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Verejno – spoločenský život 

Novým riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa od 1. januára 2014 stal Mgr. Juraj Gerlici. Ide o prvú 

významnú personálnu zmenu na Úrade Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Mgr. Juraj Gerlici bol prednostom Obvodné-

ho úradu v Trenčíne, predtým pracoval ako asistent poslanca 

Národnej rady Slovenskej republiky a v rokoch 2007 až 2010 

bol hlavným štátnym radcom na Ministerstve obrany Sloven-

skej republiky. Vo funkcii riaditeľa Úradu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja nahradil Ing. Vladimíra Buzalku. 

Novozvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja Ing. Jaroslav Baška avizoval po prevzatí funkcie personálne 

zmeny na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

www.sme.sk 03.01.2014  

pomocná evidencia 3/1/2014 

 

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič už po de-

siaty raz od nástupu do funkcie udeľoval dňa 7. januára 2014 

najvyššie štátne vyznamenania. Pri príležitosti 21. výročia 

vzniku Slovenskej 

republiky si ocenenia 

v Rytierskej sále Bra-

tislavského hradu 

prevzalo šestnásť   

osobností, medzi kto-

rými boli výnimoční 

vedci, pedagógovia, 

lekári, technici, so-

ciálni pracovníci, umelci.  

Najstarším oceneným bol vojnový veterán 97-ročný, plu-

kovník vo výslužbe Imrich Gablech, ktorého prezident ocenil 

vojenským Radom Bieleho dvojkríža 2. stupňa. 
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Medzi ocenenými bol aj spisovateľ a publicista Rudolf 

Dobiáš z Trenčína. Štúdium na trenčianskom gymnáziu ukon-

čil v roku 1953. Ako 19 – ročného študenta ho komunisti za-

tkli, obvinili a odsúdili za protištátnu činnosť a velezradu na 

osemnásť rokov väzenia. Počas väzenia pracoval v uránových 

baniach v Jáchymove odkiaľ bol na základe amnestie 

z väzenia prepustený v roku 1960. V nasledujúcich rokoch bol 

síce na slobode, ale musel 

bojovať o každodennú 

skyvu chleba. V 70 ro-

koch minulého storočia 

začal publikovať v det-

ských časopisoch a písať 

rozhlasové hry. Po „než-

nej revolúcii“ sa literárne 

vracia k temnej minulosti 

a k opisu osudov ľudí 

postihnutých príkoriami 

totalitného režimu. Z jeho pera vznikajú diela „Temná zeleň“, 

„Tajní ľudia“, „Zvony a hroby“. Redigoval dvojmesačník 

Konfederácie politických väzňov Slovenska „Naše svedec-

tvo“. Tu spoznával nevšedné, trpké a tragické osudy mnohých 

ľudí, ktoré ho priviedli k rozhodnutiu zverejniť ich 

v publikáciách „Triedni nepriatelia 1., 2., 3.“ Rudolf Dobiáš 

bol ocenený vyznamenaním „Pribinov kríž 2. triedy“ za mi-

moriadne celoživotné úsilia pri obrane demokracie, ľudských 

práv a náboženských slobôd. 

Pardon 11.01.2014 

pomocná evidencia 12/1/2014 

 

V priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky sa       

dňa 9. januára 2014 uskutočnilo zasadnutie „Združenia samo-

správnych krajov SK 8“, ktorého na pozvanie jeho predsedu 

Rudolf Dobiáš preberá vyznamenanie  z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča 
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Dr.h.c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. sa zúčastnili všetci pred-

sedovia samosprávnych krajov, vrátane novozvoleného pred-

sedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 

Bašku.  

Išlo o prvé rokovanie predsedov samosprávnych krajov nie-

len v novom kalendárnom roku 2014, ale aj po nedávnych 

voľbách do vyšších územných celkov. Stretnutie malo infor-

matívny charakter, 

pri ktorom si vzá-

jomne popriali ús-

pešnú spoluprácu 

v nasledujúcom ob-

dobí. 

Po skončení za-

sadnutia sa členovia 

„Združenia samo-

správnych krajov 

SK 8 presunuli do 

Prezidentského pa-

láca, kde im prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 

zablahoželal k volebným výsledkom a poprial samosprávnym 

krajom úspešný rok. Hovorilo sa o aktuálnych otázkach života 

samosprávnych krajov, ako aj o potrebe zachovania sprostred-

kovateľských orgánov, ktoré rozhodujú o prideľovaní zdrojov 

z eurofondov, na úrovni krajov, lebo prípadným presmerova-

ním týchto kompetencií na ministerstvá by boli znevýhodnení 

zástupcovia samospráv z regiónov.  

www.tsk.sk 10.01.2014 

pomocná evidencia 22/1/2014, 23/1/2014 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 

dňa 20. januára 2014 na svojom druhom zasadnutí v novom 

funkčnom období. 

V úvode rokovania poslanci schválili: 

http://www.tsk.sk/
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- Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samospráv-

neho kraja č. 1/2014 o dofinancovaní základných umelec-

kých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a o dofinancovaní zá-

kladných umeleckých 

škôl, jazykových škôl 

a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pô-

sobnosti štátom uz-

nanej cirkvi, nábo-

ženskej spoločnosti 

alebo inej právnickej 

či fyzickej osoby za 

4. štvrťrok 2013. 

Zvýšenie dotácie na 4. štvrťrok 2013 bolo premietnuté 

v plusových hodnotách, uvedených vo Všeobecnom záväz-

nom nariadení pri školách a školských zariadeniach finan-

covaných v rámci originálnych kompetencií v oblasti škol-

stva. Všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť 

dňom 21. januára 2014. 

V ďalšom programe na návrh predsedu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

Ing. Jaroslava Baš-

ku potom zastupiteľ-

stvo zvolilo Ing. Jo-

zefa Trstenského 
a Ing. Richarda Ta-

káča do funkcie pod-

predsedov Trenčian-

skeho samosprávne-

ho kraja, ktorú budú 

vykonávať ako pos-
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lanci dlhodobo uvoľnení na výkon tejto funkcie s účinnosťou 

od 1. februára 2014. Za výkon tejto funkcie zároveň zastupi-

teľstvo určilo obom podpredsedom rovnakú mesačnú  odmenu 

vo výške 1500 eúr. Nový podpredseda  Ing. Jozef Trstenský 

chce využiť v novej funkcii bohaté skúsenosti z práce primáto-

ra Nového Mesta nad Váhom, regionálneho poslanca vo všet-

kých doterajších funkčných obdobiach, ale aj predsedu Zdru-

ženia miest a obcí stredného Považia. Rád sa sústredí v oblasti 

financií a v oblasti školstva. 

Podpredseda Ing. Richard Takáč povedal, že bude pracovať 

predovšetkým pre región, z ktorého pochádza, teda pre hornú 

Nitru. Okres Prievidza je najväčší okres v Trenčianskom sa-

mosprávnom kraji  a sú tam  aj najväčšie problémy v rámci  

kraja.  

Zastupiteľstvo potom zriadilo osem komisií, ktoré budú 

pracovať v 4. volebnom období regionálnej samosprávy. Ich 

názvy a zameranie zostávajú rovnaké  ako v predchádzajúcom 

volebnom období: 

1) Komisia mandátová, 

2) Komisia na ochranu verejného záujmu. v šiestich odbor-

ných komisiách dopĺňajú poslancov vždy dvaja predstavite-

lia odbornej verejnosti. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o 450-

eurovej mesačnej  odmene pre poslanca a 500-eurovej me-

sačnej odmene pre predsedu komisie. Členovi komisie, kto-

rý nie je poslanec, určilo zastupiteľstvo odmenu vo výške 

20 eur za osobnú účasť na rokovaní komisie.  

3) Komisia školstva, kultúry, mládeže, športu 

4) Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 

5) Komisia dopravy 

6) Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva 

7) Komisia pre financie, rozpočet a investície 

8) Komisia legislatívno - právna 
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška po hlasovaní ocenil, že poslanci si dobrovoľne znížili 

mesačnú odmenu a nebudú už dostávať najvyššiu možnú od-

menu, akú pripúšťa zákon, ktorú doteraz poberali ich kolego-

via v minulých rokoch. Tento krok prinesie ročnú úsporu pri-

bližne 66 tisíc eúr a v roku úspor a šetrenia, to bude aj príspe-

vok vás poslancov ku konsolidácii rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Župan rovnako vyzdvihol, že zastupi-

teľstvo súhlasilo aj so začlenením  odborníkov – neposlancov 

do komisií. Ich mená 

boli vybrané zo 41 os-

lovených záujmových 

organizácií a združení, 

ktoré pôsobia v kraji. 

K zvýšeniu transparen-

tnosti kraja by mal 

pomôcť aj nový prístup 

k zverejňovaniu majet-

kových priznaní.  

Nová konštituovaná Komisia Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja na ochranu verejného záujmu ich čoskoro zverejní na 

webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v podo-

be, akú pripúšťa  zákon.  

Ďalšou ústretovou novinkou smerom k transparentnosti 

v tomto funkčnom období bude, že na rokovanie Rady predse-

dov komisií pred každým zasadnutím Zastupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja budú prizvaní aj predsedovia troch 

politických klubov v regionálneho parlamentu – Karol Janas 

(Smer – Sociálna demokracia), Pavol Halabrín (Klub nezá-

vislých poslancov) a Eleonóra Porubcová  (Klub pravico-

vých strán). 

Na záver programu regionálny parlament schválil Plán kon-

trolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie prvého 
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polroka 2014, ako aj plán zasadnutí Zastupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja v  prvom polroku 2014.  

www.tak.sk 21.01.2014 

pomocná evidencia 41/1/2014 

 

Nepredstaviteľný šok zažili 

dňa 26. januára 2014 popo-

ludní obyvatelia na Ulici 

Dlhé Hony v Trenčíne, keď 

po streľbe v pohostinstve s 

názvom „Bar u tuláka“ v 

širšom centre vyhasli pria-

mo na mieste činu dva ľud-

ské životy, mladá barmanka 

Jana 31 ročná, ktorú zastrelil Peter 42 ročný. Vrah najprv za-

strelil barmanku a potom zbraň otočil proti sebe a strelil seba 

do hlavy.  

Z vyšetrovania tragédie vyplynulo, že Peter sa pohádal 

s Janou, pretože z podniku bolo počuť krik. Po hádke údajne 

odišiel. Neskôr sa vrátil a začal so svojim besnením. Vytiahol 

zbraň, namieril na 

Janu a vystrelil. Že-

nu zavraždil pred 

očami jej matky, 

ktorá na mieste sko-

labovala. Potom 

zbraň otočil proti 

sebe a zastrelil sa. 

Mŕtva žena v bare 

bola na brigáde. Bol 

to ich rodinný podnik. Strelec bol bývalý železničný policajt. 

Trenčianske noviny 27.01.2014 

pomocná evidencia 63/1/2014 

http://www.tak.sk/
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leitmotívom expozície TSK boli zimné mužské práce 

Trenčiansky samosprávny kraj patrí medzi tradičných vy-

stavovateľov na veľtrhu cestovného ruchu ITF „Slovakia To-

ur“, ktorého ho sa zú-

častňuje od roku 2003. 

Na jubilejnom 20. roč-

níku, ktorý bol sláv-

nostne otvorený dňa             

30. januára 2014 a trval 

do 2. februára 2014, sa 

Trenčiansky samo-

správny kraj predstavil 

vo vlastnej expozícii v hale B2 ako „Kraj pohody“ s pod-

titulom „Kraj kultúrneho dedičstva a významných osobností“. 

Leitmotívom expozície boli zimné mužské práce ako tra-

dičné pletenie predmetov z prútia, pripravené v spolupráci 

s Centrom tradičnej kultúry v Myjave. Trenčiansky kraj je ro-

diskom mnohých osobností celoslovenského významu, čo je 

tiež zohľadnené v prezentačnom stánku. Hlavné atraktivity 

kraja boli prezentované v spolupráci so spolu vystavovateľmi, 

ktorými boli tento rok oblastné organizácie cestovného ruchu 

Región Horná Nitra – Bojnice, Región Horné  Považie, Kúpe-

le Bojnice, a.s., Kúpele Nimnica, a.s., Mesto Partizánske spolu 

s Hvezdárňou Partizánske, Mesto Bánovce s mikroregiónom 

Bánovecko. 

Výstavnú expozíciu 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja dňa               

30. januára 2014 sláv-

nostne otvoril predseda 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Ja-

roslav Baška. V prího-

vore zdôraznil, že „ces-
zľava – MVDr. Stanislav Mišák, Ing. Jaroslav Baška 

http://www.ctkmyjava.sk/
http://www.hvezdaren.sk/
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tovný ruch je fenomén, ktorého sila neustále rastie. Na jednej 

strane nám otvára dvere do Európy, na druhej strane upozor-

ňuje na historické pamiatky, prírodné krásy a nevšedné miesta 

na Slovensku a samozrejme aj v našom regióne“. 

Pri tomto slávnostnom otvorení sa k prítomným návštevní-

kom a hosťom prihovoril aj hejtman partnerského Zlínskeho 

kraja MVDr. Sta-

nislav Mišák, kto-

rý je známy svoj-

skými  vyjadre-

niami, keď pove-

dal, že „u nás je 

dnes pekne, aj keď 

je vonku škaredo“ 

a ďalej pokračoval, 

že „Zlínsky kraj 

oplýva pracovitými, pohostinnými a priateľskými ľuďmi, ktorí 

keď sa snúbia s bohatými tradíciami, určite stojí za to ho na-

vštíviť“. 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj starosta obce Horní 

Lideč Josef Tkadlec, ktorý vo svojom príhovore upriamil po-

zornosť na veľkú atrakciu obce „Československý pohyblivý 

betlehem“, ktorý výsledkom je projektu dvoch obcí 

v moravsko-slovenskom pomedzí, obce Horní Lideč a obce 

Dohňany, na podporu cestovného ruchu v prihraničnej oblasti. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška po slávnostnom otvorení stánku ocenil osobnosti 

z radov tých, ktorí sa svojou činnosťou pričinili o rozvoj re-

gionálneho cestovného ruchu a šírili dobré meno nášho kraja 

na Slovensku a v zahraničí. Zo vzácnych ľudí z tejto oblasti 

boli tento rok vybratí  Helena Filipová, dlhoročná riaditeľka 

Múzea A. S. Puškina v Brodzanoch za prínos v oblasti kultúry 

a kultúrneho cestovného ruchu, Marta Trebatická z Trenčína 

zľava – MVDr. S.  Mišák, I. Kováčik, H. Filipová, M. Trebatická, J. Zeman 

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144
http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144
http://www.tsk.sk/cestovny-ruch/osobnost-a-produkt-cr/osobnost-a-produkt-cestovneho-ruchu-2014.html?page_id=97241
http://www.tsk.sk/cestovny-ruch/osobnost-a-produkt-cr/osobnost-a-produkt-cestovneho-ruchu-2014/helena-filipova.html?page_id=97242
http://www.tsk.sk/cestovny-ruch/osobnost-a-produkt-cr/osobnost-a-produkt-cestovneho-ruchu-2014/marta-trebaticka.html?page_id=97245
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za prínos v oblasti  pešej turistiky, Ivan Kováčik za prínos 

v oblasti cestnej a horskej cyklistiky, výchovy mladých cyklis-

tov a Ján Zeman, ľudový umelec, košikár za udržiavanie ľu-

dových tradícií. 

V programe vystúpila známa speváčka a rodáčka 

z Považskej Bystrice Sima Mar-

tausová, Folklórny súbor z Poluv-

sia pri Prievidzi a hráči na trom-

bity z Chrenovca – 

Brusna. Atmosféru 

spríjemnila aj de-

gustácia vín z Boj-

nického vínneho domu a sokoliar Jozef To-

mík z Bojníc. 

Veľtrh ITF Slovakiatour 2014 sa stal naj-

väčším veľtrhom cestovného ruchu na Slo-

vensku a patrí medzi najvýznamnejšie podu-

jatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša 

komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia 

alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentujú sa ňom cestovné 

kancelárie, ako aj turistické informácie sprostredkované za-

hraničnými centrálami krajín. 

www.tsk.sk 31. januára 2014 

pomocná evidencia 81/1/2014 

 

Nariadenie predsedu 

Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Jaroslava 

Bašku, týkajúce sa kontroly 

výstupov predstaviteľov or-

ganizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, vyda-

speváčka Sima Martausová 

sokoliar Jozef Tomík 

http://www.tsk.sk/cestovny-ruch/osobnost-a-produkt-cr/osobnost-a-produkt-cestovneho-ruchu-2014/ivan-kovacik.html?page_id=97244
http://www.tsk.sk/cestovny-ruch/osobnost-a-produkt-cr/osobnost-a-produkt-cestovneho-ruchu-2014/jan-zeman.html?page_id=97243
http://www.tsk.sk/
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né po jeho nástupe do úradu zaviazalo predstaviteľov organi-

zácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja konzultovať každú in-

formáciu určenú pre médiá s vedením župy, vyvolalo rozporu-

plné reakcie, čo dňa 28. januára 2014 zrušil. 

Rozhodnutie predsedu Ing. Jaroslava Bašku kritizovala kraj-

ská poslankyňa Mgr. Renáta Kaščáková a nepozdávalo sa to 

ani Transparency International. 

Vraj išlo o nepochopenie, vysvetlila hovorkyňa Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Mgr. Petra Čimová, keď tvrdila, 

že zo strany kraja nešlo o cenzúru, ale zabezpečiť pri kontakte 

s médiami profesionálne a presné informácie. Stalo sa totiž, že 

sa objavili v priebehu pár dní dve rozporuplné vyjadrenie na 

jednu tému. Riaditelia sa tak môžu opäť vyjadrovať samostat-

ne bez nutnosti konzultácií. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška zároveň poslal list, v ktorom svojich podriadených in-

formuje o možnosti využiť pri komunikácii s médiami služby 

nového oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov, 

ktoré vznikne 1. februára 2014. Oddelenie bude pripravovať 

komplexný a objektívny informačný servis, aby sa predišlo 

dezinformáciám, ako tomu bolo v poslednom čase. Jeho úlo-

hou je tiež skvalitniť komunikáciu, informovanosť a prezentá-

ciu kraja vo vzťahu k odbornej aj laickej verejnosti. Na novom 

oddelení Trenčiansky samosprávny kraj zamestná piatich ľudí. 

www.sme.sk 28.01.2014  

pomocná evidencia 74/1/2014 

 

Na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja došlo k ďal-

ším personálnym zmenám, ktoré pri nástupe do funkcie avizo-

val nový predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing.  

Jaroslav Baška.  

Dohodou k 31. januáru 2014 bol skončený pracovný pomer 

s poverenou riadením odboru školstva Mgr. Katarínou Du-

http://trencin.sme.sk/c/7073967/trenciansky-zupan-baska-zakazal-podriadenym-hovorit-s-mediami.html
http://trencin.sme.sk/c/7073967/trenciansky-zupan-baska-zakazal-podriadenym-hovorit-s-mediami.html
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12804900&ids=6
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chovou,  na jej vlastnú žiadosť. Na jej miesto nastúpila dňa 1. 

februára 2014 Ing. Daniela Hilčíková.  

K rovnakému dátumu nastúpil dňa 1. februára 2014 na ne-

obsadenú pozíciu vedúceho odboru regionálneho rozvoja Ing. 

Milan Semanco. 

www.sme.sk 09.02.2014 

pomocná evidencia 114/1/2014 

 

V Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

v piatok 7. februára 

2014 stretol predseda 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška na 

krátkom brífingu s no-

vinármi, kde im ozná-

mil, že do konca voleb-

ného obdobia venuje 

svoj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na cha-

ritatívne účely. 

„S účinnosťou od 1. februára 2014 som sa rozhodol môj 

plat poslanca Národnej 

rady Slovenskej repub-

liky vo výške 3079 eúr 

venovať na charitatívne 

účely a na podporu so-

ciálne slabších ľudí v 

našom Trenčianskom 

kraji. Platu poslanca Ná-

rodnej rady Slovenskej 

republiky sa teda nevzdávam, ale budem ho pravidelne pre-

rozdeľovať tým, ktorí to najviac potrebujú.“ 

http://www.sme.sk/
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Podobnej charite sa predseda Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja  venoval aj v minulosti, keď podporoval Centrum so-

ciálnych služieb v Trenčíne či deti postihnuté autizmom 

v Považskej Bystrici a chce v tejto charitatívnej činnosti  po-

kračovať.  „Prostredníctvom médií chcem, aby sa o možnosti 

takejto podpory dozvedeli sociálne slabšie rodiny či zdravotne 

postihnutí obyvatelia. Chcem to robiť transparentne v rámci 

celého kraja, jednotlivé darovacie zmluvy budem zverejňovať 

na webe. Zabezpečím transparentnosť a otvorenú informova-

nosť o tom, ako, kedy a kde boli tieto finančné prostriedky 

vynaložené, jednotlivé darovacie zmluvy budem zverejňovať 

prostredníctvom svojej internetovej stránky.“ 

www.tsk.sk 07.02.2014 

pomocná evidencia 123/1/2014 

 

Dňa 7. februára 2014 sa v kine Hviezda uskutočnila verejná 

diskusia  k autobusovému terminálu. Stretnutie zorganizovalo 

neformálne združenie občanov Trenčína „Občania na pria-

mo“. Účastníci diskusie na verejnom stretnutí kritizovali ne-

dostatky návrhu na výstavbu autobusového terminálu. Od no-

vého projektu Trenčania  očakávajú, že bude: 

- rešpektovať hranice mestského parku,  

- celkové dopravné riešenie terminálu, 

- nezhorší plynulosť dopravy v okolí  

- zachová  bezprostredný prístup k železničnej stanici pre 

cestujúcich mestskej hromadnej dopravy,  

- a že sa bude rešpektovať platný územný plán, povedal 

Mgr. Richard Medál.  

Na záver verejnej diskusie sa účastníci diskusie rozhodli 

formou petície požiadať poslancov a vedenie mesta o prepra-

covanie projektu.  

Kritike sa nevyhla ani absencia vedenia mesta na tomto ve-

rejnom stretnutí. Primátor Mgr. Richard Rybníček zdôvodnil 

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144
http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144
http://www.tsk.sk/
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v popredí Peter Rehák syn záchrancov manželov Rehákových, v pozadí zachráne-

ná Zita Löwenbeinová 

neúčasť pracovnou vyťaženosťou. „Ešte 20.januára 2014, keď 

ma na deň otvorených dverí  prišli pozvať organizátori disku-

sie, som im oznámil, že v ten deň mám už pracovný program. 

Už vtedy vedeli, že neprídem. Hlavný architekt mesta bol a eš-

te stále je práce neschopný,“ vysvetlil primátor. Súčasne do-

dal, Mesto Trenčín začalo s obyvateľmi diskutovať, napríklad 

aj o parku a jeho budúcnosti. 

www.sme.sk 12.02.2014  

pomocná evidencia 132/1/2014 

 

Za rozhodnutie pomôcť Židom v čase holokaustu dňa 11. 

februára 2014 udelil štát Izrael a múzeum „Jad Vašem“ titul 

„Spravodlivý medzi národmi“ ďalším Slovákom. Ocenený-

mi boli manželia Pavol a Anna Hriadeloví-Božích, manželia 

Peter a Mária Rehákoví z Kubrice a Pavel Chorvát. Ocene-

nie v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali ich potomko-

via a rodinní príslušníci. 

Izraelské ocenenie „Spravodlivý medzi národmi“ sa každo-

ročne udeľuje ľuďom 

nežidovského pôvodu 

za záchranu Židov v 

čase ich vyhladzovania 

počas druhej svetovej 

vojny. Príbuzným zá-

chrancov medailu a 

čestný diplom odo-

vzdával veľvyslanec 

Štátu Izrael na Slo-

vensku Alexander 

Ben-Zvi. 

Mená všetkých ocenených budú navždy vytesané do Múru 

cti v „Záhrade Spravodlivých“ v múzeu „Jad Vašem“. Piati 

Slováci sa zaslúžili o záchranu Hedvigy Kleinovej, po vydaji 
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Avivy Glinauer, Eugena Feldmanna, Margity rod. Feldman-

novej, Honzu Deutscha a Zity Löwenbeinovej Trenčína, po 

vydaji Kurzovej, dnes žijúcej v Bratislave. 

Jad Vašem vzniklo preto, aby zvečnilo pamiatku šiestich 

miliónov židovských obetí 

holokaustu. Postupne pátra a 

hľadá tých, ktorí sa proti fa-

šizmu postavili a Židov 

ukrývali, alebo im inak po-

máhali uniknúť pred perze-

kúciou. Každý prípad v sú-

časnosti posudzovala komi-

sia, ktorá sa skladá z dobro-

voľníkov. Ako uvádza Jad Vašem, väčšinou ide o tých, čo 

prežili holokaust. K zástupu viac ako 24 000 oceneným ľudom 

z celého sveta bolo doposiaľ zaradených 534 Slovákov. 

www.sita.sk 11.02.2014  

pomocná evidencia 130/1/2014 

 

V Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa dňa 14. februára 2014 uskutočnila konferencia pod 

názvom „Mením svet – participujem“, realizovaná v rámci 

projektu „My sme bu-

dúcnosť“, podporeného 

programom Európskej 

únie „Mládež v akcii“. 

Organizátorom pro-

jektu bola Študentská 

rada stredných škôl 

Slovenskej republiky v 

spolupráci s odbornými 

partnermi, predstavi-

teľmi verejného života - poslancami Európskeho parlamentu, 
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Národnej rady Slovenskej republiky, regionálnej a miestnej 

samosprávy, ako aj predstaviteľmi štátnej správy. 

Konferencia, ktorá je hlavným podujatím projektu, sa zú-

častnili poslankyne Európskeho parlamentu Monika Flašíko-

vá - Beňová a Katarína Neveďalová, predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, poslanci Zastu-

piteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja JUDr. Ing. Jo-

zef Stopka a PaedDr. Jozef Božik, PhD. riaditeľka Odboru 

mládeže a komuni-

tárnych programov 

Ministerstva škol-

stva výskumu, vedy 

a športu Slovenskej 

republiky Eva Ma-

sárová  predstavite-

lia Iuventy – Slo-

venského inštitútu 

mládeže. 

V otváracom prejave predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Jaroslav Baška povedal, že „po nástupe do 

funkcie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja moje 

prvé kroky smerovali práve do všetkých 43 stredných škôl 

v pôsobnosti Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja, aby 

som sa osobne pre-

svedčil, v akých 

podmienkach naši 

žiaci študujú a tiež, 

aby som zistil, čo 

môžeme pre zlepše-

nie kvality štúdia 

urobiť. Uplatnenie 

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144
http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/predseda-tsk.html?page_id=144
http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/prievidza/jozef-stopka.html?page_id=10844
http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/prievidza/jozef-stopka.html?page_id=10844
http://www.tsk.sk/zastupitelstvo-trencianskeho-samospravneho-kraja/poslanci/partizanske/jozef-bozik.html?page_id=2622
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našich študentom vidím na trhu práce, nie na úradoch práce.“  

Ing. Jaroslav Baška ďalej uviedol, že „študenti stredných 

škôl v Trenčianskom kraji sa zúčastňujú výmenných študij-

ných stáži, medzinárodných súťaží a spoločných projektov Eu-

rópskej únie. Školy pripravujú projekty z fondov Európskej 

únie – Leonardo da Vinci, Comenius, Socrates a sú partnermi 

európskych škôl v rámci konkrétnych partnerstiev, ako sú na-

príklad „Flornet“ a „Florceft“. Študenti Gymnázia z Nového 

Mesta nad Váhom sa zaradili do desiatky ocenených škôl 

v rámci súťaže „Euroscola 2014“, ktorej cieľom bolo posilniť 

verejnú diskusiu o Európe a Európskej únii. Som rád, že 

v našom Trenčianskom kraji existujú subjekty, ktoré vytvárajú 

vhodné podmienky pre všestranný rozvoj mládeže a pris-

pievajú tak k výchove mladého moderného euroobčana. Za ta-

ké považujem aj Študentskú radu stredných škôl v Slovenskej 

republike.“  

Pre úplnosť treba dodať, že v Kongresovej sále Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stretla viac ako stovka 

mladých ľudí so zá-

ujmom o nové in-

formácie, participá-

ciu a efektívne vyu-

žívanie voľného ča-

su. Nechýbali ani 

partnerské organizá-

cie z rôznych kútov 

Slovenska, ktoré 

predstavili reálne 

možnosti participá-

cie na území Slovenskej republiky a v priestore Európskej 

únie. Zaujala aj diskusia, v ktorej vystúpili zaujímavé osob-

nosti a poskytli informácie či propagačné materiály, ako aj 

spôsob „open space“ prezentácie organizácií. 

http://www.gymnm.sk/
http://www.gymnm.sk/
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www.tsk.sk 17. 02. 2014 

pomocná evidencia 146/1/2014 

 

Dňa 18. februára 2014 zvolal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček tlačovú besedu v súvislosti so zbúraním 

Tisovej vily a následnými reakciami od Trenčanov, ktoré 

vznikli po prečítaní článku Martina Kukučku „Marián, prečo 

si ju zbúral ? Tisova vila bude pre Trenčanov už iba spo-

mienkou“ v Plus jeden deň zo dňa 15. februára 2014, ktorému 

prišli z celého sveta prostredníctvom e-mailov, v ktorých mu 

vyčítajú, ako mohlo Mesto Trenčín takúto pamiatku asanovať. 

V úvode tlačovej besedy primátor Mgr. Richard Rybníček 

povedal, že „súčasný vlastník Tisovej vily Marián Hossa asa-

noval tento objekt podľa zákona. V rámci asanačného povole-

nia sa k žiadosti vyjadrili pamiatkari, ochranári a všetky ostat-

né dotknuté inštitúcie, ktoré sa vyjadrili v tom zmysle, že ob-

jekt nemá žiadnu pamiatkovú hodnotu a je súci na asanáciu“.  

Na škodu usporiadanej tlačovej besedy bolo, že sa jej nezú-

častnil verejnosťou kritizovaný hlavný aktér asanačných prác 

Tisovej vily a majiteľ Marián Hossa, ktorý sa zúčastnil Olym-

pijských hier v Soči, nenechal sa niekým zastupovať a do úlo-

hy arbitra sa nominoval sám primátor. 

www.pravda.sk 18.02.2014 

pomocná evidencia 155/1/2014 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-

slav Baška prijal dňa 17. februára 2014 v priestoroch Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja delegáciu talianskeho re-

giónu Benátsko, ktorú viedol Enrico Corsi, poradcom primá-

tora mesta Verona Flavia Tosiho, ktorý je zodpovedný za ob-

lasť dopravy, infraštruktúry, ekonomických aktivít a cestovné-

ho ruchu. 
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Cieľom návštevy bolo naštartovať aktívnu spoluprácu v 

obchodnej oblasti so zreteľom na zvýšenie zamestnanosti a 

vytvorenie nových 

pracovných miest. 

Prínosom by mohli 

byť aj aktivity v ob-

lasti kultúry a ces-

tovného ruchu sme-

rujúce k posilneniu 

vzťahov medzi re-

giónom Veneto s 

takmer piatimi mi-

liónmi obyvateľov 

(Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venice, Verona, Vicenza) 

a slo-venskými regiónmi. 

Ide napríklad o organizovanie kultúrnych podujatí, ochut-

návok gastronómie, podporu mobility umelcov, umeleckých 

telies a kultúrnych predstavení, sprostredkovanie spolupráce 

medzi kultúrnymi inštitúciami, organizovanie výstav – šírenie 

a podporu výtvarné-

ho umenia, sochár-

skeho umenia, di-

zajnu a architektúry, 

propagáciu a podpo-

ru kultúrnych a tu-

ristických ciest a 

ďalšie oblasti. 

„Každý dobrý 

impulz pre medziná-

rodnú spoluprácu je 

z našej strany víta-

ný. V rámci cestovného ruchu máme určite čo ponúknuť a je-

ho rozvoj prináša pre každý región ekonomický rast,“ privítal 
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iniciatívu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška. 

www.tsk.sk 18.02.2014 

pomocná evidencia 160/1/2014 

 
Grafické logo, ktoré mesto Trenčín využíva na svoju pre-

zentáciu, niektorým ľuďom prekáža. Nevedia sa stotožniť s 

jeho podobou a majú pocit, že erb s tradičným baránkom už 

tak často nevídajú. Logo sa objavuje na mestskom štadióne vi-

zitkách či na webovej stránke mesta. 

„Máme krásny erb, na ktorý môžeme byť právom hrdý. No 

mám pocit, že sa tlačí do úzadia a veľa mladých ľudí ani nevie 

ako vyzerá. Popísať naše logo však vedia presne. A to je 

smutné,“ povedala Petronela Chabadová. Opodstatnenie loga 

nepresvedčilo ani PhDr. Jozefa Karlíka, 

spoluautora súčasnej podoby trenčianskeho 

erbu. Samotný erb podľa neho môže nahra-

diť súčasný účel loga. A to pri propagácii 

mesta či v oblasti cestovného ruchu. „Erbu 

znižujeme jeho význam a hodnotu vtedy, 

keď ho izolujeme od tých, ktorým patrí. 

Totiž erb mesta s ďalšími mestskými sym-

bolmi svojou podstatou nie je určený len pre 

predstaviteľov mesta, mestské persóny a orga-

nizácie a len na mestské oficiálne úkony. On nemá byť ulože-

ný ako vzácne insígnie kdesi v trezore. Existuje pre všetkých 

obyvateľov mesta a to aj pre právnické či súkromné osoby,“ 

vysvetlil. Historik upozorňuje, že ani pri prezentačných ak-

ciách, kde by figuroval trenčiansky erb, by neprišlo k jeho 

znehodnoteniu. Túto situáciu porovnáva s používaním štátnej 

vlajky. 

„Tá môže viať na budove sídla prezidenta rovnako, ako v 

prípade, keď je pripevnená na aute fanúšika slovenského ho-
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keja. Ono totiž o žiadne znehodnotenie symbolu, ani toho štát-

neho, nejde, ak sa ním slušným, civilným spôsobom prezentu-

je príslušnosť k štátu, mestu či obci. Neviem, prečo by mest-

ský erb nemohol byť znázornený na šálkach, tričkách, šiltov-

kách, či na inom produkte vyrobenom pre účely propagácie 

mesta,“ povedal PhDr. Jozef Karlík. 

Erb mesta Trenčín má sedemstoročnú tradíciu a spájal ľudí 

inej vrstvy či iného vyznania. „Vyhovoval stredovekým meš-

ťanom, protestantom i katolíkom. Zásadne ho nezmenili ani 

komunisti,“ dodal historik. 

Logo používa mesto Trenčín od roku 2005. Grafické vyjad-

renie pre mesto vzniklo z ve-

rejnej súťaže. „Víťazom sa 

stalo logo autora Emila Drli-

čiaka. Presné možnosti použitia loga upravuje takzvaný dizajn 

manuál - príručka, ktorú vypracoval pre mesto Trenčín autor 

loga pre ľahšiu orientáciu grafikov,“ povedala hovorkyňa 

Trenčína Erika Ságová. 

Dizajnmanuál určuje aj použitie loga vo vzťahu k erbu, na-

príklad na rôznych propagačných predmetoch. V žiadnom prí-

pade však logo nenahrádza erb mesta. Oficiálne mestské sym-

boly nemožno meniť, sú nimi zo zákona mestský erb, mestská 

vlajka, mestská pečať a mestská znelka, vysvetlila Erika Sá-

gová. Erb sa samostatne používa tam, kde to výslovne naria-

ďuje zákon. 

„Ide napríklad o identifikáciu mestskej polície, konkrétne v 

označení vozidiel a rovnošiat. Ďalej sa sa-

mostatný erb používa v označení podujatí či 

materiálov, ktoré majú významný reprezen-

tatívny charakter pre inštitút primátora mesta 

alebo pre inštitút mesta Trenčín,“ povedala 

Ságová. 

logo Mesta  Trenčín 

pečať Mesta Trenčín 
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Zrušenie alebo obmedzenie loga by sa muselo schváliť za-

stupiteľstvom. Niektorí poslanci by tento krok podstúpili. „Ja 

nemám problém so zrušením loga, ale to by musela hlasovať 

väčšina poslancov,“ povedal poslanec Ing. Róbert Lifka. Erb 

je podľa neho tradičná hodnota a používanie loga mesta je pre 

neho strata územnej identity pre občanov. Použite loga kriti-

zoval aj poslanec Martin Barčák. „Mnohokrát som v zastupi-

teľstve namietal použitie loga. Je to novotvar, ktorý je neuži-

točný a nepraktický. Je zbytočný a vôbec ho nepotrebujem, ja 

mám ako Trenčan svoj erb,“ povedal Martin Barčák. 

www.sme.sk 26.02.2014 

pomocná evidencia 170/1/2014  

 

V sobotu 22. februára 2014 sa v Trenčíne za účasti predsta-

viteľov Rady mládeže Trenčianskeho kraja, JEF Trenčín, 

Apache Entertainment, ale aj ďalších spoluorganizátorov 

uskutočnilo verejné oceňovanie „Dobrovoľník roka Tren-

čianskeho kraja 2013“ za účasti  riaditeľa Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici. 

Nominanti na oceňovanie boli vyberaní zo šty-

roch kategórií - za výchovnú činnosť, ekológiu, 

sociálnu prácu, za osvetu a kultúru. 

Oceneným dobrovoľníčkou v kategórii vý-

chovná činnosť bola ocenená stala Anna Kacejo-

vá z Trenčína, ktorá sa zameriava na rozvoj skautingu.  

Oceneným dobrovoľníkom v kategórií ekológia bol Július 

Krčmárik z Považskej Bystrice.  

Ocenenou dobrovoľníčkou v kategórii sociál-

na práca bola Mária Machová z Trenčína, ktorá 

sa zameriavala najmä na pomoc sociálne slabším 

rodinám. 

Anna Kacejová 

Mária Machová 
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Oceneným dobrovoľníkom v kategórií osveta a kultúra bol 

Ondrej Kubala, ktorý organizuje množstvo kultúrnych podu-

jatí najmä pre mladých ľudí. 

V piatej kategórii Hlas ľudu, v ktorej verej-

nosť podporila svojho favorita v online hlaso-

vaní. Najväčší počet hlasov získala a víťazom 

v tejto kategórii sa stala Martina Jurčáková z 

Trenčína.  

www.tsk.sk 26.02.2014 

pomocná evidencia 180/1/2014 

 

Na konferencii Mestskej organizácie Slovenského rybár-

skeho zväzu v Trenčíne dňa 1. marca 2014 si rybári zvolili 

nový mestský výbor na nasledujúce štvorročné volebné obdo-

bie. Úradujúci predseda Mestskej organizácie Slovenského ry-

bárskeho zväzu v Trenčíne Ľubomír Klas informoval, že v 

mesiaci február2014 sa uskutočnili výročné členské schôdze 

všetkých šiestich trenčianskych obvodných organizácií, na 

ktorých si rybári zvolili nové vedenie a odsúhlasili delegátov 

na mestskú konferenciu. Okrem toho informoval, že nebude 

kandidovať v budúcom volebnom období. 

Konferencia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho 

zväzu v Trenčíne vzala na vedomie, že v troch zo šiestich ob-

vodných organizácií došlo k zmene na poste predsedu. Na zá-

klade stanov a organizačného poriadku sa šesť predsedov ob-

vodných organizácií stalo automaticky členmi výboru mest-

skej organizácie. Delegáti konferencie schválili do funkcie 

predsedu Tibora Minárika doplnili vo voľbách výbor na tu-

cet a zvolili tiež trojčlennú kontrolnú komisiu.  

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v 

Trenčíne je po prievidzskej organizácii druhou najväčšou v 

Trenčianskom samosprávnom kraji. Spolu s deťmi a mládež-

Martina Jurčáková 



61 
 

níkmi má takmer 2300 členov. Obhospodaruje 13 kaprových a 

osem pstruhových lovných revírov. 

www.sme.sk 26.02.2014  

pomocná evidencia 174/1/2014 

 

Dňa 1. marca 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie  

Regionálneho zväzu Slovenskej demokratickej 

a kresťanskej únie – Demokratická strana Tren-

čianskeho kraja, ktoré si zvolila nového predsedu, 

ktorým sa stal poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky Mgr. Martin Fedor.  

Rokovanie konferencie sa venovalo aj vnútropolitickej si-

tuácii, prezidentským voľbám, voľbám do európskeho parla-

mentu, ale aj funkčnosti a opodstatnenosti Ľudovej platformy 

po oznámení spoločného postupu strany Smer – Sociálna de-

mokracia a Kresťansko-demokratickej únie na parlamentnej 

úrovni. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej demokratic-

kej a kresťanskej únie – Demokratická strana Jana Zvončeko-

vá. 

www.sme.sk 01.03.2014  

pomocná evidencia 179/1/2014 

 

V kongresovej sále 

Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

sa dňa 10. marca 2014 

uskutočnil Snem dele-

gátov Krajského 

tra Študentskej rady 

stredných škôl Slo-

venskej republiky so 

sídlom v Trenčíne, 

ktorého sa zúčastnili 
rokovanie snemu pozdravil predseda TSK Ing. Jaroslav Baška 
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predsedovia žiackych školských rád stredných škôl v Tren-

čianskom samosprávnom kraji, mládežnícke parlamenty miest 

a obcí a individuálni členovia za prítomnosti predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku. Ten 

v úvode svojho príhovoru pozdravil prítomných delegátov 

snemu. V ďalšej časti príhovoru pripomenul, že pre lepšie 

uplatnenie absolventov na trhu práce musí Trenčiansky samo-

správny kraj, ako zriaďovateľ väčšiny stredných škôl 

v Trenčianskom kraji optimalizovať sieť stredných škôl, pri-

spôsobiť stredné školstvo duálnemu vzdelávaniu a viac komu-

nikovať so zamestnávateľmi, ktorí pôsobia v Trenčianskom 

kraji. 

Ing. Jaroslav Baška zdôraznil, že „Trenčiansky samospráv-

ny kraj je nápomocný 

pri organizovaní a za-

strešení podobných po-

dujatí Študentskej rady 

stredných škôl, ktoré sú 

organizované na pravi-

delnej báze. „Prajem 

vám príjemné rokova-

nie a som rád, že aj ta-

kýmto spôsobom môže 

Trenčiansky samo-

správny kraj podporiť vás, stredoškolákov. Nie nadarmo sa 

hovorí, že vy ste naša budúcnosť. Dúfam, že nasledujúca dis-

kusia vás obohatí a prijmete závery, ktoré vás posunú ďalej“, 

dodal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Študentov prišli pri rokovaní podporiť aj podpredseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Richard Takáč, 

Silvia Štefániková z IUVENTY a prostredníctvom videa sa 

delegátom prihovoril aj poslanec Národnej rady Slovenskej 

republiky Martin Poliačik. Snem delegátov sa zaoberal sprá-
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vou o činnosti, kampaňou „Mladí pre Trenčiansky kraj“, spo-

luprácou s Radou mládeže Trenčianskeho kraja, návrhmi na 

udelenie čestného členstva a zmenu stanov. 

www.tsk.sk 11.03.2014 

pomocná evidencia 205/1/2014 

 

Do 4. marca 2014 si podklady vyhlásenej súťaže „Trenčín 

- mesto na rieke“ stiahlo viac ako 1500 užívateľov internetu 

zo 113 krajín. Medzi nimi sú aj exotické destinácie ako Mau-

rícius, Omán či Kambodža. Najväčší záujem prišiel okrem 

Slovenska z USA.   

Celkovo si webstránku (www.2014.trencin.sk) medziná-

rodnej urbanistickej súťaže do začiatku marca 2014 prezrelo 

viac ako 7600 jedinečných návštevníkov. Približne tretina z 

nich sú Slováci. Keďže informáciu o súťaži uverejnili aj pre-

stížne odborné internetové portály, dve tretiny návštevníkov 

pochádzajú zo zahraničia.  

„Na stránke sme zaregistrovali návštevnosť z celého sveta, 

dokonca z mnohých 

exotických destinácií 

ako Maurícius, Irán, 

Nepál, Omán, Uzbekis-

tan a Kambodža,“ po-

vedal hlavný architekt 

mesta Ing. arch. Mar-

tin Beďatš. Okrem 

Slovenska však najväčší 

záujem prichádza 

z USA, Českej republi-

ky a okolitých európskych štátov ako Nemecko, Rakúsko, 

Maďarsko, Poľsko, ale aj Švédsko, Fínsko, Holandsko 

či Rusko. Do 7. marca 2014 mohli zaregistrovaní ľudia na 

stránke zadávať aj svoje otázky k súťaži. Všetky odpovede 

http://www.2014.trencin.sk/
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budú zverejnené na stránke už 14. marca. Kolektív tvorcov 

z Barcelony si prišiel dokonca osobne mesto pozrieť. Podkla-

dy k súťaži si z internetu stiahlo 1543 záujemcov. Na doruče-

nie svojich súťažných návrhov majú čas, kedy je uzávierka sú-

ťaže, t.j. do 24. apríla 2014 

„Keby do súťaže odovzdali svoje návrhy len dve % zaregis-

trovaných, čo pokladám za reálne, tak by sme mali približne 

30 návrhov. To je už pekná účasť. Zostáva len veriť, že budú 

aj na vysokej úrovni,“ hovorí Ing. arch. Martin Beďatš. Do rúk 

11-člennej medzinárodnej poroty sa predložené návrhy dosta-

nú 14. mája 2014. Pred tým ich ešte odborne posúdia a oko-

mentujú experti, každý za svoju odbornú oblasť. Výsledky sú-

ťaže budú známe do 19. mája 2014. 

Medzinárodnú urbanistickú súťaž „Trenčín – mesto na 

rieke“ vyhlásilo Mesto Trenčín 31. januára 2014. Jej cieľom 

bolo získať, čo najlepšie urbanistické riešenie prepojenia cen-

tra mesta s brehmi Váhu. 

Mesto Trenčín 12.03.2014 

pomocná evidencia 211/1/2014 

 

Polícia z Trenčína obvinila 18-ročného Adama, 23-ročného 

Lukáša a 20-ročného 

Michala z  poško-

dzovania a ohrozo-

vania prevádzky 

všeobecne prospeš-

ného zariadenia, 

ktorého sa dopusti-

li 31. januára 2014. 

Obvinení spoloč-

ne  odstránili a zni-

čili zákazovú dopravnú značku „zákaz vjazdu“ na Mládežníc-

kej ulici v Trenčíne a dopravnú značku „parkovisko“. 
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Z kovových rohoží pred vstupom do podchodu na Hasičskej 

ulici vytrhli päť oceľo-

vých tyčí a týmito ná-

sledne v podchode rozbi-

li 18 lámp umelého os-

vetlenia. Taktiež povytr-

hávali aj kryty z uvede-

ného osvetlenia. Obvi-

není Michal a Lukáš vy-

trhnutou dopravnou 

značkou rozbili na parkovisku aj presklený reklamný pútač. 

Mladí výtržníci spôsobili škodu Mestu Trenčín na osvetlení vo 

výške 810 eúr, Trenčianskej parkovacej spoločnosti vznikla 

poškodením značiek škoda 200 eúr a spoločnosti, ktorej patri 

aj reklamný svetelný panel, na ktorom vznikla škoda 450 eúr. 

„Obvinení sú stíhaní na slobode. Za ich nočné „besnenie“ 

v uliciach Trenčína im v prípade preukázania viny hrozí trest 

odňatia slobody o jedného do päť rokov,“ povedala Elena An-

talová, hovorkyňa trenčianskej polície. 

www.sme.sk 13.03.2014  

pomocná evidencia 212/1/2014 

Dňa 15. marca 

2014 sa uskutočni-

lo na Slovensku 

prvé kolo prezi-

dentských volieb. 

Do volieb sa regis-

trovalo 14 kandi-

dátov, menovite 

Róbert Fico, An-

drej Kiska, Rados-

lav Prochádzka, 

Milan Kňažko, 
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Gyula Bárdos, Pavol Hrušovský, Helena Mezenská, Ján Juriš-

ta, Ján Čarnogurský, Viliam Fischer, Jozef Behýl, Milan Mel-

ník, Jozef Šimko a Stanislav Martinčko. Z menovaných kandi-

dá-tov najväčšie ambície na najlepšie umiestnenie v prvom 

kole podľa predchádzajúcich prieskumov sa dávali Róbertovi 

Ficovi a Andrejovi Kiskovi. 

Výsledky volieb v prvom kole tieto predpoklady potvrdili, 

keď kandidáti dosiahli toto umiestnenie: 

1) Róbert Fico – 28 % 

2) Andrej Kiska – 24 % 

3) Radoslav Prochádzka – 21,2 % 

4) Milan Kňažko – 12,9 % 

5) Gyula Bárdoš – 5,1 % 

6) Pavol Hrušovský – 3,3 % 

7) Helena Metenská – 2,4 % 

8) Ján Jurišta – 0,6 % 

9) Ján Čarnogurský – 0,6 % 

10)  Viliam Fisher – 0,5 % 

11) Jozef Behýl – 0,5 % 

12) Milan Melník – 0,4 % 

13) Jozef Šimko – 0,2 % 

14) Stanislav Martinčko – 0,1 % 

Podľa Martina Bútoru vo voľbách na prezidenta išlo o tri 

druhy protestu: 

a) o protest proti všet-

kým; 

b) o protest proti 

spôsobu ako sa robí poli-

tika; 

c)o generačný protest 

proti garnitúre politikov, 

ktorí roky stoja na čele 

politickej scény; 
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Podľa Martina Šimečku boli prezidentské voľby 

o proteste proti politickej triede; 

Najväčším prekvapením prvého kola prezidentských vo-

lieb bol slabý výsledok Róberta Fica, zhodli sa politológovia 

Ján Baránek a Grigorij Mesežnikov. Znížený výsledok 

oproti očakávaniam môže byť v druhom kole volieb pre Ró-

berta Fica nepríjemný, pretože časť voličov Róberta Fica odo-

vzdala svoj hlas Radoslavovi Prochádzkovi. 

Volebný výsledok Pavla Hrušovského sa stal fiaskom, pod 

ktorý sa podpísala kandidatúra Gyula Bárdoša, lebo kým tento 

neoznámil svoju kandidatúru, maďarskí voliči mali Pavla Hru-

šovského na prvom mieste. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 217/1/2014  

Rada Mesta Trenčín svojím uznesením č. 515 zmenila 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 126 zo dňa 

19.05.2011, ktorým sa v dočasnej komisii Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne pre kontrolu postupov a procesov moderni-

zácie železnice v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá doplne-

ním nového člen z radov poslancov – Vladimíra Gavendu, 

keď z pôvodného zoznamu členov bol vyčlenený Mgr. Ladi-

slav Pavlík, ktorý stratil mandát poslanca. 

 Nové zloženie dočasnej komisie: 

- Mgr. Rastislav Kudla  

- Ing. Emil Košút 

- Ing. Peter  Gašparovič 

- Martin Barčák 

- Bc. Tomáš Vaňo 

- Ján Babič 

- Vladimír Gavenda 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 230/1/2014 
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Televízia Trenčín obmedzila digitálne terestriálne vysiela-

nie. Podľa informácie na webovej stránke televízie je dôvo-

dom skutočnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý bol 

hlavným klientom televízie, prestal platiť za mediálne služby. 

„Televízia Trenčín v týchto dňoch musela pristúpiť k obme-

dzeniu vysielania v DVB-T. A to nielen pre technickú pre-

stávku, ale najmä preto, že hlavný klient Trenčiansky samo-

správny kraj v zmysle riadnej zmluvy, ktorú bezproblémovo 

plnil vyše deväť rokov, tak po nástupe nového vedenia za jej 

mediálne služby už tretí mesiac neplatí. Zo skúseností vieme, 

že peniaze sú kyslíkom trhového prostredia a ak vám niekto 

neplatí, začínate sa dusiť,“ uvádza sa vo výzve reportérov a 

zamestnancov Televízie Trenčín, adresovanej poslancom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, zverejnenej na webe. 

Výzva apeluje na poslancov Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, aby problém neplatenia za mediálne služby prevádzko-

vateľovi Televízie Trenčín začali konštruktívne riešiť. 

Podľa podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jozefa Trstenského je pripravovaný rozpočet kraja na 

tento rok veľmi napnutý a chýbajú peniaze na obyčajnú pre-

vádzku. V návrhu rozpočtu nie je ani euro na súvislú opravu 

ciest v rámci kraja, čo považujem za veľký problém. Kraj hľa-

dá všetky možnosti, ako naplniť rozpočet. Jednou z možností 

bolo krátenie prostriedkov pre Televíziu Trenčín, ktorá v 

uplynulých rokoch dostávala od Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja viac ako 300.000 eúr ročne. To ja považujem za príliš 

veľkú sumu a navyše to nekorešponduje s poskytovanými 

službami v porovnaní s ostatnými televíziami, ktoré pôsobia v 

Trenčianskom samosprávnom kraji, lebo ostatné televízie v 

kraji poskytujú porovnateľné služby za desatinové ceny.  

Podľa trenčianskeho primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

je krok kraja len logickým vyústením toho, čo nový predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška sľu-
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boval po nástupe do funkcie, že bude šetriť s financiami. 

„Trenčiansky samosprávny kraj podľa mojich informácií platil 

ročne Televízii Trenčín 350.000 eúr. Županovi nič iné nezos-

távalo, len stopnúť financie. Keď sa porovná pomer ceny s vý-

konom, tak som presvedčený, že to boli vyhadzované peniaze 

do vzduchu,“ skonštatoval Mgr. Richard Rybníček. K tejto 

problematike dodal, že aj Mesto Trenčín v minulosti platilo 

Televízii Trenčín viac ako 120.000 eúr ročne. Problém bol v 

tom, že vraj zmluva nie je vypovedateľná, preto aj keď som 

nastúpil do funkcie primátora, sme platili. A keďže neboli sme 

spokojní so službami naša právna kancelária urobila analýzu a 

našla spôsob, ako zmluvu vypovedať. Dali sme to na súd a 

ukázalo sa, že sme boli úspešní. Ja som rád, že nemusíme fi-

nancovať Televíziu Trenčín. Sú tu oveľa silnejšie informačné 

zdroje najmä v tlačenej a elektronickej verzii,“ doplnil primá-

tor. Pripustil, že súdny spor Mesta Trenčín s Televíziou Tren-

čín ešte nie je úplne uzavretý, no na merite veci sa nič nemení, 

lebo súd rozhodol o neplatnosti zmluvy, pretože ju neschválilo 

mestské zastupiteľstvo 

Ako pre TASR povedal majiteľ Televízie Trenčín Ing. Pe-

ter Hlucháň, podľa právnej zástupkyne televízie je zmluva s 

Trenčianskym samosprávnym krajom platná. „Kraj nám neza-

platil za dva mesiace a jeden týždeň roboty. Dňa 2. januára 

2014 dostal Trenčiansky samosprávny kraj faktúru, ktorú ne-

uhradil. Po piatich týždňoch poslali vyjadrenie, že vypršala 

zmluva. Je to v rozpore s Obchodným zákonníkom a Zákonní-

kom práce, dokonca v rozpore s Ústavou Slovenskej republi-

ky,“ skonštatoval Ing. Peter Hlucháň. Ďalšie právne kroky ini-

ciovať nechce, ale v prípade krajnej núdze to budú riešiť aj 

právnou cestou.  

Podľa hovorkyne Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Mgr. Petry Čimovej, kraj poskytne oficiálne stanovisko k ce-

lej kauze dňa 19. marca 2014.  
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TASR 17.03.2014 

pomocná evidencia 208/1/2014 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-

slav Baška dňa 19. marca 2014 poskytol zástupcom médií, 

oficiálne stanovisko Trenčianskeho samosprávneho kraja 

k prerušenému zmluvnému vzťahu s Televíziou Trenčín a jej 

prevádzkovateľom, spoločnosťou „Slovakia okolo sveta, 

s.r.o“. Ing. Jaroslav Baška na úvod konštatoval, že po dôklad-

nom preštudovaní zmluvy č. 2005/0046 o výrobe a vysielaní 

relácie „Trenčiansky samosprávny kraj“ uzatvorenej dňa 

12. apríla 2005 a na základe vypracovaných interných práv-

nych analýz, považuje tento zmluvný vzťah za skončený. Pod-

ľa právneho výkladu sa skončil k 13. novembru 2012, to zna-

mená, že predmetná zmluva bola viac ako 15 mesiacov ne-

platná. Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu bola skutoč-

nosť, že zmluva bola uzavretá na dobu určitú, t.j. počas trvania 

platnosti licencie č. T/126 pre vysielanie. Z obsahu zmluvy je 

zrejmé, že zmluvný vzťah sa skončil dňom skončenia platnosti 

licencie č. T/126, ktorá bola Televízii Trenčín udelená na ob-

dobie 12 rokov, teda do 13.11.2012. 

Na základe týchto sku-

točností Trenčiansky sa-

mosprávny kraj dňa 30. 

januára 2014 upovedomil 

listom prevádzkovateľa 

Televízie Trenčín - Spo-

ločnosť „Slovakia okolo 

sveta, s.r.o.“, aby nevyrá-

bal a nevysielal relácie s 

prezentáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Následne 

informovalo vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

spoločnom stretnutí zástupcu a prevádzkovateľa „Televízie 
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Trenčín“ o zistených skutočnostiach a predložilo návrh budú-

cej možnej spolupráce. Teraz sa očakáva stanovisko druhej 

strany k predloženému návrhu, ktorý je porovnateľný s ostat-

nými televíziami.“ 

Trenčiansky samosprávny kraj sa v predchádzajúcom ob-

dobí prezentoval na 

základe zmlúv v regio-

nálnych televíziách Te-

levízia Pohoda, Televí-

zia Považie, RTV Prie-

vidza, CETV Nitra a 

Televízia Trenčín. Pre 

porovnanie, v roku 

2013 predstavovala 

prezentácia Trenčianskeho samosprávneho kraja v štyroch te-

levíziách dovedna sumu 90.678,54 eúr a prezentácia v Tele-

vízii Trenčín predstavovala 358.594,08 eúr (vrátane DPH), čo 

predstavovalo takmer 80% všetkých finančných prostriedkov 

na prezentáciu kraja v regionálnych televíziách. 

Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslava Bašku „Televízia Trenčín“ získala monopol na me-

diálne služby. Na Slovensku nepoznám podobne tak luxusne 

zaplatenú regionálnu 

súkromnú televíziu, 

ako je „Televízia 

Trenčín“. Ide o ne-

výhodnú zmluvu pre 

Trenčiansky samo-

správny kraj a vo 

vzťahu k ostatným 

regionálnym televí-

ziám aj nespravodli-

vú. 
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Vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja považuje in-

formovanosť verejnosti v podaní regionálnych televízií za 

veľmi dôležitú účasť prezentácie kraja. Mala by to však byť 

prezentácia v primeranej podobe a forme a finančná podpora 

od Trenčianskeho samosprávneho kraja musí vychádzať z jeho 

aktuálnych možností. 

www.tsk.sk 19. marca 2014 

pomocná evidencia 222/1/2014  

 

Dňa 21. marca 2014 sa uskutočnilo informačné podujatie 

k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré organizovala Eu-

rope Direct Trenčín 

v spolupráci s In-

formačnou kancelá-

riou Európskeho 

parlamentu, Úra-

dom Trenčianskeho 

samosprávneho 

kraja a Iuventou.   

Na podujatie pri-

jali pozvanie po-

slankyňa Európskeho parlamentu Katarína Neveďalová 

a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a kandidát na 

poslanca Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Európsky 

parlament a voľby do Európskeho parlamentu predstavil riadi-

teľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu Róbert 

Hajšel. Podujatie moderoval Richard Dírer.  

Cieľom podujatia bolo interaktívnym spôsobom zvýšiť po-

vedomie o voľbách do Európskeho parlamentu 2014 v Tren-

čianskom kraji, o dátume ich konania, o možnostiach, ktoré 

čakajú na voličov s dôrazom na moc zvoliť si tých, čo budú 

rozhodovať. Cieľom bolo osloviť mladých ľudí za účelom vy-

svetlenia hodnoty voličského hlasu, predstavenie europos-

http://www.tsk.sk/
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lancov a kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu, 

fungovanie Európskej únie, predovšetkým Európskeho parla-

mentu. 

Prítomná mlá-

dež mala možnosť 

diskutovať s poz-

vanými europos-

lancami o ich prá-

ve hlasovať a vo 

všeobecnosti 

o voľbách do Eu-

rópskeho parla-

mentu.  

Na podujatí bol pripravený aj informačný stánok pre účast-

níkov s informačnými materiálmi o Európskej únii, Európ-

skom parlamente a brožúry o voľbách do Európskeho parla-

mentu.  

pomocná evidencia 229/1/2014 

 

Rada Mesta Trenčín dňa 24. marca 2014 svojím uznesením 

č. 1144 schválila návrh rozmiestnenia lavičiek osobností 

v centre mesta Trenčín. ktoré boli venované: Zdenovi Cháro-

vi, Mariánovi Hossovi, Róbertovi Švehlovi, Eduardovi 

Hartmannovi, Slavomírovi Kňazovickému, Pavlovi Demit-

rovi, Jozefovi Jankechovi, Miroslavovi Hlinkovi, Danke 

Bartekovej a Karolovi Borhymu. 

pomocná evidencia 230/1/2014 

 

V sobotu 29. marca 2014 vyvrcholili voľby na prezidenta 

Slovenskej republiky, keď po prvom kole, v ktorom sa stretlo 

štrnásť kandidátov, postúpili do druhého kola kandidáti 

s najvyšším počtom získaných hlasov 28 % premiér Róbert 
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Fico, kandidát Smeru – sociálna demokracia a 24 % nezávislý 

kandidát Andrej Kiska. 

Premiér Róbert Fico bol bezpros-

tredne po ohlásení výsledkov prvého 

kola viditeľne otrasený. Víťazstvo so 

ziskom slabých 28 % oproti 66 %, ktoré 

dovedna získali jeho piati opoziční riva-

li, ho postavilo pred mimoriadne nároč-

né úlohy pred druhým kolom. Tie splnil 

len čiastočne. Pomerne úspešný bol pri 

mobilizovaní voličov Smeru, keď v 

druhom kole ho prišlo podporiť takmer 

o 362-tisíc voličov viac ako pred dvomi týždňami. Všetkých 

voličov Smeru a príbuzných menších strán však nepritiahol. 

Premiér však úplne prepadol v inej úlohe a to odradiť  voli-

čov Radoslava Procházku, Milana Kňažka a ďalších kandidá-

tov od voľby Andreja Kisku šírením obáv o jeho scientologic-

kom pozadí či úžerníckej minulosti na tieto skupiny voličov 

však nezaúčinkovalo. 

Na druhej strane treba uviesť skutočnosť, že Róbert Fico 

získal o 240-tisíc hlasov menej, ako jeho strana v parlament-

ných voľbách pred dvomi rokmi, čo znamená, že časť jeho vo-

ličov neprišla. Zdôvodnenie neúčasti voličov vraj je v tom, že 

Róberta Fica si niektorí voliči želajú na 

premiérskom poste. Podľa sociológa 

Pavla Haulíka „Róbert Fico kandidoval 

v čase, keď je slovenská spoločnosť sil-

ne netrpezlivá. Kríza trvá dlho a jeho 

neobmedzená vláda nedokázala byť v 

riešení problémov ľudí veľmi úspešná.“  

Róbert Fico mal tiež nevýhodu, že 

hoci je dlhodobo najpopulárnejším poli-

Róbert Fico 

Andrej Kiska 
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tikom v krajine, no druhú časť voličov sa mu rovnako darí od 

seba odpudzovať. 

Andrej Kiska bol pre Fica zároveň najťažším možným sú-

perom, pretože tento: 

a) dokázal získať sympatizantov opozičných strán, ktorí v pr-

vom kole volili iných kandidátov a v druhom kole prišli vo-

liť proti Ficovi;  

b) zároveň pritiahol nahnevaných voličov na tradičných poli-

tikov, ktorí neplnia volebné sľuby; 

 Výsledok druhého kola prezidentských volieb bol prekva-

pujúci, keď pre víťaza nezávislého kandidáta Andreja Kisku 

hlasovalo 1.307.065 voličov. čo je zisk 59,4 % hlasov a za 

kandidáta strany Smer – Sociálna demokracia Róberta Fica 

hlasovalo 893.841 voličov, čo je zisk 40,6% hlasov. 

 

V Trenčianskom kraji ako v jedinom kraji na Slovensku len 

tesne zvíťazil Róbert Fico, ktorému odovzdalo hlas 50,68 %, 

Andrejovi Kiskovi len o niečo menej, 49,32 %. 

Róbert Fico s náskokom vyhral v obvode Bánovce nad 

Bebravou, kde získal až 58,98 % hlasov – Andrej  Kiska 41 %. 

Väčší počet hlasov získal Róbert Fico aj v obvodoch Považská 

Bystrica a Prievidza. V Novom Meste nad Váhom aj 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13080214&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13080196&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13080199&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13080199&ids=6
http://i.sme.sk/cdata/1/71/7153991/vitaz-web.jpg
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v Trenčíne vyhral prezidentské voľby Kiska s rozdielom se-

dem %. 

V Trenčianskom okrese prebehli prezidentské voľby v po-

kojnom duchu. Obom kandidátom odovzdalo svoje hlasy 

78.098 voličov pre víťazného kandidáta Andreja Kisku odo-

vzdalo hlasy 41.980 voličov, t.j. 53.75 % a porazenému kan-

didátovi Róbertovi Ficovi odovzdalo hlasy  36.118 voličov, t.j. 

46,20 %. 

V Meste Trenčín prebehli prezidentské voľby v pokojnom 

duchu. Obom kandidátom odovzdalo svoje hlasy 26.160 voli-

čov. Pre víťazného kandidáta Andreja Kisku odovzdalo hlasy 

16.254 voličov, t.j. 62,13 % a porazenému kandidátovi Róber-

tovi Ficovi odovzdalo hlasy  9.906 voličov, t.j. 37,87 %. 

Úrad prezidenta Slovenskej republiky prevezme Andrej 

Kiska 15. júna 2014. V sobotňajšom druhom kole prezident-

ských volieb podľa oficiálnych výsledkov, ktoré na dnešnej 

tlačovej besede zverejnila Ústredná volebná komisia, získal 

občiansky kandidát Andrej Kiska 1.307.065 hlasov oprávne-

ných voličov. Róbert Fico (Smer – Sociálna demokracia) do-

stal hlasy 893. 841 oprávnených voličov. Volebná účasť do-

siahla 50,48 %. 

www.sme.sk 30.03.2014 

pomocná evidencia 251/1/2014 

 

V sobotu dňa 29. marca 2014 o 20.30 h na obdobie 60 mi-

nút zhaslo osvetlenie Mestskej veže a Mestského úradu, Far-

ského a Piaristického kostola, Synagógy a Morového stĺpa. 

Mesto Trenčín sa tak pridalo k pravdepodobne najväčšej celo-

svetovej akcii so zapojením verejnosti.  

Jej história sa začala písať 31. marca 2007, kedy viac ako 

2,2 milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom meste 

Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do 

„Hodiny Zeme“ zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí v 370 
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mestách a obciach vo vyše 35 krajinách. Vo svojom treťom 

roku sa podujatie zapísalo do histórie, ako zatiaľ najrozsiahlej-

šia dobrovoľná akcia vôbec.  

Stovky miliónov ľudí hlasovalo pre Zem tým, že svoje 

svetlá vyplo 4.159 miest v 88 krajinách vrátane 79 hlavných 

miest a až 9 z 10 najľudnatejších veľkomiest sveta.  

V marci 2010 sa do „Hodiny Zeme“ zapojilo rekordných 

128 štátov a teritórií. Rekordnou bola aj „Hodina Zeme 2011“, 

keď sa zapojilo celkovo 5.251 miest v 135 štátoch. Po prvý 

krát v histórii tohto projektu sa oficiálne zapojilo aj Sloven-

sko. 

www.trencin.sk 30.03.2014 

pomocná evidencia 260/1/2014 

 

Hlavným bodom programu tretieho riadneho zasadnutia 

Zastupiteľstva Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja, 

ktoré v dňa 31. mar-

ca 2014 otvoril a 

viedol predseda 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

Ing. Jaroslav Baš-

ka, bol návrh a pri-

jatie Rozpočtu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016. Poslanci 

ho napokon schválili a po 15 mesiacoch rozpočtového provi-

zória má Trenčiansky samosprávny kraj základný zákon kraja. 

Rokovaniu o návrhu rozpočtu predchádzalo schválenie ak-

tuálnejšieho a prehľadnejšieho návrhu Rokovacieho poriadku 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, návrhu na 

riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Trenčian-

http://www.trencin.sk/
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skeho samosprávneho kraja, ako aj návrhu na zmenu Uznese-

nia č. 136/2010, ktorým sa predlžuje lehota čerpania úveru, 

určeného na finančné vykrytie investičných akcií v rámci roz-

vojových projektov Európskej únie do 31. decembra 2014 bez 

zvyšovania celkovej výšky dlhu.  

Poslanci schválili rozpočet na roky 2014 až 2016. „Prijatý 

rozpočet je úsporný, reálny a zodpovedný,“ zdôraznil predseda 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška a po-

kračoval. „Pri jeho 

tvorbe sa vychádzalo 

z reálneho stavu, v 

akom sa prevzal 

úrad. Zdedili sme 

nielen „prázdnu špaj-

zu“, ale i veľa zá-

väzkov, nových pod-

písaných zmlúv a dodatkov, ako aj neuhradených faktúr z 

predchádzajúceho obdobia. Zodpovednosť prijatého rozpočtu 

je i v tom, že nenavyšujeme úverovú zaťaženosť, ktorá je v 

súčasnosti veľmi vysoká a predstavuje 56 miliónov eúr. Ús-

porný je rozpočet v 

tom, že začíname v 

skromnosti od seba, 

šetríme na prevádzke 

úradu, na propagácií, 

upratovacích služ-

bách, rezervy ešte 

vidím v informatike. 

Chcem poďakovať 

všetkým poslancom 

za to, že ešte v janu-
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ári 2014 zahlasovali aj za zníženie svojich poslaneckých od-

mien. Na strane príjmov sme napríklad zreálnili príjmy z pre-

daja prebytočného majetku. Pozitívom je aj skutočnosť, že 

rozpočet je transparentný a položkovitý.“ 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja dodal, že pre 

rok 2014 sa v Trenčianskom samosprávnom kraji nezvýšila 

výška cestnej dane a taktiež sa nezvýšili poplatky od klientov 

v zariadeniach sociálnych služieb, čiže ostávajú na úrovni ro-

ku 2013. 

Rozpočet je zostavený v súlade so zákonom o rozpočto-

vých pravidlách verejnej správy i územnej samosprávy ako 

trojročný. Rozpočet na rok 2014 je záväzný, príjmy a výdavky 

rozpočtov na roky 2015 a 2016 nie sú záväzné, pričom vyjad-

rujú zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľstva. Rozpočet 

na rok 2014 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sú 

rozpočtované v objeme cca 119 600 tisíc eúr, z toho bežné 

príjmy v objeme 

cca 112 200 tisíc 

eúr a kapitálové 

príjmy v objeme 

cca 7 400 tisíc eúr. 

Návrh rozpočtu 

výdavkov zohľad-

ňuje zdrojové mož-

nosti v oblasti príj-

mov a obsahuje 

nižšie výdavky 

oproti rozpočtovým výdavkom v minulých rokoch, čo je pod-

mienené nielen pretrvávajúcim stavom zhoršeného ekonomic-

kého prostredia, ale aj zlou východiskovou bázou pre hospo-

dárenie v rozpočtovom roku 2014 a to jednak z dôvodu neuh-

radených záväzkov v roku 2013 v celkovom objeme takmer                

1.317 tisíc eúr len za úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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a jednak z dôvodu uzatvorenia nových zmluvných vzťahov v 

rozpočtovom roku 2013 v objeme takmer 2 837 tisíc eúr, čo 

má nemalý dopad na výdavkovú časť rozpočtu nasledujúcich 

rokov. 

Bežné výdavky na činnosť Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja sú o milión eúr nižšie oproti návrhu rozpočtu 

na rok 2013. Prostriedky na mzdy sú rozpočtované nižšie 

oproti návrhu rozpočtu na rok 2013, rovnako aj tovary a služ-

by. Na financovanie bežných transferov je rozpočtovaných 

290 tisíc eúr a na 

splátky úrokov 

1.230 tisíc eúr. Pre 

oblasť dopravy je 

spolu rozpočtova-

ných 29.366 tisíc 

eúr, z toho 20.912 

tisíc eúr na vykry-

tie preukázaných 

strát pre zmluv-

ných dopravcov 

(SAD) v cestnej 

doprave a 8.454 tisíc eúr pre Správu ciest Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. Na činnosť kultúrnych zariadení je určená 

suma 3.408 tisíc eúr. Na vzdelávanie je vyčlenený objem 

47.091 tisíc eúr, z toho 43.816 tisíc eúr na prenesený výkon 

štátnej správy a 3.275 tisíc eúr na originálne kompetencie, v 

rámci ktorých je 499 tisíc určených pre súkromné základné 

umelecké školy a súkromné a cirkevné školské zariadenia. Pre 

oblasť sociálneho zabezpečenia je vyčlenená suma 18.877 tisíc 

eúr, z toho 860 tisíc eúr pre verejných a neverejných poskyto-

vateľov sociálnych služieb. Predpoklad čerpania kapitálových 

výdavkov je len v objeme 5 395 tisíc eúr a zahŕňa v sebe fi-

nancovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov 
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Európskej únie a realizáciu investičných akcií samosprávneho 

kraja a jeho organizácií, no v podstatne nižšom objeme, ako 

tomu bolo v minulosti. Z titulu vysokého čerpania návratných 

zdrojov financovania t. j. úveru v minulých rokoch má dnes 

Trenčiansky samosprávny kraj obmedzené možnosti investo-

vania. Súčasťou schváleného Návrhu rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2014 až 2016 je aj Programový 

rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Dôležité boli zmeny prijaté v oblasti školstva. Vzhľadom 

na nové funkčné obdobie Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja poslanci odvolali doterajších zástupcov Tren-

čianskeho samosprávneho kraja z rád škôl a školských zaria-

dení a delegovali nových zástupcov. Ďalej schválili návrh op-

timalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prvou zme-

nou bola zmena sídla Gymnázia Ivana Bellu, Novomeského 

15, Handlová na sídlo Lipová 15, Handlová s účinnosťou od       

1. septembra 2014, ktorá vyrieši problémy gymnázia s norma-

tívnym financovaním. 

Poslanci ďalej rozhodli o zmene sídla Strednej zdravotníc-

kej školy, Ul. Odborov 244/8 v Považskej Bystrici na sídlo 

Školská 230 Považská Bystrica do objektu, ktorý má vo svojej 

správe Gymnázium Považská Bystrica. Škola sídli v prenaja-

tých priestoroch v objekte Vlastivedného múzea. Stravovanie 

a ubytovanie žiakov bude bezo zmeny.  

Ďalej poslanci schválili zmenu sídla Spojenej školy, Che-

mikov 8, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná 

škola, Chemikov 8 a Gymnázium, Chemikov 8, Nováky na 

sídlo Rastislavova 332, Nováky taktiež s účinnosťou od                 

1. septembra 2014. Návrh takisto vychádzal z klesajúceho 

počtu žiakov školy a vzhľadom na vybudované školské labo-

ratóriá v priestoroch na Rastislavovej 332 bude vhodné umies-
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tniť celý výchovno-vzdelávací proces v budovách na Rastisla-

vovej 332.  

Ďalšou zmenou je zmena názvu Strednej odbornej školy, 

Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom a jej súčasti na názov 

Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Vá-

hom. Škola sa len vráti k svojmu pôvodnému zaužívanému 

názvu, ktorého sa musela v roku 2001 v súlade s platnou legis-

latívou vzdať.  

Z dôvodu pokračujúceho poklesu počtu žiakov na stred-

ných školách v Novom Meste nad Váhom, v záujme odstráne-

nia duplicít v študijných a učebných odborov v tomto okrese 

poslanci tiež schválili spojenie dvoch stredných odborných 

škôl do jednej. Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové 

Mesto nad Váhom sa stane súčasťou Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Vá-

hom. Stravovanie žiakov a zamestnancov bude zabezpečovať 

Školská jedáleň, Jánošíkova 4 ako súčasť SOŠ obchodu a slu-

žieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. Ubytova-

nie pre stredné školy v Novom Meste nad Váhom bude zabez-

pečovať Školský internát, Bzinská 11 ako súčasť Strednej 

priemyselnej školy Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Dve 

stredné odborné školy (Stredná odborná škola obchodu a slu-

žieb, Piešťanská 2262/80 a Stredná priemyselná škola, Bzin-

ská 11) a Gymnázium Nové Mesto nad Váhom zabezpečia op-

timálnu sieť škôl a školských zariadení v tomto meste. 

Napokon krajskí poslanci zo siete škôl a školských zariade-

ní vyradili Školu v prírode v Patrovci. Až 80 % z celkového 

počtu pobytov využívali žiaci základných škôl, pričom Škola v 

prírode Patrovec bola financovaná zo zdrojov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. V oblasti bežných výdavkov Trenčian-

skeho samosprávneho kraja na ňu v roku 2013 vyčlenilo sumu 

83.634 eúr. 
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V ďalších bodoch programu poslanci schválili dodatky k 

zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení, sociálnych a 

kultúrnych zariadení v zriaďovacej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.  

Potom vzali na vedomie správu o kontrole vybavovania 

sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za 2. polrok 2013 a informatívne správy o výsledkoch 

kontrol Národného kontrolného úradu Slovenskej republiky v 

štyroch zariadeniach v pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. Záver rokovania patril interpeláciám poslancov. 

www.tsk.sk 01.04.2014 

pomocná evidencia 261/1/2014 

 

Dňa 10. apríla 2014 uplynulo už 69 rokov od jednej 

z historicky najdôležitejších udalostí pre naše mesto, Trenčín 

10. apríla 1945 bol oslobodený sovietskou a rumunskou armá-

dou.   

Vyjadriť úctu, venovať aspoň krátku spomienku a položiť 

kvety k hrobom na 

znak vďaky tým, 

ktorí pre našu slo-

bodu obetovali 

vlastný život prišli 

dňa 10. apríla 2014 

na Brezinu pred-

stavitelia mesta 

Trenčín, Národnej 

rady Slovenskej re-

publiky, veliteľstva Posádky Trenčín, členovia Zväzu protifa-

šistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov, deti a mládež tren-

čianskych škôl.  

Slávnostný pietny akt začal položením vencov a kytíc kve-

tov pri Pamätníku umučených zúčastnenými delegáciami štát-

http://www.tsk.sk/
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nych a samosprávnych orgánov, spoločenských organizácií, 

detí a mládeže Trenčianskeho kraja a Mesta Trenčín za dopro-

vodu vojenskej hudby a potom pokračoval hym-

nou Slovenskej republiky. Po privítaní účastní-

kov pietneho aktu Elenou Gabajovou, 

v oficiálnom programe vystúpila s básňou Janka 

Vaneková.  

So slávnostným prejavom vystúpil primátor Trenčína Mgr. 

Richard Rybníček. V jeho úvode konštatoval, že Pamätník 

umučených na Brezine považuje za miesto najväčšej hodnoty, 

akú človek môže mať. Je vyjadrením lásky medzi ľuďmi. „Tí-

to ľudia položili svoj život za to, aby sme 

my mohli slušne, spokojne a slobodne 

žiť, aby sme mohli byť so svojimi blíz-

kymi, aby sme sa mohli tešiť. Aby sme 

mohli riešiť úplne iné 

problémy, ako tie, 

ktoré riešili oni, keď 

im zrazu povedali, 

musíte narukovať, musíte ísť bojovať, 

možno budete musieť zabíjať. Mnohí zo-

mreli veľmi mladí, žili krátko. Ale to, že sa 

zaslúžili o našu slobodu, to je tá najväčšia obeta, ktorý môže 

človek pre človeka urobiť. Obetovať sa pre druhého. Patrí im 

preto obrovská vďaka a naša spomienka a úcta.“   

Na jeho vystúpenie nadviazal priamy účastník protifašistic-

kého odboja pplk. v.z. Pavol Liška, keď povedal, že roky 

druhej svetovej vojny sa vyznačovali fašistickým terorom 

a represáliami voči demokratickým silám a ľuďom vôbec. Od 

25. októbra 1944 do 3. apríla 1945 sa na týchto miestach vraž-

dilo. Nemci väzňov za pomoci príslušníkov Hlinkovej gardy 

sústreďovali v budovách terajšieho krajského súdu a štatistic-

kého úradu a po krutom mučení ich vyvážali sem do lesa, aby 

pplk. v.z. Pavol Liška 

Mgr. Richard Rybníček 
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ich tu na Brezine zastrelili alebo zaškrtili. Po oslobodení sa 

v siedmich masových hroboch v Dušovej doline našlo 69 obe-

tí. Obeťami okrem Slovákov boli i dvaja sovietski partizáni, 

americký letec, obete českej, maďarskej, francúzskej, poľskej i 

rakúskej národnosti. Vtedy pred 69 rokmi žili ľudia v úzkost-

nom očakávaní, kedy sa tá hrozná vojna skončí. Dunenie diel, 

hukot motorov, lietadiel a tankov sľubovali blížiacu sa nádej. 

Do nášho mesta po prekvapivom útoku vstupovali rumunskí a 

sovietski vojaci, 

obyvatelia vychá-

dzali z úkrytov a ví-

tali sa s nimi. Tých 

69 rokov odvtedy 

ubehlo veľmi rých-

lo, no nezabúdajme 

na to, že hrozba 

vojny je i dnes ne-

uveriteľne blízko. 

Zabíjanie, týranie, mučenie, nenávisť a zlosť sa nám denno-

denne ponúka z médií. Na záver vystúpenia Pavol Liška vy-

jadril radosť nad tým, že i napriek nepriaznivému počasiu na 

spomienkovú slávnosť prišli i deti zo základných škôl mesta. 

Mesto Trenčín 10.04.2014  

pomocná evidencia 287/1/2014  

 

Mesto Trenčín hostilo 11. apríla 2014 primátorov krajských 

miest Slovenskej republiky.  Témy ich spoločného rokovania 

sa zamerali na udržateľný mestský rozvoj, zákon o odpadoch, 

doprava a parkovanie a financovanie športu.  

Krajskí primátori sa zhodli na tom, že kým dnes sú po-

dielové dane na úrovni 67 %, v krátkom čase by sa mali vrátiť 

na 70,3 %. „Vrátenie podielových daní na pôvodnú úroveň by 
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nám umožnilo lepšie spravovať naše mestá“, skonštatoval 

primátor Trenčína Mgr. Richard Rybníček. „Za prvé tri me-

siace roka 2014 nedostali všetky mestá rovnaké podielové da-

ne, ako v rovnakom období minulého roka.  

Predpokla-

dáme, že v do-

hľadnej dobe 

štát dofinancuje 

tieto straty, 

v opačnom prí-

pade by sme 

mohli mať prob-

lémy s nastave-

nými rozpočta-

mi,“ dodal Mgr. Richard Rybníček. 

Primátori sa dohodli aj na spoločnom postupe v rámci no-

vého programového obdobia na roky 2014 až 2020,  v ktorom 

novinkou ba mali byť osobitné peniaze, ktoré musí Slovensko 

vyčleniť na udržateľný mestský rozvoj.  „Ide o 5 % alokácie, 

ktoré budú vyčlenené z Eu-

rópskeho fondu regionálneho 

rozvoja. Keď premeníme túto 

hodnotu na finančné pro-

striedky, tak to predstavuje 

376 miliónov eúr, ktoré sa 

majú použiť v krajských mes-

tách,“ uviedol  primátor Bra-

tislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  

Pri  udržateľnom mestskom rozvoji  nepôjde len o samotné 

krajské mestá, ale aj o funkčné územie v ich okolí. „Podkla-

dom na čerpanie prostriedkov bude integrovaná stratégia, kto-

rú musia pripraviť primátori krajských miest spolu so staros-

tami dotknutých obcí. Zhodli sme sa, že to nechceme robiť 

rokovanie K-8 prerušili študenti pri príležitosti Dňa narcisov 
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každý sám, ale budeme spoločne pripomienkovať dokumenty, 

ktoré pripravujú ministerstvá,“ upresnil doc. RNDr. Milan 

Ftáčnik, CSc.  

Ďalšou témou rokovania krajských primátorov bol zákon 

o odpadoch. Nová stratégia nakladania s odpadmi práve pri-

chádza do pripo-

mienkového konania. 

„Keďže téma odpa-

dov je iná v kraj-

ských mestách, ako 

v malých obciach, 

pripravíme stretnutie 

expertov z našich 

miest a budeme zá-

kon pripomienkovať. 

Dôležité je, aby prí-

padné finančné nároky nemali vplyv na chod miest“, povedal 

primátor Košíc MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.  

Na svojom pracovnom stretnutí v Trenčíne hovorili primá-

tori aj o problematickom parkovaní v mestách a aj o financo-

vaní vrcholového športu. Novým predsedom K-8 na najbližšie 

polročné obdobie sa stal primátor Bratislavy doc. RNDr. Mi-

lan Ftáčnik, CSc.  

Mesto Trenčín 11.04.2014 

pomocná evidencia 288/1/2014  

 

Predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška na pôde Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja 

v Trenčíne prijal 13. apríla 2014 

žilinského diecézneho biskupa 

Mons. Tomáša Galisa. V rozho-

na záver rokovania K- 8 sa uskutočnila tlačová konferencia 
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vore prediskutovali spoluprácu v oblastiach školstva 

a sociálnych vecí. 

www.tsk.sk 14.04.2014 

pomocná evidencia 292/1/2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo svojim uzne-

sením č. 1144 zo dňa 24. marca 2014 umiestnenie lavičiek 

významných osobností z radov športovcov v centre mesta. Tá-

to pocta desiatim športovcom, ktorí boli alebo sú spätí s Tren-

čínom, majú vyjadriť takzvané „lavičky osobností“. Inštalova-

né boli na Mierovom námestí 31. mája 2014.  

Útvar hlavného architekta Mesta Trenčín s realizáciou lavi-

čiek oslovila česká firma MM Cité. a.s., Bílovice, ktorá sa za-

oberá výrobou mestského mobiliáru. 

Spoločnosť MM Cité. a.s. navrhla zoznam týchto desať 

osobností mesta Trenčín zo sveta športu – Zdeno Chára, Ma-

rián Hossa, Róbert Švehla, Eduard Hartman, Slavomír 

Kňazovický, Pavol Demitra, Jozef Jankech, Miroslav 

Hlinka, Danka Barteková a Karol Borhy. Poslanci Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne tento návrh prerokovali na ro-

kovaní zastupiteľstva 24. marca 2014 a v predloženom návrhu 

zamenili Eduarda Hartmana schválením Vojtecha Masného 

na návrh poslanca Františka Köröncziho. Lavičky sa po ich 

inštalácii v centre mesta stanú majetkom Mesta Trenčín. 

V rámci rozpravy k predloženému návrhu poslanec Ing. 

Róbert Lifka sa vyjadril, že s daným návrhom nesúhlasí, lebo 

Nemožno dávať slávu ľuďom, ktorí žijú teraz a tiež vnucovať 

niekomu životný štýl športu, keď existujú aj iné oblasti ako sú 

kultúra a umenie. Veď Trenčín má veľa osobností, ktoré by si 

tiež zaslúžili takúto poctu ako napríklad Vojtech Zamarovský, 

rodina Štúrovcov, Miloš Alexander Bazovský, Jozef Branecký 

a mnohí ďalší.  

http://www.tsk.sk/
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Občianska pospolitosť s vyslovením pocty športovcom sú-

hlasí, problém však vidí v umiestnení lavičiek, pretože lavičky 

s menami športovcov by mali umiestnené v okolí športových 

objektov a v centre mesta by mali umiestnené lavičky najzná-

mejších a najvýznamnejších osobností mesta. 

Úctu k osobnostiam Trenčína už vyjadrila v minulosti aj 

Trenčianska nadácia, keď v spolupráci s Mestom Trenčín pred 

časom umiestnila v Trenčíne niekoľko lavičiek venovaných 

osobnostiam umenia či histórie. Tie sa museli už niekoľkokrát 

opravovať, pretože už krátko po ich inštalovaní boli značne 

poškodené. 

www.sme.sk 20.04.2014   

pomocná evidencia 310/1/2014 

 

Oslavy Sviatku práce sa začali v Trenčíne v posledný aprí-

lový deň stavaním mája na Mierovom námestí, ktorý stužkami 

ozdobili deti z Detského folklórneho súboru Radosť. Tie po-

tom vystúpili na pódiu amfiteátra folklórnymi tancami a záver 

dňa patril koncertu dychovej hudbe Opatovanka do tanca a na 

počúvanie. Toto všetko sa uskutočnilo pod zamračenou oblo-

hou, z ktorej vypadlo aj niekoľko dažďových kvapiek.  

Na druhý deň sa Trenčín prebudil do nádherného slnečného 

dňa, ktorý vytvoril tie najlepšie podmienky, aby davy ľudí, čo 

najlepšie a najpríjemnejšie prežili tento sviatočný deň. Celo-

dennú zábavu na Mierovom námestí vyplnili vystúpenia dy-

chovej hudby Vlčovanka z Vlčnova, ženskej speváckej skupi-

ny Dolinečka zo Soblahova, folklórnej skupiny Rozvadžan 

z Trenčianskych Stankoviec, koncert bluegrassovej skupiny 

Krok z Dubnice n/V., country tanečnej skupiny Maryland 

a Slniečko a folklórneho súboru Trenčan. Organizátori osláv 

Sviatku práce spojili sviatok s farmárskym jarmokom, ktorého 

účastníci priniesli pre návštevníkov produkty domácich vý-
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robcov ako syry, hydinu, kvety, víno, grilované kurčatá a piv-

né špeciality. 

Húf občanov a príležitostných návštevníkov doslova oku-

poval Štúrove námestie, kde koncertovali ďalšie hudobné sku-

piny. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 335/1/2014 

 

Ústav pamäti národa uskutočnil 5. mája 2014  po prvýkrát 

v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom v priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostné odo-

vzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja 

z Trenčianskeho kraja.  

V úvode slávnostného aktu sa prítomným veteránom a ich 

príbuzným, ale aj prítomným študentom Gymnázia Ľudovíta 

Štúra v Trenčíne prihovorili  predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav Baška a predseda Správnej ra-

dy Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák.  

Ing. Jaroslav Baška vo svojom príhovore vyjadril radosť 

z možnosti oceniť veteránov v Trenčíne a uctiť si ich za boj za 

slobodu a demokraciu 

aj za prítomnosti mlá-

deže, pre ktorú je toto 

odkazom, aby poznala 

minulosť. V závere sa 

veteránom poďakoval 

slovami: „S úctou 

a pokorou sa skláňam 

pred vašou odvahou 

a silou. Za svoje názo-

ry, za snahu a túžbu 

žiť v slobodnej spoločnosti ste sa stávali politickými väzňami 

a dlhé roky ste trpeli nielen vy, ale celé vaše rodiny. Nežná re-
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volúcia otvorila dvere k demokracii, ale boli ste to vy, čo ste 

na ne vytrvalo klopali a prebúdzali svedomie ostatných.“ 

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej 

Krajňák vo svojom príhovore okrem iného spomenul 241 po-

pravených, 600 umu-

čených, 400 zastrele-

ných na hraniciach 

Československa s Ra-

kúskom a vtedajším 

západným Nemec-

kom, 250 tisíc proti-

právne väznených, 

tisíce emigrantov či 

státisíce perzekvova-

ných z radov občanov 

vtedajšieho Československa. Okrem iného uviedol: „Drahí ve-

teráni protikomunistického odboja, sme si vedomí krívd, ktoré 

aj vám boli takto spôsobené. Vami prežitým utrpením a sve-

dectvom života ste sa výraznou mierou zaslúžili o našu slo-

bodnú súčasnosť a dnešné budovanie demokratickej spoloč-

nosti. V mene Ústavu pamäti národa vám za to vyslovujem 

úprimné poďakovanie.“  

V mene účastníkov protikomu-

nistického odboja a za Konfederá-

ciu politických väzňov Slovenska  

sa prítomným prihovoril Rudolf 

Dobiáš. Zvlášť pre prítomných štu-

dentov opísal niekoľko príbehov 

mladých obetí komunistickej totali-

ty z Trenčianskeho kraja z práve 

vydávanej knihy „Triedni nepriate-

lia 4“.  

V sídle Trenčianskeho samo-
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správneho kraja následne odovzdali 19 dekrétov veteránom 

protikomunistického odboja, 12 žijúcim veteránom a 7 dekré-

tov in memoriam. Ocenenia boli udelené nasledujúcim žijúcim 

občanom: Edite Kobidovej, Emilovi Tomovi, Jaroslavovi 

Bakošovi, Jánovi Žitňanovi, Pavlovi Petrovskému, Jánovi 

Magátovi, Jánovi Šulymu, Vladimírovi Kolníkovi, Ivanovi 

Štelcerovi, Rudolfovi Mišeje, Františkovi Mäsiarovi 

a Jánovi Šebákovi. Sedem dekrétov „in memoriam“ je spo-

mienkou na týchto veteránov: Mariana Štelcera, Gejzu Štel-

cera, Františka Líšku, Petra Elšíka, Michala Kopeckého, 

Štefana Mihaloviča a Aladára Kardoša, ktoré prevzali ich 

rodinní príslušníci alebo blízki priatelia. 

Ako prejav vďaky a úcty si prítomní veteráni spolu 

s dekrétmi prevzali aj kvety a  spomienkové dary v podobe 

publikácií a filmov z produkcie Ústavu pamäti národa 

a publikáciu od vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Väčšina z nich si počas komunistickej totality ako politicky 

nespoľahliví občania Československa vyslúžila roky služby 

v tzv. Pomocných technických táboroch vtedajšej Českoslo-

venskej ľudovodemokratickej armády, alebo väzenie. Pre 

mnohých sa utrpenie po službe s lopatou a krompáčom 

v uniforme s čiernymi výložkami, alebo po prepustení z väze-

nia neskončilo ani po prepustení do civilu, či na slobodu. Za 

svoje postoje mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pá-

du komunizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie 

a morálne ocenenie v mene spoločnosti Ústav pamäti  národa 

priznáva od roku 2006 a 2009 postavenie účastníkom proti-

komunistického odboja a veteránom protikomunistického od-

boja. Do súčasnosti ich bolo priznaných v prvom prípade 682 

a v druhom 620.  

Akty spojené s odovzdávaním dekrétov účastníkom proti-

komunistického odboja  sa priebežne uskutočňujú vo všetkým 
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 krajoch našej republiky. Pre pamäť národa, aby sa nezabudlo, 

aby sa neopakovalo a na počesť tých, čo mali odvahu vzoprieť 

sa a trpieť. 

 Slávnostné po-

dujatie v Trenčíne 

bolo obohatené 

o kultúrne vystúpe-

nie komorného sú-

boru „Laugarissi-

mo“ a žiačok Zá-

kladnej umeleckej 

školy Karola Pádi-

vého v Trenčíne 

a bolo zakončené 

spoločenským posedením. 

www.tsk.sk 15.05.2014 

pomocná evidencia 330/1/2014 

 

Už po tretíkrát pripravilo trenčianske výstavisko Expo Cen-

trum v dňoch 16. až 18. mája 2014  veľtrh cestovného ruchu 

„Region Tour Expo“. Podtitul 3. ročníka výstavy „Spoznajte 

čaro blízkych regiónov“ napovedá, že toto podujatie sa sústre-

dilo na cestovný ruch najmä na Slovensko, Českú republiku a 

v tomto roku už aj Maďarsko, ktoré sa po prvýkrát predstavilo, 

ako krajina veľkých turistických možností.  

Súbežne s výstavou cestovného ruchu regiónov sa uskutoč-

nil aj „Jarmok remesiel“ a 2. ročník celoslovenskej cukrár-

skej výstavy „Torty & svet pečenia“. Odborným garantom 

podujatia bola Česká centrála cestovného ruchu - CzechTou-

rism a spolu partnermi výstavy boli Trenčiansky samosprávny 

kraj a Zlínsky kraj. Záštitu nad výstavou „Región Tour Expo“ 

prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

http://www.tsk.sk/
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Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek a veľvyslankyňa 

Českej republiky na Slovensku Ing. Lívia Klausová, CSc. 

Na treťom ročníku výstavy sa v samostatnom stánku v pa-

vilóne č. 6 predstavil Trenčiansky samosprávny kraj pod ná-

zvom „Trenčiansky kraj, chuťovka pre turistov“. „Znamená to, 

že máme záujem, aby čo najviac návštevníkov nášho kraja po-

znalo našu nádhernú prírodu, čerstvé minerálne pramene, naše 

kúpele so vzácnou termálnou vodou, historické pamiatky, po-

vesťami opradené hrady a zámky, ako aj ďalšie atraktivity,“ 

povedal pri otvorení expozície predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Chceme, aby náš kraj 

bol krajom, ktorý všetkým „chutí“. Samozrejme obrazne, ale 

na druhej strane máme skutočne regionálne špeciality a jedlá 

zo všetkých kútov kraja, ktoré sa budeme  zozbierať už na vý-

stave. Návštevníci budú môcť prispieť vlastnými receptami 

a zároveň sa zapojiť do súťaže o hodnotné knižné publikácie 

kraja. Zo zozbieraných receptov chceme vytvoriť kuchárku 

regionálnych špecialít tak, aby v nej bolo zastúpených všet-

kých 9 okresov v kraji. Veríme, že oprášime tradičné recepty 

z kraja, ktoré budú inšpiráciou aj pre súčasnú modernú kuchy-

ňu.  Cieľom je vydanie publikácie plnej „chuťoviek z kraja“. 

Predseda si po príhovore opásal zásteru a vlastnoručne nakrá-

jal a ponúkol hosťom i návštevníkom prvú špecialitu, s ktorou 

zaspomínal na svoje detstvo a v rodných Dohňanoch vyrábanú 

pohánkovú babu. S chuťou sa do nej pustila aj mimoriadna 

a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky v Slovenskej 

republike Ing. Lívia Klausová, CSc., ktorá povedala, že „keď 

nastúpila na post veľvyslankyne si predsavzala navštíviť všet-

ky kraje na Slovensku.“ „Považujem za veľmi správne, aby 

ľudia poznali miesta, kde pôsobia a žijú. Takéto výstavy 

a pozvánky do jednotlivých regiónov možno len podporiť. Je 

príjemné vidieť, že hneď oproti stánku Trenčianskeho samo-

správneho kraja je stánok Českej centrály cestovnej agentúry 
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Czech Tourism a neďaleko od nich sa prezentuje mesto a kú-

pele Luhačovice. Sme úzko prepojení, navzájom sa ešte viac 

spoznávame a tým napĺňame ústrednú myšlienku výstavy,“ 

dodala. 

V stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja okrem pred-

sedu Ing. Jaroslava Bašku vítali mnohých vzácnych hostí 

a návštevníkov podpredsedovia Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja Ing. Jozef Trstenský a Ing. Richard Takáč, ako aj 

viacerí poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

www.tssk.sk 16.05.2014 

pomocná evidencia 360/1/2014 

 

„Európska únia roadshow 2014“ so zaujímavým progra-

mom zavítala dňa 19. mája 2014 do Trenčína. Podujatie sa 

uskutočnilo pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do 

Európskej únie a organi-

zovalo ho Zastúpenie 

Európskej komisie na 

Slovensku v spolupráci s 

ďalšími národnými 

a medzinárodnými part-

nermi a v Trenčíne im 

pomocnú ruku podal aj 

Trenčiansky samospráv-

ny kraj a Mesto Trenčín. Na Mierovom námestí v Trenčíne  sa 

od ranných hodín konali zaujímavé  interaktívne hry a súťaže 

pre mladých, diskusie o desaťročnom pôsobení našej krajiny 

v európskom spoločenstve, kde ťahákom bol koncert Roba 

Pappa a Bystríka.  

Na podujatie zavítali vzácni hostia, medzi nimi predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 

vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike 

Dušan Chrenek, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

http://www.tssk.sk/
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Rybníček, rektor Tren-

čianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne doc. Ing. 

Jozef Habánik, PhD., 
poslanci Trenčianskeho 

samosprávneho kra-

ja a ďalší hostia. V Art-

kine Metro v popolud-

ňajších hodinách vyhodnotili súťaž EU City Hunt. Podobné 

zaujímavé podujatia sa uskutočňovali aj v ďalších desiatich 

mestách po celom Slovensku. 

www.tsk.sk 19. mája 2014 

pomocná evidencia 374/1/2014  

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 

20. mája 2014 odvolalo primátora Mesta Trenčín Mgr.  Ri-

charda Rybníčka z funkcie člena predstavenstva spoločnosti 

Trenčianske vodárne a kanalizácie. Na jeho miesto zvolili pos-

lanca Bc. Tomáša Vaňa. Poslanci odporučili, aby Bc, Tomáš 

Vaňo vykonával po Mgr. Richardovi Rybníčkovi aj funkciu 

predsedu. 

Podľa poslanca PaedDr. Daniela Beníčka (Smer-SD) je 

dôvodom odvolania Mgr. Richarda Rybníčka skutočnosť, že 

ako predseda predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne 

a kanalizácie neinformoval dostatočne poslancov mestského 

zastupiteľstva o dianí v spoločnosti, najmä o výpovedi, ktorú 

spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie dala doteraj-

šiemu správcovi vodovodov a kanalizácií - Trenčianskej vo-

dohospodárskej spoločnosti. Poslanec PaedDr. Daniel Bení-

ček má tiež pochybnosti o tom či spoločnosť Trenčianske vo-

dárne a kanalizácie dokáže po Trenčianskej vodohospodárskej 

spoločnosti zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vodovodov 
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a kanalizácií v Trenčianskom okrese a meste Trenčín, obáva 

sa tiež zdražovania vodného a stočného. Táto kauza trvá už od 

novembra 2013. Nikdy sme sa nedozvedeli, že v októbri 2014 

bude vypovedaná zmluva s Trenčianskou vodohospodárskou 

spoločnosťou. My zo zákona máme zabezpečiť zásobovanie 

vodou. Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie dala 

výpoveď Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti pred 

trištvrte rokom a dnes nevedia, ako to budú prevádzkovať. V 

podmienkach eurofondov je, že sa nesmie znížiť odber vody a 

že sa musí napojiť určitý počet odberateľov na kanalizáciu. Ak 

sa tak nestane, prídeme o eurofondy, zdôraznil PaedDr. Daniel 

Beníček. 

Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka dnešné rozhod-

nutie poslancov nespôsobí nič, pretože uznesenie, ktoré prijali 

poslanci sa nedá vykonať a je právne neplatné. Napriek tomu, 

že uznesenie je napísané mizerne, ho vetujem. Osobne som 

presvedčený, že nominovať na post predsedu spoločnosti 

Trenčianske vodárne a kanalizácie bývalého vplyvného člena 

Hnutia za demokratické Slovensko, Bc. Tomáša Vaňa, len do-

tvára tú mozaiku toho, o čo sa vlastne hrá. Trenčianska vodo-

hospodárska spoločnosť je spoločnosť, ktorá sa privatizovala 

za Vladimíra Mečiara, privatizovali ju vplyvní predstavitelia 

Hnutia za demokratické Slovensko, priblížil Mgr. Richard 

Rybníček s tým, že o tom, kto bude predsedom spoločnosti 

Trenčianske vodárne a kanalizácie nerozhoduje mestské za-

stupiteľstvo, ale valné zhromaždenie spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie a poslanci Smeru a Hnutia za demokra-

tické Slovensko si pletú svoje kompetencie. 

Primátor Mgr, Rybníček súčasne dodal, zmluva s Tren-

čianskou vodohospodárskou spoločnosťou sa vypovedala pre-

to, že ešte v roku 2009 sa nedohodlo bývalé vedenie spoloč-

nosti Trenčianske vodárne a kanalizácie so spoločnosťou 

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. Ešte za bývalého 
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predsedu predstavenstva spoločnosti Trenčianske vodárne 

a kanalizácie Ing. Branislava Cellera sa informoval Brusel, že 

vodovody a kanalizácie si bude prevádzkovať sama spoloč-

nosť Trenčianske vodárne a kanalizácie. Na základe toho sa 

získalo zo zdrojov Európskej únie 60 miliónov eúr. Už vtedy 

bolo jasné, že k výpovedi Trenčianskej vodohospodárskej spo-

ločnosti dôjde, ja som už len toto naplnenie z minulosti reali-

zoval, pripomenul Mgr. Richard Rybníček s tým, že cena vod-

ného a stočného sa v najbližšom období meniť nebude. 

www.sme.sk 20.05.2014  

pomocná evidencia 367/1/2014  

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                  

20. mája 2014 bola viac ako búrlivá, ktorá bez 60 minútovej 

prestávky trvala osem a pol hodiny. Pôvodný program roko-

vania s 18 bodmi poslanci hneď v úvode rozšírili o ďalších 5 

bodov. Atmosféra bola napätá počas celého rokovacieho dňa. 

Nechýbali osobné invektívy. Občanom, ktorí požiadali o vys-

túpenie, dali poslanci slovo až na záver zasadnutia zastupiteľ-

stva. 

Trenčianske zastupiteľstvo sa venovalo viacerým dôležitým 

témam. Jednou z nich bola zmena rozpočtu na tento rok 2014. 

Poslanci: 

- súhlasili s finančným krytím asanácie vážne poškodených 

nekrytých tribún futbalového štadióna, 

- finančne vykryli vychádzanie mestských novín mesačníka 

„Info“ do konca roka 2014 s tým, aby sa zachovala naďalej 

mesačná periodicita vydávania; 

- znížili dotáciu Festivalu Pohoda o 4 tisíc eúr a tieto pro-

striedky prerozdelili medzi TJ Družstevník, TJ Záblatie 

a medzi jubilujúce folklórne súbory. Tieto športové druž-

stvá a folklórne súbory už grand dostali; 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13291487&ids=7
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- podporili sumou 45 tisíc eúr hokejových juniorov Dukly 

Trenčín, majstrov Slovenska, hoci Hokejový klub Dukla 

Trenčín Mestu Trenčín dlhuje približne 19 tisíc eúr; 

- Jednou z najdôležitejších zmien rozpočtu na rok 2014 bolo 

vyčlenenie 73.000 eúr na výkup pozemkov, čo umožní na-

pojiť Zlatoveckú ulicu  na nový cestný most a dialnicu.  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne ešte venovalo pozornosť:  

 -  Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2013,  

 - správe z poslaneckého prieskumu realizovaných investič-

ných akcií,  

 - zmenám a doplnkom viacerých všeobecne záväzných na-

riadení  

- a odsúhlasili rozšírenie sobášnych miest o Galériu M. A. 

Bazovského. 

Mesto Trenčín 21.05.2014 

pomocná evidencia 373/1/2014  

 

Dňa 19. decembra 2013 predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Pavol Paška vydal rozhodnutie o vyhlásení volieb 

do Európskeho parlamentu na sobotu dňa 24. mája 2014 na 

území Slovenskej republiky, ktorým sa bude voliť do Európ-

skeho parlamentu 13 poslancov. 

Registrácia kandidátnych listín sa zabezpečuje 45 dní pred 

dňom volieb Ústredná volebná komisia a podľa nich vyhoto-

vujú hlasovacie lístky. Volebná kaucia je 1659 eúr, ktorá sa 

uhrádza na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej re-

publiky.  

Kandidátsku listinu môže predložiť strana zaregistrovaná 

podľa zákona č.85/2005 Z.z. o politických stranách a hnutiach, 

alebo koalícia registrovaných strán. Na kandidátskej listine 

môže byť najviac 13 kandidátov. 

Kandidát na poslanca do Európskeho parlamentu musí spĺ-

ňať vekovú hranicu dovŕšenia 21 rokov.  
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Volieb do Európskeho parlamentu sa môžu občania Slo-

venska, ktorí dovŕšili 18 rokov. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 313/1/2014 

 

Na kandidátskych listinách 29 politických strán do volieb 

Európskeho parlamentu dňa 24. mája 2014 zastupovalo tren-

čiansko – novomesko – myjavský región jedenásť kandidátov. 

Najviac z nich pochádzalo z Trenčína.  

Z Trenčína kandidovalo 7 občanov: 

- Juraj Tilesch, BsBA za stranu TIP, 

- Ing. Peter Baco za stranu Demokratické Slovensko, 

- PhDr. Jozef Hrdlička za Komunistickú stranu Slovenska, 

- Mgr. Adela Maxonová za Slovenskú demokratickú a kres-

ťanskú úniu – Demokratická strana, 

Trenčianske noviny 19.05.2014 

pomocná evidencia 370/1/2014 

 

Vo voľbách do Európskeho parlamentu dňa 24. mája 2014 

sa zúčastnilo 13,05 % voličov zo Slovenska. Títo odovzdali 

svoje hlasy týmto kandidátom: 

- strany Smer – Sociálna demokracia: Maroš Šefčovič, Mo-

nika Flašíková Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka; 

- Kresťansko-demokratického hnutia: MUDr. Anna Zábor-

ská, MUDr. Miroslav Mikolášik; 

- Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie: Ing. Ivan 

Štefanec, Eduard Kukan; 

- strany Obyčajných ľudí a nezávislých osobností: Branislav 

Škripek; 

- strany Most-Híd: József Nagy; 

- strany Slobody a Solidarita: Ing. Richard Sulík; 

- strany NOVA: Jana Žitňanská; 

- Strana maďarskej koalície: Pál Csáky. 
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Tento prehľad potvrdzuje, že ani jeden z navrhnutých kan-

didátov z Trenčína nezískal mandát poslanca Európskeho par-

lamentu. 

Voľby do Európskeho parlamentu v meste Trenčín charakte-

rizuje niekoľko údajov: 

- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov – 46.731  

- počet voličov, ktorým boli vydané obálky – 7.043 

- účasť voličov vo voľbách – 15,07 % 

- počet platných hlasov spolu – 6.796 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 389/1/2014 

 

Rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa uskutočnilo dňa 26. mája 2014 na svojom 4. zasadnutí 

vo svojom štvrtom funkčnom období. Otvoril a viedol ho 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška. 

Po správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na treťom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja poslanci schválili zmenu 

uznesenia č. 636/2013, týkajúceho sa implementácie strešného 

projektu „Fond    mi-

kroprojektov“ z Ope-

račného programu 

cezhraničnej spolu-

práce Slovenskej re-

publiky a Českej re-

publiky 2007 – 2013.  

Ide o zvýšenie  spo-

lufinancovania Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja 

o 2.059 eúr z dôvodu zvýšenia rozpočtu na správu a admini-

stráciu. Správcu na slovenskej strane, celková suma výdavkov 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako hlavného cezhranič-

ného partnera na správu a administráciu projektu tak bude 

predstavovať  35.753,60 eúr, čo je 5 % z celkových oprávne-

ných výdavkov na správu a administráciu projektov. 

Poslanci ďalej schválili:  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o určo-

vaní výšky úhrady nákladov na štúdium na jazykovej škole 

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014, ktorým 

sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012 

o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a o financovaní zá-

kladných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 

cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnic-

kej alebo fyzickej osoby. Trenčiansky samosprávny kraj 

poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, 

žiaka súkromnej 

jazykovej školy, 

dieťa cirkevné-

ho školského 

zariadenia a die-

ťa súkromného 

školského zaria-

denia dotáciu 

najmenej vo 

výške 88 % zo 

sumy, určenej 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pri určení výšky 

normatívu pre 1 poslucháča  jazykovej školy Trenčiansky 

samosprávny kraj zavádza dve vekové kategórie a to: do 
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25 rokov a nad 25 rokov veku a nižšie dotácie pre jazy-

kovú školu. Účinnosť tohto Všeobecne záväzného naria-

denia platí od 1. septembra 2014.  Jeho vydaním sa pred-

pokladá úspora finančných prostriedkov za obdobie účin-

nosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia oproti  

schválenému rozpočtu na rok 2014 vo výške 24.215,67 

eúr.  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2014 o spô-

sobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja poslanci len spresnili 

špecifikáciu zloženia úhrady za poskytované sociálne 

služby, poplatky sa klientom nezvyšujú; 

- uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja bolo zrušené uznesenie Zastupiteľstva Trenčianske-

ho samosprávneho kraja č. 401/2005 zo dňa 27. apríla 

2005, ktorým 

bolo schválené 

zastúpenie 

Trenčianskeho 

samosprávneho 

kraja v rámci 

Spoločného re-

gionálneho za-

stúpenia v Bru-

seli z dôvodu 

úsporných opat-

rení prijatých v dôsledku pretrvávajúceho stavu zhorše-

ného ekonomického prostredia poslanci rozhodli 

o zrušení priameho zastúpenia v kraji. Predpokladaná ús-

pora po ukončení pracovného pomeru zamestnanca 

a nájomnej zmluvy bude cca 96.200 eúr ročne; 
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- Poslanci schválili Záverečný účet Trenčianskeho samo-

správneho kraja za rok 2013 s výrokom „celoročné hos-

podárenie sa schvaľuje bez výhrad“ a zobrali na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra Zastupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja k návrhu záverečného účtu; 

- Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja pre-

rokovalo a schválilo návrhy na upustenia od vymáhania 

nevymožiteľných pohľadávok organizácií v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Zastupiteľstva Trenčianskeho samo-

správneho kraja a schválilo upustenie od vymáhania po-

hľadávok Strednej odbornej školy, Jánošíkova 4, Nové 

Mesto nad Váhom voči dvom dlžníkom v celkovej sume 

9.474,36 eúr. Ide o pohľadávky nevymožiteľné i po vy-

konaní všetkých dostupných zákonných právnych úko-

nov. 

- Zastupiteľstvo Zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja schválilo Plán kontrolnej činnosti Útvaru 

hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja 

na obdobie júl – december 2014. 

www.tsk.sk 26.05.2014 

pomocná evidencia 376/1/2014 
 

Krajský súd v Trenčíne dňa 27. mája 2014 opäť rozhodol, 

že zmluva medzi Mestom Trenčín a „Spoločnosťou Slovakia 

okolo sveta“, ktorá prevádzkuje Televíziu Trenčín je neplatná.  

Konateľ televízie Ing. Peter Hlucháň požadoval od Mesta 

Trenčín zaplatenie zmluvnej pokuty 7.400 eúr za oneskorené 

platby. Zmluvu s Mestom Trenčín podpísala Spoločnosť Slo-

vakia okolo sveta v roku 2001. Primátor Trenčína Mgr. Ri-

chard Rybníček po nástupe do funkcie zmluvu vypovedal, 

pretože ju považoval pre Mesto Trenčín za nevýhodnú. Vypo-

vedal ju na základe viacnásobného porušenia zákona televí-

ziou, ktorý potvrdila Rada pre vysielanie a retransmisiu. Ne-

http://www.tsk/
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13328369&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13328368&ids=6
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skôr Krajský súd v Trenčíne konštatoval, že zmluva je od za-

čiatku neplatná, čo dnes opätovne potvrdil. 

„Je nemysliteľné, aby mesto z verejných financií naďalej pod-

porovalo vysielateľa, ktorý svojím konaním neustále porušuje 

zákon. Dôsledok takéhoto konania je v priamom rozpore s ve-

rejným záujmom,“ odôvodnil vtedy vypovedanie zmluvy pri-

mátor Mgr. Richard Rybníček. 

„Zákon o obecnom zriadení a zákon o majetku obce jasne 

stanovuje, kedy je nutné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 

určité právne úkony. Zmluva o zriadení mestskej televízie je 

takým právnym úkonom, ktorý bolo nevyhnutné schváliť v 

mestskom zastupiteľstve,“ zdôvodnil primátor Mgr. Richard 

Rybníček opätovné rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne. 

Proti rozhodnutiu nie je možné odvolanie. 

Ing. Peter Hlucháň považuje rozhodnutie krajského súdu za 

nespravodlivé, ktoré chce rozanalyzovať so svojím právnym 

zástupcom a v kauze bude pravdepodobne pokračovať. 

www.sme.sk 28.05.2014  

Trenčianske noviny 02.06.2014 

pomocná evidencia 386/1/2014, 405/1/2014 

 

Po personálnych výmenách na Úrade Trenčianskeho samo-

správneho kraja pokračovali zmeny, ktoré avizoval predseda 

Ing. Jaroslav Baška aj v zariadeniach v zriaďovateľskej pô-

sobnosti kraja. K 31. máju 2014 opustilo svoje miesta doho-

dou s Trenčianskym samosprávnym krajom týchto sedem ria-

diteľov krajských kultúrnych zariadení: 

- riaditeľka Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Katarína 

Babičová; 

- riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici 

PhDr. Viera Praženicová; 

- riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. 

Danica Lovišková; 
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- riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku Mgr. Lýdia Bre-

zová; 

- riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne 

Mgr. Vladimír Zvalený; 
- riaditeľka Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Mgr. Sil-

via Myšiaková; 

- riaditeľka Považskej knižnice v Považskej Bystrici Mgr. 

Viera Baničová. 

K 31. máju 2014 opustilo svoje miesta dohodou s Tren-

čianskym samosprávnym krajom týchto sedem riaditeľov kraj-

ských sociálnych zariadení: 

- riaditeľ Centra sociálnych služieb v Slávnici JUDr. Emil 

Gašpárek;  

- riaditeľka Domova sociálnych služieb Zemianske Podhra-

die Ľudmila Václavová;  

- riaditeľ Centra sociálnych služieb „Bôrik“ v Nitrianskom 

Pravne Mgr. Peter Kutiš;  

- riaditeľka Centra sociálnych služieb „Jasienka“ v Myjave 

Alžbeta Smetanová;  

- riaditeľ Centra sociálnych služieb v Partizánskom PhDr. 

Štefan Jambor; 

- riaditeľka Centra sociálnych služieb „Bystričan“ v Považ-

skej Bystrici Ing. Mária Hunanová; 

- poverená riadením Centra sociálnych služieb Trenčín - Juh 

Ing. Teresa Pavlásková. 

Od 1. júna 2014 boli niektorí zo zamestnancov príslušného 

zariadenia dočasne poverení jeho riadením. 

Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslava Bašku budú nasledovať výberové konania na posty 

riaditeľov väčšiny stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-

ti kraja, ktorým končí v tomto školskom roku päťročné voleb-

né obdobie. Zo 43 škôl sa uskutoční výberové konanie v 36 
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stredných školách. Všetky personálne zmeny sledujú zdyna-

mizovanie činnosti školských kolektívov a finančné úspory. 

www.sme.sk 28.05.2014 

pomocná evidencia 388/1/2014  

 

Desať lavičiek pomenovaných po osobnostiach trenčian-

skeho a svetového športu boli dňa 31. mája 2014 symbolicky 

odovzdané do 

užívania. Mestu 

Trenčín ich daro-

vala spoločnosť 

MM Cité, a.s. 

z Bílovíc z Českej 

republiky. 

Počas poduja-

tia venovanému 

„Dňu detí“ si 

mohli Trenčania 

a návštevníci centra mesta prvýkrát posedieť na nových lavič-

kách. Zo žijúcich športových osobností si na svojich lavičkách 

posedeli aj bývalí futbalisti Jozef  Jankech a Vojtech Masný.  

Česká spoločnosť MM Cité, a.s. z Bílovíc lavičky venovala 

Mestu Trenčín. Reno-

movaná česká spoloč-

nosť  sa zaoberá vývo-

jom a výrobou mestské-

ho mobiliára. Jej výrob-

ky sú umiestňované už 

dlhší čas aj na území 

mesta Trenčín či už ide 

o prístrešky mestskej 

hromadnej dopravy, lavičky, smetné koše a podobne. Osadené 

nové lavičky sa stali majetkom Mesta Trenčín. 

na svojich lavičkách si posedeli zľava – futbalisti Jozef Jankech a Vojtech Mosný 
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Na odovzdaní lavičiek do užívania, pomenovaných po výz-

namných športovcoch sa zúčastnil primátor Mgr. Richard 

Rybníček, ktorý pri tejto príležitosti zvýraznil, že osobnosti, 

po ktorých sú lavičky pomenované odsúhlasilo mestské zastu-

piteľstvo. Vyjadril presvedčenie, že lavičky si budeme všetci 

chrániť.  A tak na Mierovom námestí boli osadené lavičky ve-

nované Mariánovi Hossovi, Pavlovi Demitrovi, Róbertovi 

Švehlovi, Vojtechovi Masnému, Slavomírovi Kňazovické-

mu, Jozefovi  Jankechovi, Miroslavovi Hlinkovi, Karolovi 

Borhymu, Danke Bartekovej, pričom najdominantnejšia la-

vička nesie meno po Zdenovi Chárovi.  

Mesto Trenčín 02.06.2014  

pomocná evidencia 409/1/2014 

 

Ing. Andrej Kiska dňa 15. júna 2014 zložil do rúk pred-

sedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty 

Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujal sa funkcie prezi-

denta Slovenskej republiky. Urobil tak na inauguračnej schô-

dzi Národnej rady Slovenskej 

republiky v priestoroch Slo-

venskej filharmónie v Bra-

tislave prednesením predpísa-

ného sľubu danej Ústavou 

Slovenskej republiky: 

„Sľubujem na svoju česť a 

svedomie vernosť Slovenskej 

republike. Budem dbať o blaho 

slovenského národa, národ-

nostných menšín a etnických 

skupín žijúcich v Slovenskej 

republike. Svoje povinnosti 

budem vykonávať v záujme 
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občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. 

Sľubujem.“  

JUDr. Iveta Macejková potvrdila, že Ing. Andrej Kiska zlo-

žil sľub v súlade s ústavou a že sa tak ujal prezidentskej funk-

cie. Prezidenta Ing. Andreja Kisku, ktorý je aj hlavným velite-

ľom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vykonal potom 

prehliadku jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

a zúčastnil sa ekumenickej pobožnosti „Te Deum“ v Katedrále 

sv. Martina. Následne v Prezidentskom paláci prevzal úrad od 

svojho predchodcu JUDr. Ivana Gašparoviča. 

Po oficialitách podával v Prezidentskej záhrade JUDr. An-

drej Kiska slávnostný obed pre ľudí bez domova, seniorov vy-

užívajúcich opatrovateľské služby a mladých ľudí, ktorí vyras-

tali v detských domovoch. Následne položil veniec k pamätní-

ku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opo-

ny na Devíne. 

Oficiálny deň ukončil nový prezident slávnostnou recep-

ciou na Bratislavskom hrade, na ktorú Ing. Andrej Kiska po-

zval okrem predstaviteľov štátnych orgánov, vysokých škôl, 

diplomatického zboru či cirkví aj hostí, ktorí reprezentujú 

úspešné slovenské firmy, start-up komunitu, filantropické a 

mimovládne organizácie, kultúrne inštitúcie, ale aj ľudí, ktorí 

dostali ocenenie „Biela vrana“, rodiny z „Dobrého anjela“, 

zdravotníkov či celosvetovo úspešných študentov.  

Na jeho inauguračnom zozname hostí boli jeho šiesti po-

radcovia a budúci hovorca a ďalší hostia medzi ktorými bolo 

vidieť Zuzanu Čaputovú, Jána Filca, Jozefa Hašta, Alexandru 

Kusú, Mariana Lapšanského, Zuzanu Pechočiakovú, Evu Si-

rackú, Ladislava Snopka, Antona Srholca, Sandru Tordovú, 

Juraja Vaculíka a Ivetu Radičovú. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 440/1/2014 
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Jediným bodom 5. zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja v pondelok 23. júna 2014 bol Návrh na 

refinancovanie existujúcich úverov, vyvolaný zmenou zákona 

č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rokovanie 

otvoril a viedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslav Baška, predmetný návrh predložila vedúca fi-

nančného odboru Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Renáta Ozimová.  

Novela uvedeného zákona  prikazuje vyšším územným cel-

kom a ich rozpočtovým a príspevkovým organizáciám viesť 

všetky účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem účtu, na kto-

rom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je pod-

mienkou úverového vzťahu, ďalej osobitného účtu, ktorý je 

zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov za-

riadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb a oso-

bitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na 

účel správy finančných prostriedkov poskytnutých inými 

právnickými osobami, slúžiacich na riešenie mimoriadnych 

udalostí. 

Trenčiansky 

samosprávny kraj 

prešiel do systé-

mu Štátnej pok-

ladnice dňom 1. 

júna 2014. Tento 

zákonom vynúte-

ný prechod Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja 

z komerčných 

bánk do Štátnej 

pokladnice neumožňuje plniť všetky podmienky z úverových 
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zmlúv a preto začal hľadať možnosti refinancovania svojich 

úverov jedným peňažným ústavom. Pri komplexnom hodnote-

ní účasti, spolupráce a obchodov s komerčnými bankami sa 

najoptimálnejším riešením javí centralizácia úveru v jednej 

bankovej inštitúcii pri najvýhodnejších ekonomických pod-

mienkach. 

Najlepšie podmienky v rámci výberového konania, ktoré sa 

realizovalo formou prieskumu trhu a následne verejným obsta-

rávaním, predložila Československá obchodná banka, a.s. Ak-

ceptujúc novonastavené osobitosti v úverovej oblasti pre 

Trenčiansky samosprávny kraj umožňuje Československej ob-

chodnej banke, a. s. prefinancovať úver vo výške istiny 

56.051.295,34 eúr. Celková úverová angažovanosť Trenčian-

skeho samosprávneho kraja k 30. máju 2014 v rámci troch 

úverových obchodov predstavuje výšku 55.032.170,17 eúr. 

V závislosti od dátumu podpísania úverovej zmluvy na prefi-

nancovanie úveru sa výška čerpaného úveru zníži o splátky is-

tiny, zaplatené podľa splátkového kalendára v úverových ob-

chodoch ku dňu 25. júna 2014. „Prefinancovanie troch úverov 

bude mať priaznivý dopad na zníženie úrokových výdavkov,“ 

zdôraznil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška. „Z titulu zníženia úrokovej marže a poplatku 

za správu úveru dôjde k zníženiu výdavkov približne o 152 ti-

síc eúr ročne oproti terajšiemu stavu.  Vytvorenú rezervu 

chceme využiť na spolufinancovanie projektov z Európskej 

únie, ktorých zásobník práve pripravujeme.“  

Okrem zníženia úrokovej sadzby nová úverová zmluva 

umožňuje predčasné splatenie istiny bez poplatku, počas celej 

doby poskytnutia úveru nie je možná akákoľvek zmena marže. 

Za správu nebude účtovaný poplatok. Poslanci Trenčianskeho 

samosprávneho kraja prijatie úveru od Československej ob-

chodnej banky a. s. schválili. 

www.tsk.sk 23.06.2014 

http://www.tsk.sk/
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pomocná evidencia 441/1/2014 

 

V mesiaci december minulého roka 2013 na poslednom za-

sadnutí mestského zastupiteľstva poslanecký zbor zobral 

z navrhovaných peňazí rozpočtovaných na rok 2014 na tlač 

a distribúciu novín 14 tisíc eur. Najsilnejší poslanecký klub 

Smer – Sociálna demokracia to odôvodnil tým, že noviny zne-

užíva primátor na svoju propagáciu. Šéfredaktorka mesačníka 

Info Eva Mišovičová však s týmto tvrdením nesúhlasla, pre-

tože ako povedala „za rok 2013 mal primátor v mesačníku In-

fo spolu 31 priamych vyjadrení, poslanci mestského zastupi-

teľstva celkom 21. Vzhľadom na to, že primátor je štatutárom 

mesta, tento pomer vyjadrení oboch strán považujem za vyvá-

žený pomer, pretože sa očakáva sa od neho, že sa musí 

k zásadným témam vyjadrovať. Z komunikácie s občanmi sa 

vie, že ich zaujíma aj jeho názor.“  

Z vyjadrenia poslancov na spomínanom decembrovom za-

sadnutí 2014 vyplynulo názorové zjednotenie, že bude stačiť, 

ak mesačník Info bude vychádzať štvrťročne. Lenže týmto 

modelom by ľudia prišli o mesačný prehľad pozvánok na pod-

ujatia v časti „Kam v Trenčíne“, ako aj o nové aktuálne infor-

mácie o dopravných obmedzeniach a inom dianí v meste.. Toto 

obmedzenie vydávania mesačníka Info u občanov zdvihlo vl-

nu nevôle proti rozhodnutiu poslancov. Seniori sa rozhodli vy-

jadriť svoj názor svojimi podpismi v petícii. „Zozbierali sme 

888 podpisov. Mesačník Info koncentruje všetky informácie. 

Žiadny iný časopis ho v tomto nenahradí. Sú tu Trenčianske 

noviny, Echo, ale tam sú len čiastočné informácie a potom tu 

vychádzajú všelijaké iné plátky či už stranícke alebo rôznych 

záujmových skupín,“ povedala organizátorka petície Zdenka 

Búryová.   

Pred novinármi predseda poslaneckého klubu Smer – So-

ciálna demokracia PaedDr. Daniel Beníček sa bránil, že stra-
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na Smer nepovedala, že nechce mesačník Info. Chceli sme, 

aby bolo vyvážené, aby ho primátor nevyužíval na svoju pro-

pagáciu, aby sme tam aj my mali priestor. Mesačník Info si 

občania zaslúžia, ale financované bude inak. Zatrhne sa vydá-

vanie správ z Trenčína v Echu. Mesto Trenčín predložilo pos-

lancom návrh vrátiť mesačníku „Info Trenčín“ 11.500 eúr na 

jeho pravidelné vydávanie v mesačnom intervale. Táto suma 

bola pokrytá z hospodárskeho výsledku za minulý rok 2013. 

Predseda finančnej komisie poslanec Ing. Pavol Kubečka  

navrhol presunúť uvedenú čiastku na výmenu okien v Ma-

terskej škole Kubranská ul. Na vydávanie „Info Trenčín“ pre-

sunúť 5.500 eúr z prezentácie Mesta Trenčín v Echu a doplniť 

chýbajúcich 5.500 eúr z údržby komunikácií. Ing. Pavol Ku-

bečka pred prednesením návrhu povedal, že si spravil u obča-

nov prieskum s otázkou či chcú Echo alebo „Info Trenčín“. 

Všetci sa vyslovili za podporu vydávania mesačníka „Info 

Trenčín“. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 20. mája 

2014 jeho návrh podporilo. Po schválení primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček poďakoval poslancom za Materskú školu 

Kubranská ul., ktorá nutne potrebuje nové okná a ďakujem aj 

za občanov, ktorí z „Info Trenčín“ budú môcť i naďalej čerpať 

pre nich dôležité informácie. 

Info Trenčín 30.05.2014 

pomocná evidencia  416/1/2014 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 24. 

júna 2014 sa skončilo predčasne. Zvolať nové zastupiteľstvo 

musí primátor do dvoch týždňov. 

Je nutné konštatovať, že arogancia poslancov mestského 

zastupiteľstva, teda najmä väčšiny poslancov tohto mesta, za-

znamenala nezvyčajný priebeh, lebo už druhýkrát po sebe sa 

nedokázali dohodnúť medzi sebou, aby boli uznášania schop-

ní. Mal sa okrem iného: 
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- schvaľovať zákaz požívania alkoholických nápojov na ve-

rejných priestranstvách, pretože nám tu bezdomovci robia 

neporiadok v centre mesta; 

- mala sa vyhlásiť súťaž na asanáciu časti tribún futbalového 

štadióna, aby sa v septembri 2014 mohlo začať s ich búra-

nim; 

- malo sa prijať všeobecne záväzné nariadenie o názve ulice 

v jednej mestskej časti, pretože ľudia sa tam už chcú sťa-

hovať; 

- malo aj o ďalších všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré 

sa týkajú obyvateľov mesta.  

Trenčiansky parlament dnes schválil: 

- len zmeny rozpočtu týkajúce sa niektorých investičných 

akcií,  

- návrh na prijatie úveru  

- a majetkové prevody.  

Pred obedňajšou prestávkou povedal primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček, že sa teší až budú nové voľby, lebo úprimne 

povedané, zastupiteľstvo v tomto zložení je skôr pre mesto 

problémom, ako nejakou významnou pomocou. 

Predseda poslaneckého klubu Smer – Sociálna demokracia 

PaedDr. Daniel Beníček v súvislosti s nedodržaním dvadsať 

minútovej prestávky poslancami hodnotí, ako obštrukciu zo 

strany primátora. Počas 20-minútovej prestávky, som si bol 

kúpiť bagetu, keďže som bol obslúžený neskôr, zdržal som sa 

o dve minúty neskôr a bola to práve doba, počas ktorej bolo 

zastupiteľstvo primátorom rozpustené.  

Podľa nezávislého poslanca Patrika Žáka sa z prestávky 

vrátilo iba osem poslancov, čo je podľa neho naozaj výsmech. 

Je to podobné ako predchádzajúce zastupiteľstvo, toto bolo 

opäť fiaskom, nedokázali sme sa zísť v dostatočnom počte. Do 

14 dní musí byť zvolané nové zastupiteľstvo, ktoré bude po-

kračovaním tohto. No, uvidíme, či sa zídu, konštatoval Žák. 
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tasr 25.06.2014 

pomocná evidencia 449/1/2014 

 

Trenčianski poslanci sa stretli na riadnom rokovaní dvakrát. 

Prvé sa uskutočnilo dňa 24.júna 2014, ktoré schválilo: 

-  zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala aj viacerých investičných 

akcií, ktoré by sa mali ešte v tomto roku uskutočniť;  

- uzavretie zmluvy s Tatra bankou na prijatie splátkového 

úveru vo výške  1.300 tisíc eúr so začiatkom mesačného 

splácania 31. január. 2015 do 31. decembra 2024. Finančné 

prostriedky budú použité na realizáciu mestských investič-

ných akcií;  

- odsúhlasenie výpožičky nebytových priestorov v objekte na 

Kožušníckej ulici č. 2 pre Súkromné gymnázium Futurum 

na dobu 20 rokov. Gymnázium doteraz pôsobilo v Zá-

kladnej škole Trenčín, Ulica Na dolinách. V uvoľnených 

priestoroch budú zriadené dve nové triedy pre Materskú 

školu Trenčín Ulica Na dolinách; 

- schválenie prenájmu kancelárskych a skladových priesto-

rov, šatní, Sky boxov, priestorov na rehabilitáciu na Zim-

nom štadióne Pavla Demitru pre Hokejový klub Dukla 

Trenčín na dobu určitú do 31. marca 2015 za 1 euro. Mesto 

Trenčín aj takouto formou podporuje hokejový klub, ktorý 

bude uhrádzať len energie vo výške 350 eúr mesačne. Klub 

bude mestu uhrádzať nájom za reklamné plochy na štadió-

ne od 1. apríla 2014 do 31. augusta 2014 vo výške 1 eura 

a od 1. septembra 2014 do 31. marca 2015 v mesačnej výš-

ke 142,86 eura, čo je o 169 eúr mesačne menej ako 

v minulej sezóne; 

vlastné poznámky 

 

Dňa 26. júna 2014, teda tesne pred začiatkom letných 

prázdnin, v priestoroch novej plavárne  na Ostrove sa uskutoč- 
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nila tlačová konferencia, aby média mohli informovať tren-

čiansku verejnosť, aká je situácia s mestským kúpaliskom. Pr-

vé, čo novinárov prekvapilo bola vysoká tráva, vo napršanej 

vode kúpaliska zdochnuté potkany a na dláždiciach množstvo 

pozostatkov kačacích exkrementov, že si každý novinár  musel 

dávať pozor, aby nezababral svoje topánky.  

Že Mesto Trenčín zostane prvýkrát bez letnej plavárne od 

roku 1934 počas tohoročných prázdnin je známe každému ob-

čanovi. Ale, aké sú ďalšie zámery Mesta Trenčín pre defini-

tívne sprevádzkovanie letnej plavárne, odpovedal primátor 

Mgr. Richard Rybníček. 

Mestská plaváreň postavená priamo pod majestátnym hra-

dom slúžila Trenčanom takmer 80 rokov. Bola príliš blízko 

koľajníc a keď Železnice Slovenskej republiky potrebovali pri 

modernizácii zmierniť ostrú zákrutu v týchto miestach, nová 

železničná trať podľa projektovej dokumentácie preťala areál 

starej plavárne. Železnice ju odkúpili od mesta a vynovený 

bazén minulý rok 2013 asanovali a začalo sa s prípravou sta-

veniska pre novú železničnú trať cez bývalú letnú plaváreň. 

Novú plaváreň mesto postavilo v rekreačnej zóne Ostrov ešte 

v roku 2010, ale chybou krásy bolo, že do novej plavárne sa 

zabudlo projekčne pripraviť a zrealizovať prívod elektrickej 

energie. plynu, vody a kanalizácie, čo je pre kúpalisko dosť 

podstatné.  

Stará plaváreň bola asanovaná po letnej sezóne v septembri 

2013 z dôvodu modernizácie železničnej trate a podľa záväz-

ných dohovorov, ktoré boli uzatvorené medzi Železnicou Slo-

venskej republiky a Mestom Trenčín zastúpené primátorom 

Mgr. Richardom Rybníčkom mala by byť nová plaváreň do-

končená na budúci rok 2015. Do tej doby Trenčania tak budú 

musieť za kúpaním cestovať do okolitých miest – Bánoviec 
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n/B., Trenčianskych Teplíc alebo k susedom do Uherského 

Hradišťa v Českej republike. 

 Aké sú odozvy na danú skutočnosť u obyvateľstva mesta, 

hovoria tri vyjadrenia: manželia Tibor a Jana Klačmanovci 

„My sme na plaváreň nechodievali, ale deti áno. Rady sa cho-

dia kúpať, ale teraz nemajú kam, asi pôjdu len k Váhu. Ako 

mohlo takéto veľké mesto zostať bez plavárne? Je to tragédia, 

jednu zbúrajú a druhú nechajú nedokončenú. Nech sa nikto 

nehnevá, ale to je katastrofa, určite sa to dalo zladiť tak, aby 

jedno nadväzovalo na druhé.“ Zdenek Hikl si zaspomínal, keď 

ako pracovník firmy v roku 2000, ktorá starú mestskú plavá-

reň zrekonštruovala a namontovala drahý nerezový bazén. Ve-

ru nebolo mu všetko jedno, keď videl, ako po 13 rokoch sa ba-

zén likviduje. Na kúpalisko teraz chodím do blízkych Báno-

viec n/B. Je len málo ľudí, ktorým neprekáža, že Trenčín zos-

tal bez letnej plavárne. Skutočnosť nevadí  napríklad Kristíne 

Chrastinovej, ktorá nemá rada mestské kúpaliská a radšej cho-

dí na Zelenú vodu pri Novom Meste nad Váhom, čo sú vlastne 

prírodné jazerá pri Váhu, ktoré vznikli po ťažbe štrku. 

Dnes je na novú plaváreň na Ostrove smutný pohľad. Je tu 

jeden 25-metrový bazén, tri menšie. Sú tu tobogany a šmýkač-

ky, ale všetko je už štyri roky nefunkčné. V bazénoch je daž-

ďová voda, v ktorej sa kúpu divé kačky, areál kúpaliska zaras-

tá burinou a kríkmi. Aby mohlo nové letné kúpalisko slúžiť 

verejnosti, je potrebné vybudovať parkoviská, zrekonštruovať 

most na Ostrov, priviesť sem elektrinu, plyn, vodu a kanalizá-

ciu. Tieto práce by mali podľa dohody s Mestom Trenčín za-

platiť Železnice Slovenskej republiky.  

Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlí-

ková informovala, že „Vo štvrtom štvrťroku 2014 sa plánuje 

začiatok prác na rozšírení mosta na Ostrov s výstavbou lávok 

pre peších a cyklistov. Následne sa začne s dobudovaním po-

trebných inžinierskych sietí a parkoviska pre novú plaváreň. 
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Plánovaný predpoklad ukončenia stavebných prác je máj 

2015.“ 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček je pre-

svedčený, že budúcu letnú sezónu v roku 2015 si Trenčania 

budú môcť užívať novú plaváreň. A zároveň dodal, že to bude 

asi najdrahšia plaváreň v strednej Európe. Doteraz stála mesto 

približne 7,3 milióna eúr, ďalších 700 tisíc eúr bude musieť 

mesto zaplatiť za finálne práce na budúci rok 2015. K tomu 

treba pripočítať približne 4 milióny eúr, ktoré zaplatia železni-

ce na rekonštrukciu mosta a prívod inžinierskych sietí, bez 

ktorých by areál nemohol fungovať. Celková suma nákladov 

dosiahne približne 12 miliónov eúr. Pre Mesto Trenčín je naj-

dôležitejšie len dokončiť, čo tu zostalo z minulého volebného 

obdobia. Na výstavbu plavárne v iných priestoroch nemá 

Trenčín ani pozemky, ani peniaze,“ dodal Mgr. Richard Ryb-

níček.  

Cez letné obdobie pre Trenčanov sa ponúka náhrada za let-

nú plaváreň, najbližšie dostupné jazero na Opatovskej doline, 

ktoré sa nachádza pri horskom hoteli. Jeho vlastník pred ča-

som vložil nemalé prostriedky na to, aby tento priestor spĺňal 

všetky hygienické a technické podmienky na užívanie. Z tohto 

dôvodu bolo jazero vypustené, dno vyčistené, dezinfikované 

a napustená čistá voda. Okrem toho pribudlo detské ihrisko, 

prezliekacie kabíny, opaľovacie terasy, nové sprchy, bufety a 

toalety. Nakoniec je dobrou správou komunikačné priblíženie 

Opatovskej doliny s mestom Trenčín novou linkou mestskej 

hromadnej dopravy č. 121. Záujem o tento priestor je, čo po-

tvrdzuje návštevnosť cez víkend, keď prišlo sem okolo 1000 – 

1500 návštevníkov. Predpokladá sa, že počas teplých dní 

o prázdninách sa návštevnosť zvýši dvojnásobne až trojnásob-

ne. Novotou bude zavedenie vstupného 2,50 eura pre dospelé-

ho a 1,50 eura pre dieťa.  

pravda.sk 26.06.2014  
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pomocná evidencia 456/1/2014 

 

S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky sa uskutočnila dňa 27. júna 2014 v čase od 

07.00 hod. do času ukončenia školského vyučovania na teritó-

riu Krajského riaditeľstva  Policajného zboru Trenčín vykona-

ná celoslovenská osobitná kontrola so zameraním na ochranu 

školskej mládeže na cestách priľahlých k základným školám 

a v ich blízkosti.  

Okrem uvedeného zamerania policajti venovali pozornosť: 

- kontrole používania bezpečnostných pásov a zádrž-

ných systémov,  

- kontrole dodržiavania ustanovených alebo obmedze-

ných rýchlostí jazdy, 

- kontrole dodržiavania základných povinností vodiča, 

- kontrole dodržiavania zákazu požívania alkoholu 

a iných návykových látok, 

- úplnosti a pravosti dokladov potrebných na vedenie 

a prevádzku motorových vozidiel, 

-  pátraniu po osobách, veciach a vozidlách. 

Počas celoslovenskej osobitnej kontroly bolo zistených cel-

kom 45 priestupkov,  z toho 18 bolo vybavených v blokovom 

konaní, 26 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 1 

priestupok bude predložený príslušnému správnemu orgánu. 

 Rýchlosť prekročilo 9 vodičov a 1 vodič telefonoval. Zis-

tený bol aj 1 prípad požitia alkoholu u cyklistu. Bez ustanove-

ného osvetlenia motorového vozidla jazdil 1 vodič.   

OR PZ SR Trenčín 27.06.2014 

pomocná evidencia 453/1/2014 

 

Ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa 

uskutočnilo dňa 30. júna 2014, ktoré prijalo tieto uznesenia: 
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- odsúhlasili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na búranie 

nekrytých tribún mestského futbalového štadióna s predpo-

kladanou hodnotou zákazky maximálne vo výške                 

87.500 eúr bez DPH; 

- poslanci odsúhlasili zahájenie procesu zmeny územného 

plánu súvislosti s plánovanou výstavbou „Terminálu“, 

v rámci ktorého sa preverí spôsobilosť územia na dané vy-

užitie. „Terminál“ by mal zasahovať do 6 mestských blo-

kov, čím ide o špecifický prípad, ku ktorému existujú rôzne 

odborné názory;  

- poslanci odsúhlasili a obyvatelia nepomenovanú ulicu 

v mestskej časti Západ na Hroznovú ulicu;  

- poslanci odsúhlasili vystúpenie Mesta Trenčín z Únie miest 

Slovenska; 

- schválenie všeobecne záväzného nariadenia používaní al-

koholu na verejných priestranstvách. Zákaz neplatí: 

a) počas silvestrovskej noci od 20. do 4. hodiny; 

b) počas verejných kultúrnych, spoločenských, športových 

a turistických podujatí, na ktorých organizácii sa mesto 

podieľa alebo na ich organizovanie vydalo súhlas; 

c) na mestom povolené letné terasy. 

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia 473/1/2014 

 

Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa dňa                   

7. júla 2014 uskutočnilo 6. zasadnutie Zastupiteľstva Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, na ktorom poslanci schválili 

ďalšie dôležité dokumenty, potrebné na skvalitnenie činnosti 

úradu a jeho organizácií. Rokovanie otvoril a viedol predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška.  

Po správe z kontroly plnenia uznesení prijatých na 4. a 5. 

zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

poslanci ako schválili: 
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- návrh na zmenu organizačnej štruktúry Útvaru hlavného 

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na kaž-

dom oddelení útvaru sa ruší jedna pracovná pozícia - od-

borný pracovník. Celkový počet zamestnancov na tomto 

útvare sa znižuje z 12 na 10 zamestnancov. Zmena nadobú-

da účinnosť dňom 8. júla 2014;  

- návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. Podľa par. 19 a) ods. 5 zákona 

hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo na šesť rokov. 

Voľba sa musí vykonať počas posledných 60 dní funkčné-

ho obdobia súčasného hlavného kontrolóra Ing. Richarda 

Horvátha. To znamená, že voľba sa má vykonať najneskôr 

29. októbra 2014, kedy výkon jeho funkcie  zaniká. Ďalšie 

plánované zasadnutie sa má uskutočniť 29. septembra 

2014, z toho dôvodu je vhodné vykonať voľbu hlavného 

kontrolóra práve na septembrovom zasadnutí. V zmysle 

platnej právnej úpravy zastupiteľstvo vyhlási deň konania 

voľby na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým 

najmenej 40 dní pred dňom konania voľby hlavného kon-

trolóra v zastupiteľstve, teda najneskôr 20. augusta 2014. 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať 

svoju písomnú prihlášku do podateľne Úradu Trenčianske-

ho samosprávneho kraja najneskôr 14 dní pred dňom kona-

nia voľby, t. j. najneskôr do 16. septembra 2014 v zalepenej 

obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlav-

ného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja s poz-

námkou „Neotvárať“.  Voľbu  vykonajú poslanci tajným 

hlasovaním;  

- návrh na zrušenie piatich uznesení Zastupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja prijatých v rokoch 2003 až 

2012 a to z dôvodu neaktuálnosti, nevykonateľnosti, zosú-

ladenia konkrétnych uznesení so stavom platných právnych 
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predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že uznesenie možno 

v zásade zrušiť uznesením toho istého orgánu;  

- návrh Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. Základnými východiskami nových Zá-

sad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja je zosúladenie postupov a úkonov pri nakladaní 

s majetkom samosprávneho kraja s platnou legislatívou. 

Predovšetkým ide o praktické poznatky správcov majetku 

ale aj Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, hlavne 

pri prevode vlastníctva a nájme majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Nové zásady upravujú postup pri 

uzatváraní nájomných zmlúv úplne novým spôsobom, kto-

rý je obdobný ako pri predaji majetku Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Taktiež upravujú kompetencie Zastupiteľ-

stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, riaditeľa Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja a správcov majetku Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, kde došlo k prerozdeleniu 

a vyjasneniu týchto kompetencií. Pri prevodoch a nájme 

majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zavádza 

použitie elektronických aukcií za predpokladu, že sú aspoň 

dvaja uchádzači. Účelom takéhoto postupu je maximalizá-

cia odplaty za prevod a nájom majetku Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja.  Nové  zásady sa dotýkajú aj spôsobov 

výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov 

a majetkových podielov na právnických osobách založe-

ných Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo v ktorých 

má Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle ustano-

vení osobitných predpisov postavenie ovládajúcej osoby 

alebo rozhodujúci vplyv. Okrem uvedených zmien je tak-

tiež v Zásadách upravený nový inštitút koncesného majetku 

a postup schvaľovania koncesných zmlúv na uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytovanie služby uzatváraných 
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podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov, ako aj inštitút prioritného majetku, ktorý 

Trenčianskeho samosprávneho kraja vkladá do spoločného 

majetku;  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2014 o posky-

tovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na podporu rozvoja vidieka na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Toto Všeobecne záväzného nariade-

nia upravuje podmienky poskytovania dotácie z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja verejno-súkromným 

partnerstvám (VSP) majúcich sídlo na území Trenčianske-

ho samosprávneho kraja. Predmetom dotácií je podporovať 

rozvoj vidieka prostredníctvom aktivácie územia v zmysle 

prístupov Leader (spájanie aktivít podporujúcich hospodár-

sky rozvoj vidieka) a Clld (miestny rozvoj vedený komuni-

tou). Trenčianskeho samosprávneho kraja v programova-

com období 2007-2013 podporil verejno-súkromné partner-

stvá celkovou sumou 132 tisíc eúr. V programovacom ob-

dobí 2014 – 2020 budú verejno-súkromné partnerstvá 

predkladať cez Program rozvoja vidieka stratégie rozvoja 

Clld, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidie-

ka Slovenskej republiky vyhodnotí a každému verejno-

súkromnému partnerstvu po udelení štatútu poskytne 

15.000 eúr. Cieľom schváleného všeobecne záväzného na-

riadenia podporiť vznikajúce prípadne existujúce verejno-

súkromné partnerstvá, aby bolo v rámci Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja predložených čo najviac kvalitných 

stratégií, ktoré uspejú pri schvaľovaní Ministerstvo pôdo-

hospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

V rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja je na účel 

podpory rozvoja vidieka v rámci prístupu Leader/CLLD 

vyčlenených 25.000 eúr; 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o poskytovaní sta-

rostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym sa-

mosprávnym krajom podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov a to z dôvodu novely zákona č. 305/2005 

Z.z. zákonom č. 180/2011 Z. z., ktorý menil a dopĺňal via-

cero zákonov. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda 

účinnosť dňom 1. augusta 2014; 

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014, ktorým 

sa ruší Stredná odborná škola, Jánošíková 4, Nové Mesto 

nad Váhom a Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové Mesto 

nad Váhom ako jej súčasť. Zrušením Strednej odbornej 

školy prechádza všetok majetok, práva a povinnosti dňom 

1. septembra 2014 na Strednú odbornú školu obchodu 

a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom. 

Návrh bol odsúhlasený Ministerstvom školstva Slovenskej 

republiky;  

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014, ktorým 

sa ruší školské zariadenie s názvom Škola v prírode Patro-

vec. Návrh bol odsúhlasený Ministerstvom školstva Slo-

venskej republiky; 

- V zmysle zákona o samospráve vyšších územných celkov 

poslanci schválili plán činností zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na 2. polrok 2014 

a zobrali na vedomie informatívnu  správu o zdravotníc-

kych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja;  

- Oboznámili sa tiež s opatreniami, prijatými v jednotlivých 

nemocniciach na zlepšenie nepriaznivej ekonomickej situá-

cie od nástupu nového vedenia Trenčianskeho samospráv-

neho kraja a ich dopad na ekonomickú situáciu nemocníc 

v 1. štvrťroku 2014; 
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tsk.sk 07.07.2014 

pomocná evidencia 472/1/2014 

 

Od tragického pádu „O2 Arény“ na hudobnom festivale 

„Pohoda 2014“ uplynulo v piatok 18. júla 2014 už päť rokov, 

pri ktorej počas silnej búrky sprevádzanej silným vetrom sa 

zrútil stan, ktorý postavila nemecká spoločnosť Landauer – 

Weihnachtscircus, pod ktorým na mieste zahynul 29-ročný 

muž z Piešťan, ďalších 11 osôb utrpelo ťažké a 35 ľahké zra-

nenia. Na následky zranení zomrela v októbri 2009  19-ročná 

dievčina z Omšenia. 

V kauze padlo zatiaľ len súdne rozhodnutie o odškodnení, 

pojednávanie v trestno-právnej veci ešte ani nevytýčili.  

Rok 2009 bol podľa organizátora festivalu Michala Kaš-

čáka smutnou súčasťou histórie festivalu. „Prebehlo niekoľko 

pojednávaní v občiansko-právnom spore, ktorý sa vedie s ne-

meckým dodávateľom. Bohužiaľ, doteraz nebolo vytýčené po-

jednávanie v trestno-právnej veci. Pán Bossert (majiteľ spad-

nutého stanu - pozn. tasr) ukázal veľkú mieru arogancie a ne-

záujmu o celé toto nešťastie,“ skonštatoval Michal Kaščák s 

tým, že podľa jeho informácií sa Bossert vyhýba vypočutiu a 

naťahuje čas. Táto kauza je vážna vec, ktorá sa nemôže za-

miesť pod koberec. „Verí, že naše orgány sa budú usilovať, 

aby sa celá vec doriešila aj súdne. Určite sú tam nejaké snahy 

o natiahnutie času, ja ale verím našim orgánom aj vyšetrovate-

ľom, aj súdnej moci, že to dotiahnu do konca. Verím aj tomu, 

keďže Slovensko aj Nemecko sú súčasťou Európskej únie, že 

sa podarí vypočuť pána Bosserta,“ zdôraznil Kaščák.  

Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pa-

vol Kudlička, slovenskí policajti prostredníctvom právnej 

pomoci požiadali ešte v októbri 2013 nemeckú políciu o opä-

tovný výsluch obvineného, ale do dnešného dňa výsledok ne-

dostali. Prípad je v štádiu vyšetrovania. 
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Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity na základe 

expertízy torza stanu vydal posudok, podľa ktorého mal stan 

nesprávne ukotvenie viazacích pásov strešnej plachty, ne-

správne vedenie viazacích pásov v rozpore s technickou prí-

ručkou, chýbajúce spojovacie prvky na pripojenie nosného 

prstenca stanovej strešnej krytiny a chýbajúce bočné steny.  

V júni 2010 obvinila polícia majiteľa stanu z Nemecka zo 

všeobecného ohrozenia. Hlavným dôvodom bolo nedodržanie 

projektovej dokumentácie predpísanej k výstavbe stanu.  

Okresný súd v Trenčíne vydal ešte koncom novembra 2009 

platobný rozkaz, ktorým uložil žalovanému, aby zaplatil ža-

lobcovi 6.638,78 eúr a náhradu trov konania 398 eúr. Nemec-

ká spoločnosť Landauer -Weihnachtscircus GmbH podala v 

decembri 2009 proti platobnému rozkazu súdu odpor. 

Pojednávanie v kauze tragédie pokračovalo naposledy na 

Okresnom súde v Trenčíne 25. januára 2012. Pojednávanie 

odročili, pretože naň neprišiel štatutár nemeckej firmy Bossert. 

Súdny spor tak ani po piatich rokoch nie je ukončený.  

Podľa hovorcu Krajského súdu v Trenčíne vytýčili v kauze 

šesť termínov pojednávania. Rozhodnutie súdu v tejto právnej 

veci závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné 

znalosti, preto do konania pribrali Ústav súdneho inžinierstva 

Žilinskej univerzity v Žiline. Ide o skutkovo aj právne zložitú 

vec, ktorá si vyžaduje náročné znalecké dokazovanie. Znalec-

ký ústav podal znalecký posudok, ku ktorému účastníci kona-

nia vzniesli celkom 16 otázok, preto bolo potrebné vypracovať 

doplnok k znaleckému posudku. Doplnok k znaleckému po-

sudku už súd doručil právnym zástupcom účastníkov a vytý-

čený bude ďalší termín pojednávania, skonštatoval hovorca 

Krajského súdu v Trenčín Roman Tarabus. 

www.sme.sk 17.07.2014 

pomocná evidencia 494/1/2014 
 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13392631&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13392630&ids=6
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predseda TSK Ing. J. Baška podpisuje Dohodu s turistami a cyklistami 

Pokračovanie v projekte budovania Vážskej cyklotrasy, 

zveľaďovanie, obnova aj budovanie nových turistických a 

cyklistických trás majú byť výsledkom „Dohôd o spolu-

práci“, ktoré uzavrel Trenčiansky samosprávny kraj s Klu-

bom slovenských turistov  a Slovenským cykloklubom a 

svojimi podpismi potvrdili 21. júla 2014 pred Úradom Tren-

čianskeho samosprávneho kraja predseda Ing. Jaroslav Baš-

ka, predseda Klubu slovenských turistov Peter Dragúň a 

predseda Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký. 

„Prostredníctvom podpísaných dohôd chceme podporovať 

zdravý životný štýl a rozvoj cestovného ruchu v kraji za úzkej 

spolupráce s oboma organizáciami. Budeme ich aj finančne 

podporovať, každý rok dostanú príspevok na značenie turistic-

kých chodníkov a cyklotrás či na budovanie nových,“ uviedol 

bezprostredne po podpise dohody Ing. Jaroslav Baška. 

Podľa Ing. Jaroslava Bašku spojenie síl prinesie efektívnej-

šiu prácu, lepšie a hmatateľnejšie výsledky v oblasti turizmu v 

kraji. Verím, že spolupráca bude v budúcnosti rozšírená aj o 

spoločné možnosti čerpania finančných prostriedkov z euro-

fondov, čo dopomôže rozvoju cestovného ruchu v kraji. Tren-

čiansky kraj má 

v súčasnosti 1200 km 

značených cykloturis-

tických trás. Prvé zna-

čené cyklotrasy boli 

zaznamenané v roku 

2000 a po tomto roku 

nastal obrovský roz-

mach. Žiaľ, v nasledu-

júcich rokoch nás 

ostatné kraje predbeh-

li. Preto nás teší, že s 

príchodom nového predsedu nastal pozitívny zlom, ktorý nás 
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môže posunúť opäť vpred. Máme čo robiť, preto sa tešíme na 

spoluprácu a obnovu a zveľadenie cyklotrás v našom kraji, 

ozrejmil predseda Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký. Spo-

luprácu uvítal aj predseda Klubu slovenských turistov Peter 

Dragúň, podľa ktorého turisti na základe dohody plánujú za-

chovať a doplniť viac ako 1700 km značených turistických 

chodníkov. Vzniká nový trend - certifikácia turistických chod-

níkov a doplnenie služieb pre turistov, budovanie rozhľadní a 

podobne. Máme veľa 

nápadov, postupne sa 

dohodneme na spo-

ločných prioritách. 

Podpis dohody so 

Slovenským cyklok-

lubom je ďalšou dô-

ležitou etapou na ces-

te k vybudovaniu pro-

jektu s pracovným 

názvom „Vážska 

cyklotrasa. V najbližších týždňoch sa začne v zmysle dohody 

spracovávanie štúdie realizovateľnosti a projektovej dokumen-

tácie pre územné rozhodnutie. 

Obsahom každej Dohody o spolupráci je osem článkov, v 

ktorých sú definované predmety spolupráce zúčastnených 

strán. Mimo iného ide o ochranu historických a kultúrnych 

pamiatok, podporu a vytváranie podmienok pre turistiku, res-

pektíve cykloturistiku, táborenie a pobyt v prírode, podporu 

cestovného ruchu či spoznávania krajiny. 

www.sme.sk 23.07.2014 

pomocná evidencia 498/1/2014 

 

Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povsta-

nia predstavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja prejavi-
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li úctu a vďaku takmer pol stovke priamych účastníkov proti-

fašistického odboja z celého Trenčianskeho kraja. 

„Slovenské národné povstanie nestráca ani po sedemdesia-

tich rokoch nič zo svojho hrdinstva. Práve naopak. Dnes sa 

nám zdajú jeho obrysy zreteľnejšie, jeho zmysel jasnejší,“ za-

čala spomienkovú slávnosť moderátorka Mgr. Viera Slivová 

z Trenčianskeho osvetového strediska.  

Víťazstvo protifašistickej koalície nad fašistickým Nemec-

kom a jeho spojencami sa nerodilo ľahko. Vyžiadalo si obrov-

ské úsilie a viac ako 50 miliónov ľudských obetí. Na území 

Slovenska je po-

chovaných viac ako 

60 tisíc vojakov 

Červenej armády, 

viac ako 10 tisíc 

rumunských voja-

kov a 1736 prísluš-

níkov 1. českoslo-

venského armádne-

ho zboru. Výz-

namný podiel v boji 

proti fašizmu a na oslobodení našej vlasti majú aj príslušníci 

československého domáceho a zahraničného odboja. Desiatky 

vojnových cintorínov, na ktorých odpočívajú naši oslobodite-

lia, nám tieto pohnuté dejinné udalosti aj dnes pripomínajú. 

„Trenčiansky kraj, rodisko Ľudovíta Štúra, Alexandra Dub-

čeka a Milana Rastislava Štefánika, bol vždy pokrokový a má 

bohaté odbojové a revolučné tradície. 

V našom kraji, aj priamo v okolitých ho-

rách, mnoho odvážnych ľudí vzdorovalo 

fašistickej ideológii  a zverstvám nezmy-

selnej vojny. Pôsobili tu partizánske brigá-

dy a oddiely  s desiatkami, neskôr stovkami Ing. Jaroslav Baška 
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dobrovoľníkov,  ďalší obyvatelia  im hrdinsky pomáhali,“ pri-

hovoril sa prítomným predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Jaroslav Baška. V tejto súvislosti pripomenul zá-

kon, ktorý vláda  Slovenskej  republiky prijala  počas  jeho pô-

sobenia vo 

funkcii ministra obrany: „Som rád, že sme našli finančné pro-

striedky pre všetkých priamych účastníkov protifašistických 

bojov a že dostávate finančný príspevok, ktorý je vyjadrením 

vďaky za vašu silu, odhodlanie a odvahu postaviť sa proti 

mocnému nepriateľovi. Vzdávame vám hold za to, že už se-

dem desaťročí žijeme v mieri a bezpečí. Pevne verím, že  tieto 

udalosti sú odkazom a že už nikdy nebude na území krajín Eu-

rópskej únie žiadna vojna a budeme žiť v mieri.“ 

Prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky  Ing. To-

máš Švec povedal, že „Trenčiansky kraj patril v odboji medzi 

tie najsilnejšie a najväčšie. Na to nikdy ne-

zabúdame. Priami účastníci sa v tejto dobe 

dožívajú vysokého veku, niektorí, ktorí aj 

prežili ťažké boje, už medzi nami nie sú. 

Sme vďační všetkým, ktorí sa odboja zú-

častnili. Tým sa to však neskončilo. Sedemdesiat rokov sa po-

dieľali na budovaní a rozvíjaní tejto krajiny. Čo bolo za vojny 

zbúrané, znova pos-

tavili. Postavili nové 

školy, nemocnice, 

podniky a vytvorili 

krásnu Slovenskú 

republiku a najkrajší 

- Trenčiansky kraj.“ 

Okrem iného vy-

zdvihol snahu pria-

mych účastníkov 

protifašistických bo-

Ing. Tomáš Švec 

Ing. Jaroslav Baška pri oceňovaní priamych účastníkov SNP 
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jov o vybudovanie pamätníkov na Jankovom Vŕšku, Rohu, 

Brezine, v Lehote pod Vtáčnikom a ďalších miestach, ktoré 

pravidelne v tomto období navštevuje aj delegácia Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. 

Ing. Jaroslav Baška, podpredseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jozef Trstenský a prezident Zväzu voja-

kov Slovenskej republiky Ing. Tomáš Švec odovzdali červené 

ruže ako symbol mieru, ďakovné listy a knihy o Trenčianskom 

samosprávnom kraji nielen priamym účastníkom protifašistic-

kého odboja, ale aj funkcionárom Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov. 

Na ďakovných listoch boli uvedené slová armádneho gene-

rála Ludvíka Svobodu: „Nikdy nezabudnime, ako ľahko sme 

slobodu stratili a ako ťažko a za akú cenu veľkého úsilia 

a veľkých obetí sme ju dobýjali späť.“  

Na záver si prítomní v nostalgickej atmosfére za hudobné-

ho doprovodu Ladislava Žiška a Dany Hrušovskej účastníci 

Slovenského národného povstania spoločne zaspievali „Parti-

zánsku pieseň“.  

Doplňujúce informácie o protifašistických jednotkách 

v Trenčianskom kraji. 

- K najvýznamnejším protifašistickým jednotkám počas Slo-

venského národného povstania v Trenčianskom kraji patrila 

4. taktická skupina s krycím menom „Muráň“, ktorá ope-

rovala v Prievidzi, Ráztočne, Handlovej, Kremnici 

a v Tajove. Veliteľom bol podplukovník Ján Malár, neskôr 

plukovník Mikuláš Markus a nakoniec Pavol Kuna. Pri-

bližne 5000 mužov zabezpečovalo obranu v smere Topoľ-

čany – Zemianske Kostoľany – Prievidza- Ráztočno – 

Sklené a tiež Ilava – Zliechov – Zemianske Kostoľany, ako 

aj priestor Malé Bielice – Veľké Bielice – Zemianske Kos-

toľany – Nováky – Prievidza – Kľačno – Nitrianske Pra-

vno. Tvorili ju 31. až 34. prápor 4. pešieho pluku, čata tan-
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kov, rota protitankových kanónov, rota leteckého personá-

lu, čata protilietadlových diel a mínometná čata.  

- Ďalej v Trenčianskom kraji pôsobila 2. Československá 

partizánska brigáda J. V. Stalina s veliteľom Iljom Da-

nielovičom Dibrovom a generálom Brunovským, ktorá 

operovala v priestoroch Myjava – Brezová pod Bradlom – 

Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Bošáca.  

- Zabudnúť nesmieme ani na významnú partizánsku brigá-

du Jána Žižku s veliteľom Teodorom Polom. Brigáda 

s počtom 900 – 1600 partizánov pôsobila v priestore Bá-

novce nad Bebravou – Trenčín – Považská Bystrica a úzko 

spolupracovala s partizánskymi skupinami v Strážov-ských 

vrchoch.  Ich pôsobenie a obete pripomína pamätník Jan-

kov Vŕšok – Uhrovec.  

www.tsk.sk 18.08.2014 

pomocná evidencia 541/1/2014 

 

V piatok dňa 22. augusta 2014 na zasadnutí Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne oznámili vystúpenie z poslaneckého 

klubu trenčianski pos-

lanci Smeru – Sociál-

na demokracia Pa-

edDr. Daniel Bení-

ček, František Ko-

ronczi a Ing. Mário 

Krist.  

PaedDr. Daniel 

Beníček zároveň ab-

dikoval aj na funkciu predsedu poslaneckého klubu. Svoje vy-

stúpenie označil ako protest proti politike regionálnych štruk-

túr strany Smer – Sociálna demokracia a jej dopad na Mesto 

Trenčín. „Komunálna politika sa má robiť pre občanov. Sme 

poslanci, ktorí by mali zosúladiť záujmy strany a obyvateľov. 

http://www.tsk.sk/
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Ak to je len o politike a o niečom inom, ako o ľuďoch, ja som 

zásadne proti,“ vysvetlil PaedDr. Daniel Beníček. Ďalej dodal, 

že „ponúkol svoje členstvo v mestskej rade, rovnako aj na 

ďalšie funkcie a to pred-

sedu výboru mestskej čas-

ti a predsedu komisie 

športu.“ Svoje ďalšie pô-

sobenie v Smere nešpeci-

fikoval. Ako sa k jeho ab-

dikácii postaví strana 

Smer nevedel povedať. 

Predpokladá, že ho z nej 

vylúčia. „Ja nemám problémy so stranou, ale myslím si, že tie 

dopady na Mesto Trenčín by sa mali riešiť inak,“ uzavrel Pa-

edDr. Daniel Beníček. Zároveň oznámil. že v nasledujúcom 

volebnom období už za poslanca mestského zastupiteľstva 

kandidovať nebude.  

Predseda okresnej organizácie Smeru – Sociálna demokra-

cia v Trenčíne Michal Moško na reakciu svojich poslancov 

reagoval, že každý člen Smeru má právo slobodne sa rozhod-

núť. Doteraz nie sú známe dôvody, prečo pán PaedDr. Daniel 

Beníček vystúpil z poslaneckého klubu, povedal Michal Moš-

ko. 

V komunálnych voľbách v roku 2010 získal Smer v tren-

čianskom mestskom za-

stupiteľstve v 25-členom 

zastupiteľstva mal 13 

poslancov, teda mal 

nadpolovičnú väčšinu 

poslaneckých kresiel,.  

Keďže pred dvoma 

rokmi vystúpil z klubu 

aj strany Smer poslanec 
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JUDr. Ján Kanaba a na mestskom zastupiteľstve dňa 22. au-

gusta 2014 vystúpením ďalší troch poslancov z klu-bu, klesol 

ich počet za Smer – Sociálna demokracia na deväť, čím strana 

Smer – Sociálna demokracia tak prišla o väčšinu v mestskom 

zastupiteľstve.  

www.sme.sk 22.08.2014 

pomocná evidencia 551/1/2014 

 

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček sa dňa  

23. augusta 2014 oženil. V priestoroch Farského kostola Na-

rodenie Panny Márie pod Trenčianskym hradom si zobral dl-

horočnú priateľku Lu-

ciu. Obrad sa konal v 

úzkom kruhu rodiny, 

najbližších priateľov, 

spolupracovníkov z 

mestského úradu a čle-

nov hudobnej skupiny 

„Bez ladu a skladu“, 

v ktorej v začiatkoch 

hral ženích na bicie. Následne po svadobnom obrade sa sva-

dobní hostia presunuli na Trenčiansky hrad. Mgr. Richard 

Rybníček sa s novomanželkou spoznal v lete 2010 po tom, ako 

sa z Bratislavy vrátil do Trenčína.  

www.novycas.sk 23.08.2014 

pomocná evidencia 550/1/2014 

 

Dňa 26. augusta 2014 sa uskutočnili pri pamätníku na Bre-

zine spomienkové oslavy pri príležitosti 70. výročia Sloven-

ského národného povstania. 

Úvod spomienkových osláv patril kladeniu vencov 

a kyticami kvetov k pamätníku delegáciami politických, spo-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13430783&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7347510
http://www.novycas.sk/
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ločenských organizácií podfarbené smútočným chorálom hra-

nou vojenskou hudbou. 

Spomienkové oslavy otvorila Bc. Elena Gabajová, privíta-

la všetkých prítomných a zoznámila s programom osláv. Po 

prednesení básne To-

mášom Štefulom sa 

k prítomným prihovoril 

ako prvý rečník riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja 

Mgr. Juraj Gerlici, 

ktorý v jeho úvode kon-

štatoval, že dnes sme sa 

stretli na tomto mieste, aby sme si pripomenuli túto významnú 

udalosť v dejinách nášho národa 

a jeho odkaz pre dnešok. Stretli sme 

sa tu, aby uctili pamiatku tým, ktorí 

položili svoje životy v nerovnom boji 

s nepriateľom a vyjadrili vďaku pria-

mym účastníkom proti fašistického 

odboja, ktorí sú medzi nami. Účastníci 

Slovenského národného povstania, 

ktorí neraz prešli veľkým utrpením počas bojov za našu slo-

bodu a prišli o to najcennejšie o život. Je našou povinnosťou 

pamätať si tieto udalosti a pripomínať odkaz Slovenského ná-

rodného povstania pre najmladšie generácie. Už sedem desať-

ročí žijeme v mieri a bezpečí. Skutočnosť, že sme sa tu na 

tomto pamätnom mieste stretli je potvrdením vášho odkazu 

pre budúcnosť.  

Na predchádzajúceho rečníka nadviazal primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď zopakoval, že dnes na 

tomto pamätnom mieste oslavujeme 70 rokov od vypuknutia 

Slovenského národného povstania. Dal otázku, čo dnes osla-

riaditeľ Úradu TSK Mgr. J. Gerliczy 
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vujeme a zároveň dáva aj odpoveď, že je to hrdinskosť, odva-

hu ľudí, ktorí sa rozhodli, že obetujú svoj život, chvála Bohu 

to prežili, sú medzi nami a patrí im za to veľká vďaka. Sú to 

chodiace hodnoty života. Vždy, keď stretneme takého človeka, 

mali by sme sa mu hlboko pokloniť. Mali by sme tak prejaviť 

nielen vo výročitý deň, ale v každý deň. Dnes, nie sú tu medzi 

nami, lebo sú starí, chorí a nevládni. Bojovali, ale prežili. To, 

čo zažili, si my dnes nevieme predsta-

viť, lebo my dnes žijeme v blahobyte, 

v pokoji a slobode. Máme všetko, čo 

chceme, na čo si zmyslíme. Môžeme 

kľudne zaspávať, ráno sa zobúdzať. Aj 

my prežívame svoje utrpenie v živote, 

každý z nás ako sme tu, ale čo je to 

oproti tomu, keď každý deň bojujete 

o život, Zároveň si treba uvedomiť, že oslavujeme smrť. Znie 

to zvláštne oslavovať smrť. Každý má pred ňou rešpekt, oba-

vu, každý sa jej možno bojí, pre mnohých je to koniec. 

A napriek tomu je to niečo také zvláštne, zlé a napriek tomu ju 

oslavujeme. Ľudia, ktorí položili svoje životy za slobodu ju 

položili práve preto, 

lebo sa rozhodli pre 

našu slobodu aj zo-

mrieť, pre slobodu 

neznámeho cudzie-

ho človeka, ktorého 

nikdy v živote nevi-

deli, nestretli, ale 

proste si povedali, 

že stojí za to, aby tá 

budúca generácia, ktorá príde žila v slobode. Všetkým týmto 

ľuďom, ktorí nie sú medzi nami patrí veľká vďaka, čo urobili 

pre slobodu slovenského národa. Mesto Trenčín si bude vždy 
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pripomínať týchto ľudí, pretože v tejto zvláštnej dobe, v dobe 

zbesneného množstva informácií strácame pôdu pod nohami 

a už nevieme, čo je pravda a čo lož, nevieme kto ju má a kto 

nemá, nevieme čo je správne a čo spravodlivé. Je vždy dobré 

prísť sem na toto posvätné miesto, chvíľku sa zamyslieť 

a povedať si, že je to veľmi jednoduché treba veriť svojej duši, 

svojmu srdcu, svojmu hlasu a základnej hodnote života. To je 

láska a obeta pre druhého. To je význam Slovenského národ-

ného povstania. Tak ja vnímam túto historickú udalosť.  

Tretím a posledným rečníkom osláv plukovník vo výslužbe 

Ľudovít Kaliský. Vo svojom príhovore vyzdvihol účastníkov 

národnooslobodzovacieho boja v ich boji za slobodu na všet-

kých bojiskách a frontoch druhej svetovej vojny.  Boj sloven-

ského národa vyvrcholil 29. augusta 

1944 vyhlásením Slovenského národné-

ho povstania pre celý svet za svoju ná-

rodnú a občiansku slobodu. Svojím ne-

ohrozeným vystúpením a bojmi na všet-

kých frontoch sveta si zaslúžil uznanie 

od všetkých svetových mocností, čo by 

nás malo napĺňať hrdosťou a vlaste-

nectvom. Slovenské národné povstanie dal rečník do súvislosti 

so svetovými dejinami i slovenskými dejinami, ktoré predchá-

dzali ozbrojenému vystúpeniu Slovákov v povstaní. Vo svo-

jom vystúpení sa dotkol skutočnosti, že ľudstvo sa nepoučilo 

z ozbrojených vystúpení, ktoré aj dnes ľudí vháňajú konfliktov 

vo viacerých štátoch sveta. Kritizoval aj našu súčasnú domácu 

politickú scénu, keď politici sa hádajú a hašteria, teda nehľa-

dajú to, čo ich spája.  

Treba dodať, že oslavám Slovenského národného povstania 

neprialo počasie, keď účastníkov po celý čas kropil drobný 

dážď. Účastníci osláv Slovenského národného povstania pri 

plk. vv Ľudovít Kaliský 
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pamätníku na Brezine sa rozišli domov po hymnickej piesni 

„Kto za pravdu horí“. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 558/1/2014 

 

Kresťansko-demokratické  hnutie  nepostaví  v tohoročných 

komunálnych voľbách vlastného kandidáta na primátora Mes-

ta Trenčín a svojim členom, sympatizantom a voličom odpo-

rúča podporiť kandidatúru doterajšieho primátora Mgr. Ri-

charda Rybníčka.  

Túto skutočnosť potvrdil dňa 27. augusta 2014  poslanec 

Národnej rady Slovenskej republiky a člen Miestneho koordi-

načného výboru PhDr. Marián Kvasnička. Jedným zo sil-

ných dôvodov tejto podpory je skutočnosť, že v jeho mandáte 

sa našla podpora strategicky dôležitých rozhodnutí bývalej 

vlády, ako boli: 

- výstavba mosta,  

- výstavba juhovýchodného obchvatu  

- a modernizácia železnice v Trenčíne.  

Za dôležitú sa považuje aj snaha mesta Trenčín o konsoli-

dáciu finančnej situácie a v neposlednom rade skutočnosť, že 

v osobe súčasného primátora bez straníckej príslušnosti vidí-

me hodnotové postoje kresťanského demokrata. 

Miestny koordinačný výbor a okresné centrum Kresťansko-

demokratického hnutia v Trenčíne tiež rozhodli, že v komu-

nálnych voľbách 2014 budú mať spoločnú poslaneckú kandi-

dátku pravicových strán Kresťansko-demokratické hnutie, 

Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 

strana, Most-Híd, Občianska konzervatívna strana, Konzerva-

tívni demokrati Slovenska, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľu-

dia a nezávislé osobnosti. PhDr. Marián Kvasnička pre túto 

koalíciu navrhol názov „Pravý Trenčín“. „Nejde ani tak o vy-

jadrenie pravicovosti, ako skôr o výraz pravosti, ktorá nepo-
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trebuje falzifikovať občiansku službu pseudosociálnou rétori-

kou,“ dodal PhDr. Marián Kvasnička. 

 www.sme.sk 27.08.2014 

pomocná evidencia 559/1/2014 

 

Za obdobie od 1. januára do 31. augusta 2014 došlo na ces- 

tách v Trenčianskom kraji k 785 dopravným nehodám (pokles 

o 64 dopravných nehôd), pri ktorých bolo 11 osôb usmrtených 

(nárast o 3), 47 ťažko zranených (rozdiel 0) a 343 ľahko zra-

nených (pokles o 40). 

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných neho-

dách došlo k usmrteniu 2 chodcov, 1 cyklistu, 3 vodičov 

osobného automobilu, 1 vodiča autobusu a 4 spolujazdcov 

v motorových vozidlách.  

Najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd bolo:  

- porušenie povinnosti vodiča u 289 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 11 dopravných nehôd,  

- rýchlosť jazdy u 173 dopravných nehôd, čo je pokles o 19 

dopravných nehôd,  

- nesprávne otáčanie a cúvanie o 67 dopravných nehôd, čo je 

nárast o 12 dopravných nehôd,  

- nesprávna jazda cez križovatku o 47 dopravných nehôd, čo 

je pokles o 3 dopravné nehody 

- a alkohol sa podpísal na vzniku 112 dopravných nehôd, čo 

je o 11 menej dopravných nehôd. 

Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd: 

- vodiči motorových vozidiel zavinili 708 dopravných nehôd, 

čo je pokles o 13 dopravných nehôd,  

- vodiči nemotorových vozidiel zavinili 19 dopravných ne-

hôd, čo je pokles o 10 dopravných nehôd,  

- chodci zavinili 25 dopravných nehôd, čo je pokles o 3 do-

pravné nehody. 
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 Z pohľadu miesta dopravnej nehody bolo: 

- v obci zaevidovaných 520 dopravných nehôd, čo je po-

kles o 26 dopravných nehôd  

- a mimo obce 265 dopravných nehôd, čo je pokles o 38 

dopravných nehôd.  

Z hľadiska druhu komunikácie bolo: 

- najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných na 

miestnych komunikáciách 260 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 19 dopravných nehôd, 

- na cestách prvej triedy bolo zaznamenaných 170 doprav-

ných nehôd, čo je pokles o 4 dopravné nehody.  

Prehľadná tabuľka základných ukazovateľov o dopravných 

nehodách v Trenčianskom kraji za  obdobie od 01. januára do 

31. augusta 2014:  

 

 TSK TN BN IL MY NM PE PB PD PU 

Celkom DN 785 152 50 73 22 91 38 83 215 61 

rozdiel -64 -40 0 -28 -9 +12 +2 -12 +18 -7 

DN so zranením 296 49 19 22 10 42 11 30 86 27 

rozdiel +3 +3 +7 -11 -5 +11 -9 -6 +15 -2 

usmrtených 11 1 0 2 1 2 0 2 2 1 

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

ťažko zranených 47 7 4 5 1 9 1 7 5 8 

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

ľahko zranených 343 59 23 24 28 40 13 30 97 29 

rozdiel -40 +9 +5 -14 +13 +3 -11 -25 -5 -15 

alkohol 

u vinníkov DN 
112 16 12 9 6 16 6 17 25 5 

rozdiel -11 -10 +7 -4 -5 0 -2 +10 +1 -8 

 

Dopravná nehodovosť za obdobie 

letnej turistickej sezóny 2014: 

 Za obdobie letnej turistickej sezóny 2014, teda za obdo-

bie od 01. júla do 31. augusta 2014 došlo na cestách 
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v Trenčianskom kraji k 221 dopravným nehodám, čo je pokles 

o 31 dopravných nehôd, pri ktorých: 

- bola jedna osoba usmrtená, čo je pokles o 2 usmrtené oso-

by,  

- bolo 7 ťažko zranených, čo je pokles o 8 zranených osôb 

- a 103 osôb ľahko zranených, čo je pokles o 20 osôb. 

Celkovo možno skonštatovať, že v porovnaní s uplynulým 

rokom 2013 bola tohtoročná letná turistická sezóna z pohľadu 

dopravnej nehodovosti v Trenčianskom kraji priaznivá. 

 Najčastejšími príčinami vzniku dopravných nehôd bolo: 

- porušenie povinnosti vodiča 80 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 14 dopravných nehôd,  

- rýchlosť jazdy 48 dopravných nehôd, čo je pokles o 7 do-

pravných nehôd,  

- nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami 12 

dopravných nehôd, čo je nárast o 6 dopravných nehôd, 

- a alkohol sa podpísal na vzniku 26 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 16 dopravných. 

 Z pohľadu zavinenia dopravných nehôd: 

- vodiči zavinili motorových vozidiel 200 dopravných nehôd, 

čo je pokles o 18 dopravných nehôd;  

- vodiči zavinili nemotorových vozidiel 5 dopravných nehôd, 

čo je pokles o 10 dopravných nehôd;  

- a chodci zavinili 4 dopravné nehody, čo je pokles o 4 do-

pravné nehody. 

Z pohľadu miesta dopravnej nehody bolo: 

- v obci zaevidovaných 140 dopravných nehôd, čo je pokles 

o 22 dopravných nehôd;  

- a mimo obce zaevidovaných 81 dopravných nehôd, čo je 

pokles o 9 dopravných nehôd.  

Dopravný inšpektorát Trenčín 05.09.2014 

pomocná evidencia 570/1/2014 
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Krajský výbor Strany Smer – Sociálna demokracia v Tren-

čín oznámil začiatkom mesiaca september 2014 v masovo-

komunikačných prostriedkoch, že v novembrových komunál-

nych voľbách nepostaví vlastného kandidáta na funkciu pri-

mátora a súčasne odporučila svojim voličom a priaznivcom 

voliť na post prvého muža Trenčína súčasného úradujúceho 

primátora Mgr. Richarda Rybníčka. Krajský šéf strany Smer 

– Sociálna demokracia Ing. Jaroslav Baška súčasne informo-

val, že do komunálnych volieb v Trenčíne postavili 25 kandi-

dátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. 

V tomto výbere kandidátov na poslancov sú občania rôznych 

profésií ako lekárov, univerzitných profesorov, sociálnych 

pracovníkov, právnikov, manažérov, pracovníkov štátnej 

správy. Na spomínanej kandidátke na poslancov je tretina žien 

a šiesti sú poslancami v práve končiacom mestskom zastupi-

teľstve. Prioritou poslancov Strany Smer – Sociálna demokra-

cia v novom volebnom období venovať sa  podpore čerpania 

eurofondov, starostlivosti o materské školy, budovaniu cyklo-

trás, doprave, čistote mesta, cestovnému ruchu, kultúre 

a športu. 

Trenčianske noviny 22.09.2014 

pomocná evidencia 609/1/2014 

 

Hlavným kontrolórom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

bude počas nasledujúcich šiestich rokov doterajší kontrolór 

Ing. Richard Horváth. V tajných voľbách ho už v prvom ko-

le zvolili dňa 29. septembra 2014 na zasadnutí zastupiteľstva 

poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Ing. Richard Horváth uspel v konkurencii 

troch protikandidátov Milana Kapuša, Ivana 

Rózsahegyiho a Miloša Svobodu. Ing. Richar-

dovi Horváthovi sa končí šesťročné volebné ob-

dobie 29. októbra 2014 tohto roku. V zmysle zá-
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kona sa voľba hlavného kontrolóra musí vykonať počas po-

sledných 60 dní funkčného obdobia. Na zvolenie už v prvom 

kole potreboval úspešný kandidát nadpolovičnú väčšinu hla-

sov zo všetkých 45 poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Horváthovi dalo svoj hlas 35 poslancov. 

V diskusii Horváthovu kandidatúru podporili všetci diskutujú-

ci poslanci s výnimkou Mgr. Renáty Kaščákovej, ktorá hlav-

nému kontrolórovi vyčítala riešenie malicherných problémov a 

fakt, že sa nevenoval podstatným pochybeniam v hospodárení 

samosprávneho kraja. Vyčítala mu tiež závažné chyby v kon-

trolnej činnosti v roku 2011, na čo poukázal aj Najvyšší kon-

trolný úrad. V odpovedi Ing. Richard Horváth skonštatoval, že 

kontrolu Úradu samosprávneho kraja robil takmer každý rok 

Národný kontrolný úrad a bolo by podľa neho nelogické, aby 

ho kontroloval aj hlavný kontrolór Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. 

vlastné poznámky 

 

Stredná odborná škola podnikania v Trenčíne nebude od 

septembra budúceho školského roka v sieti stredných škôl 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja. 

Rozhodli o tom pos-

lanci Trenčianskeho 

samosprávneho kra-

ja na rokovaní Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja dňa 

29. septembra 2014, 

napriek protestnému 

zhromaždeniu študentov, zamestnancov školy a rodičov, ako 

aj argumentom riaditeľa školy.  

štrajkujúci študenti pred Úradom TSK 
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Podľa kraja je návrh na vyradenie Strednej školy podnika-

nia na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne zo siete škôl a škol-

ských zariadení súčasťou optimalizácie stredného školstva a 

stratégie Trenčianskeho kraja prispôsobiť stredné školstvo v 

kraji potrebám praxe. Cieľom optimalizácie stredného škol-

stva je prispôsobiť štruktúru absolventov stredných škôl po-

žiadavkám trhu práce, pripomenul predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Konštatoval, že v 

Trenčíne sú dve stredné školy, ktoré poskytujú vzdelávanie v 

podobných odboroch v oblasti obchodu a služieb - Stredná 

odborná škola obchodu a služieb na Jilemnického ulici a 

Stredná škola podnikania na Veľkomoravskej ulici. V záujme 

odstránenia duplicity odborov navrhuje kraj vyradenie Stred-

nej školy podnikania v Trenčíne zo siete škôl a školských za-

riadení, čo v praxi znamená presťahovanie všetkých žiakov do 

kapacitne dostačujúcich priestorov Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb na Jilemnického ulici. Kraj garantuje doštu-

dovanie všetkých žiakov v tom odbore, ktorý začali študovať 

v zrušenej škole a presun zamestnancov. Štatutár nástupníckej 

organizácie bude riešiť počet zamestnancov v roku 2015 pod-

ľa skutočného počtu žiakov, uvádza sa v návrhu Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja. 

Po hlasovaní poslancov uviedol riaditeľ Strednej školy 

podnikania PhDr. Vladimír Mojto, že protestom a petíciou 

chceli upozorniť na nekalé praktiky, ktoré sa dejú v demokra-

tickom štáte a hrubým spôsobom poškodzujú občanov, upiera-

jú mladým ľuďom právo na slobodný výber vzdelania a poru-

šujú ústavné práva občanov. Školu so 70-ročnou tradíciou 

momentálne navštevuje 466 študentov a pracuje v nej 64 pe-

dagogických a nepedagogických zamestnancov. Pretransfor-

movala sa na moderný typ strednej školy, do ktorej štát inves-

toval 1,5 milióna eur, zaviedla päť nových študijných odbo-
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rov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republi-

ky a ktoré si dnešný trh práce vyžaduje. 

Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslava  Bašku nie je návrh o vyradení Strednej školy pod-

nikania v Trenčíne novou témou, ale je výsledkom niekoľko-

ročného procesu optimalizácie stredného školstva v Trenčian-

skom kraji, čo vyplýva aj zo stratégie rozvoja školstva, ktorú 

prijalo zastupiteľstvo kraja už v roku 2006. Miera nezamest-

nanosti absolventov Strednej školy podnikania Trenčín sa po-

hybuje na úrovni 16,6 %. V hodnotení Inštitútu INEKO sa 

Stredná škola podnikania v Trenčíne umiestnila na 29. mieste 

spomedzi 42 stredných škôl v Trenčianskom kraji a v celoslo-

venskom meradle obsadila 288. miesto. V Prievidzi sa spájali 

tri stredné školy, v Novom Meste nad Váhom dve, v Púchove 

rovnako dve a nikto z toho politický kapitál nevytĺkal. Nero-

bíme to prvýkrát, nerobíme to emocionálne, použili sme čísla, 

ktoré sme mali k dispozícii. Prichystali sme to v predstihu, 

máme na to skoro rok, aby sme sa pripravili a verím, že Minis-

terstvo školstva Slovenskej republiky nám to schváli, uzavrel 

túto tému Ing. Baška. 

Zámer zrušiť školu podporila aj poslankyňa Národnej rady 

Slovenskej republiky a bývalá poslankyňa zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Magda Košútová. 

Podľa nej zrušenie bývalého Stredného odborného učilišťa 

odevného a textilného v Trenčíne bolo už súčasťou koncepcie 

rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-

nosti kraja na roky 2007/2013. Podpredseda kraja Ing. Jozef 

Trstenský skonštatoval, že návrh na zrušenie Strednej školy 

podnikania v Trenčíne bol predložený dávnejšie predsedom 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláč-

kom. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13488163&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7411368
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Návrh na vyradenie Strednej školy podnikania v Trenčíne 

napokon zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schválilo 34 poslancami. 

www.sme.sk 29.09.2014  

pomocná evidencia 634/1/2014, 635/1/2014 
 

Historicky prvý „Deň otvorených dverí Trenčianskeho 

samosprávneho kraja“ sa uskutočnil v stredu dňa 1. októbra 

2014, ktorému sa nenechalo ujsť asi 1.500 návštevníkov. Pod-

ujatie bolo určené predovšetkým seniorom a mladej generácii 

a jeho cieľom bolo priblížiť im prácu regionálnej samosprávy. 

Návštevníci si počas návštevy pozreli priestory úradu a zo-

známili sa s náplňou práce jednotlivých odborov, ich kompe-

tenciami, projektmi, stretli sa s krajskými poslancami či po-

zhovárali sa s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslavom Baškom. V tento Deň otvorených dverí vy-

užili viacerí krajskí poslanci, že prišli v sprievode obyvateľov 

zo svojich okresov. 

Priblížili im svoje 

pôsobisko a spolu s 

predsedom Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja K 

odpovedali na otáz-

ky malých aj veľ-

kých návštevníkov. 

Deň otvorených 

dverí bol zorganizovaný prvýkrát a chceli sme priblížiť prácu 

a úlohu Trenčianskeho samosprávneho kraja všetkým ľuďom, 

ktorí v ňom žijú, povedal predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav Baška. 
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Pre účastníkov 

„Dňa otvorených 

dverí“ pripravili sú-

ťaže, projekcie 

a prezentácie nie-

ktorých stredných 

škôl v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

a návštevníci sa mohli oboznámiť s cykloaktivitami kraja, 

Trenčianske osvetové stredisko pripravilo prezentáciu O kul-

túre v TSK, Europe Direct Trenčín priblížilo Európsku úniu 

prostredníctvom súťaží, priblížili tiež regionálny rozvoj kraja, 

sociálne služby či dopravu v Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

Zamestnanci Národnej transfúznej služby Trenčín záujem-

com prezentovali orientačné vyšetrenie krvných skupín a ve-

dúca lekárka Národnej transfúznej služby v Trenčíne MUDr. 

Nataša Chovancová odovzdala legitimáciu dobrovoľného 

darcu krvi prvodar-

com, zamestnancom 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja, 

ktorí v auguste 2014 

darovali životodar-

nú tekutinu. 

V rámci „Dňa 

otvorených dverí“ 

podpísal predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška so 

zástupcami Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slo-

vensku „Memorandum o spolupráci“. V duchu solidarity me-
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dzi generáciami sa na podpísaní memoranda zúčastnili nielen 

seniori, ale aj stredoškoláci. 

Študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsob-nosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja pri tejto príležitosti pri-

cestovali s opečiatkovaným kupónom do, aj z Trenčína za 0,10 

eura. Všetci záujemcovia si mohli dopriať v tento deň pre-

hliadku Trenčianskeho hradu, ktorý je v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja za symbolické 

jedno euro, ktorú využilo ju viac ako 130 návštevníkov. 

www.sme.sk 03.10.2014 

pomocná evidencia 651/1/2014 
 

Poslanci na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 3. ok-

tóbra 2014 odsúhlasili zmluvu na rekonštrukciu futbalového 

štadióna v znení, ktoré však investorovi nevyhovujú.  

Osud futbalového štadióna v Trenčíne je stále nejasný. Pos-

lanci síce hlasovali za jeho rekonštrukciu, no v pozmeňova-

com návrhu sa rozhodli navýšiť sumu za predaj časti pozemku 

štadióna z pôvodných 300-tisíc na približne 550-tisíc eúr. In-

vestor mal však v pláne preinvestovať na výstavbu štadióna 

celkovo 4,2 milióna eúr, vrátane 300-tisíc eúr za pozemky. 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva sledovala asi stovka 

fanúšikov trenčianskeho futbalového klubu tiesniaca sa balkó-

ne veľkej zasadačky. Hlasovanie poslancov ich rozhorčilo a 

ich rozhodnutie komentovali skandovaním „hrobári futba-

lu“.  

Postoj poslancov kritizoval aj generálny manažér klubu 

Mgr. Róbert Rybníček. „Pre klub to znamená, že nemôže 

podniknúť ďalšie kroky, ktoré mal pripravené v rámci výstav-

by toho štadióna,“ povedal generálny manažér klubu Mgr. 

Róbert Rybníček. Podľa jeho slov celý projekt vyústil do poli-

tickej hry. „Je nutné teraz zvážiť všetky kroky, vyhodnotiť si 

znovu naše možnosti, investície a následne k tomu treba zau-

jať nejaké stanovisko,“ dodal Rybníček.  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13492849&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7416601
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13496069&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7421366
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Samotný pozmeňovací návrh predložil poslanec PaedDr. 

Daniel Beníček. Podľa jeho slov nie je navýšenie ceny o 30 % 

výsledkom politickej dohody. „Táto suma, ktorú má investor 

zaplatiť, je dôstojná aj voči ostatným občanom, teda aj tým, čo 

nefandia futbalu.“  

Informoval, že jeho pozitívny vzťah k trenčianskemu futba-

lu dokazuje aj jeho pôsobenie, ako správcu štadióna či člove-

ka, ktorý sa dlhé roky staral o výchovu futbalovej mládeže. 

Podľa jeho slov je rozhodnutie pre rekonštrukciu štadióna dl-

hým záväzkom, o ktorom by mali hlasovať až novozvolení 

poslanci. „Za viac ako mesiac sú voľby a ľudia si môžu zvoliť 

poslancov, ktorí naše rozhodnutie zrušia,“ dodal PaedDr. Da-

niel Beníček. 

Primátor Trenčína je presvedčený, že o rekonštrukcii šta-

dióna majú rozhodnúť ešte súčasní poslanci, „pretože toto je 

záležitosť, o ktorej sa bavíme už niekoľko mesiacov,“ povedal 

Mgr. Richard Rybníček. Primátor informoval, že uznesenie 

poslancov bude vetovať a zvolá ešte jedno mestské zastupiteľ-

stvo. „A to v takom prípade, keby investor trval na svojom 

biznis pláne nastavenom na pôvodných 4,2 milióna eúr,“ vy-

svetlil primátor. Podľa jeho slov je rozhodnutie poslancov ne-

úctou k investorovi. „Za sedem rokov investoval nemalé pe-

niaze do futbalového klubu a do toho, aby sa Trenčania mohli 

futbalom baviť a poslanecký klub Smer SD sa tvári, ako keby 

ten holandský majiteľ AS Trenčín peniaze tlačil,“ povedal 

primátor. 

Ďalej dodal, predmetné pozemky majú trhovú cenu 300-

tisíc eur a jej navýšenie o 30 percent, ktoré schválili poslanci, 

je nelogické. „Sumu 300-tisíc eúr ponúka jediný záujemca o 

tieto pozemky, a tým je futbalový klub AS Trenčín,“ ozrejmil 

Mgr. Richard Rybníček. Futbalový klub podporila vláda Slo-

venskej republiky dotáciou na rekonštrukciu štadióna vo výške 

2,4 milióna eúr. Samotný klub plánoval investovať do projek-
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tu aj s cenou za pozemky 4,2 milióna eúr. Rekonštrukcia sa 

mala začať v prípade schválenia zmlúv poslancami budúci 

rok.  

www.sme.sk 06.10.2014  

pomocná evidencia 652/1/2014 

 

Vo štvrtok dňa 30. októbra 2014 sa v Posádkovom klube 

v Trenčíne uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príleži-

tosti ukončenia činnosti Veliteľstva síl, výcviku a podpory 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  

Pozvanie na slávnostné zhromaždenie prijal  prvý veliteľ 

síl výcviku a podpory a v súčasnosti náčelník Generálneho 

štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál poručík 

Milan Maxim, bývalý veliteľ 

Veliteľstva síl. výcviku a 

podpory generálmajor v.v. 

Miroslav Kováč, veliteľ po-

zemných síl brigádny gene-

rál Ondřej Novosad, náčel-

ník štábu strategického plá-

novania Generálneho štábu 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádny generál Ivan 

Hirka, hlavný poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej re-

publiky štábny nad-

rotmajster Vladimír 

Beluš, členovia Klubu 

generálov Slovenskej 

republiky, primátor 

Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, 

ako i zástupcovia ďal-

ších spoločenských organizácii, úzko spolupracujúcich 

s Ozbrojenými silami Slovenskej republiky. 
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   V úvode slávnostného zhromaždenia veliteľ síl výcviku 

a podpory Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky plukovník  Martin Stoklasa 

vo svojom príhovore zhrnul dvanásť 

ročnú existenciu síl výcviku a podpory 

v štruktúrach Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky. Vyjadril poďakovanie za 

prejavenú podporu silám výcviku 

a podpory počas dvanásťročnej existencie v štruktúrach  Oz-

brojených síl Slovenskej republiky. Ďalej sa k prítomným pri-

hovoril i bývalý veliteľ Veliteľstva síl, výcviku a podpory ge-

nerálmajor v.v. Miroslav Kováč, ktorý mu velil v rokoch 

2007 až 2010. Vo svojom príhovore zdôraznil, že úlohy, ktoré 

boli kladené na Veliteľstvo síl, výcviku a podpory boli plnené 

vždy na veľmi dobrej úrovni. 

Náčelník Generálneho štábu Ozbroje-

ných síl Slovenskej republiky generál 

poručík Milan Maxim, ako jeden zo za-

kladateľov a zároveň i ako prvý veliteľ síl 

výcviku a podpory, poďakoval plukovní-

kovi Martinovi Stoklasovi za jeho príhoo-

vor a podrobný prierez dvanásť-

ročnej činnosti Veliteľstva síl, vý-

cviku a podpory. Vo svojom prí-

hovore generál poručík Milan Ma-

xim spomenul začiatky činnosti 

veliteľstva a úlohy plnené počas 

jeho pôsobenia na pozícii veliteľa  

Veliteľstva síl, výcviku a podpory 

v rokoch 2002 až 2004. Na závere 

sa náčelník Generálneho štábu poďakoval zhromaždeným pro-

fesionálnym vojakom a zamestnancom za odvedenú prácu na 

plukovník Martin Stoklasa 

generálpručík Milan Maxim 

plukovník Martin Stoklasa prijíma ocenenie 
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svojich pozíciách na veliteľstve síl výcviku a podpory 

v prospech Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

V ďalšej časti progra-

mu boli udelené vybraným 

profesionálnym vojakom 

Veliteľstva síl, výcviku a 

podpory odznaky náčelní-

ka Generálneho štábu 

a pamätné odznaky velite-

ľa síl výcviku a podpory. 

Klub generálov Sloven-

skej republiky udelil veliteľovi Veliteľstva síl, výcviku a pod-

pory za prejavenú podporu klubu pamätnú „medailu Jána Go-

liana 2. stupňa“. 

           Záver slávnostného ceremoniálu bol umocnený aktom 

odovzdania štátnej zástavy Slovenskej republiky a kroniky 

Veliteľstva síl výcvi-

ku a podpory náčel-

níkovi Generálneho 

štábu Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, 

ako symbol ukon-

čenia činnosti Veli-

teľstva síl výcviku 

a podpory v štruktú-

rach Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky. 

Po skončení oficiálnej časti slávnostného zhromaždenia 

bol pre zhromaždených pripravený show-program príslušní-

kov Čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky a 

koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej re-

publiky pred budovou Posádkového klubu v Trenčíne. 

vyznamenávanie profesionálnych vojakov 
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 Pre zopako-

vanie treba uviesť, 

že Veliteľstvo síl 

výcviku a podpory 

Ozbrojených síl 

Slovenskej republi-

ky vzniklo 1. júla 

2002 na základe 

zákona o Ozbroje-

ných silách Sloven-

skej republiky č. 321/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

ako jedna z troch základných operačných zložiek Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky.  

Hlavným poslaním Veliteľstva síl výcviku a podpory bo-

lo komplexné zabezpečenie doplnenia a mobilizačného rozvi-

nutia síl na plnenie úloh po vyhlásení vojnového stavu a v čase 

vojny, zabezpečenie vstupného a odborného výcviku vojakov 

a poddôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pod-

pora špecializovaného výcviku pred nasadením do operácií, 

logistická podpora Ozbrojených síl Slovenskej republiky, prí-

prava a poskytovanie logistických podporných prvkov pre 

operácie pozemných síl, komplexné zabezpečenie ochrany a 

obrany objektov osobitnej 

dôležitosti a ďalších dôle-

žitých objektov na území 

Slovenskej republiky, 

komplexné zabezpečenie 

prijatia spojeneckých síl 

v rámci operácie kolektív-

nej obrany na území Slo-

venskej republiky a prí-

prava a poskytovanie pod-

Čestná stráž Ozbrojených síl SR so svojím show - programom 

zľava – náčelník GŠ OZ SR M. Maxim a primátor Trenčína. R. Rybníček 
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porných prvkov mobilných, komunikačných a informačných 

systémov pre operácie.  

Na základe 54. doplnku k Nariadeniu náčelníka Gene-

rálneho štábu Ozbrojených Slovenskej republiky na vykonanie 

organizačných zmien v Ozbrojených silách Slovenskej repub-

liky Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slo-

venskej republiky dňom 30. novembra 2014 ukončilo svoju 

činnosť v štruktúrach Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

www.vsvp.sk 30.10.2014 

pomocná evidencia 800/1/2014 

 

Mestská volebná komisia vyradila z kandidačnej listiny na 

poslanca mestského zastupiteľstva v tohoročných komunál-

nych voľbách v Trenčíne jediného nezávislého kandidáta. In-

formovala o tom zapisovateľka mestskej volebnej komisie 

Mgr. Iveta Plešová.  

Dôvodom vyradenia boli podľa nej chyby na hárkoch pod-

porujúcich kandidatúru záujemcu o poslanecké kreslo v zastu-

piteľstve, v dôsledku čoho klesol počet podpisov pod požado-

vaných 400. Vyradený kandidát podľa zapisovateľky rozhod-

nutie mestskej komisie akceptoval.  

V Trenčíne zabojuje v novembrových komunálnych voľ-

bách o primátorské kreslo pätica kandidátov. O 25 miest v 

trenčianskom mestskom zastupiteľstve má záujem 145 kandi-

dátov na poslancov.  

Úradujúci primátor, 45-ročný Mgr. Richard Rybníček, 

kandiduje ako nezávislý, podporu mu však vyjadrilo sedem 

stredopravých strán a hnutí (Kresťansko-demokratické hnutie, 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 

strana, Most-Híd, NOVA, Strana a Solidarita, Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti a Občianska demokratická strana), ako 

aj strana Smer – Sociálna demokracia. Ďalšími tromi nezávis-

lými kandidátmi boli 57-ročná advokátka JUDr. Danica Bi-

http://www.vsvp.sk/
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rošová, 34-ročný manažér Bc. Tomáš Vaňo a 60-ročný tech-

nik Ing. Jozef Žiška. Jediným politickým kandidátom je 41-

ročný podnikateľ Martin Žáčik kandidujúci za Ľudovú stranu 

Naše Slovensko. 

www.sme.sk 07.10.2014  

pomocná evidencia 666/1/2014 

 

Mesto Trenčín zverejnilo pre komunálne voľby dňa 15 no-

vembra 2014 mená občanov: 

a) kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva: 

1)  volebný obvod è. 1 – volí sa 6 poslancov 

- Oto Barborák, doc. Ing. CSc., univerzitný pedagóg, 

Smer – SD 

- Anton Beták, podnikateľ, nezávislý kandidát 

- Danica Birošová, JUDr. advokát, nezávislý kandidát 

- Patrik Burian, obchodný manažér, nezávislý kandidát 

- Vladimír Dobiáš, MUDr., lekár, nezávislý kandidát 

- Drahomír Drozd, podnikateľ, SDS, Národ a Solida-

rita 

- Juraj Gerlici, Mgr., riaditeľ úradu, Smer – sociálna 

demokracia 

- Juraj Guliš, podnikateľ, nezávislý kandidát  

- Vlasta Henčelová, Mgr., novinárka, nezávislý kandi-

dát 

- Roman Herman, Ing., manažér, Smer – sociálna de-

mokracia 

- Juraj Holúbek, antikvárnik, KDH, NOVA, SDKÚ -

DS, OKS, SaS, Most - Híd, OÅaNO 

- Jozef Hrubo, Dr., dôchodca, nezávislý kandidát 

- Viliam Hubínsky, Ing., CSc., živnostník, KDH, NO-

VA, SDKÚ – DS, OKS, SaS,  Most - Híd, OÅaNO 

- Ján Kanaba, JUDr., advokát, nezávislý kandidát 

- Jiří Konečný, podnikateľ, nezávislý kandidát 
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- Emil Košút, Ing., riaditeľ, Smer – SD 

- Ján Krátky, Ing., ekonóm, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Ľudovít Kraus, manažér, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, 

OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Pavel Kubečka, Ing., prednosta úradu, Smer – SD 

- Jozef Letko, Mgr., žurnalista - živnostník, nezávislý 

kandidát 

- Richard Medál, Mgr., riaditeľ CEA,  nezávislý kan-

didát 

- Peter Mikuš, Ing., finančný poradca, Smer – SD 

- Ľudmila Pafčugová, ekonómka, nezávislá kandidátka 

- Alena Petrovičová, Ing., ekonómka, nezávislý kandi-

dát 

- Peter Sedláček, Mgr., finančná správa, nezávislý 

kandidát  

- Ľubomír Slávik, vodič, SDS, Národ a Spravodlivosť 

- Eva Struhárová, riaditeľka, AZZP, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Richard Sčepko, Ing., konzulant IT, nezávislý kandi-

dát 

- Dagmar Šedivá, koordinátor PZ, nezávislý kandidát 

- Vladimír Škola, MBA, manažér regionálneho rozvo-

ja, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – 

Híd, OÅaNO 

- Zdenek Šťastný, Ing., podnikateľ, nezávislý kandidát 

- Michal Urbánek, Ing., podnikateľ, nezávislý kandidát 

- Ján Václav, expedícient, nezávislý kandidát 

- Alena Vaňková, podnikateľka, nezávislý kandidát 

- Michal Žitňanský, JUDr., právnik, nezávislý kandi-

dát 

spolu: 35 kandidátov 

2)  volebný obvod è. 2 – volí sa 7 poslancov 
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- Ján Babič, manažér kultúry, nezávislý kandidát 

- Miloš Blaško, Ing., hlavný radca, Smer – SD 

- Oľga Bočáková, doc., PhDr., PhD., univerzitný pe-

dagóg, Smer – SD 

- Norbert Brázda, informatik, nezávislý kandidát 

- Milan Čipka, publicista, Smer – SD 

- Ivan Eckmann, JUDr., advokát, nezávislý kandidát 

- Eduard Filo, Bc., projektový manažér, nezávislý kan-

didát 

- Ján Forgáč, Mgr., vedúci útvaru MsÚ, nezávislý 

kandidát 

- Dominik Gabriel, pracovník s mládežou, nezávislý 

kandidát 

- Michaela Gallová, študent, KDH, NOVA, SDKÚ –  

    DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Lýdia Habánková, dôchodca, nezávislý kandidát 

- Anton Habermayer, Ing., dôchodca, SDS, Národ 

a spravodlivosť 

- Jana Hodulíková, MUDr., lekárka, nezávislý kandi-

dát 

- Peter Hošták, MBA, PhD., vysokoškolský pedagóg, 

nezávislý kandidát 

- Josef Hrdlička, Ing. Mgr., dôstojník v.v., KSS 

- Alojz Ježík, Ing., ekonóm, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Dušan Ježík, Mgr., právnik, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Martina Knappová, Ing., riaditeľka školy, nezávislý 

kandidát 

- Milada Kollárová, Ing., poverená riadením CSS, 

Smer –SD  

- Milan Kováčik, JUDr., právnik, nezávislý kandidát 
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- Ľuboslav Krasňan, Bc., podnikateľ, SDS, Národ 

a spravodlivosť 

- Alena Krchňavá, Ing., personalistka, Smer – SD 

- Vendelín Krivačka, obchodný zástupca, KDH, NO-

VA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Jozef Lauš, Ing., podnikateľ, nezávislý kandidát 

- Marián Lenz, dôchodca, SDS, Národ a spravodlivosť 

- Branislav Mach, manažér, nezávislý kandidát 

- Žaneta Matúšová, Ing, Mgr., riaditeľka TNOS, Smer 

– SD 

- Erik Matušů, revízny technik, KDH, NOVA, SDKÚ 

– DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Marcel Meravý, obchodný riaditeľ, nezávislý kandi-

dát 

- Jana Mikulová, čašníčka, nezávislý kandidát 

- Slavomír Milan, Ing., športový manažér, KSS 

- Stanislav Pastva, MUDr., lekár, Smer – SD 

- Andrej Pavlík, informatik, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Lukáš Ronec, grafik, nezávislý kandidát 

- Miroslav Řádek, PhDr., vysokoškolský učiteľ, KDH, 

NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Ján Vojtek, Mgr., stredoškolský pedagóg, nezávislý 

kandidát 

- Peter Želizňák, dôchodca, Náš kraj 

- Daniel Žabár, Bc., marketingový manažér, nezávislý 

kandidát 

- Martin Žáčik, podnikateľ, ĽSNS 

- Patrik Žák, B.S.B.A. vedúci prevádzky, nezávislý 

kandidát 

spolu: 40 kandidátov 

3) volebný obvod è. 3 – volí sa 8 poslancov 

- Dušan Ažaltoviè, JUDr., advokát, nezávislý kandidát 
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- Miloslav Baco, riaditeľ spoločnosti, nezávislý kandi-

dát 

- Juraj Bakoš, Mgr., prekladateľ, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Tomáš Balaj, Ing., lesný inžinier, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Vladimír Balaj, energetický editor, SIEŤ 

- Peter Bernát, Ing., energetický auditor, nezávislý 

kandidát 

- Marta Bláhová, dôchodkyňa, SDS, Národ 

a spravodlivosť 

- Kamil Bystrický, riaditeľ kultúrneho centra. nezávis-

lý kandidát 

- Ján Delinčák, PhDr., psychológ, Smer – SD 

- Vladimír Dobiáš, študent, nezávislý kandidát 

- Igor Durdík, projektový koordinátor, TIP 

- Oľga Dvořáková, RNDr., SZČO, nezávislý kandidát 

- Ivan Fabián, obchodný manažér, Smer – SD 

- Janka Fabová, riaditeľka, SDS, Národ a spravodli-

vosť 

- Monika Faltinková, manažérka, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Pavol Fiala, občiansky aktivista, nezávislý kandidát 

- Marta Filipová, Bc.,  vedúca odboru, Smer – SD 

- Elena Gabajová, Bc., dôchodkyňa, SDS, Národ a 

spravodlivosť 

- Vladimír Gavenda, živnostník, nezávislý kandidát 

- Elena Gogoláková, Mgr., právnička, nezávislý kan-

didát 

- Peter Hlucháň, Ing., novinár, SDS, Národ a spravo-

dlivosť 

- Ľubomír Horný, obchodný riaditeľ, Smer –SD 

- Michal Chlebana, SZČO, nezávislý kandidát 
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- Martin Jarábek, konateľ firmy, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Igor Klemens, marketingový manažér, nezávislý kan-

didát 

- František Koronczi, dôchodca, nezávislý kandidát 

- Ivan Kubica, Ing., špecialista IT, nezávislý kandidát 

- Rastislav Kudla, JUDr., právnik, Smer – SD 

- Igor Kulich, Ing., živnostník, Smer – SD 

- Alena Laborecká, PhDr., sociálny pracovník, nezá-

vislý kandidát 

- Róbert Lifka, Ing., hydraulik, nezávislý kandidát 

- Gabriel Martiška, dôchodca, SDS, Národ a spravod-

livosť 

- Ladislav Matejka, stavebný technik, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Renáta Mesárošová, MBA, štátna zamestnankyňa, 

Smer – SD 

- Miloš Mičega, Ing., stavebný technik, nezávislý kan-

didát 

- Peter Ondrejička, živnostník, nezávislý kandidát 

- Juraj Palatinus, gastronóm, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Dušan Paška, SZČO, nezávislý kandidát 

- Martin Petrík, materská dovolenka, nezávislý kandi-

dát 

- Anton Petrovský, Ing., stavebný technik, KDH, NO-

VA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Martina Poláčková, JUDr., právnik, nezávislý kan-

didát 

- Martin Smolka, JUDr., štátny zamestnanec, nezávis-

lý kandidát 

- Jaroslav Straka, prezident EUHA, EUHL, Smer – 

SD 
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- Dušan Šedivý, Mgr., policajt, nezávislý kandidát 

- Dušan Štrauss, PhDr., PhD., učiteľ, nezávislý kandi-

dát 

- Katarína Tkáčová, študentka, nezávislý kandidát 

- Jana Ujová, Mgr., vedúca odboru, Smer – SD 

- Roman Vaňo, Ing., manažér, KDH, NOVA, SDKÚ – 

DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Zuzana Žitňanská, Ing., manažér, nezávislý kandidát 

spolu: 49 kandidátov 

 

4) volebný obvod è. 4 – volia sa 4 poslanci 

- Tomáš Bahno, Ing., stavebný inžinier, nezávislý kan-

didát 

- Martin Barčák, kultúrny pracovník. nezávislý kandi-

dát 

- Tomáš Bečár, Mgr., hudobník, SDS, Národ a Spra-

vodlivosť 

- Jozef Geleta, výsluhový dôchodca, SNS 

- Pavol Juríček, vedúci prevádzky, KDH, NOVA, 

SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Josef Kolář, Bc., vedúci prevádzky, Smer – SD 

- Vladimír Magál, Ing., nezamestnaný, SDS, Národ 

a Spravodlivosť 

- Adela Maxonová, Mgr., KDH, NOVA, SDKÚ – DS, 

OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Zdenko Obdržal, Bc., kooperant, nezávislý kandidát 

- Jaroslav Oláh, podnikateľ, nezávislý kandidát 

- František Ország, Mgr., dispečer, SNS 

- Vladimír Poruban, Ing., projektový manažér, KDH, 

NOVA, SDKÚ – DS, OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

- Vladimír Poruban, živnostník, SDS, Národ a Spravo-

dlivosť 
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- Vladimír Rožník, Ing. arch., architekt, nezávislý 

kandidát 

- Ľuboš Sedlák, podnikateľ, Smer – SD 

- Martin Štefánik, Ing., vedúci strediska, Smer – SD 

- Juraj Štilicha, Mgr., Ing., štátny zamestnanec, nezá-

vislý kandidát 

- Juraj Tilesch, B.S.B.A., podnikateľ, TIP 

- Zdenka Tvrdá, Ing., riaditeľka, Smer – SD 

- Tomáš Vaňo, Bc., manažér, nezávislý kandidát 

- Rebeka Vaňová, študent, KDH, NOVA, SDKÚ – DS, 

OKS, SaS, Most – Híd, OÅaNO 

spolu: 21 kandidátov 

vlastné poznámky 

 

Mesto Trenčín chce ešte viac posilniť komunikáciu a  spo-

luprácu s občanmi pri zlepšovaní prostredia a života v meste. 

Od 1. novembra 2014 pridalo k rubrike „Otázky a odpove-

de“ na www.trencin.sk a k portálu „Odkaz pre starostu“ novú 

službu „Ci-

ty Monitor“. 

Zatiaľ ide 

o skúšobnú 

prevádzku. 

Primárne je 

táto služba 

určená pre 

majiteľov 

smartfónov. 

Mobilná aplikácia potrebná pri jej využívaní je dostupná 

v AppStore a Google Play na bezplatné stiahnutie. Aplikácia 

umožňuje fotodokumentáciu a využíva lokalizačné služby. 

Hlásenie je tak podporené fotografiou a presnou adresou mies-

http://www.trencin.sk/
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ta odoslané a automaticky uložené na stránke www.city-

monitor.sk, kde ho príjme poverený pracovník mesta. 

Občan môže vo svojom smartfóne sledovať priebeh rieše-

nia problému od jeho nahlásenia až po jeho vyriešenie. Pra-

covníci samosprávy môžu všetky postrehy občanov okamžite 

.lokalizovať, prezerať, editovať a tiež evidovať postup prác na 

nich až po zavŕšenie. Tento obojstranne praktický prístup 

umožní samospráve rýchlejšie reagovať na krízové situácie. 

Ak takýto telefón občan nevlastní, môže službu využívať aj 

z počítača, cet web stránku www.citymonitor.sk 

Trenčianske noviny 24.11.2014 

Info Trenčín 28.11.2014 

pomocná evidencia 812/1/2014, 827/1/2014 

 

Dňa 5. novembra 2014  sa uskutočnila na prvom programe 

Slovenskej televízie o 21,00 h relácia, v ktorej sa predstavili  

kandidáti na primátora v meste Trenčín v tohoročných komu-

nálnych voľbách, v ktorej sa vyjadrili o svojich víziach, ktoré 

chcú vykonať v prospech občanov mesta v najbližšom  voleb-

nom období. V hodinovej televíznej relácii sa predstavili títo 

kandidáti na 

primátora: 

JUDr. Danica 

Bírošová, Bc. 

Tomáš Vaňo, 

Martin Žá-

čik, Ing. Jozef 

Žižka a súčas-

ný primátor 

Mgr. Richard 

Rybníček, 

ktorí mali možnosť spolu desať minút na oslovenie svojich vo-

ličov.  

zľava: JUDr. D. Birošová, Mgr. R. Rybníček, Bc. T. Vaňo, M. Žáčik, Ing. J. Žižka 

http://www.city-monitor.sk/
http://www.city-monitor.sk/
http://www.citymonitor.sk/
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Projekt „Demagog.SK“ overil obsah vystúpení diskutujú-

cich z mesta Trenčín a skonštatoval, že traja diskutujúci pou-

žívali korektné fakty a dvaja diskutujúci, nezávislý kandidát 

Ing. Jozef Žiška a nominant Ľudovej strany Naše Slovensko 

Martin Žáčik si pomohli aj zavádzajúcimi a nepravdivými vý-

rokmi. Konkrétne Ing. Jozef Žiška kritizoval investíciu AU 

Optronics, sľubujúca tritisíc zamestnancov, ktorá je dnes pod-

ľa jeho slov prázdna. Táto taiwanská firma skutočne plánovala 

vytvoriť do konca roku 2013 priamo 1300 a nepriamo 2000 

pracovných miest v Trenčíne, no nakoniec počet zamestnan-

cov obmedzila, naďalej zamestnáva 170 ľudí a priestory prie-

myselného parku dnes využívajú aj iné firmy. Na túto skutoč-

nosť ho počas diskusie upozornil súčasný primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček. Za nepravdivé bolo označené aj tvrdenie Ing. 

Jozefa Žišku, že Trenčín má dve vysoké školy, ale uplatnenie 

študentov z týchto vysokých škôl je prakticky nulové. Toto 

tvrdenie vyvrátila analýza INEKO, že medzi slovenskými vy-

sokými školami sa umiestnila Trenčianska univerzita Alexan-

dra Dubčeka podľa miery nezamestnanosti absolventov na 18. 

mieste z 30 a Vysoká škola manažmentu ju nasledovala o dve 

priečky nižšie. V hodnotení podľa nezamestnanosti absolven-

tov po roku po skončení štúdia dokonca skončila na prvom 

mieste.  

Ďalší kandidát Martin Žáčik obvinil trenčianskeho primáto-

ra, že po svojom nástupe do funkcie nezverejnil vykonaný au-

dit. Primátor Mgr. Richard Rybníček nechal vypracovať eko-

nomický, procesný a právny audit, z toho výsledky prvých 

dvoch boli zverejnené na stránke mesta Trenčín v novembri 

2011. Právny audit nebol zverejnený, aby nepoškodil mesto 

Trenčín v prebiehajúcich súdnych sporoch.  

www.sme.sk 05.11.2014  

pomocná evidencia 764/1/2014 
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Asi 2,5 milióna slovenských občanov od 17. novembra 

2014 bude cestovať vlakmi zadarmo. Štát to bude stáť milióny 

eúr. Táto novota v cestovaní vlakmi sa dotkne: 

- žiakov a študentov denného štúdia; 

- dôchodcovia, ktorí dosiahli 62 rokov; 

- poberatelia dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne. 

Zvýhodnenie si nebudú môcť uplatniť výsluhoví dôchod-

covia do 62 rokov. 

 Od 17. novembra môžu cestovať vlakmi zadarmo deti, žiaci 

a študenti denného štúdia do 26 rokov, všetci poberatelia 

dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne a aj tí, čo ešte 

nemajú penziu, no už dovŕšili 62 rokov. 

 Na železnici im vydajú bezplatne nový preukaz a vytvoria 

špeciálne konto. 

 Na každú jazdu treba nulový lístok, bude platiť na konkrét-

ny čas a vlak. 

Nulové cestovné bude platiť pre druhú triedu v štátom doto-

vaných vlakoch. To sú rýchliky, osobné vlaky a zrýchlené 

vlaky. Platí to aj pre spoj z Bratislavy do Košíc súkromného 

dopravcu RegioJet. Neplatí to pre IC vlaky.  

Už dnes je jasné, že nulové cestovné bude stáť rozpočet viac 

ako avizovaných 13 miliónov eur. Pribudne totiž viac ako sto 

nových spojov.  

Štát pritom železničného dopravcu každý rok dotuje. Vlani 

to bolo sumou okolo 200 miliónov eur. ZSSK ešte eviduje po-

hľadávku zhruba 15 miliónov eur. 

Plné cestovné vlani štátnemu dopravcovi hradila asi pätina 

cestujúcich vlakom, teda okolo 10 miliónov cestujúcich. 

Aby nevznikol na železnici zmätok, do konca marca 2015 

bude platiť prechodné obdobie. Dovtedy by sa mal každý, kto 

chce cestovať zadarmo, musieť registrovať na železnici. Vy-

tvoria mu tam zákaznícke konto a vydajú preukaz. Konto má 

zabezpečiť, že si ten istý cestujúci nevypýta viac lístkov na-



166 
 

príklad na rôzne vlaky, ktoré idú v rovnakom čase. Počas pre-

chodného obdobia dostane jednorazový nulový lístok dôchod-

ca či študent aj bez registrácie. 

Železničiari už majú podľa našich informácií pokyny, ako 

sa správať k cestujúcim, ktorí nastúpia do vlaku aj bez nulo-

vého cestovného lístka. Aby nevznikali konflikty, do konca 

roka 2014 nemajú od cestujúcich pýtať vo vlaku prirážku za 

to, že nemajú nulový cestovný lístok, ale majú im vysvetľo-

vať, o čo ide. 

Hoci cestovanie vlakmi štát zvýhodňuje, autobusy zadarmo 

nebudú, lebo sú už sprivatizované. 

www.sme.sk 22.10.2014 

pomocná evidencia 693/1/2014 

 

Tak, ako každý rok, aj na jeseň 2014 pozval primátor Mgr. 

Richard Rybníček občanov 

na stretnutie do Mestskej špor-

tovej haly dňa 6. novembra 

2014, aby im predložil aktuál-

ny odpočet splnených úloh. 

Cca jednu hodinu trval jeho 

výpočet akcií, ktoré boli vyko-

nané v prospech občanov. Stretnutie prebehlo bez väčších 

emócií.  

www.trencin.sk 10.11.2014 

pomocná evidencia 765/1/2014  

 

Trenčiansky samosprávny kraj získal druhé miesto za elek-

tronické aukcie, v ktorých ušetril viac ako 70-tisíc eúr. Na 10. 

ročníku medzinárodnej konferencie eBF (www.ebizforum.sk), 

ktorá sa venuje aktuálnym otázkam problematiky verejného 

obstarávania a firemného nákupu, získal vo štvrtok 6. novem-

bra 2014 v Ostrave Trenčiansky samosprávny kraj 2. miesto 

http://www.ebizforum.sk/
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v kategórii „Start“ v súťaži „Fair Sourcing Award 2014“ za 

férový nákup a zavedenie elektronického obstarávania celo-

plošne aj pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (86 organizácií). 

Súťaž vyhlásila slovenská a česká asociácia poskytovateľov 

a užívateľov elektronických nástrojov pre verejné obstarávanie 

a firemný nákup (APUeN) v spolupráci s organizátormi eBF. 

Súťažilo sa v troch kategóriách, Start, Trend a Master. Prvá 

kategória bola určená eAukčným nováčikom a hodnotia sa vý-

sledky ich prvého roka s eAukciami.  

E-sourcing, teda realizácia výberových konaní elektronic-

kou cestou, je rešpektovaným a rýchlo rastúcim odborom, kto- 

rý očisťuje verejný priestor od korupčného správania a sú-

kromným firmám i verejným inštitúciám šetrí peniaze. Po 

tom, ako boli vyškolení všetci verejní obstarávatelia z podria-

dených organizácií, medzi 

nimi aj zamestnanci Úradu 

Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja, kraj začal používať 

systém pre elektronické auk-

cie od augusta 2014.  

Originalita aukčného sys-

tému Trenčianskeho samo-

správneho kraja spočíva v 

tom, že komplexne zastrešuje 

všetky organizácie napojené 

na rozpočet Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, teda aj 

samotný Úrad Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Všetky 

jeho organizácie majú povin-

nosť robiť elektronické aukcie nad predpokladanú hodnotu je-

den tisíc eúr. 
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Podľa dostupných informácií je Trenčiansky samosprávny 

kraj prvý verejný obstarávateľ na Slovensku, ktorý využil  iný 

typ elektronickej aukcie, ako je bežné. Trenčiansky samo-

správny kraj zaviedol do užívania podriadenými organizácia-

mi i rôzne typy eAukcií, teda okrem klasickej eAukcie aj typy 

japonskej ticker eAukcie a holandskej eAukcie. 

Za krátky čas využívania elektronických aukcií Trenčian-

sky samo-správny kraj ušetril vyše 76-tisíc eúr, čo predstavu-

je  úsporu 11,81 %. Uskutočnilo sa 65 eAukcií (z toho 41 kla-

sického anglického typu, 19  eDopytov jednouchých elektro-

nizovaných dopytov a 5 NIPPONov).  Do týchto aukcií bolo 

pozvaných 338 uchádzačov. Reálne v eAukciách  súťažilo 159 

dodávateľských ponúk. V priemere teda bolo v jednej  eAukcii 

porovnávaných 2,45 ponúk. Tento výborný výsledok dokladu-

je zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania, zvýšenie 

súťaživosti a informovanosti dodávateľskej obce. 

NIPPON nie je štandardne používanou aukciou. Napriek 

tomu ju využila organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja – Centrum tradičnej kul-

túry v Myjave, na predmet zákazky, ktorou bola výroba meto-

dickej publikácie pre heligonkárov. Z cca 870 eúr po štyroch 

hodinách a desiatich minútach zostala cena na úrovni cca 375 

eúr. Paradoxom je, že nešlo o veľký objem zákazky. 

Elektronizácia procesov skrátila „obstarávacie“ doby jed-

notlivých verejných  obstarávateľov, zefektívnila vynaklada-

nie finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. Takisto zvýšila možnosť dohľa-

dania prípadných chýb v procesoch a zvýšila možnosť štatis-

tických meraní. Zvýšenie transparentnosti Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja dosiahol prepojením aukčného portálu s 

webovými stránkami, kde má verejnosť možnosť „v priamom 

prenose“ sledovať vynakladanie finančných prostriedkov na 

chod organizácií v kraji. Zvýšil sa i priemerný počet dodávate-
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ľov v zákazkách. Zaškolením zamestnancov jednotlivých ve-

rejných obstarávateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

prispel k zvyšovaniu efektívnosti, hospodárnosti, transparen-

tnosti a rovnakého zaobchádzania. Pre zvýšenie efektívnosti 

pri predaji a prenájme nepotrebného majetku Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sú takisto v určitých prípadoch využíva-

né elektronické aukcie, a to opätovne všetkými podriadenými 

organizáciami, ako aj Úradom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. Zavedením tohto spôsobu predaja a prenájmu majetku 

boli prestavané zastarané zásady upravujúce predaj a prenájom 

majetku. 

www.tsk.sk  24. 11. 2014  

pomocná evidencia 825/1/2014 

 

Nové volebné obdobie 2014 – 2018 v Trenčianskom samo-

správnom kraji prinieslo zmeny v mnohých oblastiach.  

Transparentnejšie riadenie, šetrenie verejných prostriedkov, 

ľahší prístup k informáciám. To sú najmarkantnejšie zmeny, 

ktoré zaviedlo nové vedenie Trenčianskej župy. Viditeľné 

zmeny nastali v personálnej oblasti na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a v organizáciách v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti.  

Vedúcich zamestnancov Úradu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, riaditeľov škôl, kultúrnych, sociálnych a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja, ktorí boli v dôchodkovom veku, nahradili 

noví. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja im poďa-

koval za dlhoročnú náročnú a obetavú riadiacu činnosť 

v zodpovedných pozíciách. „Každý raz musí posunúť štafeto-

vý kolík ďalej. Dúfam, že vaši nasledovníci nadviažu na vaše 

dobré výsledky a že si časom budete môcť povedať, že zaria-

denia sa aj naďalej uberajú dobrým smerom,“ povedal ešte v 

máji t.r. Ing. Jaroslav Baška.  
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Organizačné zmeny v Úrade Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja sa uskutočnili v štyroch etapách. V minulom voleb-

nom období bolo na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja desať odborov. Ich postupným zlučovaním bolo v priebehu 

šiestich mesiacov vytvorených sedem odborov. Celkovo sa 

počet zamestnancov Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja znížil o 21 zamestnancov, ktorí odišli do starobného dô-

chodku. Ku dňu nástupu nového vedenia začiatkom decembra 

2013 bolo v Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 182 

zamestnancov. Po nástupe nového vedenia a následných orga-

nizačných zmenách zostalo v Úrade Trenčianskeho samo-

správneho kraja 161 zamestnancov. Úrade Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja predpokladá úsporu mzdových nákladov 

v roku 2015 približne 219 tisíc eúr.   

Zlúčenie odborov a výmena riadiacich zamestnancov v dô-

chodkovom veku prispelo nielen k úspore rozpočtových pro-

striedkov, ale aj k „omladeniu“ inštitúcie. Bývalí vedúci za-

mestnanci mali v priemere 51,69 rokov, noví vedúci zamest-

nanci v Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja majú 

v priemere 46,61 rokov.  

Aj kultúrne, sociálne, školské zariadenia a školy v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

pocítili výraznú zmenu v personálnej oblasti.  V stredných 

školách a školských zariadeniach skončilo funkčné obdobie   

28 riaditeľom. Ich priemerný vek bol 62,33 rokov, terajší ria-

diaci zamestnanci majú v priemere 49,20 rokov.  

V 25 sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, bol priemerný vek desia-

tich riaditeľov, ktorí odišli do starobného dôchodku 62,6 roka. 

Po personálnych zmenách je priemerný vek riadiacich zamest-

nancov 46,22 roka.  

Z 12 kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja odišlo do starobného dô-
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chodku sedem riaditeľov v priemernom veku 61,86 roka. Noví 

riadiaci zamestnanci sú takmer o polovicu mladší – v priemere 

majú 38,29 rokov. Posledná zmena sa týkala Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. V auguste 2014 bol zru-

šený model centrálneho nepriameho riadenia a vytvoril sa no-

vý model centrálneho priameho riadenia. Do dôchodku odišlo 

16 zamestnancov, pričom priemerný vek riadiacich zamest-

nancov je 51 rokov.   

„Omladenie“ inštitúcií prinieslo zmeny v oblasti riadenia, 

správy a fungovania zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Inovatívne projekty za-

vedené novými riadiacimi zamestnancami prispievajú k zvidi-

teľneniu kraja a skvalitneniu životných podmienok jeho oby-

vateľov v oblasti kultúry, školstva, zdravotníctva a dopravy.  

Zmenami začína prechádzať aj oficiálna webová stránka 

Trenčianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk, ktorá sa 

v priemere za mesiac aktualizuje viac ako jednostokrát. Vše-

tci, ktorí majú záujem, sa môžu zaregistrovať a pohodlne do-

stávať informácie o aktuálnom dianí v Trenčianskom samo-

správnom kraji do svojej emailovej schránky. Skúšobne Tren-

čiansky samosprávny kraj v septembri tohto roku spustil aj 

Facebookovú stránku.  

www.tsk.sk 12. november 2014   

pomocná evidencia 772/1/2014 

 

Dňa 11. novembra 2014, presne o 11,11 h zazneli nad tren-

čianskym vojenským cintorínom pri kostnici srbských vojakov 

zo záznamu zvony z talianskeho mesta Rovereto a pieseň 

v anglickom originále o rozkvitnutých divých makoch pod ná-

zvom „Na flámskych poliach“, ktoré pokryli bývalé bojiská 

pri meste Ypres. K prítomným sa prihovoril primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček a vojenský duchovný. Po 

príhovoroch delegácia Mesta Trenčín delegácia veliteľstva 
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Pozemných síl Slovenskej republiky položila k pamätníku 

zomrelých vojakov v sprievode detí vence a na hroboch zapá-

lili sviečky. Spomienka sa uskutočnila pri príležitosti „Dňa 

vojenských veteránov“. 

vlastné poznámky 

 

Trenčianski voliči vo volebnú sobotu 15. novembra 2014 

prejavili dôveru opäť primátorovi Mgr. Richardovi Rybníč-

kovi (nezávislý). Podľa jeho slov prežíval vyhodnotenie vý-

sledkov pokojnejšie ako pred štyrmi rokmi. 

Bolo to spôsobené tým, že teraz už rozumiem problematike 

samosprávy Mesta Trenčín a detailne poznám jeho problémy. 

Občania mi dali dôveru a silný mandát na to, aby sme všetky 

rozbehnuté veci v meste dokončili,“ povedal novozvolený 

primátor. 

Druhý najvyšší počet hlasov 1.692 hlasov  získal nezávislý 

kandidát na primátora a poslanca Bc. Tomáš Vaňo. Podľa je-

ho slov bol rozdiel oproti víťazovi značný, no výsledok ho aj 

tak teší.  „Druhé miesto je 

pekný výsledok vzhľadom 

na to, že som bol naj-

mladší kandidát na primá-

tora,“ povedal Bc. Tomáš 

Vaňo. Svoj post poslanca 

mestského zastupiteľstva 

však obhájil. „Už druhý 

krát po sebe som získal 

ako poslanec najväčší počet hlasov. O mne je známe, že som 

bol v minulom volebnom období ako prvý opozičný poslanec 

voči primátorovi, no mojou prioritou je hľadať spoločné cie-

le.“  

radosť na  tvári Mgr. Richarda Rybníčka a manželky Lucie potvrdzuje úspeš-

nosť komunálnych volieb 
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Kandidátka na primátora JUDr. Danica Birošová (nezá-

vislá) získala 1.525 hlasov a má z volebných výsledkov dobrý 

pocit. Od druhého 

Bc. Tomáša Vaňa ju 

delilo len 167 hla-

sov. V novom  mest-

skom zastupiteľstve 

získala poslanecký 

mandát. „Bola to pre 

mňa úplne nová skú-

senosť, rozhodla som 

sa kandidovať náhle. 

Moja volebná kampaň trvala len štyri mesiace,“ povedala 

JUDr. Danica Birošová. Priebeh volebnej kampane kritizova-

la. „Keď sa človek uchádza o nejakú funkciu a začne sa zvidi-

teľňovať, nastanú problémy, má napríklad zamedzený prístup 

do organizácii alebo spoločností. Trenčín ako aj celé Sloven-

sko je nedemokratické,“ dodala. 

Ako štvrtý v poradí skončil kandidát na primátora Ing. Jo-

zef Žiška (nezávislý), keď získal 1.512 hlasov. Ako piaty 

a posledný v poradí skončil kandidát na primátora Martin Žá-

čik (Ľudová strana Naše Slovensko), ktorý získal 195 hlasov.   

Obyvatelia mesta Trenčín v sobotných komunálnych voľ-

bách dňa 15. novembra 2014 hlasovali za výraznú zmenu zlo-

ženia tamojšieho mestského zastupiteľstva. Z 25-členného 

poslaneckého zboru, ktorému končilo volebné obdobie, sa do 

mestského zastupiteľstva dostalo iba päť poslancov. Vyplýva 

to z informácií tamojšej mestskej volebnej komisie.  

Až dvadsať nezávislých poslancov získalo poslanecký 

mandát, štyri poslanecké kreslá obsadila stredopravá koalícia 

siedmich strán a hnutí (Kresťansko-demokratické hnutie, Slo-

venská kresťanská demokratická únia – Demokratická strana, 

NOVA, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a Nezávislé 
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osobnosti, Most-Híd) a strana Smer - Sociálna demokracia bu-

de mať v mestskom zastupiteľstve jedného poslanca. 

Z minulého zastupiteľstva sa do poslaneckých lavíc vracia 

pätica nezávislých kandidátov JUDr. Ján Kanaba, Patrik 

Žák, Ing. Michal Urbánek, Bc. Tomáš Vaňo a Martin Bar-

čák. Tento počet nezávislých poslancov doplnili noví nezávis-

lí poslanci Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko, 

JUDr. Danica Birošová, Peter Hošták MBA PhD, Bc. Edu-

ard Filo, Mgr. Ján Forgáč, Lukáš Ronec, Mgr. Ján Vojtek, 

Dominik Gabriel, Ing. Miloš Mičega, Kamil Bystrický, 

Mgr. Martin Petrík, Miloslav Baco, JUDr. Martin Smolka 

a Ing. Tomáš Bahno.  

Stredopravú koalíciu budú v mestskom parlamente repre-

zentovať  Eva  Struhárová, Ladislav  Matejka,  Mgr.  Juraj 

Bakoš a Ing. Vladimír Poruban.  

Jediným poslancom za stranu Smer – Sociálna demokracia 

bude Ľubomír Horný.  

V tohoročných voľbách Trenčania zvolili do mestského za-

stupiteľstva dve ženy – JUDr. Danicu Bírešovú a Evu Strúha-

rovú. Oproti minulým voľbám nežné pohlavie zastupovala 

Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá sa však v polovici volebného 

obdobia vzdala mandátu, a tak bol Trenčín bez žien v zastupi-

teľstve. 

www.sme.sk 16.11.2014 

Trenčianske noviny 18.11.2014  

pomocná evidencia 791/1/2014, 796/1/2014 

 

Mesto Trenčín pripomenulo v pondelok 17. novembra 2014 

už 25. výročie pamätných 

udalostí z roku 1989. 

Program sa začal o 16.00 h 

vernisážou výstavy „Svieč-

ková manifestácia 25. mar-
PhDr. Leo Kužela Mgr. Peter Jašek 
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ca 1988“ v mestskej veži. Výstavu otvorila vedúca Útvaru 

kultúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. Janka Sedláčková, 

ktorá prítomných srdečne privítala. Po tomto úvode sa pred-

stavil folkový pesničkár Igor Cvacho s interpretáciou vlastnej 

piesne „Spomienka“, ktorou chcel priblížiť pamätné novem-

brové dni roka 1989. Po jeho vystúpení vystúpil poslanec 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Leo Kužela, kto-

rý zaspomínal na udalosti z novembra 1989 a ich vplyv na 

ďalší rozvoj našej spoločnosti.  Na jeho vystúpenie nadviazal 

pracovník  Ústavu pamäti národa v Bratislave Mgr. Peter Ja-

šek, PhD., ktorý priblížil prvé verejné vystúpenie občanov na 

Sviečkovej manifestácii v Bratislave proti vtedajšej štátnej 

moci.  

Po vernisáži výstavy pokračoval program vystúpením pos-

lanca PhDr. Lea Kuželu, folkového speváka Igora Cvachu. za-

vesením venca pod pamätnou tabulou na budove Mestského 

úradu v Trenčíne a občania si za-

pálením sviec si pripomenuli ne-

vinné obete bývalého režimu. 

Po pietnom akte prítomní ob-

čania sa zúčastnili svätej omše 

v Piaristickom kostole sv. Fran-

tiška Xaverského, na ktorej mod-

litbami  ďakovali za slobodu. 

Svätú omšu celebroval rektor Kolégia piaristov Stanislav 

Šimkovič, SchP. 

Spomienkový program uzavrelo premietanie českého do-

kumentárneho filmu o Marte Kubišovej „Magický hlas rebel-

ky“ v Artkine Metro, ktorú na filmovom plátne stvárnila reži-

sérka Oľga Sommerová. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 789/1/2014 

 

Igor Cvacho 
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Dňa 26. novembra 2014 sa uskutočnilo v budove Matice 

slovenskej v Martine, vyhodnotenie 8. ročníka súťaže „Slo-

venská kronika 2014“. Cieľom súťaže „Slovenská kronika 

2014“ bolo podnietiť a 

motivovať záujem 

o dôsledné uchovávanie 

nehmotného kultúrno-

spoločenského dedič-

stva formou tvorby kro-

ník, monografií obcí 

a miest.  

Slávnostné vyhodno-

tenie otvorila vedúca 

oddelenia vzdelávania 

Národného osvetového centra v Bratislave PhDr. Svetlana 

Chomová, PhD., ktorá všetkých prítomných a hostí privítala, 

zoznámila s programom podujatia. Potom sa postupne 

k prítomným prihovorili zástupcovia Združenia miest a obcí 

Slovenska, Slovenského národného múzea a nakoniec súťaž 

zhodnotil riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr. Ra-

doslav Ragač  PhD. Ako uviedol päťčlenná odborná porota 

pod jeho vedením posudzovala celkom 26 kroník a 58 mono-

grafií. Nehodnotilo sa deväť monografií, lebo nesplnili zá-

kladnú podmienku a to, že neboli vydané v roku 2013, ale vy-

šli v tomto roku 2014. Preto ich porota odporučila do ďalšieho 

ročníka súťaže.  

Výsledky súťaže Slovenská kronika 2014 

A) Kategória kroník: 

1) Kategória – Kronika obce do 1 000 obyvateľov: 
hlavnú cenu získali – obce Rakovo a Visolaje 

Kronika Mesta Trenčín bol ponúknutá k nahliadnutiu 
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2) Kategória – kronika obce 

nad 1 000 obyvateľov:  
hlavnú cenu získala – obec 

Toporec 

3) Kategória – kronika kraj-

ského mesta:  
hlavnú cenu získalo – Mesto 

Trenčín  

4) Kategória – kronika okres-

ného mesta:  
hlavnú cenu získalo – Mesto Prievidza 

5) Kategória – kronika občianskeho združenia, spolku, 

folklórneho súboru, skupiny, ľudovej, dychovej hud-

by, kronika školy a pod.  
- Cena za dokumentovanie športových aktivít obce – 

Kronika futbalu v Strážskom 

- Cena za dokumentovanie dejín cirkevného zboru –  Z 

dejín evanjelického a. v. cirkevného zboru v Krajnom  

- Cena za dokumentovanie života školy – Gymnázium 

Františka Švantnera v Novej Bani 

6) Mimoriadne ocenenie:  

- Za najdlhšie vedenú kroniku – Mesto Banská Bystri-

ca (od 16 storočia sústavne)  

- Za dlhoročné vedenie kroniky – Jurajovi Martinkovi 

z obce Visolaje (od roku 1968) 

B) Kategória monografie: 

 - Vedecko-popularizačná monografia: 

  Hlavná cena – obec Rejdová 

 -   Popularizačná a textovo-obrazová monografia: 

Hlavná cena – obec Jarok 

kronikár Mesta Trenčín Jozef  Čery po ocenení  
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- Cena za zvyšovanie povedomia o kultúrnom dedič-

stve regiónu: 
Hlavná cena – obec Bánov, obec Kocurany a obec Spiš-

ské Hanušovce  

- Monografia mesta alebo mestskej časti: 
Hlavná cena – Mesto Prievidza 

- Monografia mesta alebo mestskej časti: 
Hlavná cena – Mesto Kráľovský Chlmec a mestská časť 

Bratislava – Čunovo 

- Publikácia o svetských či sakrálnych stavebných pa-

miatkach, pamiatkach ľudovej  architektúry, národ-

ných kultúrnych pamiatkach a pod. 
Hlavná cena – Mesto Trnava a Šuriansky cukrovar 

- Publikácia o ľudovom odeve, tradičnom remesle, 

tradičnej ľudovej strave a pod.: 
Hlavná cena – Ľudový  odev  Ilavskej  kotliny;  Kerami- 

kársky majster Rudolf Barčík 

- Monografie mapovanie obyčajov  regiónu: 

Hlavná cena – autorky: Mária Adamová, Zuzana Kollá-

rová, Terézia Kvapilová 

- Monografia o kultúrnom dedičstve regiónu: 
mimoriadne cena: 

Monografia –   „Rodom a srdcom z Oravy“ 

Monografia –  „Zabudnutí hrdinovia proti tureckých bo-

jov“ 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 824/1/2014 

 

Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 28. 

novembra 2014 sa skladalo z dvoch častí a to zo slávnostnej, 

ktorej sa zložením sľubu ujal funkcie staronový primátor Mgr. 
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Richard Rybníček a zložilo slávnostný sľub 25 novozvole-

ných poslancov.  

V druhej, pracovnej časti poslanci mestského zastupiteľstva  

potom odsúhlasili zloženie jednotlivých pracovných komisií 

mestského zastupiteľstva s tým, že tieto budú doplnené 

o odborníkov. Pos-

lanci zároveň prijali 

rozhodnutie, že ro-

kovania komisií bu-

dú verejné s výnim-

kou prípadov, ak by 

boli predmetom ro-

kovania informácie, 

alebo veci chránené 

podľa osobitných 

zákonov. Okrem to-

ho verejnosť bude mať právo vystúpiť na rokovaniach komisií 

za rovnakých podmienok, ako počas rokovaní mestského za-

stupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo schválilo zloženie komisií 

z poslancov:  

Finančná a majetková komisia: 

Peter Hošták – predseda, JUDr. Ján Kanaba, Vladimír 

Poruban, Juraj Bakoš, Ing. Richard Ščepko; 

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územ-

ného plánovania: 

Miloš Mičega – predseda, Ing. Michal Urbánek, Ladi-

slav Matejka, Mgr. Richard Medal, Ing. Tomáš Bahno, 

Miloslav Baco; 

Komisia školstva:  

Mgr. Ján Vojtek – predseda, Patrik Žák, Mgr. Ján For-

gáč; 
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Komisia mládeže a športu:  

Ľubomír Horný – predseda, Dominik Gabriel, JUDr. 

Danica Birošová; 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: 

Eva Struhárová - predseda, Eduard Filo, Martin Smol-

ka, Martin Barčák; 

Komisia kultúry a cestovného ruchu:  

Mgr. Kamil Bystrický – predseda, Bc. Tomáš Vaňo, 

Martin Petrík, Lukáš Ronec; 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov.  

Martin Smolka – predseda, Juraj Bakoš, Ľubomír Hor-

ný ; 

vlastné poznámky 

 

Mesto Trenčín bude mať v nasledujúcom štvorročnom ob-

dobí jedného viceprimátora. Dňom 28. novembra 2014 bol 

bývalý vedúci trenčianskeho stavebného úradu Mgr. Ján 

Forgáč, ktorého v komunálnych voľbách dňa 15. novembra 

2014 zvolili Trenčania za poslanca mestského zastupiteľstva 

vymenovaný primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom do 

funkcie viceprimátora Mesta Trenčín.  

Mgr. Ján Forgáč vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Uni-

verzity Komenského v Bratislave - špecializáciu inžinierska 

geológia a hydrogeológia. Pred nástupom do funkcie vedúce-

ho stavebného úradu v roku 2011 sa venoval 

stavebníctvu, inžinierskym činnostiam, prá-

vam k nehnuteľnostiam v rámci realitných 

činností a stavebnej geodézie.  

Podľa primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

Mgr. Ján Forgáč, ako vedúci stavebného úra-

du riešil v posledných rokoch kľúčové otázky týkajúce sa 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13559754&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7519106
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13559751&ids=5&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7519106
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13559751&ids=5&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7519106
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13559757&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7519106
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Trenčína. Či už to boli technické záležitosti súvisiace s mo-

dernizáciou železničnej trate, výstavbou druhého cestného 

mosta cez rieku Váh, príchod japonského investora Akebono, 

ale aj kauzu tzv. Cellerovej jamy, ktorá roky traumatizovala 

Trenčanov či reštrukturalizáciu stavebného úradu. 

Mgr. Ján Forgáč, ako viceprimátor bude mať v kompetencii 

dopravu, investície, stavebné záležitosti a majetok mesta. Sta-

vebný úrad  v Trenčíne bude dočasne riadiť doterajšia zástup-

kyňa Mgr. Jána Forgáča, Ing. Iveta Kubišová . 

www.sme.sk 29.11.2014  

pomocná evidencia 831/1/2014 

 

Dňa 18. decembra 2014 sa uskutočnilo druhé zasadnutie 

nového Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na programe 

ktorého bolo prerokovanie hlavne finančných otázok, perso-

nálnych otázok, činnosť  mestského kontrolóra za druhý pol-

rok 2014, správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva a schválenie harmonogramu zasadnutí mestské-

ho zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne: 

a) schválilo odvolanie členov predstavenstva spoločnosti 

„Trenčianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – doc. Ota Bar-

boráka, CsC., JUDr. Milana Kováčika a Eduarda Har-

tmana; 

b) schválilo nových členov predstavenstva spoločnosti „Tren-

čianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – Ing. Jaroslava Pa-

gáča - predseda komisie, Ing. Benjamína Lisáčka a Ing. 

Ivetu Marčekovú; 

c) schválilo odvolanie členov dozornej rady spoločnosti 

„Trenčianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – PhDr. Lea 

Kuželu, Ing. Petra Gašparoviča a Mgr., Bc. Josefa Ko-

láøa; 
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d) schválilo nových členov dozornej rady spoločnosti „Tren-

čianska parkovacie spoločnosť, a.s.“ – JUDr. Jána Kana-

bu - predseda komisie, Ing. Tomáša Bahnu a Miloslava 

Bacu; 

e) zriadilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

o sťažnostiach; 

f) schválilo členov Komisie Mestského zastupiteľstva v Tren-

číne o sťažnostiach v tomto zložení – JUDr. Ján Kanaba - 

predseda komisie, Ing. Ladislava Matejka a Mgr. Mar-

tina Petríka; 

g) určilo mesačný plat primátorovi Mgr. Richardovi Rybníč-

kovi vo výške 3.944,- eúr  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 848/1/2014, 849/1/2014, 850/1/2014  

 

Takmer dvojmesačná skúšobná doba ukázala, že „City 

Monitor“ sa neosvedčil. Otázky občanov boli v prevažnej 

väčšine duplicitné s tými, ktoré Mestu Trenčín adresovali cez 

„Otázky a odpovede“ alebo „Odkaz pre starostu“. Ďalšie otáz-

ky sa netýkali kompetencií mesta. Za týchto okolností by bolo 

neefektívne platiť za túto službu. Preto sa Mesto rozhodlo do 

projektu „City Monitor“ nezapojiť.   

Občania však i naďalej majú k dispozícii v komunikácii 

s Mestom Trenčín domácu rubriku „Otázky a odpovede“ a we-

bový portál „Odkaz pre starostu“. Samozrejme i naďalej sa 

môžu občania osobne kontaktovať s konkrétnymi zamestnan-

cami mestského úradu a tiež majú možnosť stretnúť sa priamo 

s primátorom Richardom Rybníčkom. 

Mesto Trenčín 07.01.2015 

 

Klientske centrum Mesta Trenčín predložilo štatistiku po-

hybu obyvateľstva od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014: 

Stav obyvateľstva k 01. januáru.2015  55.452 osôb 
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počet  úmrtí                  506 osôb 

počet narodených                  496 osôb 

počet odsťahovaných                  825 osôb 

počet prisťahovaných                 786 osôb 

stav k 31.12.2014                   55.493 osôb 

nárast obyvateľov                                    +49 osôb 

Najčastejšími chlapčenskými menami boli Jakub, Michal, 

Lukáš a dievčenskými menami Ema, Nina a Natália. 

V roku 2014 bolo zosobášených 291 párov, z toho 131 cir-

kevných a 160 občianskych sobášov. 

 

 


