa, obchodná aka-

démia“, „M. Rázusa, zimný štadión“, „Považská“ a „Hodžova, 

kotolňa“ bude vynechávať.  

V opačnom 

smere všetky 

linky dodržia 

svoju trasu. 

Cestujúci na 

týchto linkách 

v smere na Si-

hoť mohli na 

ktorejkoľvek 

zastávke pres-

túpiť na inú 

linku mestskej hromadnej dopravy bez toho, aby si museli 

kúpiť ďalší cestovný lístok. V prípade prestupu z liniek 2, 6 a 

28 im lístok bude platiť len po zastávku „Autobusová stanica“. 

Ak prestúpia z linky 24, ich lístok bude platný len po zastávku 

Hodžova, kotolňa.  

Info Trenčín 03.05.2013 

pomocná evidencia 227/1/2013 

 

Aj keď si modernizácia železničnej trate v úseku cez 

Trenčín vyžiada asanáciu starej letnej plavárne, počas 
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najbližšej letnej sezóny 2013 však bude Trenčanom toto 

kúpalisko ešte k dispozícii do konca mesiaca august 2013.  

Na Ostrove je už takmer tri roky postavená nová plaváreň, 

no nie je možné ju otvoriť, pretože chýba v nej voda, plyn a 

kanalizácia. Okrem toho je nutné k nej dobudovať prístupovú 

cestu, rekonštruovať most na Ostrov s lávkami pre chodcov 

a cyklistov a zabezpečiť dostatočný počet parkovacích miest. 

To všetko, vrátane úpravy niektorých ciest v Zámostí, je 

súčasťou takzvanej malej stavby.  

Bývalé vedenie Mesta Trenčín malo len ústny prísľub od 

Železníc Slovenskej republiky, že „malú stavbu“ dobudujú, čo 

ale nebolo deklarované riadnou zmluvou. „Muselo sa úplne od 

začiatku začať 

vyjednávať, 

aby sa s nami 

vôbec spätne 

o tom rozprá-

vali.“ Naše ro-

kovania vyústi-

li do návrhu 

zmluvy, ktorá 

potvrdzuje, že 

štát je pripra-

vený investovať zo štátneho rozpočtu 6,5 mil. eúr bez  DPH,“ 

uviedol primátor Mgr. Richard Rybníček. Túto skutočnosť 

potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina 

Pavlíková, keď povedala, že „zmluva je v štádiu finalizácie a 

Železnice Slovenskej republiky intenzívne spolupracujú 

s Mestom Trenčín na riešení zabezpečenia všetkých potreb-

ných činností k úspešnej realizácii celého diela.“ 

V rámci modernizácie železničnej trate bolo zazmluvnené, 

že kým nebude skolaudovaná nová plaváreň, nebudú môcť 

Železnice Slovenskej republiky siahať na starú. Kompliká-
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ciami okolo tendra sa celý proces časovo zúžil a modernizácia 

musí postupovať rýchlo, aby sa stihol termín august 2015. 

Stará plaváreň mala byť toto leto už staveniskom, no po 

dohode primátora so Železnicami Slovenskej republiky začnú 

s jej asanovaním až na jeseň, teda letnej sezóne.  

„V tom čase už musíme mať istotu, že železnice dobudujú 

novú plaváreň. Je, ale možné, že to do budúceho leta 2014 

nestihnú a budeme jednu sezónu bez plavárne,“ povedal Mgr. 

Richard Rybníček. „Keby súťaž prebiehala normálne, resp. 

keby bolo dohodnuté, že za zbúranie starej plavárne investor 

odovzdá Trenčanom hotovú novú plaváreň, tak by sme to dnes 

nemuseli riešiť.“ 

Informácie o tom, že mesto mohlo zveriť novú plaváreň 

súkromnému investorovi, nemajú reálny základ. „Bolo by to 

nezodpovedné, pretože podľa Dopravného inšpektorátu 

Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne nie je 

možné otvoriť plaváreň bez kompletnej rekonštrukcie mosta 

z mesta na  Ostrov. Ide o dvojmiliónovú investíciu. Navyše, 

k plavárni nie sú dotiahnuté siete a mesto za ňu spláca záväzky 

voči bankám,“ skonštatoval primátor. 

Info Trenčín 03.05.2013 

pomocná evidencia 223/1/2013 

 

Na opravu výtlkov po zime 2012/2013 prišlo z Ministerstva 

dopravy Slovenskej republiky Mestu Trenčín asi 30.000 eúr. 

Podľa prepočtov očakávali poslanci i vedenie mesta 

päťnásobne viac. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 

argumentovalo, že dotácia je ústretovým krokom smerom k 

samosprávam, nie povinnosťou. 

Dúfam, že je to len prvá časť platby na opravy výtlkov a 

potom príde ďalších 30.000 eúr, neskôr ďalších 30.000 eúr až 

sa to vyšplhá na očakávaných 150.000 eúr. Peniaze prišli od 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11738665&ids=6
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štátu na účet mesta Trenčín, že je to na cestnú infraštruktúru, 

povedal trenčiansky primátor Mgr. Richard Rybníček. 

Z výšky sumy na výtlky od štátu bol nemilo prekvapený aj 

predseda poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia v 

trenčianskom mestskom zastupiteľstve PaedDr. Daniel Bení-

ček. Ja si osobne myslím, že je to malá suma na krajské mesto. 

Šokovalo ma to, počítal som so sumou minimálne od 100.000 

eúr nahor. Ešteže sme schválili zmenou rozpočtu na výtlky 

ďalších 150.000 eúr. Predstavte si, že by sme dali 30.000 eúr 

my a 30.000 eúr štát, to by sme opravili každý týždeň dve 

jamy, skonštatoval PaedDr. Daniel Beníček s tým, že primátor 

by sa mal na ministerstve dopravy spýtať, podľa akého kľúča 

dostal Trenčín tak nízku sumu. 

Podľa hovorcu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky 

Martina Kóňu je starostlivosť o cesty v prvom rade na 

ramenách ich správcu, a tak má opravy ciest vo svojej správe 

financovať trenčiansky magistrát. Mimoriadna dotácia, ktorú 

sa rozhodla uvoľniť vláda vzhľadom na mimoriadnu zimu, je 

podľa neho ústretovým krokom smerom k samosprávam, ale 

určite nie povinnosťou. Každá samospráva by tak mala hľadať 

peniaze na opravy svojho majetku z vlastných zdrojov a 

nečakať na pomoc od štátu. 

Pripomíname, že sumu osem miliónov eúr, ktoré vláda 

vyčlenila pre mestá a obce, bolo potrebné rozdeliť medzi 

takmer 3000 samospráv na celom území Slovenska. Jediným 

kritériom bol počet kilometrov, ktoré má konkrétne mesto a 

obec vo svojej správe. Najviac prostriedkov logicky dostali 

dve najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice, ktoré majú 

vo svojej správe najviac kilometrov ciest, a zároveň tu jazdí aj 

najviac vozidiel. Naopak, množstvo obcí dostali príspevok v 

stovkách či tisíckach eur podľa rovnakého kľúča boli peniaze 

prideľované Trenčínu, Banskej Bystrici, Dubnici či iným 

slovenským mestám a obciam, zdôraznil Martin Kóňa. 
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www.sme.sk 13.05.2013  

pomocná evidencia 247/1/2013 

 

Od stredy 15. mája 2013 bola uzavretá cesta do Opatovej 

po Opatovskej ulici pre všetky motorové vozidlá, všetkých 

cyklistov a chodcov. Jediná možnosť dostať sa z Trenčína do 

Opatovej a späť bude po komunikácii 1/61. 

Opatovská ulica bola uzavretá v časti od posledných 

rodinných domov na Sihoti 4, vrátane železničného priecestia 

Kubra, až po prvé rodinné domy v Opatovej. Úplná uzávierka 

bola plánovaná od 15. mája do 15. júna 2013. Obchádzková 

trasa bude vyznačená po ceste I/61. Chodci a cyklisti bolo 

odporučené aby z dôvodu vlastnej bezpečnosti radšej 

používali mestskú hromadnú dopravu alebo išli z Opatovej do 

Trenčína po hrádzi. V tomto čase linky mestskej hromadnej 

dopravy v Trenčíne č. 4 a 21 úplne vynechávali zastávky 

Opatovská, Radegast; Opatovská, ihrisko Pádivec; Opatovská, 

Sihoť 4., Opatovská, Nová Kubra a Opatovská - družstvo. 

www.trencin.sk 14.05.2013 

pomocná evidencia 256/1/2013 

 

Farský kostol Narodenia Panny Márie z roku 1324 sa už 

niekoľko rokov renovuje hlavne zvonka, no v poslednom čase  

sa reštaurátori sús-

tredili pod záštitou 

Krajského pamiat-

kového úradu 

v Trenčíne na 

vzácne výzdoby 

interiéru a časti 

organu. Pri maľbe 

kostola sa nemusel 

robiť výskum, keď-

http://www.trencin.sk/
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že nešlo o reštaurátorský postup. „Obnovila sa len posledná 

vrstva, aby sa zachovala pôvodná dekoratívna výmaľba,“ 

povedal reštaurátor Juraj Krajčo. Avšak ako povedal, 

niektoré vzácne časti v interiéri  kostola ako napríklad organ 

však museli odborne zreštaurovať. „Organári z českých Klatov 

reštaurovali stroj a my zase organovú skriňu, ktorá je zapí-

saná v súpise pamiatok.“  

Samotný reštaurátorský výskum nadviazal na predošlé 

etapy obnovy kostola, ktoré prebiehajú postupne od roku 

2007. Teraz sa reštauruje štuková výzdoba bočných kaplniek 

a štukový oltár bočnej kaplnky Iležháziovcov. V minulom 

roku sa musel uskutočniť výskum, technologické rozbory, 

vzorky a spracovával sa celý návrh na reštaurovanie,“ dodal 

Krajčo. 

Reštaurátorský výskum sa uskutočnil vďaka finančnej 

podpore grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky – „Obnovme si svoj dom“, pričom na financovaní 

mal spoluúčasť aj vlastník pamiatky, Rímskokatolícka cirkev 

farnosť Trenčín. 

V tomto roku  sa začalo s reštaurovaním kaplnky svätého 

Imricha a následne na kaplnke Ilešháziovcov. Aj tento rok 

Trenčianska farnosť požiadala o podporu Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky. „Farnosť, pamiatkari aj reštaurátori 

dúfajú, že sa im aj v tomto roku podarí získať grant a uhradiť z 

neho aspoň časť nákladov. V budúcnosti sa bude pokračovať v 

reštaurátorských prácach na dvoch vstupných renesančných 

portáloch, alebo na murovanej kazateľnici s gotickou 

podnožou, prípadne  na vzácnom mramorovom epitafe 

Gašpara Ilešháziho. Všetko však závisí od financií.  

www.sme.sk 27.05.2013  

pomocná evidencia 282/1/2013 

 



166 
 

Na Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 

29. mája 2013 slávnostne odovzdali do užívania novú cestnú 

techniku - šesť kusov špeciálnych kompletov s vymeniteľnými 

pracovnými nadstavbami na leto i zimu v hodnote takmer 

jeden milión 500 tisíc 

eúr. Týmto krokom bola 

dokončená zásadná 

inovácia techniky na 

bežnú – letnú i zimnú 

údržbu ciest na území 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktorá 

sa začala v roku 2011  

nákupom 11 ks pod-

vozkov nákladného automobilu - nosičov výmenných nadsta-

vieb a 64 kusov rôznych nadstavieb v celkovej hodnote tri  

milióny 410 304 eúr. Dodávateľom techniky bola v oboch 

prípadoch firma Kobot-SK, s.r.o. z Dolného Kubína. Celú 

čiastku financoval Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho 

rozpočtu. 

„Uvedená technika veľkou mierou prispeje ku skvalitneniu 

a urýchleniu zimnej a 

bežnej údržby ciest 

na cestách Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja,“ uviedol 

predseda Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH. 

„Technika bude roz-

delená do všetkých 

stredísk. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
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takže úžitok prinesie všetkým obyvateľom nášho kraja,“ 

dodal. 

„Výhodou novej techniky je okrem iného bezpečnosť aj 

v kopcovitom teréne, nízka hlučnosť, spoľahlivosť v nároč-

ných klimatických podmienkach. Všetky zariadenia sú upra-

vené tak, aby mohli byť napájané na snímanie GPS a vyhod-

nocované počas svojej činnosti,“ povedal riaditeľ spoločnosti 

Kobot-SK Ing. Ján Zajac.  

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH potom za prítomnosti riaditeľa Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimíra Buzal-

ku, riaditeľa Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Stanislava Lališa, poslancov Trenčianskeho samospráv-

neho kraja – členov Dopravnej komisie pri zastupiteľ-

stve Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing Jozefa Stopku, 

Ing. Viery Zboranovej, Ing.  Juraja Gavača a ďalších hostí 

symbolicky odovzdal vodičom Správy ciest Trenčianskeho 

samosprávneho kraja kľúče od nových vozidiel. 

www.tsk.sk 16.05.2013 

pomocná evidencia 291/1/2013 

 

Dve trenčianske firmy prejavili záujem o predaj pozemkov 

v priemyselnom parku v Trenčíne. Jedna z firiem je zameraná 

na informačné a komunikačné technológie, druhá firma sa 

zaoberá stavebno-obchodnou činnosťou. Do mestskej kasy za 

kúpu pozemkov prinesú viac ako 180 tisíc eúr a ďalší príjem 

z dane nehnuteľností.  

Firma TnTEL sa zaoberá informačnými, komunikačnými 

a bezpečnostnými technológiami. Na trhu pôsobí viac ako 10 

rokov. Jedným z budúcich zámerov podnikania v novom 

objekte je i vybudovanie centrálnej serverovej farmy a inter-

netového pripojenia s vlastnou optickou štruktúrou.  

http://www.tsk.sk/
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Firma AgroTrend Slovakia sa venuje administratívnym 

službám a stavebnej činnosti. V priemyselnom parku chce 

vybudovať sídlo firmy, administratívne a skladové priestory 

vrátane parkovacích a manipulačných plôch.  

Predaj pozemkov pre obe firmy schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 13. júna 2013. 

„Som rád, že sa nám podarilo získať do priemyselného parku 

ďalšie dve firmy. Každá z nich potrebuje pre svoj zámer niečo 

viac ako 3 tisíc m2, za ktoré zaplatili viac ako 90 tisíc eúr. 

Navyše, spolu vytvoria rádovo desiatky nových pracovných 

miest,“ povedal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček. 

Info Trenčín 05.07.2013 

pomocná evidencia 446/1/2013 

 

Záujem japonskej firmy Akebono o podnikanie v Trenčíne 

podporili v pondelok dňa 22. júla 2013 na mimoriadnom 

rokovaní poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Mesto 

Trenčín si ako miesto pre svoju investíciu spoločnosť 

Akebono vybrala spomedzi kandidátov z Poľska, Maďarska, 

Poľska. 

Kúpu pozemkov za 900 tisíc eúr od Slovenského pozem-

kového fondu, schválili mestskí poslanci. Podľa primátora 

Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka je to prvý krok,  ktorý 

rozhodol o vstupe spoločnosti Akebono do Trenčína. 

„Kedže zastupiteľstvo schválilo, že kúpime od Slovenského 

pozemkového fondu pozemky, následne ako prebehne táto 

transakcia, budú poslanci hlasovať o predaji pozemkov firme 

Akebono,“ povedal primátor. Ako ďalej uviedol, „celý tento 

proces by mal byť hotový do konca októbra 2013. Som 

presvedčený, že rokovania dotiahneme do úspešného konca a 

budúci rok 2014 začne Akebono v Trenčíne fungovať.“ Do 

rozpočtu Mesta Trenčín podľa neho príde príjem takmer 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12036010&ids=6
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milión eúr. Primátor je presvedčení, že nový investor by mal 

priniesť desiatky nových pracovných príležitostí a veľa pozitív 

pre mesto Trenčín. „Verím, že spolu s mestským zastupi-

teľstvom sa podarilo dostať do Trenčína významnú investíciu, 

ktorá môže prilákať ďalších investorov a výrazne zviditeľní 

naše mesto,“ konštatoval Mgr. Richard  Rybníček. 

Firma Akebono má osemdesiatročnú históriu a po svete 

zamestnáva viac ako 

sedemtisíc ľudí. Tren-

čín si ako miesto na 

investíciu spoločnosť 

vybrala spomedzi 

troch kandidátov – z 

Poľska, Maďarska 

Slovenska. 

Nového investora 

vítajú aj poslanci, ale 

vadí im však nedostatočná komunikácia s primátorom. Túto 

skutočnosť komentoval poslanec PaedDr Daniel Beníček, že 

o tomto rokovaní sa dozvedel len sprostredkovane a cez 

pozvánku na mimoriadne zastupiteľstvo. Myslím si, že ak sa 

máme zodpovedne rozhodnúť, mali by byť na rokovania 

prizvaní aj predsedovia komisii.  

Primátor Mgr. Richard Rybníček kritiku poslancov prijal aj 

keď má na ňu pádnu odpoveď, ktorú musel rešpektovať, že  od 

prvého rokovania so spoločnosťou Akebono pred jeden 

a polrokom, bol viazaný mlčanlivosťou. Dnes, keď spoločnosť 

Akebono odvolala všetky zákazy o svojich investičných 

zámeroch na verejnosti, v médiách a zbavila mlčanlivosti 

primátora umožnila primátorovi, aby na všetky rokovania, 

ktoré budem mať s japonským investorom bude pozývať aj 

členov mestskej rady. 
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky investície, 

ktoré umožnia vytvoriť dlhodobo pracovné miesta pre 

Slovensko víta a v prípade záujmu spoločnosti Akebono, je 

ochotná aj pomôcť. Firma Akebono zatiaľ o investičnú pomoc 

nepožiadala. Vieme, že ide o zaujímavého investora, ktorý v 

súčasnosti rieši svoje umiestnenie v trenčianskom regióne. 

Pokiaľ  táto spoločnosť prejaví záujem, aj my máme záujem 

rokovať. Ak bude požiadavka v zmysle zákona a budú 

možnosti, podporíme vznik novej investície, aj vznik nových 

pracovných miest, povedal hovorca ministra hospodárstva 

Stanislav Jurikovič.  

Riaditeľka Úradu práce v Trenčíne Ing. Zdenka Tvrdá 

konštatuje, že záujem firmy Akebono o pracovníkov ešte 

neeviduje. Informácie o zámeroch investora má úrad len 

ústneho podania primátora Mgr. Richarda Rybníčka. Vítame 

každú možnosť vytvorenia nových pracovných pozícií v 

našom okrese.  

Agentúra Sario poskytuje prípadným investorom odbornú 

pomoc a súčinnosť, v tomto prípade však o jednotlivých 

krokoch zatiaľ podrobne neinformuje, pre neuzavretie 

projektu. Za uzavreté považuje agentúra Sario projekty, pri 

ktorých je pevne rozhodnutie zahraničného investora 

umiestniť svoju investíciu na Slovensku. Práce sú v tej dobe 

len v prípravnej fáze, alebo sa práve rozbiehajú. Z tohto 

dôvodu agentúra Sario nezverejňuje podrobnosti o zahranič-

ných investíciách, uzavretých projektoch, až do času, kým 

zahraničný investor nezačne podnikať kroky k úspešnému 

etablovaniu sa na Slovensku. 

www.sme.sk 24.07.2013  

pomocná evidencia 511/1/2013  

 

Zmenou dislokácie Vojenského športového centra Dukla 

Trenčín z Trenčína do Banskej Bystrice boli budovy centra 
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neobsadené i napriek opakovaným avizovaným ponúknutím 

na predaj. Jednalo sa o dve budovy, z ktorých jedna bola 

využívaná na kancelárske a ubytovacie priestory a druhá 

budova bola využívaná na stravovanie športovcov, 

dôstojníkov a personálu. Keďže sa neprihlásil žiadny záujem-

ca o kúpu, tak zo zákona ponúkla Dukla Trenčín tieto budovy 

Mestu Trenčín. Na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve 

dňa 22. júla 2013 poslanci ponuku prijali s podmienkou, že 

ako sa objekty využijú budú ešte rokovať. Jednou z alternatív 

jednými z možností je do budov umiestniť azylové centrum 

pre týrané matky s deťmi, ktoré Mestu Trenčín chýba, alebo 

presťahovať tam mestskú políciu. O prijatí daru rozhodol 

dobrý technický stav spomínaných objektov. 

Info Trenčín 02.08.2013 

pomocná evidencia 538/1/2013, 539/1/2013 

 

Spoločnosť AAF International sa rozhodla presídliť z 

Nového Mesta nad Váhom do Trenčína, kde bude vyrábať v 

halách AU Optronics vzduchové filtre. Tak vyzerá plán 

ďalšieho využitia obrovských hál, ktoré po sebe zanechala 

investícia roka 2009 AU Optronics. Výrobca displejov v 

Trenčíne totiž svoju halu ponúka sčasti iným investorom. Na 

ponuku zareagovala Spoločnosť AAF International, ktorá 

vzhľadom na nevyhovujúce priestory v Novom Mesta nad 

Váhom sa vedenie spoločnosti rozhodlo presídliť výrobu do 

priemyselného parku v Trenčíne. Od nových priestorov si 

firma sľubuje zlepšenie logistiky i výrobných procesov.  

Firma AAF International vyrábala vzduchové filtre od roku 

2005 v Novom Meste nad Váhom. Celá produkcia spolu so 

114 zamestnancami sa presunie do Trenčína. Vzhľadom na 

existujúce výrobné a skladové priestory spoločnosti AU 

Optronics sú v súčasnosti využívané len čiastočne, je k 
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dispozícii priestor s plochou 5 014 m2, ktorý vyhovuje 

potrebám spoločnosti AAF na premiestnenie svojich aktivít. 

„Od 1. septembra 2013 firma z Nového Mesta nad Váhom 

odchádza. So zamestnanosťou u nás to však nespraví nič, 

keďže odchádza aj s ľuďmi. Predpokladáme, že zamestnanci 

sa radšej dohodli na dochádzaní, ako by mali prísť o prácu," 

povedala zástupkyňa primátora Nového Mesta nad Váhom 

Viera Vienerová.  

Samotný AU Optronics sa pritom plánov na Slovensku 

nevzdáva a pripravuje novú stratégiu. V minulosti sa po 

prísľube o vytvorení 1.300 nových pracovných miest a 

schválení investičnej pomoci dostal do problémov. V roku 

2011 síce začal vyrábať, ale pre nedostatok objednávok 

produkciu utlmil. Vláda im preto žiadne stimuly nevyplatila.  

V trenčianskom závode momentálne funguje servisné 

centrum. „S vedením AU Optronics sme v kontakte. Som 

spokojný, že plnia sľub a pracujú na novej stratégii využitia 

svojich priestorov,“ potvrdil primátor Trenčína Mgr. Richard 

Rybníček. Mesto Trenčín na jar 2013 deklarovalo, že 

Taiwanci chcú na Slovensku zostať a o časť hál majú záujem 

spoločnosti z mesta i také, ktoré by chceli do Trenčína prísť. 

Práve Novomešťania sú prví. „Záujem prejavujú viacerí 

investori,“ potvrdil Rybníček.  

Hospodárske noviny 14.08.2013 

pomocná evidencia 562/1/2013 

 
O slovenskom ekologickom poľnohospodárstve sa v 

médiách veľa nehovorí, ale v piatok 27. septembra 2013 

Mierové námestie v Trenčíne patrilo 4. ročníku „BIO jar-

moku“ a vyhláseniu výsledkov 9. ročníka hlasovania 

„Biopotravina roka 2013“. 
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„BIO jarmok“ organizovalo Centrum environmentálnych 

aktivít v spolupráci s Mestom Trenčín a Národnou sieťou 

rozvoja vidieka na Mierovom námestí v čase od 10:00 do 

17:00 hod s mottom 

„festival chutí, vôní 

a radostí života v súlade 

s prírodou“. V každom 

stánku bola pripravená 

ochutnávka. Návštev-

níci si budú môcť pria-

mo od výrobcov zakúpiť 

biopotraviny ako: chlieb 

a pečivo, cestoviny a čaje, biovíno, ovčí syr a žinčicu, čaje 

a korenie, ovocné destiláty, čaje a med, džemy a slnečnicový 

olej. Okrem biovýrobcov budú zastúpení aj menší regionálni 

pestovatelia/spracovatelia a občianske združenia. Radim Pešek 

z Bojkovic obohatí biojarmok o ponuku starých krajových 

odrôd ovocných stromov. 

„Bio jarmok“ však nebude len o ochutnávaní a nakupovaní, 

ale aj o možnosti bezplatne sa poradiť a získať informácie či 

inšpiráciu pre život v súlade s prírodou (kompostovanie, 

prírodné záhrady, zachovanie tradičných sort ovocia, zelené 

školy, vegetariánska strava...). Atmosféru bio-eko festivalu 

dotvorí čerstvo lisovaná 

jablčná šťava, živá hud-

ba a cyklo - tombola (kto 

príde na bicykli, dostane 

zadarmo lístok do tom-

boly). 

Vyvrcholením BIO 

jarmoku bolo vyhlásenie 

Biopotraviny roka 

2013. O tom, ktorá zo siedmich nominovaných biopotravín 
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získala prestížne ocenenie, rozhodli samotní spotrebitelia 

v SMS hlasovaní v období od 25. júna 20013 do 25. septembra 

2013. Hlasovanie organizovalo Centrum environmentálnych 

aktivít Trenčín s cieľom zviditeľniť kvalitné slovenské bio-

potraviny. 

Nominované biopotraviny: 

1/ Bio Žinčica (výrobca: Oľga Apoleníková SHR, Salaš 

Pružina) 

2/ Biomila Špaldové celozrnné penne (výrobca: Ekotrend 

Myjava, spol. s r.o., Rudník) 

3/ Bio-Šípkovica (výrobca: Ing. Ján Chrenko dvor Morgov, 

Partizánske) 

4/ Babičkine tajomstvo – Bio-čaj (výrobca: Ekofarm spol. 

s r.o., Podskalie) 

5/ Bio-sirup topinambur a zázvor (výrobca: Fytosal, spol. 

s r.o., Dolný Kubín) 

6/ Bio-slnečnicový olej na vyprážanie a fritovanie panenský, 

1L PET (výrobca: Búšlk Oil, spol. s r.o., Dunajský Klátov) 

7/ Bio-čaj pre tehotné (výrobca: Agrokarpaty, spol. s r.o., 

Plavnica) 

Zároveň s vyhlásením výhercu ocenenia „Biopotravina 

roka 2013“ boli výsledky zverejnené na portáli Biospotre-

bitel.sk, ktorý bol mediálnym partnerom hlasovania. 

Víťaznou biopotravinou sa stali špaldové celozrnné penne 

„Biomila“ od spoločnosti 

Ekotrend Myjava. Tento 

slovenský výrobca bio-

potravín získal prestížne 

ocenenie už po tretí raz 

v histórii hlasovania od 

roku 2005. Ocenenie 

prevzala zástupkyňa 

Ekotrend Myjava Vla-
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dimíra Bednárová z rúk predsedu Výboru pre poľnohospo-

dárstvo a životné prostredie Národnej rady Slovenskej repu-

bliky RNDr. Mikuláš Huba. Druhé miesto získala „Bio – 

žincica“ od Oľgy Apoleníkovej z Pružiny a tretie miesto získal 

„Bio – slnečnicový olej“ na vypražanie a fritovanie od spo-

ločnosti Bušlák Oil z Dunajského Klatova.  

Potom organizátori vyhlásili výsledky súťaže „Miss kom-

post 2013“ Víťazný kompost 

vybrali účastníci BIO jar-

moku spomedzi piatich vzo-

riek, ktoré postúpili do už-

šieho finále. 

Na záver BIO jarmoku sa 

uskutočnilo žrebovanie vý-

hercov cyklotomboly v 

stánku Centra environmen-

tálnych aktivít. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 670/1/2013 

 

V areáli plavárne „Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepli-

ciach sa od  6. novembra 2013 začala prvá fáza legendárnej 

funkcionalistickej stavby českého architekta Bohuslava 

Fuchsa, rekonštrukcie kúpaliska a priľahlého priestranstva, 

ktorá spočíva vo vy-

budovaní základnej 

infraštruktúry a inži-

nierskych sietí. Re-

konštrukcia prvej eta-

py je naplánovaná na 

štyri mesiace a v me-

siaci marec 2014 sa 

začne veľká rekon-
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štrukcia samotnej budovy, bazénov a úprava celého areálu, 

povedal zástupca investora Holding Synot Ján Sloboda. 

Investícia na rekonštrukciu je predpokladaná približne vo 

výške šesť miliónov eúr, z toho 1,5 milióna eúr je príspevok z 

eurofondov.“ 

Termín otvorenia plavárne sa pripravuje na mesiac máj 

2015. Kapacita kúpaliska by mala byť v rozmedzí od šesťsto 

do tisíc ľudí denne. Návštevníci by nemali mať ani problém 

s parkovaním, lebo sa podarilo získať a odkúpiť parkovisko 

priamo pri ceste pod kúpaliskom, ktoré sa bude v blízkej dobe 

rozširovať. 

O prevádzke kúpaliska sa uvažuje v období od mesiaca máj 

do mesiaca október. Pre návštevníkov kúpaliska bude 

k dispozícii novovybudovaná reštaurácia, kaviareň a vináreň s  

celoročnou prevádzkou. 

Rekonštrukciou bol poverený Ing. arch. Radovan Va-

lenta, ktorý sa úspešne zhostil aj rekonštrukcie trenčianskeho 

hotela Elizabeth. Okrem rekonštrukcie kúpaliska, hlavnej 

budovy, bazénov, ihrísk, ktoré sa tam pôvodne nachádzali, 

pribudne objekt novej kolkárne a pavilónu, ktorý bol zbúraný 

niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Projekt 

počíta aj s vybudovaním ďalších prvkov, na ktoré si bude 

spomínať nejeden návštevník. Vzniknú aj nové lákadlá pre 

deti vybudovaním multifunkčného ihriska a detskej zóny ako 

aj pre turistov vybudovaním nových turistických chodníčkov, 

novou vyhliadkou nad kameňolomom, ktoré lákali aj 

v minulosti návštevníkov kúpeľov.  

Celý areál by mal pripomínať z minulosti slávne časy 

jedinečného kúpaliska. Tento obraz budú dotvárať aj pôvodné 

bazény, ktoré budú vybavené novými telesami a novou 

technológiou. V bazéne bude pitná voda tepelne upravená, 

hoci technológie budú pripravené aj na termálnu vodu.  

stav pred rekonštrukciou 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12505693&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12505694&ids=6
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Rekonštrukcia sa bude vykonávať aj pod dozorom tren-

čianskych pa-

miatkarov, ktorí 

trvali na ucho-

vaní niektorých 

prvkov. Interiér 

budov bude 

upravené podľa 

starých dobo-

vých fotografií. 

Pôjde  o repliku 

interiérov aj nábytku. Predpokladá sa, že rekonštrukcia kúpa-

liska bude mať veľký význam aj pre obnovenie cestovného 

ruchu v regióne. 

Tak ako bolo kúpalisko „Zelená žaba“ známe v minulosti, 

ktoré ako magnet priťahovala ľudí z celého Slovenska, 

predpokladá sa, že od roku 2015 podporí rozvoj cestovného 

ruchu nielen v samotných Trenčianskych Tepliciach, ale aj v 

celom Trenčianskom kraji, povedal primátor Trenčianskych 

Teplíc PhDr. Štefan Škultéty. 

www.sme.sk 12.11.2013 

pomocná evidencia 833/1/2013 
 

Do Vojenského opravárenského podniku Trenčín vstúpi od 

1. januára 2014 ako strategický partner firma MSM Martin. 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ju vybralo z dvoch 

uchádzačov. Uvedená spoločnosť už začiatkom roka 2013 

vstúpila ako strategický partner aj do Vojenského 

opravárenského podniku Nováky. Vojenského opravárenského 

podniku Trenčín sa zameriava na opravu kolesovej techniky, 

výrobu podvozkov pre autobusy a základy pre poľné 

nemocnice.  

Plus jeden deň 23.11.2013 

 

stúdia rekonštrukcie kúpaliska Zelená žaba 
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Podľa informácií Ľubomíra Mitasa z odboru komunikácie 

Železníc Slovenskej republiky sa v súčasnosti pracuje na zalo-

žení štvrtého a piateho vodného piliera. Zhotoviteľ tiež začína 

realizovať mostovku na druhom pilieri, nasledovať bude 

mostovka na treťom 

pilieri, v príprave je 

opora ôsmeho piliera 

a brehový pilier. Ak 

počasie dovolí, budú 

osadené betonážne 

vozíky na druhom pi-

lieri a bude ukončený 

samotný pilier v ko-

ryte Váhu.  

Na budúci rok 

2014 sa plánuje kompletne založiť a ukončiť piliere a 

vybudovať mostovku na Orechovskej strane. Predpoklad 

ukončenia samotných prác na moste je prvá polovica roku 

2015. Nasledovať bude vystrojenie mosta vybudovaním 

trakčného vedenia, pevnej jazdnej dráhy a protihlukovej steny.  

Info Trenčíne 02.10.2013 

pomocná evidencia 983/1/2013 

 

Práce na modernizácii železničnej trate v časti trenčianskej 

železničnej stanice sú 

v plnom prúde. V sú-

časnosti zhotoviteľ 

buduje tretie nástu-

pište a pracuje sa na 

podchodoch.  

Tretie nástupište 

bude do konca roka 

2013 uvedené do 
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dočasného režimu a do predčasného užívania bude uvedená aj 

párna skupina koľají na strane od Sihote. Na tretie nástupište 

sa cestujúci dostanú úrovňovým zabezpečeným prechodom. 

Tento dočasný stav bude trvať do jesene 2014.  

Čo sa týka podchodov, budú na železničnej stanici Trenčín 

vybudované dva. Podchod pre cestujúcich, prístupný aj 

osobám so zníženou schopnosťou pohybu, je situovaný 

v polovici nástupíšť dva a tri. Podchod s osobnými výťahmi 

a rampami bude zabezpečovať aj prechod verejnosti na 

Hodžovu ulicu.  

Info Trenčín 02.10.2013 

pomocná evidencia 984/1/2013 

 

Dňa 24. októbra 2013 zorganizovala správna rada Združe-

nia bytového hospodárstva Slovenska v spolupráci členskou 

organizáciou Služby pre bývanie Trenčín  v hoteli Elizabeth v 

Trenčíne odborný seminár pre správcov, zástupcov vlastníkov 

bytov a verejnosť. Seminár, na ktorý prijalo pozvanie 178 

účastníkov, bol zameraný na problematiku správy bytového 

fondu vrátane súvisiacej legislatívy a jej uplatňovania v praxi. 

Problémom, s ktorými sa bežne vlastníci bytov stretávajú 

pri výkone správy bytových domov sa venovala vicepre-

zidentka Združenia bytového hospodárstva Slovenska Anna 

Krajčiová. Akademickú pôdu na seminári prezentovala 

Mária Kurčová zo Slovenskej technickej univerzity, ktorá 

svoju prednášku zamerala na ležaté a zvislé rozvody 

ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody, kanalizácie a plynu. 

Ďalšími témami semináru bol technický stav výťahov, ich 

rekonštrukcia, modernizácia a bezpečnosť. Ďalej to bolo 

vykurovanie bytových domov, protipožiarna ochrana a poiste-

nie bytových domov. 

Seminár zhodnotil konateľ Spoločnosti pre bývanie 

v Trenčíne Ing. Miroslav Marko, keď povedal, že spoločný 
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dialóg prispel k lepšej komunikácii medzi spoločnosťou 

a občanmi a všetky rady odborníkov padli na úrodnú pôdu. 

Spravodaj Spoločnosti pre bývanie v Trenčíne č.3/2013 

pomocná evidencia 1056/1/2013 

 

Štart prvej etapy rekonštrukcie kanalizácie na Železničnej 

ulici bol stanovený na začiatok decembra 2013. Rozkopávky 

obmedzili tranzitnú a čiastočne aj hromadnú dopravu.  

Od začiatku decembra 2013 do konca mája 2014 bude 

Železničná 

ulica v Tren-

číne rozkopa-

ná. Dôvodom 

je rekonštruk-

cia kanalizá-

cie. Ide o sú-

časť moder-

nizácie želez-

ničnej trate. 

Ako informoval zhotoviteľ stavby, z plánovanej trasy sa 

zatiaľ bude realizovať iba úsek od odbočenia z cesty 1/61 na 

Železničnú ulicu (pri zastávke prímestskej autobusovej 

dopravy) až po autobusovú stanicu.  

Práce budú prebiehať po etapách v približne 50 metrových 

úsekoch. Počas celej doby realizácie bude ulica jednosmerná 

a to tak, že premávka bude možná iba v smere od autobusovej 

stanice k Bille. Opačný smer bude uzatvorený. Zo Železničnej 

ulice bude vylúčená tranzitná doprava. Prístup k prevádzkam 

na tejto ulici zostane, i keď s obmedzeniami, zachovaný. 

Zastávka prímestskej autobusovej dopravy Trenčín, „Billa“ 

v smere do Trenčína bude pre práce na kanalizácii dočasne 

presunutá na Opatovskú ulicu k reštaurácii Radegast. Keďže 

autobusové linky budú do Trenčína prichádzať cez nadjazd 
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Opatová, preto nebudú zastavovať na zastávke „Trenčín, 

Kubra – rázcestie“. Všetky obmedzenia so zastávkami 

prímestskej dopravy budú platiť iba pre smer Trenčín. Smer 

Žilina zostáva bez zmien.  

Toto obmedzenie pre cestujúcich potrvá iba v čase prvej etapy 

prác od začiatku decembra 2013 približne do druhej polovice 

januára 2014. Počas ďalších etáp už budú opäť autobusy 

zastavovať na zastávkach „Trenčín, Kubra – rázcestie“ aj 

„Trenčín, Billa“ v smere do Trenčína. Ďalej budú pokračovať 

po Ul. gen. M. R. Štefánika na autobusovú stanicu.  

Info Trenčín 02.12.2013 

pomocná evidencia 985/1/2013 

 
Ulica 28. októbra v Trenčíne v časti pri trhovisku bola 

uzavretá od štvrtka 5. do piatka 

20. decembra 2013.  Dôvodom 

pre uzatvorenie ulice boli po-

trebné rozkopávky vozovky 

a chodníka pre napojenie daž-

ďovej kanalizácie trhoviska na 

verejnú kanalizáciu. Chodník a 

komunikácia v mieste výkopu 

budú uzatvorené. Preto chodci 

boli presmerovaní na chodník 

bližšie k bytovým do-

mom. Pre autá bola  ob-

chádzková trasa vedená 

cez kruhový objazd pri 

budove Keramoprojektu, 

ďalej po Legionárskej 

ulici, ktorá sa pred trho-

viskom napája na Ulicu 

28. októbra. Časť Ulice 
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28. októbra od križovatky so Soblahovskou ulicou bola 

dočasne slepá. V tom čase sa bude dať po nej prechádzať 

v oboch smeroch, preto bude v časti po križovatku 

ku kultúrnemu stredisku zakázané parkovanie vozidiel 

dopravnou značkou. Práce na napojení kanalizácie sú súčasťou 

investičnej akcie Mesta Trenčín „Trhovisko pri Družbe 

Trenčín“. 

www.trencin.sk 03.12.2013 

pomocná evidencia 1009/1/2013 

 

Od 10. do 16. decembra 2013 bola po rokoch skúšobne 

obojstranne spojazdnená miestna komunikácia – Braneckého 

ulica pre osobnú dopravu, čo si vynútili preplnené ulice 

a dopravné zápchy v kri-

žovatkách autami v dôs-

ledku rôznych vynútených 

zásahov do miestnych ko-

munikácií a následných 

obmedzení v doprave. To-

to opatrenie kladne priví-

tala najmä motoristická 

verejnosť. Vo vyššie uve-

denom období Mesto Trenčín a Okresný dopravný inšpektorát 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne monito-

rovali túto ulicu či jej spriechodnenie zrýchli pohyb moto-

rových vozidiel mestom Trenčín a zníži sa preplnenosť ulíc 

autami. Po takmer týždni kompetentné orgány rozhodli, že 

režim dočasne spojazdnenej Braneckého ulice zostane v plat-

nosti až spojazdnenia druhého cestného mosta, teda približne 

do 30. júna 2013. 

Mesto Trenčín 16.12.2013 

pomocná evidencia 1048/1/2013 

 

http://www.trencin.sk/
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Pomerne teplá zima ušetrila zatiaľ Mestu Trenčín nemalé 

financie na údržbe ciest. Náklady za november a december 

minulého roka 2013 predstavovali čiastku 34.935 eúr a za 

mesiac január 2014 sú zatiaľ náklady nulové. Situácia sa však 

môže rýchlo zmeniť. V zimnom období v roku 2013 zimná 

údržba stála Mesto Trenčín 407.000 eúr. Minuté peniaze počas 

tejto sezóny tak nie sú ani 10 % z tejto čiastky. 

Mesto Trenčín extra na zimnú údržbu financie nevyčleňuje. 

Používa peniaze z jedného balíka, ktorým rieši celkovú údržbu 

ciest, teda stavebnú, bežnú a zimnú. „Čím viac sa z neho 

minie na zimnú údržbu, tým menej zostane na opravy a 

čistenie ciest v meste a naopak.  

Mesto Trenčín počas kalendárneho roka zabezpečuje 

pravidelnú údržbu približne na 114 kilometroch miestnych 

komunikácií a približne na 156 kilometroch chodníkov. 

www.sme.sk 19.01.2014  

pomocná evidencia 39/1/2014 

 

 


