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Verejno–spoločenský život 

 
Prvým Trenčanom narodeným v roku 2015 je Jakub Men-

del. Narodil sa 1. januára 2015 v trenčianskej Fakultnej ne-
mocnici Veronike Mendelovej z Trenčína. Na svet sa vypýtal 

v prvý deň roka o 11 hodine 
20 minúte. Vážil 3620 gra-
mov a meral 50 centimetrov. 
Je druhým synom manželov 
Mendelových. Na bračeka sa 
doma teší Martinko, ktorý 
v apríli oslávi štyri roky. 

Na Gynekologicko-pô-
rodnícku kliniku Fa-
kultnej nemocnice 
v Trenčíne prišiel no-
vého občana Trenčína 
pozdraviť v piatok 2. 
januára 2015 aj primá-
tor mesta Mgr.  Ri-
chard Rybníček. So 
želaním spokojného a 
radostného života priniesol chlapčekovi zlatú retiazku a Pa-
mätný list. Ako povedal prednosta a primár kliniky MUDr. 
Peter Kaščák, PhD., silvestrovská noc na pôrodnici bola, na 
rozdiel od okolitého sveta, veľmi pokojná. „Ráno o deviatej 
sme mali jeden pôrod a potom prázdnu pôrodnú sálu takmer 
do polnoci. Po polnoci sa narodili dve deti za sebou a do rána 
sa už nerodilo.“ Ako dodal, v dennej službe sa potom 1. janu-
ára 2015 narodilo až osem detí.  

www.trencin.sk 02.01.2015 
pomocná evidencia 001/01/2015 
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Vzácneho jubilea 100 rokov sa dožil významný trenčiansky 
lekár MUDr. Viliam To čík. Narodil sa 18. januára 1915 
v Krásne nad Kysucou.  Vyštudoval  Lekársku fakultu Uni-

verzity Komen-
ského a vzápätí sa 
ako lekár ocitol na 
východnom fron-
te. Po skončení  
druhej svetovej 
vojny získaval 
vedomosti a skú-

senosti 
z otorinola-

ryngológie (ORL) 
na fakultnej klinike v Bratislave. Keď 1.2.1949 vzniklo 
v trenčianskej nemocnici ORL  oddelenie, MUDr. Viliam To-
čík sa stal jeho primárom. Viedol ho až do roku 1980. 
     K 100. narodeninám mu prišli 15. januára 2015 zablahože-
lať primátor Mgr. Richard Rybní ček a jeho najbližší spolu-
pracovníci – MUDr. Milan Chalupník , ktorý po ňom prevzal 
funkciu primára a vy-
konával ju až do roku 
1994, MUDr. M iro-
slav Pavlík, ktorý bol 
ďalším primárom odde-
lenia a v súčasnosti je 
prednostom ORL klini-
ky, MUDr. Jozef Pia-
ček, bývalý zástupca 
primára, MUDr. Ján 
Večeřa, súčasný primár ORL oddelenia, MUDr. Jozef Baláž, 
bývalý okresný logopéd a MUDr. Peter Prekop.  V srdečnej 
atmosfére si zaspomínali na spoločne prežité roky.  Gratulan-

Jubilant MUDr. Viliam Točík 

Jubilantovi blahoželá primátor Richard Rybníček, 
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tov potešilo, že jubilant si stále udržiava výbornú pamäť 
a záujem o súčasné dianie.  

Obdiv k tomu, čo v živote dokázal, mu tlmočil 
v blahoprajnom liste aj predseda Slovenskej spoločnosti pre 
otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku Doc. MUDr. 

Pavel Doležal, 
CSc. List prečítal 
MUDr. Milan 
Chalupník. Je 
v ňom vyjadrené 
poďakovanie za 
vybudovanie ú-
spešného oddele-
nia a vyškolenie 
ďalších odborní-
kov:  „Bolo to 31 

rokov práce pre našich pacientov s chorobami ucha, nosa 
a hrdla, odpracovaného času, študovania odbornej literatúry, 
návštev kongresov a kurzov – to sú tie momenty, za ktoré vám 
patrí vďaka nás všetkých.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 024/1/2015 

 
 
V Trenčíne sa počas tejto zimy rapídne zvýšil počet bez-

domovcov mladších ako 30 rokov. Podľa Pavla Juríčka 
z Maltézskeho rádu využíva momentálne služby nocľahárne 
na Nešporovej ulici asi 25 bezdomovcov, z nich 15 je mlad-
ších ako 30 rokov. Nechýbajú ani 18-roční mladí ľudia bez 
strechy nad hlavou.  

„Tých mladých je tento rok naozaj veľa, oveľa viac, ako 
ich bývalo v minulých rokoch. Každý prípad je individuálny, 
či už sú to problémy v rodinách, strata zamestnania, alkoho-
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lizmus, drogy. Situácia nie je dobrá, do jej riešenia by sa mal 
zapojiť štát i obce,“ skonštatoval Pavol Juríček s tým, že rie-
šením by bolo vytvorenie denného stacionára, ktorý 
v Trenčíne chýba. 

Ako dodal, problémom je fakt, že nocľaháreň je 
v prevádzke len do apríla. Keď bezdomovcov prestanú prijí-

mať, roztratia sa 
a čím dlhšie sú 
vonku, tým ťažšie 
sa budú resociali-
zovať a vracať na-
späť do nocľahár-
ne. „Hľadáme im 
prácu či brigádu. 
Pri trojzmennej 
prevádzke sa však 
napríklad po noč-
nej službe nemajú 

kde vyspať, takže niekedy je problémom im prácu zohnať,“ 
doplnil Pavol Juríček.  

Podľa zamestnankyne nocľahárne Alžbety Švancarovej sa 
mladí bezdomovci správajú slušne. Do zariadenia ich nepri-
jmú pod vplyvom alkoholu, kontrolujú im tašky, zabezpečia 
osprchovanie, oholenie, ostrihanie a teplú večeru. „Nemáme 
s nimi problémy, dostanú čistú posteľnú bielizeň, hygienické 
potreby. Bežný človek ich na ulici nespozná, sú čistí, oholení, 
slušne oblečení,“ dodala Alžbeta Švancarová. Zdôraznila, že 
najesť dajú aj bezdomovcom, ktorí prídu pod vplyvom alkoho-
lu, i keď prenocovať im opitým nedovolia.  

Hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová pripomenula, že 
veľa mladých bezdomovcov nie je z Trenčína, ale prichádzajú 
do krajského mesta z okolia. „Mesto sa snaží situáciu 
s bezdomovcami, ale aj s ľuďmi, ktorí sa ocitli v núdzi, riešiť. 
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V bývalej budove Dukly Trenčín na Štefánikovej ulici by sme 
chceli zriadiť krízové centrum. V priestoroch bývali športovci, 
samozrejme, že nejaké úpravy sa tam budú musieť urobiť. 
Rokujeme s vlastníkom budovy a veríme, že krízové centrum 
čoskoro otvoríme,“ priblížila Erika Ságová. 

Trend nárastu počtu mladých ľudí bez domova vnímajú 
podľa Sandry Tordovej z občianskeho združenia Proti prúdu 
aj v Bratislave a inde na Slovensku. „Asi tretina predajcov ča-
sopisu Nota bene sú odchovanci detských domovov. Ľudia, 
ktorí odchádzajú z detských domovov a štartujú do života, to 
majú veľmi ťažké. Keď sa ocitnú v problémoch, chýba im 
oporná sociálna sieť a veľmi často končia na ulici,“ objasnila 
Sandra Tordová s tým, že ide o veľký problém. 

www.teraz.sk 09.01.2015 
pomocná evidencia 008/1/2015 
 
Výstavisko v Brne v roku 2015 pripravilo už tradičný me-

dzinárodný veľtrh turistických možností v regiónoch  RE-
GIONTOUR 2015, ktorý sa začal vo štvrtok 15. januára 
a končil nedeľou 18. januára 2015. Trenčiansky samosprávny 

kraj (TSK) prijal pozvanie do stánku 
partnerského Juhomoravského kraja. 
Svoj výstavný priestor využil v sekcii 
viacerých partnerských regiónov, kde 
sa prezentoval prostredníctvom propa-
gačných materiálov o kraji a predstavil 
významné turistické destinácie zame-
rané na kúpeľníctvo a ubytovanie, ale 
napríklad aj myjavské tradície.  Na vý-

stavisku  v Brne návštevníkov previedla Trenčianskym samo-
správnym krajom až do nedele 18.1.2015 PhDr. Eva Frý-
valdská z Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov 
Úradu TSK. 

Krst publikácie 
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V prvý deň výstavy bola zaujímavou prezentácia novej gas-
tronomickej publikácie, na ktorej sa spoločne podieľali štyri 
české kraje. Tlačovej konferencie, na ktorej bola dobrým ví-
nom pokrstená brožúra „Gastronomie a folklór Moravy a 
Slezska“,  sa osobne zúčastnili štyria hajtmani  Stanislav Mi-
šák zo Zlínskeho kraja (partnerský región TSK),  Michal Ha-
šek  z Juhomoravského kraja (partnerský región TSK),  Miro-
slav Novák z Moravskosliezskeho kraja  a Jiří  Rozbořil  z 
Olomouckého kraja.  Zlínsky hajtman  Stanislav Mišák na tla-
čovej konferencii povedal: „My sa vzájomne podporujeme, 
nakoľko  spoločná propagácia je lacnejšia, má širší záber. 
Návštevníci nerozlišujú či idú do Juhomoravského, Zlínskeho, 
Olomouckého alebo Moravskosliezskeho kraja. Idú na Mora-
vu, ktorá im má čo ponúknuť.“ 

Trenčiansky samosprávny kraj ide s dobou a taktiež dáva 
do popredia svoju regionálnu gastronómiu a tradície. Ako už 
minulý rok ohlasoval trenčiansky  župan Ing. Jaroslav Baška, 
kraj pripravuje regionálnu kuchárku a aj na samotnej výstave 
v Brne REGIONTOUR 2015 sa TSK prezentoval kalendármi  
pod názvom „Trenčiansky  samosprávny kraj, kraj tisícich 
chutí“. 

Výstava REGIONTOUR 2015 v Brne je rozlohou veľmi 
podobná výstave ITF Slovakiatour, ktorá sa pravidelne koná 
v januári v Bratislave. Tento rok TSK nebude mať na výstavi-
sku v Bratislave samostatný výstavný stánok. V roku 2015 
plánuje v oblasti výstavníctva samostatný výstavný stánok iba 
na regionálnej výstave cestovného ruchu Region Tour Expo 
Trenčín, ktorá sa bude konať v máji 2015. O tom, na ktorých 
výstavách sa Trenčiansky samosprávny kraj zúčastní ako vy-
stavovateľ v roku 2016, napovie viac nová Koncepcia cestov-
ného ruchu TSK, ktorá  sa v tomto období pripravuje. 

www.tsk.sk 18.01.2015 
pomocná evidencia 030/1/2015 
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Na miestnych daniach a poplatkoch vybrali v minulom ro-
ku v Trenčíne 7,823 milióna eur. Najväčšiu sumu daní tvorila 
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny a drobný sta-
vebný odpad. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, v mi-
nulom roku vybrali na dani z nehnuteľností takmer 5,4 milióna 
eur, na poplatkoch za odpady 2,25 milióna eur, na dani za psa 
56 tisíc eur, dani za užívanie verejného priestranstva takmer 
80 tisíc eur a dani za ubytovanie vyše 41 tisíc eur. 

Podľa Eriky Ságovej Trenčín nemá žiadne špecifiká pri 
sadzbe daní v jednotlivých mestských častiach. Jedinou vý-
nimkou je daň za využívanie verejného priestranstva, ktorá je 
rozdielna podľa jednotlivých pásiem v meste. 

Podobne ako v iných mestách, aj v Trenčíne schválila sa-
mospráva zľavy na daniach, mesto ich podľa hovorkyne zo-
hľadňuje automaticky. Mesto ako správca dane znižuje o 50 
percent daň z nehnuteľností vlastníkom pozemkov nad 70 ro-
kov za podmienky, že pozemky slúžia výhradne pre ich osob-
nú potrebu. Rovnako je to pri stavbách a bytoch vo vlastníctve 
ľudí nad 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, a pri ne-
bytových priestoroch a garážach, ak slúžia pre motorové vo-
zidlo na ich dopravu, priblížila Erika Ságová. 

Za psov chovaných v rodinných domoch zaplatia Trenčania 
ročne 12 eur, pri psoch chovaných v ostatných nehnuteľnos-
tiach na území mesta je ročná sadzba dane za psa 30 eur. 
Oslobodenie od dane za psa je možné v prípade, ak ide o zá-
chranárskeho psa so špeciálnym výcvikom alebo psa, ktorého 
si vezme daňovník z karanténnej stanice v Trenčíne. Mesto 
Trenčín ako správca dane môže znížiť daň o 50 percent u da-
ňovníkov starších ako 70 rokov. 
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Poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad sú pre 
osoby využívajúce množstvový zber diferencované podľa veľ-
kosti zberných nádob a frekvencie vývozu odpadu od 56,96 až 
do 1961,63 eura ročne. Osoby, ktoré množstvový zber nevyu-
žívajú, zaplatia za odvoz odpadu viac ako 31,7 eura ročne. 
Zľavu vo výške šesť eur majú občania v hmotnej núdzi, zdra-
votne ťažko postihnutí a bezvládni občania. Poplatok za odpad 
neplatia tí Trenčania, ktorí preukážu, že sa viac ako 90 dní v 
roku zdržiavajú mimo mesta. 

www.teraz.sk 24.01.2015 
     pomocná evidencia 057/1/2015 
 

Známy hokejista Marián Hossa sa pustil stavať vo veľ-
kom. Len pred pár týždňami rozbehol stavbu vlastného hniez-

dočka na mieste bý-
valej Tisovej vily, 
ktorú zrovnal so 
zemou. Mnohých 
Trenčanov to pobú-
rilo. 

Okrem toho už 
však vo veľkom 
bagruje aj na inom 
mieste, priamo pri 

Váhu. Tu bude stáť Hossov golfový areál. Stavia napriek pro-
testom aktivistov, ktorí sa s ním pre ihrisko súdia. Golfový 
areál pri Váhu sa nepáči rybárom, environmentalistom 
a ornitológom, ktorí sa obrátili na súd. Okresný súd však žalo-
bu zamietol. „Skončené to zatiaľ nie je. Podali sme odvolanie 
a vec je už na krajskom súde,“ povedal aktivista Anton Beták. 
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 „Je to kus prírody v centre mesta! Po výstavbe golfového 
areálu sem budú mať prístup len tí, ktorí si za to budú môcť 
dovoliť zaplatiť, 
a takých nebude 
veľa,“ zdôrazňuje 
Anton Beták. 
Niekoľkohektáro-
vý areál pri Váhu 
však už brázdia 
bagre. „Staviame 
golf, Hossu som 
tu zatiaľ nevidel,“ 
povedal jeden 
z robotníkov. Miesto, kde bude stáť golfový areál, už brázdia 
bagre, stromy a zeleň z neho zmizla. 

Hokejista má na stavbu všetky povolenia. „Podanie odvo-
lania proti rozhodnutiu okresného súdu nemá na to žiadny 
vplyv,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Erika Ságová. 
Oslovili sme aj Mariána Hossu, ktorý po Miroslavovi Kubi-
sovi, predsedovi predstavenstva firmy Hoss Corp, odkázal, že 
momentálne sa k výstavbe golfového areálu nevyjadrí. 

www.cas.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 061/1/2015 

 
Nový železničný most v Trenčíne nebudú môcť využívať 

chodci ani cyklisti. Mesto plánuje na toto využitie odkúpiť sta-
rý železničný most, z ktorého by mohol vzniknúť kolonádny 
cyklomost.  

Stavbu nového železničného mosta by mali dokončiť vo 
februári 2016. Už teraz je však jasné, že sa pri jeho výstavbe 
nepočítalo s priestorom pre chodcov a cyklistov.  

Potvrdili to aj Železnice SR. „Na moste zhotoviteľ vybudu-
je len revízny chodník šírky približne 80 centimetrov, ktorý 
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bude slúžiť pre prevádzkové potreby Železníc SR. Železnice 
ani v blízkosti mosta v súvislosti so stavbou nebudujú priestor 

pre chodcov a 
cyklistov,“ pove-
dala Dana Šin-
ková, zástupkyňa 
riaditeľky odboru 
komunikácie z 
Generálneho ria-
diteľstva Želez-
níc SR. Pre chod-
cov a cyklistov 
by mohol slúžiť 

starý železničný most. O jeho osude však ešte nik nerozhodol.  
 „Registrovali sme snahu mesta Trenčín o jeho využitie, o 

čom už prebehli a budú prebiehať rokovania medzi zástupcami 
mesta Trenčín a zástupcami Železnicami SR. Vzhľadom na 
postup stavebných prác priamo v meste je predmetom rokova-
ní aj otázka využiteľnosti mosta a revitalizácia územia po pô-
vodnej železničnej trati,“ povedala Dana Šinková. Podľa nej 
sa úprava starého mosta nerieši ani v súvislosti s celkovou 
modernizáciou železničnej trate.  

 „Starý most, vyjmúc lávku pre peších, ostáva vo vlastníc-
tve železníc aj po odklone železničnej dopravy na nový most, 
až do doby, kým sa nerozhodne o jeho ďalšom využití,“ doda-
la Dana Šinková. Samotná lávka pre peších je teda vo vlastníc-
tve mesta Trenčín. To sa o budúcnosť starého železničného 
mosta zaujíma.  

„Most bude predmetom rokovaní so Železnicami SR s cie-
ľom dostať ho do vlastníctva mesta a spraviť z neho kolonád-
ny cyklomost,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.  

www.sme.sk 28.01.2015 
pomocná evidencia 088/1/2015 
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Trenčianska radnica bude prvýkrát od novembrovej revolú-
cie fungovať bez mestskej rady. Poslanci mestského zastupi-
teľstva rozhodli o jej zrušení, pretože ju považujú za nepot-

rebnú. Podľa od-
borníkov je to síce 
zákonný, ale ne-
štandardný krok. 

Návrh na zruše-
nie, resp. nezriade-
nie mestskej rady v 
Trenčíne predložil 
v utorok 20. janu-
ára na rokovaní 
mestského zastupi-
teľstva trenčiansky 

primátor Mgr. Richard Rybní ček. Argumentuje, že mestská 
rada je v súčasnosti prebytočný orgán, ktorý stojí príliš veľa 
času, energie a financií. Po komunálnych voľbách v novembri 
2014 sa významne zmenili pomery v zastupiteľstve, z ktorého 
sa vlastne vytratili politické strany. Štyri pätiny súčasných 
poslancov kandidovali ako nezávislí. 

„V tejto chvíli je to zbytočný medzistupeň. Jej zrušenie pri-
nesie celkovú úsporu za štyri roky asi 20 tisíc eur. Dohodli 
sme sa, že ako primátor budem komunikovať vždy so všetký-
mi poslancami, veci sa budú riešiť na výboroch mestských 
častí a na komisiách, kde sme otvorení verejnosti,“ dodal Mgr. 
Richard Rybníček. O tom, ako mesto využije ušetrené peniaze, 
jeho predstavitelia zatiaľ nerozhodli.  

www.pravda.sk 23.01.2015 
pomocná evidencia 069/1/2015 
 

Primátor Mgr. Richard Rybníček a jeho zástupca Mgr. Ján Forgáč. 
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Mesto Trenčín bude v tomto roku hospodáriť 
s vyrovnaným rozpočtom. Príjmy i výdavky sú plánované vo 
výške 36,6 milióna eur. Rozpočet schválili na zasadnutí pos-
lanci mestského zastupiteľstva v utorok 20. januára.  

Podľa primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka zá-
kladnou filozofiou rozpočtu je aj naďalej znižovanie celkové-
ho zadlženia mesta. „Mesto Trenčín za štyri roky znížilo svoj 
celkový dlh o 52 percent z 39,7 milióna eur koncom roku 
2010 na 19,2 milióna ku koncu roku 2014. Napriek poklesu 
celkového dlhu je mesto stále veľmi zadlžené. Dlhová služba 
definovaná zákonom je ku koncu minulého roka vo výške asi 
53 percent bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka,“ skonštatoval trenčiansky primátor. 

Ako dodal, tento rok bude mesto svoj dlh naďalej znižovať, 
predpokladaná výška dlhu na konci roka by mala podľa neho 
byť o dva milióny eur menšia ako koncom roku 2014. Mesto 
plánuje na tento rok niekoľko investičných akcií, na pokrytie 
ktorých si chcú zobrať úver vo výške 2,6 milióna eur. „V roz-
počte na strane výdavkov zároveň figuruje splatenie záväzkov 
vo výške 4,8 milióna eur,“ doplnil Mgr. Richard Rybníček.  

Príjmy mesta sú rozpočtované na 33,02 milióna eur (32,67 
milióna eur bežné, 350 tisíc eur kapitálové príjmy). Bežné vý-
davky počítajú so sumou 29,55 milióna eur, kapitálové 
s čiastkou 5,14 milióna eur. Príjmové finančné operácie počí-
tajú s 2,6-miliónovým úverom, milión eur tvorí prevod hospo-
dárskeho výsledku z minulého roku. So sumou 1,922 milióna 
eur počíta rozpočet na splácanie bankových úverov. 

www.teraz.sk 20.01.2015 
pomocná evidencia 047/1/2015 
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Mestská polícia má prístroj, s pomocou ktorého môžu jej 
inšpektori zachrániť ľudský život. Automatizovaný externý 
defibrilátor jej koncom minulého roka venovala trenčianska 

spoločnosť Aura Tra-
de. 

Na Slovensku boli 
za ostatné obdobie za-
chránení vďaka ma-
lému, no nenahradi-
teľnému prístroju traja 
ľudia s náhlou zásta-
vou srdca. Mestskí 
policajti absolvovali 

školenie a defibrilátor umiestnili do jedného zo svojich slu-
žobných vozidiel. Označené je čitateľným piktogramom.  

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 099/1/2015 
 
Dňa 2. februára 2015 predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja (TSK) Ing. Jaroslav Baška a primátor mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybní ček podpísali memorandum 
o spolupráci na príprave a implementácii „Regionálnej 
integrovanej územnej stratégie Trenčianskeho kraja“  (RIÚS 
TK), v rámci ktorej samostatnú časť tvorí „Integrovaná 
územná stratégia pre udržateľný mestský rozvoj funkčného 
územia mesta Trenčín“ (IUS-UMR). RIÚS TK je 
východiskový strategický dokument pre implementáciu 
finančných prostriedkov z eurofondov cez Integrovaný 
regionálny operačný program (IROP) na regionálnej úrovni 
s dopadom na miestnu úroveň. TSK sa tak stal ďalším krajom 
v poradí, ktorý pristúpil k podpisu zmluvného vzťahu v tejto 
oblasti.  

Zelený piktogram na skle vozidla. 
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Partneri memoranda, TSK a mesto Trenčín, sa zaviazali 
v súlade s princípom partnerstva vypracovať spoločný 
strategický dokument RIUS TK, ktorý bude obsahovať strate-
gické ciele 
kraja do roku 
2020 a spô-
sob ich do-
siahnutia za 
pomoci euro-
fondov. 

Partneri 
memoranda 
sa ďalej za-
viazali vytvo-
riť spoločnú 
Radu partnerstva pre RIUS TK, t. j. zoskupenie sociál-
noekonomických partnerov kraja so schvaľovacími 
kompetenciami v oblasti schvaľovania RIUS TK 
a projektových zámerov. Pri jej hlasovaní budú postupovať 
tak, aby rešpektovali svoje vzájomné potreby, ktoré vyplynú 
z analýz spracovaných v odborných poradných skupinách pre 
RIÚS TK a IUS-UMR. Súčasťou memoranda je rozdelenie 
finančných prostriedkov medzi funkčné územie mesta Trenčín 
v rámci IUS- UMR a zvyšným územím TSK a spolupráca na 
implementácii RIUS TK. TSK vytvorí podmienky pre 
administratívno-technické zabezpečenie implementácie RIUS 
a IUS-UMR, prostredníctvom spolupráce sprostredkovateľ-
ských orgánov.  

V rámci IROP  budú podporené integrované projekty 
zamerané na riešenie dopravných, sociálnych, zdravotníckych, 
školských, kultúrno-kreatívnych a environmentálnych výziev, 
ktoré budú mať vplyv na územie Trenčianskeho kraja, a teda 
aj mestské funkčné územie mesta Trenčín. Finančné 

Primátor Richard Rybníček a predseda TSK Jaroslav Baška pri podpise memoranda. 
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prostriedky z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja, budú 
môcť byť použité napríklad na: 

- rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. Triedy 
- rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu 

cyklistických komunikácií 
- investície do budov a materiálno-technického 

vybavenia budov poskytujúcich sociálne služby na 
komunitnej báze 

- podporu zdravotníckej infraštruktúry vytvorením 
integrovaných centier zdravotnej starostlivosti 

- podporu investícií do budov a materiálno-
technologického vybavenia materských, základných 
a stredných odborných škôl 

- investície do sektora vodného hospodárstva 
budovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
a čistiarní odpadových vôd 

- budovanie zelených plôch v mestách a regeneráciu 
vnútroblokov sídlisk 

Podľa slov predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku Úrad TSK 
má už aj konkrétne 
predstavy, na kto-
rých pracoval celý 
minulý rok: „Vý-
sledkom je zásob-
ník projektov, ktorý 
schválilo zastupi-
teľstvo ešte v no-
vembri, ako pred-
voj rozpočtu na 
tento rok, aby nám 

to sedelo aj s finančným krytím. V oblasti dopravnej infra-
štruktúry je to rekonštrukcia cesty II. triedy z Považskej Bys-
trice do Púchova.“ Ako uviedol trenčiansky župan, v zásob-
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níku je aj rekonštrukcia ďalších ciest, napr. z Nového Mesta 
nad Váhom na Starú Turú a na Myjavu a cesta z Veľkých 
Uheriec cez Skýcov do Nitrianskeho kraja.  
Ďalšími konkrétnymi projektmi je takmer 100 km dlhá 

Vážska cyklotrasa, ktorá by mala ísť popri Váhu a deinštitu-
cionalizácia niektorých sociálnych zariadení, napr. Centra so-
ciálnych služieb v Adamovských Kochanovciach. Ing. Jaro-
slav Baška dodal, že v oblasti stredného školstva ide asi naj-
väčší balík, ktorý pôjde na podporu stredných odborných škôl 
a duálny systém vzdelávania – spoluprácu medzi zamestnáva-
teľmi, školou a TSK. Ako ďalej uviedol: „Samozrejme, nejaké 
finančné prostriedky pôjdu aj do autobusov Slovenskej auto-
busovej dopravy (SAD), konkrétne SAD Trenčín a SAD Prie-
vidza. No a spoločne s jednotlivými mestami tam, kde sú veľ-
ké stanice, to znamená, kde je železničná aj autobusová stani-
ca, chceme budovať prestupné centrá, aby sme to takýmto 
spôsobom vedeli finančne vykryť a zabezpečiť cestujúcim 
väčší komfort,“ povedal trenčiansky župan.  

Mesto Trenčín má tiež pripravené konkrétne projekty. Pri-
mátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček by chcel finanč-
né prostriedky z eurofondov využiť napríklad na kultiváciu 
a celkovú zmenu starého železničného mosta na tzv. prome-
nádny most, ktorý by mal spájať západnú časť mesta 
s centrom mesta. Podľa jeho slov sú veľmi dôležité aj cyklo-
trasy a prepájanie dopravy medzi jednotlivými obcami.  

www.tsk.sk 02.02.2015 
pomocná evidencia 112/1/2015 
 
Trenčiansky hrad, dominanta Trenčína i celého Považia, 

strážiaca pradávne obchodné trasy spájajúce stredomorskú ob-
lasť s Pobaltím a severnou Európou. 

Takto by sa dal charakterizovať hrad v čase svojho vzniku 
v 11. storočí, ktorý sa v ďalších storočiach stal sídlom pohra-
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ničného komitátu, kráľovskej a neskôr šľachtickej župy. Dnes 
sú v jeho starobylých priestoroch umiestnené výstavné priesto-
ry a viaceré expozície Trenčianskeho múzea. 

Z komplexného hľadiska je Trenčiansky hrad rozsiahla his-
torická budova, ktorá zahŕňa množstvo objektov. Niektoré 

z nich sú v dobrom 
stave aj napriek sto-
ročiam, no iné zača-
li podliehať pove-
ternostným pod-
mienkam. Boli do-
slova v havarijnom 
stave a nutne potre-

bovali zrekonštruovať. V súčasnosti sú už niektoré opravené, 
konkrétne ide o opravy striech na Jeremiášovej a Letnej veži. 
Do objektov zatekalo, preto bola situácia naliehavá. 
Ďalší problém nastal so stenou s tromi renesančnými ok-

nami v Ilešháziovskom paláci na východnej strane hradného 
areálu. Okná mali prelomené kamenné profily, ktoré nesú 
nadmurovku záklenkov okenných otvorov. V tomto prípade 
hrozilo, že popraskané preklady padnú na Štefánikovu ulicu. 
Práce na odstránení tohto zlého stavu sa začali a naďalej po-
kračujú. „V jarných mesiacov bude na tomto objekte potrebné 
pokračovať v statickom zabezpečení muriva,“ hovorí Peter 
Martinisko , riaditeľ Trenčianskeho múzea. 

„Tretí problematický objekt na Trenčianskom hrade, ktorý 
mal problém so statikou, bola hospodárska budova. Nachádza 
sa tu správa hradu spolu s predajňou suvenírov. Táto statická 
porucha bola natoľko závažná, že hrozilo jej zrútenie. Začiat-
kom decembra však bol objekt zabezpečený,“ dodáva Peter 
Martinisko. 
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V súčasnosti zrútenie nehrozí žiadnemu z objektov Tren-
čianskeho hradu. Prípadné vzniknuté problémy sa budú oka-
mžite riešiť a odstraňovať. 

www.nasenovinky.sk 05.02.2015 
pomocná evidencia 146/1/2015 
 
Husté sneženie v dopoludňajších hodinách v piatok 30. ja-

nuára 2015 spôsobilo dopravné problémy nielen 
v Trenčianskom kraji. Prednosta Okresného úradu v Trenčíne, 
Ing. Štefan Bohúň, vyhlásil mimoriadnu situáciu a o pomoc 
požiadal krízový štáb, ktorého členom je aj predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (TSK) Ing. Jaroslav Baška. 
Viaceré z cestných komunikácií sa počas pár hodín stali nepre-
jazdnými hlavne z dôvodu uväznených kamiónov.  

Na riešení kalamitnej situácie spolupracovali všetky prí-
slušné zložky. Polícia mala nasadených 150 ľudí a 77 vozidiel, 

z Hasičského a zá-
chranného zboru 
SR pomáhalo 50 
hasičov a 15 vozi-
diel. Správa ciest 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
(SC TSK) na cesty 
vyslala 65 sypačov, 
11 nakladačov a 25 

zazmluvnených traktorov s radlicou. V teréne sa pohybovalo 
viac ako 110 pracovníkov SC TSK. Ozbrojené sily SR poskyt-
li vozidlo AV 15 na pomoc zakliesneným kamiónom na ceste 
I/50. Na úseku diaľnice D1 jazdilo 12 sypačov.   

Pri štandardných podmienkach výkonu zimnej údržby 
v Trenčianskom kraji (komplexnom posýpaní 1 800 kilomet-
rov ciest v jeho správe), sa bežne za jeden deň spotrebuje 
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priemerne 752 ton posypového materiálu. V priebehu kalamit-
ného piatku sa spotrebovalo až štvornásobne viac posypového 
materiálu, teda 3124,76 ton.  

V sobotu 31. januára 2015 sa na cestách situácia o niečo 
upokojila, cestmajstri však stále mali plné ruky práce. Oproti 
piatku kleslo množstvo spotrebovaného posypového materiálu 
na 1047,99 ton..  

Husté sneženie sa podpísalo aj pod dopravnú nehodu, ktorá 
sa odohrala na železničnom priecestí v obci Svinná. Dvaja 
zranení cestujúci 
boli prevezení do 
Fakultnej nemocni-
ce v Trenčíne. Tak-
mer šesťdesiatke 
zvyšných cestu-
júcich vlakom po-
skytla priestory 
Obecného úradu 
v Svinnej starostka 
obce. Pomoc cestujúcim na ich ďalšej ceste poskytla SAD 
Trenčín, a. s. Chladnú hlavu si v krízovej situácii dokázali za-
chovať príslušníci Policajného zboru SR, ktorí predviedli bez-
chybnú spoluprácu s dispečingom SAD Trenčín. Generálny 
riaditeľ SAD Trenčín Juraj Popluhár  bez váhania rozhodol 
o okamžitej pomoci pre uviaznutých cestujúcich partnerského 
železničného dopravcu.  

Vďaka operatívnej komunikácii a efektívnemu riešeniu sa 
cestujúci dočkali dopravného prostriedku, ktorý ich šťastne 
dopravil domov. Vodič autobusu so ŠPZ TN-395DA Ján Mu-
cha k svojim cestujúcim pribral aj tých, ktorí u starostky 
vo Svinnej čakali na náhradnú dopravu. Päť minút pred se-
demnástou hodinou tak aj s cestujúcimi vyrazil smerom k ich  
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pôvodnému cieľu - železničnej stanici Chynorany. V pohodlí 
autobusu SAD Trenčín boli už o 1,5 hodiny na mieste určenia.  

Spiatočná cesta vodičovi Jánovi Muchovi, ktorý pomohol, 
trvala až sedem hodín. Bez pochýb mu preto patrí veľké po-
ďakovanie za ochotne poskytnutú pomocnú ruku. Svojou po-
mocou cestujúcim v núdzi ukázal, že vodiči autobusov 
a pracovníci železníc sú spojencami, ktorí sa starajú 
o pohodlie a bezpečnosť cestujúcich.  

Trenčiansky samosprávny kraj 06.02.2015 
pomocná evidencia 147/1/2015 
 
V sobotu 7. februára 2015 o 22,00 h sa skončilo hlasovanie 

v ôsmom referende od vzniku samostatnej Slovenskej republi-
ky. Podľa výsledkov je referendum neplatné. Zúčastnilo sa na 
ňom len  21,41 percenta ľudí. Na úspešné hlasovanie by ich 
musela byť viac ako polovica. 

Podľa iniciátora referenda je však tento výsledok úplne v 
poriadku. „Toto re-
ferendum dopadlo 
tak, že 90 percent 
zúčastnených ľudí 
hovorí áno rodine, 
áno otcovi a ma-
me. Tie pocity sú 
úžasné, pretože je 
to veľký ús-
pech,“ povedal je-

den z hlavných  predstaviteľov Aliancie za rodinu Anton 
Chromík , ktorého teší aj počet zúčastnených ľudí na referen-
de. 

 Komisia dostala len niekoľko podnetov, napríklad na bil-
bordy pri hlasovacích miestnostiach či nepresné zoznamy ob-
čanov oprávnených hlasovať. Približne 4,4 milióna občanov 

Anton Chromík 
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mohlo v sobotu v 4 942 hlasovacích miestnostiach prísť k re-
ferendovým urnám od 07,00 h do 22,00 h a vyjadriť sa k trom 
otázkam. 

Referendum by bolo platné, len ak sa na ňom zúčastní viac 
ako 50 percent oprávnených občanov.  

Štatistický úrad po skončení hlasovania uverejňoval prie-
bežné neoficiálne výsledky hlasovania. Prvé neoficiálne vý-
sledky sa objavili medzi 22,30 h a 23,00 h a posledné nadrá-
nom pred 02,00 h.  

 Toto boli otázky v referende 2015: 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať 

žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mu-
žom a jednou ženou? 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovna-
kého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich 
následná výchova? 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí 
na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak 
ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučova-
nia?  

Ako hlasovali kraje: 
1. Prešovský: 32,31 percenta 
2. Žilinský kraj: 29,87 percent 
3. Trenčiansky kraj: 21,83 percenta 
4. Košický kraj: 19,08 percenta 
5. Bratislavský kraj: 16,95 percenta, 
6. Trnavský kraj 16,71 percenta 
7. Nitriansky kraj:16,65 percenta 
8. Banskobystrický kraj :15,84 percenta 
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Z piatich obvodov pre hlasovanie v referende 
v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji 
(TSK) bola najvy-
ššia účasť v obvode 
Považská Bystrica, 
ktorý zastrešuje Po-
važskobystrický 
a Púchovský okres. 
Dosiahla 27,63 per-
centa. Vyplýva to z predbežných výsledkov referenda, ktoré 
zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR). 

Druhá najvyššia účasť v referende bola v obvode Trenčín 
(okresy Trenčín a Ilava), kde dosiahla 24,23 percenta. Nasle-
dovali obvody Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad 
Bebravou) – 21,96 percenta, Prievidza (okresy Prievidza 
a Partizánske) – 18,90 percenta. Najnižšia účasť v referende 
v TSK bola v obvode Nové Mesto nad Váhom (okresy Nové 
mesto nad Váhom a Myjava), kde prišlo k urnám iba 16,20 
percenta voličov. 

Spomedzi deviatich okresných miest v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji bola najvyššia účasť v referende v Ilave, 
kde prišlo k urnám 27,21 percenta voličov. Nasledovali mestá 
Považská Bystrica (25,52 percenta), Púchov (20,54 percenta), 
Trenčín (19,34 percenta), Bánovce nad Bebravou (18,02 per-
centa), Nové Mesto nad Váhom (16,90 percenta), Partizánske 
(16,68 percenta) a Prievidza (14,39 percenta). Najnižšia refe-
rendová účasť spomedzi okresných miest v TSK bola 
v Myjave, kde prišlo k urnám iba 8,70 voličov.  

Z 18 mestských sídiel v Trenčianskom samosprávnom kraji 
bola najvyššia účasť v Nemšovej (32,86 percenta).  

www.hnonline.sk 08.02.2015 
pomocná evidencia 158/1/2015  

Bilbord s pápežom Františkom. 
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V minulom roku vybralo mesto Trenčín na dani za ubyto-

vanie o vyše 2 tisíc eur viac ako v roku 2013. Návštevnosť 
tamojšieho informačného centra sa však znížila. Informovala 

o tom hovorkyňa 
Trenčína Erika Ságo-
vá. 

Jediným merateľ-
ným údajom, ktorý 
súvisí s cestovným ru-
chom, je podľa nej iba 
návštevnosť kultúrno-
informačného centra 
(KIC). Reálne fyzické 

návštevy KIC predstavujú ročne okolo 20 tisíc turistov. Ten-
denciou je mierny pokles. Kým v roku 2013 využilo služby 
KIC v Trenčíne 21 120 návštevníkov, v minulom roku ich bo-
lo 20 842. Nepriamo úmerne s fyzickými návštevami KIC ras-
tie využívanie elektronických informácií (web, maily, sociálne 
siete). „Najčastejšie turisti žiadajú informácie o hrade a ostat-
ných pamiatkach, vyberajú si informačné materiály, suveníry a 
hľadajú ubytovanie. Okrem lokálnych turistických miest naj-
častejšie návštevníci žiadajú informácie o hradoch, výletoch 
do okolia, cyklotrasách a možnostiach kúpania,“ skonštatovala 
Erika Ságová s tým, že najnezvyčajnejšie - i keď pomerne čas-
té - sú otázky, aké stromy obkolesujú historické Mierové ná-
mestie. Ide o brestovec západný, doplnila. 

Napriek poklesu počtu návštevníkov KIC paradoxne vzrás-
tol počet turistov, ktorí sa ubytovali v Trenčíne. Svedčí o tom 
väčší výber dane za ubytovanie. Kým v roku 2013 vybrali na 
dani za ubytovanie 39 329 eur, vlani to bolo 41 516 eur.  

www.sme.sk 16.02.2015 
pomocná evidencia 212/1/2015 

Pohľad na rímsky nápis z hotela Elizabeth. 



57 

 

 
Nová letná plaváreň v Trenčíne bude definitívne bez vody 

aj tento rok. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu 
25. februára to 
oznámil primátor 
Richard Rybní-
ček. Pôvodná let-
ná plaváreň padla 
na úkor moderni-
zácie železničnej 
trate. Novú ešte 
bývalé vedenie 
postavilo v roku 
2010 v rekreač-

nom areáli Ostrov, ale bez prívodu vody.  
Na dotiahnutie inžinierskych sieti je nevyhnutná rekon-

štrukcia mosta, ktorý na Ostrov vedie. Podľa aktuálneho vy-
jadrenia železníc je v omnoho horšom stave, ako sa predpo-
kladalo a namiesto dvoch mesiacov bude jeho prestavba trvať 
sedem mesiacov. Preto je jasné, že aj keby mesto sprevádzko-
valo samotnú plaváreň, potrebné siete nie je možné do leta na 
ňu dotiahnuť.  

„Chcem sa ospravedlniť obyvateľom mesta za nesprávne 
informácie, ktoré som vlani poskytol. Ako mesto sme si všet-
ky povinnosti splnili. Opäť sa však ukázalo, že niektoré veci 
sa nedajú ovplyvniť. V rámci modernizácie železnice v meste 
to zažívame ako na bežiacom páse,” povedal pred poslancami 
Mgr. Richard Rybníček. Viceprimátor mesta Ing. Ján Forgáč 
ho doplnil, že termín spustenia novej letnej plavárne vychá-
dzal zo zmluvy, ktorú podpísali so ŽSR. „Termín bol zmluvne 
deklarovaný. Samozrejme žiadna zmluva nemôže zmeniť rea-
litu a okolnosti, ktoré sú objektívne.” 

Nová plaváreň zarástla burinou. 
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V Trenčíne sa tretí rok za stovky miliónov eur modernizuje 
železničná trať. Najvážnejším zásahom je úprava profilu trate 
a vybudovanie nového železničného mosta, ktorý umožní vla-
kom používať rýchlosť 160 kilometrov za hodinu. Pre vyrov-
nanie trate v meste sa museli presídliť rodiny z 30 domov, v 
ceste stála aj takmer 80-ročná pôvodná plaváreň, ktorú zbúrali 
koncom roka 2013. Železnice ju od mesta kúpili ešte v roku 
2006 za 4,3 milióna eur. 

Bývalé vedenie mesta sa rozhodlo novú plaváreň postaviť o 
niekoľko sto metrov ďalej v rekreačnej zóne Ostrov pri Váhu. 
Dobudovali ju pred komunálnymi voľbami v roku 2010. Nové 
vedenie mesta následne zistilo, že k nej nevedie voda ani ka-
nalizácia. Vtedy nastupujúci primátor Richard Rybníček stav-
bu nazval „potemkinovskou dedinou” a absolútnym manažér-
skym zlyhaním jeho predchodcu. V roku 2013 sa mestu poda-
rilo vyrokovať, že železnice v rámci modernizácie trate v mes-
te zaplatia navyše tzv. Malú stavbu za 7,8 milióna eur, pričom 
väčšinu investujú na dotiahnutie sietí a rozšírenie a nutnú re-
konštrukciu mosta na Ostrov. Samotná plaváreň mesto dopo-
siaľ stála vyše sedem miliónov eur.  

„Ak sa nevyskytnú na stavbe ďalšie nepredvídateľné sku-
točnosti, predpokladaný čas výstavby je naplánovaný na se-
dem mesiacov,” potvrdila hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíko-
vá. Mesto ešte pred týmto zistením vyčlenilo 160 tisíc eur na 
potrebné úpravy na chátrajúcej plavárni na jej spustenie. 

www.hnonline.sk 25.02.2015 
pomocná evidencia 249/1/2015 
 
Major vo výslužbe Ján Pafčuga oslávil 100. narodeniny. 

Narodil sa 17. februára 1915 v Trstenej. V októbri roku 1937 
bol povolaný do základnej vojenskej služby a uniformu 
nevyzliekol až do roku 1972, kedy odišiel do dôchodku, teda 
po štyridsiatich rokoch.  
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Po vypuknutí SNP bol niekoľko týždňov väznený 
nemeckou armádou. 
V aktívnej vojenskej 
službe pôsobil na 
rôznych funkciách v 
Čechách a na Sloven-
sku. Od roku 1949 
žije v Trenčíne. Je 
ženatý, s manželkou 
vychovali tri deti. Pri 
príležitosti významné-
ho životného jubilea 
sa s oslávencom v 
Posádkovom klube 

OS SR zišli priatelia z Klubu vojenských veteránov, aby mu 
zablahoželali. Zároveň mu predseda klubu Peter Forgách 
odovzdal pamätný list.  

Ku gratuláciám sa pripojil aj prezident Zväzu vojakov SR 
Tomáš Švec a čulému oslávencovi zaželal dobré zdravie, 
pohodu v rodine a odovzdal mu darček.  

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 275/1/2015 
 
Tvorivá dielnička veľkonočných medovníkov so zlatou 

majsterkou sveta Bc. Máriou Muráriko-
vou sa uskutočnila v sobotu 7. marca 
v Kultúrnom stredisku Stred na Dlhých 
Honoch v Trenčíne. 

Deti, ale aj deti od 12 rokov v sprievode 
rodičov sa naučili správne vyrobiť polevu, 

dozvedeli sa o trikoch na zdobenie a načerpali inšpiráciu. Už 
napečené voňavé medovníčky priniesla skúsená lektorka Bc. 
Mária Muráriková.  
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Medovnikárskemu remeslu sa venuje 32 rokov. Jej práca je 
v typickom sloven-
skom tradičnom štýle 
a je charakteristická 
čistým ľudovým or-
namentom. Pravidel-
ne sa zúčastňuje na 
gastronomických sú-
ťažiach. 

Táto majsterka ľu-
dovo-umeleckej tvor-
by získala striebornú medailu na Culinary World Cupe 2014 
v Luxemburgu, zlatú medailu na kuchárskej olympiáde IKA 
2013 v nemeckom Erfurte a ďalšiu zlatú medailu na Danubius 
Gastro 2011 v Bratislave. 

www.tnos.sk 07.03.2015 
pomocná evidencia 332/1/2015 

 
Ozvali sa inštitúcie aj občania, ktorí chcú myšlienke zria-

denej knižnice pre seniorov pomôcť a postupne ju rozšíriť aj 
na ďalšie domovy dôchodcov.  

S myšlienkou knižnice prišli samotní klienti zariadenia pre 
seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a vedenie domova im 
vyšlo v ústrety. Zariadenie malo klubovňu, ktorá nebola príliš 
využívaná, tú prebudovali na knižnicu. Otvorili ju pred tromi 
týždňami a spočiatku mala dvetisíc zväzkov. Kníh však stále 
pribúda a bývalá klubovňa už bude primalá, v zariadení sa 
obzerajú po iných priestoroch. Stovky kníh darovali občania aj 
inštitúcie z regiónu, keď sa o iniciatíve seniorov dočítali v 
denníku Pravda. 
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 „Tento záujem naštartovali informácie v médiách 
o otvorení knižnice v našom zariadení pre seniorov. Nabralo 

to skutočne veľ-
mi vysoké ob-
rátky, pár dní po 
tom, čo bola 
správa uverej-
nená, ozvali sa 
nám zo sekreta-
riátu predsedu 

Trenčianskeho 
samosprávneho 

kraja a informo-
vali nás o možnostiach spolupráce s krajskou knižnicou. Po-
tom to už išlo veľmi rýchlo,“ vraví Mgr. Ladislav Pavlík, 
riaditeľ Sociálnych služieb mesta Trenčín, čo je organizácia, 
do ktorej patrí toto zariadenie pre seniorov. 

Ozvali sa aj súkromné osoby, zatiaľ päť ľudí, jeden z nich 
ponúkol napríklad 500 knižných titulov. A nielen z Trenčína, 
balíky kníh priniesol napríklad starosta obce Horná Súča Ju-
raj Ondra čka. Ľudia to zrejme pocítili ako niečo, čo tu dote-
raz nebolo a ľuďom to chýba, čo zaplnilo jednu medzeru 
v službách pre seniorov. 

„Je to veľmi dobrý nápad a my ho chceme rozšíriť aj do 
iných miest v kraji, kde sú domovy dôchodcov. Jednou 
z kompetencií, ktoré samosprávny kraj má, je starostlivosť 
o starších ľudí. Táto aktivita podporuje a zvyšuje kvalitu sta-
rostlivosti o týchto ľudí v jednotlivých zariadeniach,“ povedal 
trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 

Trenčiansky samosprávny kraj je zriaďovateľom troch 
knižníc. Najväčšia z nich je Verejná knižnica Michala Rešetku 
v Trenčíne. Tá v pondelok odovzdala seniorom svoj dar – 
stovku kníh a množstvo časopisov. Na vyskúšanie im požičia 

Mgr. Ladislav Pavlík a Daniela Ilkyvová po prestrihnutí pásky. 
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aj štyri audioknihy, zatiaľ romány a detektívky. Klienti zaria-
denia si vyskúšajú, či im takáto služba vyhovuje. 

Ak bude záujem, knižnica sľubuje, že im na výmenu poži-
čia aj ďalšie. Podľa 72-ročnej Daniely Ilkyvovej, klientky za-
riadenia pre seniorov, je tu veľa slabozrakých, ktorí nemôžu 
čítať pre problémy s očami, preto s radosťou privítajú audio-
knihy. Sú to vlastne zvukové nahrávky, z čitateľa sa stáva po-
slucháč. Staršie verzie sú na magnetofónových kazetách, nov-
šie na CD nosičoch. 

„Máme niekoľko stoviek audiokníh. Okrem toho spolupra-
cujeme aj s kniž-
nicou v Levoči, 
odtiaľ môžeme 
získať ďalšie au-
dioknihy. Bude-
me ich obmieňať 
a podľa záujmu 
klientov môže 
im poskytnúť 
žánre, o ktoré 
budú mať záu-
jem. Poskytneme im zoznam audiokníh, ktoré sa u nás nachá-
dzajú, aby si mohli vybrať. Takisto to platí aj o knihách 
v našom fonde,“ sľúbila Ing. Gabriela Krokvi čková, riadi-
teľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. 

Knihy, časopisy, audioknihy aj ďalšie služby bude knižnica 
poskytovať seniorom zadarmo, nebude im účtovať žiadne po-
platky, a to ani v prípade, keby sa im nepodarilo niektoré za-
požičané knihy vrátiť. A v budúcnosti chce pre nich pripravo-
vať aj podujatia, ktoré inak knižnica organizuje vo vlastných 
priestoroch, napríklad besedy so spisovateľmi, prípadne pred-
nášky, podľa toho, o čo bude najväčší záujem. Klienti zariade-
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nia sú väčšinou ľudia, ktorým sa ťažšie chodí, nie vždy môžu 
ísť na podujatia v meste, tak podujatia prídu za nimi. 

„Neuveriteľne ma to prekvapilo, bola som šokovaná, keď 
som zistila, aký ohlas naša knižnica mala. Nechcela som tomu 
veriť. Potešil ma záujem zvonku, ale aj od ľudí, čo bývajú 
v tomto zariadení. Za tri týždne od jej otvorenia sa čitateľmi 
našej knižnice stalo 20 percent klientov. A ľudia prichádzajú 
s ďalšími návrhmi, ako rozšíriť činnosť knižnice, napríklad 
prednášanie vlastnej tvorby. A musím povedať, že niektorí 
klienti sú skutočne talentovaní autori,“ dodala Daniela Ilkyvo-
vá, ktorá sa podujala na prácu knihovníčky v tejto neštandard-
nej knižnici. 

www.pravda.sk 17.03.2015 
pomocná evidencia 383/1/2015 
 
Už 23. ročník medzinárodného kozmetického veľtrhu Be-

auty Forum Slovakia pripravilo výstavisko Expo Center Tren-
čín v dňoch 19. – 
21. marca 2015. 
Toto podujatie 
venované kráse 
zastrešuje všetky 
oblasti kozmetic-
kého priemyslu. 

Tradične po-
núka nechtovým 
dizajnérkam, ma-
nikérkam, kozme-
tičkám, vizážist-
kám, kaderníč-
kam a pedikérkam širokú škálu kvalitných značiek, medzi kto-
rými sa každoročne objavujú aj novinky vstupujúce na sloven-
ský trh. Tento rok sa v Trenčíne predstavilo na celkovej plo-
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che 5150 metrov štvorcových 92 vystavovateľov zo Sloven-
ska, Českej republiky, Rakúska, Poľska a Spojených arab-
ských emirátov. 

Veľtrh ponúka odbornej verejnosti aj atraktívny sprievodný 
program. Tohtoročnou novinkou bola súťaž VlasyVizáž Cup 
pre kaderníkov, zameraná na premenu modelky – inšpiratívnu 
a kreatívnu prácu vychádzajúcu z trendov. Pre nechtové dizaj-
nérky a manikérky boli pripravené odborné súťaže - Majstrov-
stvá SR v Nail Designe a Majstrovstvá SR v NailArt Trophy 
na tému „Mýtická bytosť a jej príbeh“.  

Už neodmysliteľným sprievodným podujatím sú Majstrov-
stvá SR v make-upe. Ich tohtoročná téma bola „Zlaté 20-te ro-
ky“. Úlohou súťažiacich bolo inšpirovať sa avantgardným ži-
votným štýlom búrlivých 20-tych rokov, v ktorých nezabud-
nuteľnú stopu zanechala Joséphine Bakerová a nemé filmy 
s Charlie Chaplinom a Marlene Dietrichovou.  

Predĺžiť a zahustiť riasy modelky nastavením 3D rias bolo 
úlohou pre tých, ktorí sa prihlásili na Majstrovstvá SR v predl-

žovaní rias. Sú-
časťou sprie-
vodného prog-
ramu bol aj 11. 
ročník Maj-
strovstiev SR 
v maľovaní na 
telo Body Art na 
tému „Svet po-
čítačov – IT 
World“. Víťazi 

všetkých majstrovstiev Slovenska na veľtrhu postúpili na me-
dzinárodné majstrovstvá v Mníchove, kde si porovnajú svoje 
schopnosti s profesionálmi z ostatných európskych krajín. 
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Uskutočnil sa aj Podologický deň a v jeho rámci 10. ročník 
odbornej podologickej súťaže Beaty Foot Slovakia a odborné 
workshopy.  

Majstrovstvá SR v predlžovaní rias: 
Ak Vám príroda nenadelila krásne riasy, nezúfajte - dá sa 

tomu pomôcť. Presvedčilo sa o tom aj 9 modeliek počas tohto-
ročných Majstrovstiev SR v predlžovaní rias. Úlohou súťažia-
cich bolo počas 1,5 hodinového pracovného času vytvoriť na 
oboch viečkach modelky krásne a prirodzené riasy. Odborná 
porota hodnotila prirodzenosť aplikácie, vhodný výber rias, 
kvalitu nalepenia a celkový dojem. 

Výsledné umiestnenie: 
1. miesto:  Erika Zelenková 
2. miesto:  Ivana Kollárová 
3. miesto:  Erika Michalcová 

Majstrovstvá SR v maľovaní na telo:  
Tohto ročníka Body Artu sa zúčastnilo celkove 12 súťažia-

cich. V ich prácach dominovala modrá a strieborná farba.  
Výsledné umiestnenie: 

1. miesto:  Veronika Bokorová 
2. miesto:  Tibor Vrtík                  
3. miesto:  Helena Jordana Skuhrovcová 

Prvý ročník súťaže VlasyVizáž CUP 2015: 
Do prvého ročníka súťaže prihlásilo svoje práce formou fo-

todokumentácie 13 kaderníkov. Z nich odborná porota vybrala 
finálovú osmičku.  

Výsledné umiestnenie: 
1. miesto: Izabela Trutzová (kaderníčka vizážistka) 
2. miesto: Katarína Mitošinková  (kaderníčka) 
                 Ľubomíra Nedorostová (vizážistka) 
3. miesto: Iveta Smejová (kaderníčka) 
                 Edona Benovicsová (vizážistka) 
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Spoločnosť HairCare Professionals udelila zvláštnu cenu za 
farbu a styling Jakubovi Michelčíkovi. Hotel Most slávy 
z Trenčianskych Teplíc venoval do súťaže Cenu divákov, kto-
rú získala Slávka Pápayová. 
     Beauty  Foot Slovakia 2015:  

Tento rok sa prvýkrát súťažilo v dvoch kategóriách – mok-
rá a suchá pedikúra.  Do súťaže sa mohli prihlásiť aj pedikér-
ky, ktoré vo svojich salónoch ponúkajú kombinovanú pedikú-
ru. Ak prístroj súťažiaca použila len na dobrúsenie - súťažila v 
kategórií mokrá pedikúra a pokiaľ prístroj používala na väčši-
nu pedikérskych úkonov - dobrúsenie päty i úprava nechtov 
bola zaradená v kategórií suchá pedikúra.  

Výsledné umiestnenie: 
Kategória Mokrá pedikúra: 
1. miesto: Marianna Kováčová 
2. miesto: Alena Mlyneková 
3. miesto: Erika Tóthová 
Kategória Suchá pedikúra 
1. miesto: Ingrid Klubalová 
2. miesto: Monika Trnovská 
3. miesto: Zuzana Šišáková 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v NailArt Trophy:  
Výsledné umiestnenie: 

1. miesto: Lenka Fedušová 
2. miesto: Loreta Kecskemétyová 
3. miesto: Michaela Kalmárová 

Majstrovstiev SR v NailArt Trophy a Nail Designe: 
Výsledné umiestnenie: 

Kategória: Profesionál, modelovanie s tipom: 
1. miesto: Monika Vernerová 
2. miesto: Lenka Maňuchová 
3. miesto: Anna Kovalčíková 
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Kategória: Profesionál, modelovanie bez tipu: 
1. miesto: Katarína Filová 
2. miesto: Zuzana Goliat Farkašová 
3. miesto: Petronela Kasardová 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 407/1/2015 

 
Kronikár mesta Trenčín Mgr.  Jozef Čery sa od apríla 2015 
môže naplno venovať svojim záľubám. Novým mestským 
kronikárom je novinár PhDr. Pavol Seriš.  

Keď Jozef Čery ešte ako mladý učiteľ chémie a telocviku 
v Soblahove pomáhal deťom s písaním kroniky, pravdepo-

dobne netušil, 
že sa raz stane 

celoslovensky 
uznávaným kro-
nikárom. A ne-
vedel to zrejme 
ani v auguste 
1972, keď ako 
30-ročný začal 
pracovať na od-
bore školstva 

vtedajšieho miestneho národného výboru. Kronikár mesta ho 
požiadal, aby mu pomohol nájsť za seba náhradu.  

Boli to však iba spolupracovníci z rôznych pracovísk. 
Zhromažďovanie údajov tak bolo dosť prácne a zložité. Asi po 
roku sa Jozef Čery rozhodol partnerom poďakovať a do písa-
nia kroniky sa pustil sám.  

Jozef Čery sa stal priekopníkom tvorby kroník na Sloven-
sku s využitím modernej techniky. Vypracoval si vlastnú me-
todiku a osnovu kroniky, svoje skúsenosti odovzdával kroni-
károm na školeniach. Medzi slovenskými kronikármi je jed-

Jozef Čery, nad ním nový kronikár Pavol Seriš. 
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notkou už od roku 1999, kedy v treťom ročníku súťaže Slo-
venská kronika za svoju priekopnícku prácu na kronike mesta 
Trenčín získal prvé miesto. Dovtedy všetci písali len ručne, 
Jozef Čery prišiel ako prvý s digitalizovanou kronikou. No-
vinkou, ktorú do písania kroník zaviedol, bolo vkladanie foto-
grafií do textu. 

Prvú cenu získal v súťaži slovenských kroník aj v roku 
2005 za Kroniku Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. V roku 
2009 získal v tejto súťaži za Kroniku mesta Trenčín Čestné 
uznanie. Za Kroniku mesta Trenčín z roku 2011 ho ocenili pr-
vým miestom. Prvá priečka ho čakala aj na vyhodnotení celo-
slovenskej súťaže kroník za rok 2013. Mesto Trenčín získalo 
vďaka Jozefovi Čerymu hlavnú cenu aj 26. novembra 2014 v 
Martine v kategórii Kronika krajského a okresného mesta.  

Dnes sa zdá až neuveriteľné, že kedysi informácie najskôr 
zapisoval na papieriky, 
triedil na kôpky podľa 
oblastí a potom prepi-
soval na písacom stro-
ji. Vyrobil niekoľko 
kópií, aby ich mohli 
skontrolovať stranícke 
orgány a ďalšie komi-
sie. Záznamy potom 
zapisoval ručne doku-
mentačným atramen-
tom do veľkej knihy. 

„Všetkými tými 
rokmi prešiel Jožko 

Čery poctivo a čestne. Patrí mu naša vďaka, uznanie a rešpekt. 
Svojou prácou zanechal veľmi cenný sumár všetkých pozoru-
hodných udalostí v našom meste pre všetky ďalšie generácie 
Trenčanov,“ povedal na marcovom zasadnutí mestského za-

Dojatie a kvety od primátora Richarda Rybníčka. 
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stupiteľstva primátor mesta Richard Rybníček, keď mu pri 
príležitosti odchodu do dôchodku ďakoval. Za dlhoročnú prá-
cu pre mesto a tvorbu mestskej kroniky mu odovzdal ďakovný 
list a požiadal ho o podpis do pamätnej knihy mesta Trenčín. 
Na prelome mesiacov odovzdal Jozef Čery kronikársku štafetu 
svojmu nástupcovi, novinárovi Pavlovi Serišovi.  

Jožko, veľa zdravia a životného elánu. Ďakujeme za spolu-
prácu, dobré rady, za vtip a humor. Tešíme sa na ďalšie spo-
ločné stretnutia.   

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 477/1/2015 
 
Jozef Čery sa na niekoľko dní stal mediálnou hviezdou. 

Zaslúžene. Často oceňovaný priekopník tvorby kroník na Slo-
vensku odovzdával štafetu po 43 rokoch zaznamenávania his-
tórie svojho mes-
ta. Noviny, tele-
vízie i rádiá ho 
zavalili otázkami, 
dolovali z neho 
rôzne naj..., zau-
jímavosti, pikant-
né zážitky 
a historky. Volám 
sa Pavol Seriš 
a som nástupcom 
Jozefa Čeryho na 
poste kronikára mesta Trenčín. V závere marca som ho požia-
dal o rozlúčkový rozhovor.  

Chcem sa s tebou porozprávať ako s kronikárom číslo 
jeden na Slovensku. Keď ma pri nástupe na pozíciu kroni-
kára predstavovali pracovníkom na mestskom úrade, za-

Jozef Čery s kronikou v kancelárii primátora. 
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znela aj otázka: Na čo sa vlastne robí kronika, číta to vô-
bec niekto? Čo by si na takúto otázku odpovedal? 

„Je to hlúposť. Najmä mladí ľudia sa zaujímajú o históriu, 
píšu diplomové a iné práce. O tom, že kronika nie je mŕtvola, 
svedčí aj návštevnosť na webovej stránke mesta, kde sa kroni-
ky v elektronickej forme nachádzajú  - je to okolo 9 tisíc náv-
štev za rok. Predvlani, keď kronika Trenčína získala cenu, bol 

o ňu enormný záujem.“ 
Čo musí urobiť člo-

vek, ktorý sa chce do-
stať ku kronike a čer-
pať z nej informácie? 

„Môže si ju pozrieť na 
webovej stránke, kde sa 
kroniky od roku 2003 
nachádzajú. Ak sa chce 
dostať k starším roční-
kom, musí ísť do tren-
čianskej pobočky Štátne-

ho archívu na Kožušníckej ulici. Tam ich možno študovať 
prezenčne, kronika nesmie opustiť priestory archívu.“ 

Kronikárstvo na Slovensku stále nemá potrebný legisla-
tívny rámec. Komplikovalo ti to prácu? 

„Ide o určenie pravidiel v odmeňovaní, inde až taký prob-
lém nevidím. Práva a povinnosti kronikára sú už dané. Veľa 
pre to urobil muzeológ RNDr. Ladislav Jasenák. Kronikár by 
mal byť univerzálnou osobnosťou, ktorá vie vybrať 
a spracovať to podstatné z jednotlivých oblastí aktuálneho ži-
vota vrátane zaujímavých detailov.“ 

Spolupracujú, stretávajú sa slovenskí kronikári? 
„Spájajú nás stretnutia v Martine. Aj Trenčianske osvetové 

stredisko každý rok organizuje stretnutie kronikárov z obcí 
nášho kraja. Žiaľ, zúčastňuje sa ho asi desať až pätnásť kroni-
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károv, čo je vzhľadom na počet obcí málo. Na podujatí vždy 
prednáša odborník z tejto oblasti vrátane historikov, beseduje 
sa, vymieňajú sa skúsenosti. Aj ja som chodil prednášať, na-
príklad do Prievidze, do Nového Mesta nad Váhom, aj doma 
v Trenčíne. Dôležité je zaznamenávať informácie okamžite, 
hoci len na papierik, lebo život je veľmi hektický a premenli-
vý, udalosti sa striedajú a údaje sa rýchlo vytrácajú z pamäti.“ 

Viaceré obce sa pričlenili k Tren čínu. Ako to ovplyvnilo 
tvorbu kroník v týchto sídlach? 

V bývalých obciach - Kubrá, Kubrica, Opatová, Zlatovce, 
Záblatie, keď tam ešte boli bývalé národné výbory, pôsobili  aj 
obecní kronikári. Keď sa tieto obce pričlenili k Trenčínu, kro-
nikárstvo tam postupne zaniklo. Vnímam to ako našu chybu, 
že sme tomu nezabránili. Všetko zostalo na mne. Niekedy je 
dosť ťažké  získavať priebežne informácie o živote a podu-
jatiach v týchto miestnych častiach.“ 

Zázračná vec pre kronikára je z pohľadu získavania in-
formácií nástup internetu... 

„To je pravda. Človek aj predtým vždy rozmýšľal, ako si 
prácu zlepšiť, uľahčiť. Kedysi som si všetko písal na malé pa-
pieriky. Mal som škatuľu s priehradkami podľa jednotlivých 
tematických oblastí. Priznám sa, že sa mi škatuľa aj prevrhla, 
znova som všetko triedil... Počítač som začal využívať od roku 
1991. Neskôr som začal zalamovať fotografie do textu. To bol 
pokrok, lebo som nebol spokojný s tým, že  fotografie sú zalo-
žené niekde inde ako textová časť. Potom sme objavili font, 
ktorý pripomínal písané písmo. To bol ďalší veľký krok 
vpred.“  

Sú aj iní kronikári na Slovensku, ktorí sú na „dlhú 
trať“, ktorí sa dlhé roky venujú tejto práci? 

„Viem o jednom kronikárovi z obce pri Považskej Bystrici, 
ktorý túto prácu robí o dva-tri roky dlhšie ako ja. Kronikári 
väčšinou vydržia dlho. Nikto sa na takúto prácu nehrnie. Ide-
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álne je to pre dôchodcov, ktorí si takto privyrobia alebo prilep-
šia k inému zárobku. To finančné ohodnotenie je nízke.“ 

Robil si kronikára vyše štyri desaťročia. Skús sa zamys-
lieť – ako by si charakterizoval tie jednotlivé dekády svo-
jimi očami?  

„Kronikárska robota od začiatku zostala len na mňa, bol 
som solitér. Žiadny predseda národného výboru alebo neskôr 
primátor ma neusmerňoval. Vytvoril som si vlastný koncept, 
ako by to malo vyzerať. Spočiatku som to robil provizórne, 
aby nezostalo nejaké vákuum, lebo od roku 1945 až do roku 
1972 sa kronika robila. Vstúpil som na neprebádanú pôdu, ve-
del som, že tá práca musí mať nejaké pravidlá. Niekto mi po-
radil, že banskobystrický kronikár Andrej Gregorčok Igovän 
vydal knižku. Podarilo sa mi ju zohnať. Autor tam opisuje 
spôsob, ako k tvorbe kroniky pristupuje. Neskôr sa všeobecne 
prebudil záujem o kronikárstvo, začalo sa hovoriť o metodike, 
o mapovaní jednotlivých oblastí života, aj sám som sa snažil 
prísť s novými nápadmi. Ďakujem rodine, že mala pochopenie 
pre túto prácu, pretože som ju vykonával len doma, popri svo-
jej hlavnej pracovnej činnosti. Na druhej strane mi moji nad-
riadení tolerovali, ak som sa v pracovnom čase potreboval zú-
častniť na nejakom podujatí.“ 

Kedy si sa vlastne stal kronikárom „na plný úväzok“? 
Keď si odišiel do dôchodku? 

„Nie. Do dôchodku som odišiel v roku 2002, ale dostal som 
ponuku spolupracovať na mestských novinách Info. Prijal som 
ju. Kronikárom na plný úväzok som sa stal v roku 2004.“ 

Najväčším prelomom bol určite rok 1989. Veľa vecí sa 
zmenilo. Ako to ovplyvnilo prácu kronikára? 



73 

 

„V mojom živote sa nezmenilo nič. Obdivoval som v tom 
období odolnosť 
a uvážlivosť vte-
dajšieho predsedu 
Mestského ná-
rodného výboru 
v Trenčíne Štefa-
na Reháka. Revo-
lúcia vyplavila aj 
rôznych prospe-
chárov, falošných 
disidentov, ktorí 

si na úrade podávali kľučky. Chcelo to pevné nervy. Štefan 
Rehák to ustál so cťou. Trenčania ho opäť zvolili na čelo mes-
ta, hoci najmä KDH malo pri voľbách veľké ambície. Štefan 
Rehák nastúpil do úradu už v roku 1977 a za jeho éry sa na-
príklad vybudovalo veľké sídlisko Juh, potom Kvetná... Bol to 
veľmi rozumný a rozhľadený človek. Revolúcia nikoho ne-
zmenila charakterovo ani mentálne. Väčšina vedúcich a od-
borných pracovníkov zostala na úrade aj po nežnej revolúcii.“ 

Má kronikár nejaký iný, špecifický pohľad na mesto 
v porovnaní s bežným občanom? Predsa len sleduješ vývoj 
mesta dôkladnejšie, intímnejšie... 

„Je fakt, že človek získava a vníma množstvo informácií, 
ktoré sa k väčšine občanov nedostanú. Nazdávam sa, že kroni-
kár vie lepšie predvídať smerovanie, ďalší vývoj.“ 

Získaval si ceny za najlepšie kroniky na Slovensku. Čo 
hodnotitelia v Národnom osvetovom ústave na nich najviac 
oceňovali? 

„V prvom rade to bola grafická úroveň, spracovanie. 
V iných kronikách chýbali fotografie alebo obsahovali  také 
malé fotografie, že miniaturizáciou strácali informačnú hodno-
tu. Niektoré boli zviazané iba hrebeňovou väzbou. Hodnotite-

S Jozefom Čerym sa rozlúčili aj najbližší spolupracovníci. 
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lia oceňujú na našej  kronike aj font Shelley Allegro, ktorý 
pripomína písané písmo. Inak prakticky všetky hodnotené 
kroniky obsahovali viac alebo menej všetky náležitosti, ktoré 
určuje metodika. Samozrejme sa hodnotí aj obsahová úroveň, 
pokrytie jednotlivých oblastí, štruktúra textu.“ 

Ako sa podľa tvojho názoru bude ďalej kronikárstvo 
vyvíjať? Samozrejme okrem využívania ďalších technic-
kých noviniek... 

„Do revolúcie mi v obsahovej štruktúre chýbal náboženský 
a duchovný život. Ten som potom zaradil a zaiste by si zaslú-
žil pozornosť aj v iných kronikách. Azda by bolo vhodné viac 
využívať a zaznamenávať štatistické informácie. Nerobí sa sú-
hrnné vyhodnotenie života mesta vo všetkých oblastiach, na-
príklad ekonomika sa zachytáva iba jednotlivými informácia-
mi.“  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 520/1/2015 
 
Krajské mesto Trenčín bude mať dve nové materské škôl-

ky. Poslanci uplynulý týždeň schválil zaradenie dvoch týchto 
zariadení do siete materských škôl od 1. septembra tohto roku. 

 „Ide o Cirkevnú materskú školu bl. Tarzície na Olbrachto-
vej ulici a Cirkevnú materskú školu sv. Andreja, Svorada 
a Benedikta na Braneckého ulici,“ informovala hovorkyňa 
mesta Erika Ságová. 

Prvá menovaná škôlka ponúkne od 1. septembra 2015 prie-
story pre 48 detí a štyri učiteľky. Zariadenie na Braneckého 
ulici poskytne dve triedy pre 40 detí, ale až od 1. septembra 
2016. Mesto plánuje ďalej hľadať priestorové možnosti pre 
deti. 

„Evidujeme 68 detí, ktoré neboli prijaté do konkrétnej 
škôlky, napriek tomu, že podmienky na prijatie spĺňali. Pre 31 
detí však zostali voľné miesta v piatich okrajových škôlkach, 
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a to na uliciach Niva, Opatovská, Pri parku, Považská 
a Kubranská,“ povedala Erika Ságová. Mesto sa podľa jej slov 
snaží o zvýšenie kapacity materských škôl aj prostredníctvom 
projektu RIUS. 

„Už v minulom roku sme rozšírili ich kapacitu otvorením 
dvoch nových tried v Materskej škole Na dolinách a jednej 
triedy v Materskej škole Kubranská,“ dodala Erika Ságová. 

www.sme.sk 23.03.2015 
pomocná evidencia 415/1/2015 
 
Na výjazdovom rokovaní v Trenčíne v stredu 25. marca 

vláda SR rozhodla o podpore viac ako 13 miliónov eur pre 
Trenčiansky kraj. Informoval o tom premiér Robert Fico. 

„Je to suma, ktorá sa vo veľmi krátkom čase objaví v tomto 
regióne v podobe rôznych mechanizmov a projektov,“ ozná-

mil. Zdôraznil, že sa 
tak stane aj napriek 
tomu, že sociálna 
a životná úroveň oby-
vateľov kraja dosahu-
je priemer alebo až 
nadpriemer Sloven-
ska. 

Celková suma na 
pomoc Trenčianske-

mu kraju sa rozloží medzi viacerých ministrov, ktorí vyčlenia 
prostriedky vo vlastných rozpočtových kapitolách. Minister 
financií Peter Kažimír uistil, že sa tak bude diať iba v rámci 
schváleného štátneho rozpočtu na tento rok. „Myslím si, že to 
budú veľmi dobre minuté peniaze,“ uviedol Peter Kažimír. 

Vítanie Roberta Fica, vpravo Jaroslav Baška. 



76 

 

Hostiteľom vlády bol predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) 
Jaroslav Baška 
(Smer-SD). Ten 
uviedol, že aj na-
priek nízkej ne-

zamestnanosti, 
ktorá je pod celo-
slovenským prie-
merom, je v kraji 
veľké množstvo 
mladých neza-
mestnaných vo 

veku do 29 rokov. Práve z tohto dôvodu vláda zvýšila sumu na 
podporu vytvárania pracovných miest pre nich z pôvodne uva-
žovaných 2,8 milióna eur až na 4,3 milióna eur. Peniaze vy-
člení minister práce Ján Richter. 

„Môže to trochu zmeniť tú štruktúru mladých nezamestna-
ných ľudí, ktorí síce majú vysokoškolské vzdelanie, ale 
v odboroch, kde nevedia nájsť uplatnenie,“ zhrnul očakávanie 
vlády Robert Fico. Aj v Trenčianskom kraji totiž prevažuje 
nesúlad vzdelania ľudí s potrebami praxe. 

Z rozpočtovej kapitoly ministra financií vláda vyčlenila 2,2 
milióna pre jednotlivé samosprávy v kraji. Fico zdôraznil, že 
si dali záležať, aby podporené projekty „mali svoj význam“. 
Vybraní pritom boli podľa neho nielen starostovia a primátori 
za vládnu stranu Smer-SD. 

Ako príklad menoval Prievidzu, kde je primátorkou Kata-
rína Macháčková (Sieť). Druhé najväčšie mesto v kraji do-
stane 60 tisíc eur na rekonštrukciu mestskej športovej haly. 
Najviac, až polovicu z prostriedkov ministerstva financií získa 
Trenčiansky samosprávny kraj. Viac ako milión eur poputuje 
na opravu cestného mosta v Považskej Bystrici 

Robert Fico na tlačovej konferencii. 
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a rekonštrukciu troch stredných škôl a troch nemocníc, ktoré 
má TSK v správe.  

Oproti pôvodnému návrhu dnes ministri rozhodli, že 
z rozpočtu ministerstva zdravotníctva vyčlenia 1,17 milióna 
eur pre Fakultnú nemocnicu v Trenčíne, konkrétne jej rádio-
diagnostické oddelenie. Žiadne prostriedky naopak nezískala 
samotná samospráva krajského mesta. Primátora Trenčína Ri-
charda Rybníčka vláda neprizvala na svoje zasadnutie, mal 
byť však prítomný na následnom obede s ministrami. 

Robert Fico zdôraznil, že sa teší na rozhovor s Richardom 
Rybníčkom pri spoločnom obede a doplnil, že spolu pôjdu 
otvoriť nový cestný most v Trenčíne. „Objem prostriedkov pre 
mesto Trenčín je taký, že nikto ho nemôže považovať za za-
nedbateľný,“ dodal premiér. 

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 442/1/2015 
 
 
Trenčiansky primátor Richard Rybníček (nezávislý) ozna-

čil svoju neúčasť na výjazdovom rokovaní vlády v Trenčíne za 
gól do vlastnej brány. Premiér Robert Fico (Smer-SD) však 
podľa neho nie za toto rozhodnutie zodpovedný. 

„Myslím si, že v tom premiér prsty nemal, že to nebol jeho 
problém. To bol skôr problém tých, ktorí to organizovali a tí 
sa rozhodli ma pozvať asi až na obed. Treba sa spýtať toho, 
kto to organizoval a nepredpokladám, že to bol úrad vlády,“ 
domnieva sa. 

„My sme sa dohodli s pánom primátorom, že ho budeme 
hostiť na obede spoločne s vládou a potom pôjdeme otvoriť 
dlho očakávaný diaľničný most tu v Trenčíne,“ vysvetlil ne-
prizvanie Rybníčka na zasadnutie ministrov predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Samotný 
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premiér uviedol, že sa teší na stretnutie s primátorom na pra-
covnom obede. 

Vláda dnes rozhodla o uvoľnení 2,2 milióna eur pre samo-
správy v kraji, Trenčín z týchto peňazí nezískal nič. Richard 
Rybníček povedal, že so šéfom kabinetu sa na obede rozpráva-
li o rekonštrukcii 
miestneho Zimného 
štadióna Pavla De-
mitru a Robert Fico 
mu na tento účel 
prisľúbil milión eur. 
Premiér na tlačovej 
konferencii infor-
moval, že tému re-
konštrukcie štadióna 
na rokovaní vlády otvoril Jaroslav Baška. „Momentálne nee-
xistuje žiadny oficiálny plán modernizácie alebo rekonštrukcie 
zimných štadiónov na Slovensku, skôr sa snažíme reagovať 
tam, kde už je situácia neúnosná,“ priblížil. Ako dodal, jeho 
vláda každý rok podporí sumou milión eur buď výstavbu jed-
ného malého zimného štadióna, alebo rekonštrukciu niektoré-
ho z existujúcich. Riešenie pre Trenčín vidí v presunutí finan-
cií vyčlenených pre Piešťany, ktoré zatiaľ neboli minuté. Túto 
možnosť chce podľa jeho slov vláda preskúmať. 

S ministrom kultúry Marekom Maďaričom prebral Ri-
chard Rybníček možnosti čerpania eurofondov na kreatívny 
priemysel v meste, so šéfom rezortu vnútra Robertom Kali-
ňákom hovorili o podpore miestnych dobrovoľných hasič-
ských zborov. „Využil som všetky príležitosti na to, aby som 
sa porozprával s jednotlivými členmi vlády o problémoch, kto-
ré máme v meste, a myslím si, že sa mi niektoré veci aj poda-
rilo vyriešiť,“ zdôraznil. 
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„Sklamaný by som bol vtedy, keby mi povedali, že nič ne-
dostaneme, ale máme rozrobené reálne veci, ktoré prídu do 
Trenčína, takže sklamaný nie som. Som trpezlivý," uzavrel 
Richard Rybníček.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 443/1/2015 
 
Pásku počas slávnostného otvorenia  nového cestného mos-

ta v Trenčíne spoločne prestrihli v v stredu 25. marca minister 
dopravy SR Ján Počiatek, vedúci zastúpenia EÚ v SR Dušan 
Chrenek, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ja-
roslav Baška, primátor Trenčína Richard Rybníček, zástup-
ca spoločnosti Strabag Juraj  Bacmaňák, generálny riaditeľ 
Slovenskej správy ciest Roman Žembera a generálny riaditeľ 
spoločnosti Strabag Branislav Lukáč. Most by mal prispieť k  
zlepšeniu dopravnej situácie v Trenčíne.  

„Myslím si, že je to veľmi významná udalosť najmä pre 
Trenčanov, hoci ten most bude slúžiť aj tranzitujúcim cestujú-
cim. Tento most určite výrazným spôsobom ovplyvní dnes už 
pomerne komplikovanú dopravnú situáciu v meste. Podľa 
všetkých prepočtov by mal odľahčiť najmä existujúci most, 
ktorý je už dávno za hranicou svojej kapacity,“ uviedol Ján 
Počiatek. 

Spustenie mosta do prevádzky by malo podľa neho pomôcť 
nielen znížiť nehodovosť na kritických úsekoch starého mosta, 
ale tiež výrazne znížiť počet pravidelných kolón v meste. 
„Keď už občania na ten most tak dlho čakali, dúfam, že im 
bude veľmi dlho slúžiť bez nejakých závažných nehôd,“ do-
dal. 
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Primátor mesta Richard Rybníček označil Trenčín spolu s 
Prešovom za 
krajské mestá s 

najkomplikova-
nejšou dopravou. 
„Som naozaj rád, 
že vlády SR a 
Európska únia 
spojili sily a vy-
budovali tento 
významný do-
pravný uzol v 
Trenčíne, ktorý 

nám nesmierne pomôže,“ zdôraznil. Od štátu sa mestu podari-
lo získať dodatočné peniaze na napojenie cesty na Zlatovskú 
ulicu, ktoré pôvodne v pláne nebolo. 

Richard Rybníček upozornil, že nový most by mal znížiť 
prepravu cez ten súčasný z približne 22 tisíc  áut denne na po-
lovicu. „Som presvedčený o tom, že sa nám aspoň trochu uľa-
ví, aj keď na to, aby sme vyriešili dopravu v tomto meste, nás 
čaká ešte veľmi dlhá cesta,“ povedal. 

„Pevne verím, že v najbližšej budúcnosti bude táto stavba 
pokračovať tzv. juhovýchodným obchvatom mesta Trenčín a 
toto berieme len ako prvú etapu celého obchvatu,“ avizoval 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 

Výstavba mosta sa začala v septembri 2011 a pre Sloven-
skú správu ciest ho zhotovila firma Strabag. Celkové náklady 
dosiahli 37 miliónov eur, pričom 85 % z tejto sumy išlo z eu-
rofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Most je dlhý 2,45 ki-
lometra a prístupný je aj pre peších a cyklistov.  

www.teraz.sk 25.03.2015 
pomocná evidencia 446/1/2015 
 

Zľava B. Lukáč, R. Žembera, J. Bacmaňák, R. Rybníček, J. Baška, D. Chrenek, J. Počiatek. 
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Nový cestný most v Trenčíne pre dopravu otvorili 26. 
marca 2015. Stavba dlhá 2450 metrov vyšla na 37 miliónov 
eur. Jeho súčasťou sú tri mostné objekty a šesť križovatiek. 
Unikátny je mnohým, aj svojím príbehom. 

Podľa ministra dopravy Jána Počiatka je druhý cestný 
most v Trenčíne postavený v najmodernejšom štandarde. 
Podľa Slovenskej správy ciest (SSC) je to jedna z najväčších 
investícií v jej histórii. Zhotoviteľom stavby bolo Združenie 
ZIPP-Strabag, medzi subdodávateľmi boli aj trenčianske 
firmy.  

Most je zložený z dvoch častí – železobetónovej a klasickej 
oceľovej. Podľa stavbárov je to na Slovensku asi prvá takáto 

konštrukcia, zložená 
z dvoch rôznych ma-
teriálov. Podľa primá-
tora mesta je otvo-
renie mosta historic-
kým momentom, kto-
rému predchádzali 
nielen dlhé roky 
čakania. „Vo finále 
celého projektu urobil 
veľký kus práce môj 

zástupca Ján Forgáč, ktorý ešte ako vedúci stavebného útvaru 
prísnym okom dohliadal na celý proces okolo výstavby 
a snažil sa za mesto vyjednať čo najplynulejší postup prác tak, 
aby bol most pre Trenčanov otvorený prisľúbenom termíne,“ 
pochválil svojho zástupcu Richard Rybníček. 

2003 - prvé oznámenie o začatí príprav na druhý cestný 
most. 

2004 – mesto investuje do príprav 1,5 milióna eur. 
2005 – minister dopravy Pavol Prokopovič sľubuje začia-

tok stavby o rok.    
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2007 – most je súčasťou vládou schválených Priorít budo-
vania ciest I. triedy na roky 2007 - 2010. Ministerstvo dopravy 
chce začať stavbu v decembri.  

2008 – stavebné povolenie na most je v platnosti. Minister 
dopravy Ľubomír Vážny predpokladá začiatok výstavby v 
októbri. 

2009 – Trenčania podpisujú petíciu za urýchlenie začatia 
stavby a adresujú ju 
premiérovi Róbertovi 
Ficovi (za necelý me-
siac podpísalo vyše 
25-tisíc ľudí). 

– štát chcel stavbu 
financovať z peňazí 
Európskej únie, no 
nepožiadal o ne. Mi-
nisterstvo chcelo žia-

dosť poslať v septembri. Výstavba mala začať v prvej polovici 
roka 2010.  

2010 – minister dopravy Ján Figeľ oznamuje, že súťaž je 
pripravená a most sa bude stavať. 

- Úrad pre verejné obstarávanie ruší tender na 
výstavbu mosta. Štát vraj v súťaži pochybil. 

2011 - Memorandum o spolupráci na stavbe mosta podpi-
suje minister dopravy Ján Figeľ, riaditeľ Slovenskej správy 
ciest Pavol Pavlásek, predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavol Sedláček a primátor Trenčína Richard Rybníček.  

September 2011 – poklepanie základného kameňa. 
Marec 2012 – začiatok stavebných prác. 
Jún 2012 – práce stoja, podľa ministerstva dopravy tu ras-

tie úplne iný most, ako bol vysúťažený, zodpovednosť si pre-
hadzuje bývalé a súčasné vedenie ministerstva a SSC. Časť 
mostného diela mala byť pôvodne oceľová a stavajú betónovú. 
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Október 2013 – v projekte chýba spojenie mosta so Zlato-
vskou ulicou. Vinná sa necíti ani SSC, ani bývalé vedenie 
mesta.  

Apríl 2014 – oceľové mostné časti sa spájajú nad kanálom 
s použitím unikátnej technológie, ktorú na Slovensku používa-
jú po prvýkrát. Oceľové časti posúvajú po teflónových plat-
niach po milimetroch. Na mazanie používajú špeciálne mydlo. 

Jún 2014 – začínajú práce na pripojení Zlatovskej ulice, 
mesto tu investuje takmer 240 tisíc eur, zvyšok štát. 

Marec 2015 – most prechádza zaťažkávacou skúškou so 
šestnástimi 20-tonovými Tatrovkami a môže byť otvorený. 

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 729/1/2015 
 
Z dôvodu kratšej vzdialenosti do cieľa cyklisti v súčasnosti 

využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. 
triedy. K cieľom vybudovania Vážskej cyklotrasy preto patrí 
okrem rozvoja turizmu, zlepšenia kvality ovzdušia a podpory 
zdravého životného štýlu obyvateľov všetkých vekových ka-
tegórií aj zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie alternatívy 
k motorizovanej doprave.  

Hlavnou témou štvrtkového stretnutia zástupcov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja (TSK) s primátormi a starostami 
miest a obcí v TSK a zainteresovaných inštitúcií preto bolo 
predstavenie optimálneho variantu vedenia Vážskej cyklotrasy 
na území TSK. Pracovné stretnutie bolo zrealizované v rámci 
projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy, podporeného 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Žiadateľom projektu je Región 
Biele Karpaty.  

Stretnutia sa zúčastnil predseda TSK Jaroslav Baška, cyk-
lokoordinátor TSK Matej Tinka  a vedúci Odboru dopravy 
TSK Jaroslav Pleva. Chýbať nemohol spracovatelia štúdie 
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Vážskej cyklotrasy Stanislav Chmelo a Igor Ševčík, projek-
tová manažérka Regiónu Biele Karpaty Dagmar Lišková, 
členovia projektovej rady TSK, zástupcovia odštepného závo-
du Piešťany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 
(SVP), zástupkyne Slovenského pozemkového fondu (SPF), či 
vedúci Odboru výstavby a bytovej politiky na Okresnom úra-
de v Trenčíne Milan Petrík . Okrem obecných a mestských 
samospráv TSK bol zastúpený aj Trnavský a Žilinský samo-
správny kraj vrátane dotknutých obcí a miest z týchto krajov. 

„Prevažná časť Vážskej cyklotrasy by mala viesť po 
ochranných hrádzach starého koryta Váhu, tam, kde nie sú 
ochranné hrádze, tam povedie po vedľajších cestách, ktoré sú 
k dispozícii. Cyklotrasa sa začína na hranici so Žilinským kra-
jom a končí v Hornej Strede na hranici s Trnavským samo-
správnym krajom,“ upresnil v príhovore  Jaroslav Baška. 
„Cyklotrasa by mala pretínať a zároveň spájať 34 katastrov 
miest a  obcí na území TSK. Z toho najväčšie mestá sú Nové 
Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nemšová, 
Púchov, Považská Bystrica, Ilava a ďalšie obce  na Považí,“ 
vysvetlil Matej Tinka . 

Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy po strednom 
Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky svojimi uzne-
seniami. „Nikdy nebola takáto podpora zo strany vlády tomuto 
projektu v minulosti, takže si myslím, že teraz je tá správna 
doba a správny čas túto Vážsku cyklotrasu dať z papiera do 
formy realizačného projektu,“ dodal župan. 

Približne 100 kilometrov dlhá Vážska cyklotrasa má tvoriť 
základnú kostru cyklistických komunikácií v kraji, na ktorú sa 
budú postupne napájať ďalšie cyklistické alebo turistické tra-
sy. „Naša obec Opatovce už v roku 2014 dala vypracovať pro-
jektovú dokumentáciu časti tejto cyklotrasy v úseku od Opa-
toviec do Trenčína. Pre občanov našej obce bude mať vybu-
dovanie tejto cyklotrasy veľký význam z hľadiska dopravy, 
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zamestnania, ale aj pre voľnočasové využitie. Obci to prinesie 
väčší počet návštevníkov, to znamená rozvoj turizmu a podpo-
ru domácich podnikateľov,“ povedala starostka obce Opatovce 
Jana Horňáková. 

V súčasnosti je dôležité vypracovanie Štúdie Vážskej cyk-
lotrasy, spolupráca TSK ako zastrešovateľa projektu s obcami 
a mestami v TSK a tiež so SPF, SVP, Okresným úradom 
v Trenčíne a Policajným zborom SR. Termín vypracovania 
štúdie, ktorá ponúkne niekoľko variantných trás, je stanovený 
na máj 2015. Ďalším krokom by malo byť následné podpísa-
nie memoranda o spolupráci medzi TSK a mestskými 
i obecnými samosprávami a začiatok procesu majetkového vy-
rovnania pozemkov, po ktorých by mala trasa viesť.  Súčasne 
s týmto krokom sa budú realizovať ďalšie stupne projektovej 
dokumentácie, aby bol projekt Vážskej cyklotrasy pripravený 
na realizáciu. 

www.tsk.sk 27.03.2015 
pomocná evidencia 489/1/2015 
 
Od 1. apríla 2015 je novým dochádza prevádzkovateľom 

mestského verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizá-
cie. Mesto ukončilo zmluvu o prevádzke so spoločnosťou 
Siemens. Novým prevádzkovateľom sa stáva Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov, m. r. o.  

www.trencin.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 527/1/2015 
 
Je nazad a čaká ju liečebná kúra. Výletná loď Kolinea, kto-

rá v minulosti jazdila v Trenčíne po Váhu, je po 25 rokoch na-
späť na Slovensku.  

Päťdesiatročného veterána teraz čaká rozsiahla oprava v 
Svinnej pri Trenčíne. Už v lete ju chcú spustiť na Váh. Pre vy-
novenú loď už má nový majiteľ aj iné meno - bude sa volať 
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Rozmarín. Loď si už zažila všeličo. Roky sa plavila po Váhu 
pri Trenčíne, v roku 1991 odišla do Piešťan, potom putovala 

do českého Kolína, 
kde bola až dote-
raz.  

Nazad na Slo-
vensko ju priviezol 
špeciálny ťahač. 
„Loď má 27 met-
rov na dĺžku, viac 
ako päť metrov je 

šírka, vyše štyri metre výška a jej hmotnosť je 22 ton. Viezli 
sme ju z Týnce nad Labem do Svinnej. Úskalia boli pri Jihla-
ve, kde nám zavreli most, museli sme hľadať inú trasu, tú sme 
našli, aj keď sme na nej trošku demontovali značky a zrezali 
loďou stromy, ale prešli sme,“ smeje sa Zdeněk Novák  z 
prepravnej firmy.  

„Nakladali sme ju v utorok ráno. Cesta prebiehala pomerne 
dobre, loď našťastie ne-
bola príliš vysoká. Cestu 
sme mali zmapovanú a 
pripravenú. Toto je už 
siedma loď, čo sme pre-
pravovali. Neviezli sme 
dlhšie, ale vyššie lode,“ 
povedal šofér ťahača 
Luděk Vlk . 
Ľudia, ktorí ju kúpili, idú teraz Kolineu rekonštruovať. 

„Vždy sa našiel nadšenec, ktorý ju chcel prevádzkovať. Dnes 
je v žalostnom stave. Prejde kompletnou rekonštrukciou, keď-
že je to už veterán, tak komplet od odpieskovania, nového ná-
teru, cez elektrinu, motor, až po nový interiér bude všetko vy-

Šofér ťahača Luděk Vlk. 
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menené a opravené,“ povedal zástupca investora Tomáš Krú-
pa.  

Loď pre 80 osôb  môže dosiahnuť maximálnu rýchlosť 12 
kilometrov za hodinu. Po Váhu v Trenčíne sa plavila od roku 
1978 do roku 1991. V tom roku ju predali do Piešťan. V roku 
2007 putovala do Kolína v Česku. Po rekonštrukcii približne 
1. júla tohto roku bude parkovať na Váhu, v časti Ostrov. Bu-
de v nej kaviareň. Pravidelne bude premávať od elektrárne po 
stavidlá podľa záujmu obyvateľov mesta a turistov. 

www.cas.sk 01.04.2015 
pomocná evidencia 531/1/2015 
 
Práce na úseku novej železničnej trate medzi novobudova-

ným podjazdom na Vlárskej ulici a Váhom pokročili. Preto 
bolo nevyhnutné Čierny mostek na Žabinského ulici 16. marca 
natrvalo uzavrieť. Obchádzkové trasy pre všetky vozidlá sú 
vedené dopravným značením na železničné priecestie na 
Hlavnej ulici v Zlatovciach. 

Na križovatke ulíc Bratislavská a Hlavná riadi dopravu 
cestná svetelná signalizácia, pričom Bavlnárska ulica zostáva 

uzavretá. Dopra-
va v tejto križo-
vatke sa vrátila 
do pôvodného re-
žimu. Bratislav-
ská ulica je opäť 
hlavnou cestou 
v priamom smere 
a z Hlavnej ulice 
sa opäť stala ved-
ľajšia cesta. 

Upozorňujeme na zmenu prednosti v jazde v križovatke 
ulíc Vlárska a Istebnícka. Hlavný smer vedie z Vlárskej od 
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Zamaroviec na Istebnícku a ďalej na na Hrabovku a ostatné 
smery sú vedľajšie. Na Majerskej ulici sa v križovatke s Isteb-
níckou zrušil zákaz ľavého odbočenia v smere na Hrabovku.  

Uzavretiu Čierneho mosteka sa nedalo vyhnúť. Jeho zruše-
nie bolo dané pokračovaním výstavby podjazdu na Vlárskej 
ulici. Uzavretý s konečnou platnosťou mal byť už na konci ja-
nuára. Mesto Trenčín to však podmienilo niekoľkými doprav-
nými riešeniami, ktorých realizácia trvala zhotoviteľovi do po-
lovice marca. Z dôvodu minimalizovania dopravných problé-
mov vybudoval na križovatke ulíc Bratislavská a Hlavná sve-
telnú signalizáciu.  

Najmä počas prvých dvoch dní bola dopravná situácia 
v Zámostí v dô-
sledku uzavretia 
Čierneho mosteka 
kritická a vyžado-
vala si aj prítom-
nosť dopravných 
policajtov. Sema-
fory neboli opti-
málne nastavené, 
no po prvých vý-
sledkoch merania 
zhotoviteľ doladil signalizáciu tak, aby dochádzalo k čo naj-
lepšiemu vyprázdňovaniu celej Hlavnej ulice.  

Vodiči osobných áut môžu použiť alternatívnu obchádzku 
cez ulicu Na vinohrady a výjazd na diaľnicu D1 pri Stredisku 
správy a údržby diaľnic. Vodiči sa tak môžu vyhnúť zavretým 
závorám na Hlavnej ulici. Výjazd a zjazd z diaľnice je povo-
lený vo všetkých smeroch. Vodiči však musia mať zakúpené 
platné diaľničné známky. 

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 463/1/2015 
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Mestské zastupiteľstvo rokovalo 18.marca. Poslanci volili 

hlavného kontrolóra a rozhodli o osude bývalého futbalového 
ihriska v Biskupiciach. 

O pozíciu hlavného kontrolóra Mesta Trenčín sa uchádzali 
štyria kandidáti. Poslanci mali možnosť v tajnej voľbe podpo-
riť Máriu Chorvátovú , Alojza Ježíka, Pavla Soldána alebo 
Libušu Zigovú. Výrazne nadpolovičný počet hlasov získala 
Libuša Zigová, ktorá tak bude plynule pokračovať v práci 
hlavnej kontrolórky ďalších šesť rokov.  

Poslanci trojpätinovou väčšinou odsúhlasili zmenu funk-
čného využitia trávnatej plochy – bývalého futbalového ihris-
ka v Biskupiciach. Vyhoveli tak viacnásobnej žiadosti vlastní-
ka. Pozemok totiž nepatrí mestu. Bývalý mestský národný vý-
bor ihrisko previedol v roku 1974 na TJ Letecké opravovne 
Trenčín, tie ho predali TJ Bratislava, o.z.  

„Majitelia tam ihrisko prevádzkovať nechcú. Iba ak im bu-
deme platiť nájom tisíc eur mesačne. Tieto výdavky mesta 
som pred štyrmi rokmi zastavil. Je to totiž nehorázne,“ pove-
dal primátor Richard Rybníček.  

„Od roku 2009 ponúkame mestu finančnú participáciu na 
vybudovanie iného športoviska pre Trenčanov. Naša ponuka 
ďalej platí,“ vyhlásil predseda TJ Bratislava Ján Morávek. Na 
bývalom ihrisku sa usadili bezdomovci.  

„Dvakrát sme mali vykradnutú škôlku. Musíme sa starať 
o bezpečnosť. Ihrisko je zanedbané, toto územie sa musí po-
sunúť dopredu,“ uviedol primátor. Vlastník pozemku chce 
v tejto lokalite stavať. Útvar hlavného architekta súhlasí len so 
zmiešanou zástavbou s bytovými domami a rodinnými doma-
mi, s maximálnou výškou 2 nadzemné podlažia + podkrovie.  

Info 27.03.2015 
pomocná evidencia 466/1/2015 
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Dôchodcovia sa na Sneme Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Trenčíne (OO JDS) zišli vo štvrtok 
9. apríla 2015 v priestoroch Kultúrneho strediska Dlhé Hony 
v Trenčíne.  

Na programe rokovania okresného snemu za účasti 98 prí-
tomných členov bolo celkovo 12 bodov. Medzi nimi okrem 

správ o činnosti 
a hospodárení or-
ganizácie aj návrh 
úloh na roky 2015 
– 2017 či voľba 
nových riadiacich 
orgánov OO JDS 
Trenčín. Novozvo-
lenou predsedníč-
kou OO JDS sa po 
rokovaní opäť stala 
na ďalšie tri roky 

Emília Plšková. Členov OO JDS Trenčín prítomnosťou pod-
porila predsedníčka Krajskej organizácie JDS Trenčín Anna 
Prokešová i čestný predseda OO JDS Trenčín Jozef Mikloš.   

Stretnutia členov OO JDS Trenčín sa zúčastnil aj trenčian-
sky župan Ing. Jaroslav Baška. „OO JDS má viac ako 3 tisíc 
členov v tridsiatich  základných organizáciách. Za posledné 4 
roky dokonca počet členov stúpol o viac ako 200, čo naozaj 
považujem za úctyhodné,“ vyzdvihol predseda TSK rozrasta-
júcu sa členskú základňu združenia a dodal: „TSK za rok 2014 
prispel na činnosť JDS čiastkou až 6250 eur prostredníctvom 
rôznych dotácií. Myslím si, že táto suma, ktorú sme rozdelili 
medzi organizácie JDS tu v kraji, padla na úrodnú pôdu, pre-
tože združenie organizuje množstvo veľmi dobrých aktivít.“ 

Župan spomenul najmä Akadémiu tretieho veku, 15. ročník 
Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov JDS 
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či celoslovenskú prehliadku ručných prác seniorov a drobných 
umeleckých predmetov, na ktorej OO JDS Trenčín reprezen-
tovala Trenčiansky kraj.  

OO JDS Trenčín vznikla v roku 1992 a aktívne pomáha pri 
príprave občanov na život v dôchodkovom veku a chráni ich 
práva. Sleduje tiež vývoj životnej úrovne dôchodcov  a posky-
tuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim 
členom. V neposlednom rade sa podieľa na organizovaní 
zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej 
a turistickej starostlivosti o dôchodcov a pomáha pri realizácii 
celoživotného vzdelávania či podpore kultúrno-spoločenských 
aktivít seniorov. 

www.tsk.sk 10.04.2015 
pomocná evidencia 589/1/2015 
 
Už nejaký čas si môžete zo skrinky na Mierovom námestí v 

Trenčíne požičiavať zadarmo knihy. Je voľne prístupná pre 
každého.  

Aj keď internet a televízia je často najväčším zdrojom in-
formácií, pre veľa ľudí sú knihy stále nenahraditeľné. Voľne 
prístupné skrinky s knihami chcú podporiť priamy kontakt 

medzi čitateľmi z ich oko-
lia. Vo svete skrinky po-
znajú už dlhšie, stále čas-
tejšie ich môžeme vidieť aj 
v slovenských mestách. 

Iniciatíva „Ďakujem, 
sused“ vymyslela verejné 
susedské knižnice v tvare 
vtáčích búdok. Ich hlav-

ným zámerom je, aby ľudia, ktorí žijú vedľa seba, nezabúdali 
spolu komunikovať a spoznávať sa. Knihy sú na to dobrým 
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dôvodom. Na stránke projektu ponúkajú presný návod, ako 
skrinku postaviť aj vo vašom okolí. 

V Trenčíne ju môžeme vidieť napríklad na sídlisku Juh.  
Knihy, ktoré už nevyužijete, ale majú čo povedať niekomu 
inému, môžete aj s recenziou alebo odkazom vložiť do skrin-
ky. Nájde si ich niekto ďalší. 

Takúto miniknižničku nájdete aj priamo na Mierovom ná-
mestí pred Malým princom. Skrinku na knihy tam umiestnili 
vlani na jeseň, odvtedy sa v nej už vystriedali podľa autora 
projektu Richarda Medala stovky kníh. 

„Ľudia reagujú spontánne, viac si berú, ako donesú. Ale už 
sa stalo, že nám dvaja Trenčania doniesli plnú banánovú ška-
tuľu kníh, ktoré do knižničky postupne dávame,“ povedal Ri-
chard Medal. Najväčší úspech majú podľa neho nové knihy, 
detské tituly a knihy od známych autorov. Menší záujem je 
napríklad o odborné knihy. 

„Ak máte aj vy doma knižky, ktorým by ste chceli dať dru-
hú šancu, doneste ich a dajte priamo do knižničky, alebo do 
kancelárie Centra environmentálnych aktivít na Mierovom 
námestí,“ vyzýva na záver Richard Medal. 

www.sme.sk 11.04.2015 
pomocná evidencia 595/1/2015 
 
V pondelok 13. apríla zazvonil na dispečingu trenčianskych 

hasičov telefón. Vrátnik zo 
Zimného štadióna Pavla Demit-
ru v Trenčíne nahlásil únik ne-
bezpečného čpavku z tlakovej 
nádrže. 

Našťastie išlo o súčasť cvi-
čenia, ktoré pripravilo Okresné 
riaditeľstvo hasičského zá-
chranného zboru v Trenčíne. O chvíľu ku štadiónu dorazili 
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húkajúce vozidlá a príslušníci hasičských staníc z Trenčína 
a Dubnice nad Váhom  koordinovane začali záchrannú akciu. 

Aké nebezpečenstvo by hrozilo v prípade havárie, ktorá bo-
la v scenári cvičenia? 

„Plánovaná situácia počítala s tým, že celý zásobník, teda 7 
ton čpavku, unikne do atmosféry,“ vysvetlil vedúci operačno-
technického oddelenia Okresného riaditeľstva hasičského zá-
chranného zboru v Trenčíne pplk. Ing. Pavol Koreň. „Veľmi 

záleží na tom, ktorým 
smerom fúka vietor, 
aké sú rozptylové 
podmienky. Nebez-
pečenstvo čpavku je 
v tom, že sa vytvorí 
mrak, ktorý je výbuš-
ný a jedovatý. Má ne-
gatívny vplyv na dý-
chanie, na pokožku 

a ďalšie orgány. Rozsah zamorenia závisí na tom, ako rýchlo 
čpavok uniká. My sme mali dobrý smer vetra, nevial na sídli-
sko Sihoť, ale unášal čpavkový mrak nad hladinu Váhu. Preto 
sme kropením, vodnou stenou izolovali bytové domy. Čpavok 
je riediteľný vodou a tak je relatívne ľahká jeho dekontaminá-
cia. A vodný roztok je sám osebe neškodný.“  

Pplk. Ing. Pavol Koreň priblížil aj ďalší priebeh cvičenia: 
„Veliteľ zásahu por. Ing. Martin Puna  rozkázal hasičom ob-
liecť sa do protichemických oblekov. Jednou z úloh bolo nájsť 
postihnuté osoby, ktoré boli vnútri strojovne. A potom sa rieši-
lo provizórne zastavenie úniku čpavku. Toto bolo taktické cvi-
čenie, teda išlo o potvrdenie toho, či by náš zásah fungoval 
v prípade reálnej havárie. A to sme si potvrdili. Vyskytli sa aj 
nejaké drobné nedostatky, ktoré si rozoberieme. Presne na to 
cvičenia slúžia.“ 
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Strojník na zimnom štadióne Pavol Opatovský dodal: 
„Chladiace zariadenie je v dobrom stave, ale chladiace veže 
a kondenzátory potrebujú opravu, ktorá by sa mala vykonať 
počas leta. V prípade novej technológie priameho chladenia by 
tu boli iba 2 tony čpavku. Pracujem tu 28 rokov, nikdy neboli 
s týmto zariadením žiadne problémy. Čpavok je v lete usklad-
nený v pancierovej nádrži, všetko je uzavreté ventilmi, ktoré 
sa pravidelne kontrolujú. Strojník je na štadióne nonstop. 
Z môjho pohľadu je riziko minimálne.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 604/1/2015 

 
Zriadenie sociálneho centra pre ľudí v núdzi v budove Dukly 
na Štefánikovej ulici sa odkladá. Ministerstvo zmenilo zákon, 
primátor Trenčína hovorí o obštrukciách. 

Pred dvoma rokmi dostalo mesto ponuku od Vojenského 
športového centra Dukla Banská Bystrica na prevod budovy 
na Štefánikovej ulici. Nehnuteľnosť stále patrí vojakom, pre-

vod do vlastníctva mesta sa 
ani za dva roky nedokončil. 

Ministerstvo financií pri-
pravilo zákon, ktorý bezod-
platný prevod prebytočného 
majetku štátu na mestá a obce 
zastavil. 

„Zo stanoviska minister-
stva financií vyplýva, že v nedokončených bezodplatných pre-
vodoch majetku štátu obciam nie je možné pokračovať. 
V danom prípade ide o stanovisko ministerstva financií a my 
sme povinní to rešpektovať,“ povedala hovorkyňa ministerstva 
obrany, pod ktoré spadá aj Vojenské športové centrum Dukla, 
Martina Balleková. 
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Šéf Dukly Banská Bystrica Róbert Kur čík hovorí, že 
s presunom prebytočnej nehnuteľnosti na mesto už finišovali. 
Zákon však tento prevod stopol. 

„Záujem z našej strany stále trvá, snažíme sa o nejakú vý-
nimku, keďže proces prevodu majetku sme v podstate ukončili 
už minulý rok. Ak sa to ale nepodarí, budeme musieť absolvo-
vať celý proces podľa nového zákona,“ povedal Róbert Kur-
čík. To podľa neho môže trvať ďalších minimálne šesť mesia-
cov. 

Problémom, ktorý proces prevodu budovy do rúk mesta 
zdržiaval, je prístupová cesta. Tá totiž nepatrí Dukle. 

Mesto chcelo prístup riešiť vecným bremenom, štát však 
podľa vyjadrenia primátora Richarda Rybníčka robil ob-
štrukcie. 

„Dva roky sme riešili, či vecné bremeno bude odplatné, či 
bezodplatné a podobne. Ešte dokonca napísali, že nám tú bu-
dovu dajú, ale zároveň žiadajú, aby sme im odpustili daň 
z nehnuteľnosti za ich objekty v meste. To je nehoráznosť. 
Veď samotný štát žiada, aby samosprávy šetrili a ja mám štátu 
odpúšťať daň z nehnuteľnosti?“ pýta sa Richard Rybníček. So 
šéfom Dukly Róbertom Kurčíkom sa dlhšie nestretol. 

„V minulom roku so mnou dvakrát zrušil stretnutie, odvte-
dy sa mi neozval. Napokon sme dostali list, kde nám oznamu-
jú, že sa to celé, o čo sa tu snažíme dva roky, nedá, lebo budo-
va Dukly sa dáva do ponukového konania v zmysle nového 
zákona,“ dodal. 

Mesto sa však zriadenia sociálneho centra nevzdáva. Podľa 
Rybníčka je možné, že by takéto zariadenie mohlo vzniknúť 
v Hornom Orechovom. 

„Dozvedel som sa, že by nám štát mohol dať ponuku na 
prevedenie budovy bývalého Detského domova pre malole-
tých bez sprievodu v Hornom Orechovom. Zdá sa nám to ako 
vynikajúci priestor, pokiaľ nám ho štát dá za euro, určite to 
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prijmeme. Náš zámer vybudovať krízové centrum pre ľudí 
v núdzi, sociálne slabších a týrané matky s deťmi stále platí,“ 
uzavrel Richard Rybníček. 

Viac by privítala aj Jana Oleárniková z mimovládnej ľud-
skoprávnej organizácie Fenestra, ktorá sa zaoberá prevenciou 
a elimináciou násilia páchaného na ženách v párových vzťa-
hoch. 

„Takýchto centier pre ženy, ktoré zažívajú násilie, je stále 
veľmi málo, mali by byť minimálne v každom krajskom mes-
te. Sú potrebné, pretože týrané ženy potrebujú pomoc 
a podporu, bez nej nedokážu žiť v bezpečí,“ dodala Jana Ole-
árniková. 

www.sme.sk 15.04.2015 
pomocná evidencia 612/1/2015 
 
Každý rok približne v tom istom dátume smerujú kroky 

mnohých Trenčanov k Pamätníku umučených v lesoparku 
Brezina. V slávnostnom, no pokornom duchu si pripomínajú 

obetu tých, ktorí 
za slobodu mes-
ta a jeho obyva-
teľov položili 
svoj život.  

V utorok 14. 
apríla  ich spo-
mienky zaleteli 
až sedemdesiat 
rokov dozadu. 
Rok 2015 so se-

bou priniesol už 70. výročie od oslobodenia mesta Trenčín. 
Pod organizáciu osláv tohto okrúhleho historického výročia sa 
podpísalo Mesto Trenčín spolu s veliteľom posádky Trenčín, 
Miestnou organizáciou a Oblastným výborom Zväzu pro-
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tifašistických bojovníkov Trenčín a Jednotou dôchodcov na 
Slovensku v Trenčíne. 

V budove súčasnej Strednej zdravotníckej školy sídlilo ges-
tapo, v budove Krajského súdu a Štatistického úradu mučili 
partizánov, ale aj civilistov s antifašistickým zmýšľaním. Ne-
mci, skôr než odišli, zničili dva mosty a v meste za sebou za-
nechali spúšť. Bodku za ich vyčíňaním urobili až sovietske 
a rumunské vojská s pomocou partizánov.  

„Rumunských vojakov padlo pri oslobodzovaní vtedajšieho 
Trenčianskeho okresu 1381 a sovietskych 1255. Z okresu za-
hynulo 171 občanov,“ v príhovore uviedol priamy účastník 
SNP plukovník vo výslužbe Pavol Liška. Takúto podobu 
Trenčína si historicky pripomenuli všetci prítomní pred Pa-
mätníkom umučených na Brezine, ktorý je mementom 69 
umučených obetí ako symbolu slobody a nádeje.  

„Na Slovensku zanechala nemecká armáda za pomoci prí-
slušníkov Hlinkovej gardy hrozné následky - 60 úplne a 142 
čiastočne vypálených obcí a 171 masových hrobov. Medzi 
nimi je aj naša trenčianska Brezina,“ dodal Pavol Liška. 

Okrem občanov mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne, Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, čle-
nov Zväzu protifa-
šistických bojovní-
kov Trenčín a pria-
mych účastníkov 
oslobodzovacích 
bojov spomienkový 
veniec k pamätníku 
symbolicky položil 
aj veľvyslanec Bie-
loruska Vladimír 
Serpikov, starší asistent a pridelenec obrany za Ruskú federá-
ciu Evgenij Karpuchov a zástupca veliteľa pozemných síl 

K účastníkom sa prihovoril aj primátor Richard Rybníček. 
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Ozbrojených síl SR brigádny generál Juraj Krištofovi č. 
Vzdať úctu k Pamätníku umučených prišiel aj predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška s pri-
mátorom mesta Trenčín Richardom Rybníčkom.  

Na mieste, kde sa zhromaždenie konalo, sa po skončení 2. 
svetovej vojny našlo sedem hromadných hrobov, ktoré ukrý-
vali až 69 obetí.  

www.tsk.sk 15.04.2015 
pomocná evidencia 613/1/2015 
 
Prostoreký duchom a úprimný srdcom – taký je večný vtip-

kár Lučáno, neodmysliteľná postavička 
Trenčína, ktorý čo na srdci, to na jazyku. Sr-
ší vtipom o ženách, no nielen o nich. Je to 
proste dobráčisko od kosti. 

Lučáno, vlastným menom Milan Baláž, 
je jednou z najznámejších postavičiek Tren-
čína v posledných 40-tich rokoch.  

„Ženy ma ľúbia, aj ja ich, no čo vám ešte 
poviem... nooo, ľudia ma majú radi...“ je ob-
vyklá veta tohto takpovediac maskota Trenčína, ktorý sa 7. ap-
ríla dožil jubilea – rovných 60 rokov. A pri tejto príležitosti 
mu bola vystrojená „Pompézna mafiánska oslava“, ako sa pat-
rí, v trenčianskom Piano clube v piatok 10. apríla, a to rovno 
s ohňostrojom!  

A nebol by to Lučáno, keby nepobavil celé hľadisko vtip-
nými hláškami. Gratulanti sa išli popučiť od smiechu. Podo-
stával dary od výmyslu sveta, nielen nafukovaciu Anču, ale aj 
tortu – Smetiarske auto, či bábku, ktorá akoby Lučánovi z oka 
vypadla a veľa ďalších. Oslávenec, ktorému od dojatia vyhŕkli 
slzy nad toľkými darmi a gratuláciami, každého vyobjímal 
a s úprimnosťou a priamosťou jemu vlastnou aj skromne po-
ďakoval. 
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„Za všetko ďakujem môjmu „tatkovi“, ktorý sa o mňa stará 
sedemnásť rokov,“ povedal Lučáno. Tatka nemal na mysli to-
ho svojho ozajstného, ale človeka, s ktorým vyrastali na jed-

nom dvore na Hodžovej 
ulici – Miloša Radosu, 
ktorý zorganizoval aj 
jeho oslavu.  

„Som veľmi dojatý 
z toho, ako ma majú 
ľudia radi. Vážim si to 
a všetkým ďakujem za 
dary,“ povedal Lučáno, 
ktorý prišiel na oslavu 

v mafiánskom obleku, klobúku a s paličkou. 
Na otázku, ako sa cíti ako čerstvý šesťdesiatnik, odpovedal:  
„Tak, ako by som mal päťdesiat. Cítim sa dobre, jesť mi 

chutí, nikto mi zatiaľ neubližuje a ja si to vážim.“  
Nie je celkom fit po zdravotnej stránke, no nesťažuje si. 

„Občas mám bolesti, keď prší alebo padá sneh.“  
Najviac sa mu vryl do pamäte film Lucky Luciano, ten bol 

aj základom jeho prezývky Lučáno. Často humorným spôso-
bom napodobňoval hlavného aktéra filmu Charlesa „Lucky“ 
Luciana, jedného z najobávanejších mafiánov histórie. 

Lučáno žije v skromných podmienkach, ale je so svojím ži-
votom spokojný. Snaží sa byť ku každému milý a nezaujíma 
ho, čo si kto o ňom myslí. Ku šťastiu mu stačí partia dobrých 
kamarátov. A tých má on v meste neúrekom. 

Trenčiansky Blesk, číslo 115, apríl 2015 
pomocná evidencia 620/1/2015 
 
 
Novým náčelníkom trenčianskej mestskej polície bude 43-

ročný profesionálny policajt Ivan Liptai . Jeho vymenovanie 
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do funkcie dnes na návrh primátora mesta Richarda Rybníč-
ka schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo. 

Ivan Liptai, ktorý je veliteľom Pohotovostnej motorizova-
nej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Tren-
číne, vystrieda vo funk-
cii doterajšieho náčel-
níka Stanislava Bera. 
Stanislav Bero sa funk-
cie náčelníka mestskej 
polície vzdal písomne 
ešte v marci. Dôvodom 
je nadobudnutie nároku 
na starobný dôchodok k 
30. aprílu. Doterajšieho náčelníka vymenovali do funkcie 21. 
januára 2009, ku koncu apríla skončí aj jeho pracovný pomer 
v trenčianskej mestskej polícii. 

Ivan Liptai je absolventom Strednej odbornej školy Poli-
cajného zboru a neskôr Fakulty hospodárskej informatiky 
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracoval na Prezídiu Po-
licajného zboru a od roku 1997 na Krajskom riaditeľstve Poli-
cajného zboru v Trenčíne. Do funkcie náčelníka mestskej po-
lície v Trenčíne nastúpi 1. mája. 

www.sme.sk 22.04.2015 
pomocná evidencia 657/1/2015 
 
Bývalý dvojnásobný predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr.  Pavol Sedláček zomrel po ťažkej chorobe 
v nedeľu 26. apríla  vo veku 65 rokov.  

Pavol Sedláček sa stal prvý raz predsedom kraja v roku 
2005 ako kandidát ĽS-HZDS. Predtým dvanásť rokov pôsobil 
ako riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Post v roku 2009 
obhájil za koalíciu ĽS-HZDS, Smer-SD. V roku 2013 ho vy-
striedal súčasný predseda Ing. Jaroslav Baška (Smer-SD). 

Nový náčelník mestskej polície Ivan Liptai. 
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www.sme.sk 27.04.2015 
pomocná evidencia 698/1/2015 
 
Aj keď sa stále hovorí o nedostatku ihrísk v meste, búrať 

budú ďalšie z nich. Ihrisko pri Družbe na Legionárskej ulici 
zbúrajú pre stavbu nového polyfunkčného objektu. Investor - 
spoločnosť E-RAN Property, však musí splniť stanovené 
podmienky. Tie zahŕňajú aj úplne nové detské ihrisko. 

„Podmienkou mesta je riešenie sadovníckych úprav a vy-
budovania nového detského 
ihriska na náklady investora. 
Podmienky sú súčasťou povo-
lení v zmysle zákona. Náhra-
du detského ihriska teda v pl-
nom rozsahu zabezpečuje in-
vestor, pričom novo-
vybudované detské ihrisko 

bude spĺňať aktuálne technické a bezpečnostné parametre,“ 
povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová. 

Nový objekt má obsahovať aj obytné priestory. „Ide o poly-
funkčný objekt so službami, administratívou a obytnými prie-
stormi. V ďalších podlažiach má byť aj podzemné parkova-
nie,“ dodáva Erika Ságová. 

E-RAN Property zrušenie ihriska nevníma ako ujmu de-
ťom, ihrisko je podľa nich zastarané a nespĺňa bezpečnostné 
normy. „Áno, viem si predstaviť, že kameň úrazu môže byť to 
ihrisko - tri hrdzavé rebríky, rozmlátená betónová plocha a 
dve steny. Popravde, ja by som tam svoje dieťa hrať nepustila 
a udivuje ma, že tam učiteľky zo škôlky 28. októbra vodia de-
ti. Ihrisko tam bude - podľa platných bezpečnostných noriem,“ 
hovorí Adriana Demjanovičová z E- RAN Property. 

www.sme.sk 01.05.2015 
pomocná evidencia 717/1/2015 
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Takmer každý mesiac v roku má istý prívlastok. Inak to nie 

je ani s piatym mesiacom, ktorý sa považuje za čas lásky. Jed-
na zo starých ľudo-
vých múdrostí vraví, 
že dievča - aby po ce-
lý rok dostatok lásky 
malo - musí v prvý 
májový deň mládenec 
pobozkať pod roz-
kvitnutou čerešňou. V 
češtine máj - květen 
zase znamená, že 
všetko začína kvitnúť a je v rozpuku. A nielen kvety, stromy, 
ale i dievčence. 

Páry sa v piatok 1. mája 2015 bozkávali aj pod rozkvitnu-
tým stromom čerešne počas akcie Bozk pod hradnou čerešňou, 
ktorou otvorili turistickú sezónu na Trenčianskom hrade. 

Bozk je jedným z prejavov náklonnosti k ľuďom srdcu 
blízkym, ale aj fyzickým vyjadrením lásky a v prvý májový 
deň by ním mala byť obdarovaná každá žena. 

Podľa starých zvykov by mali muži pobozkať svoju milo-
vanú Aničku, Zuzičku či Janičku alebo inú nositeľku hocikto-
rého ženského mena z kalendára pod rozkvitnutou čerešňou. 
Tých je určite na Slovensku neúrekom, pretože počasie je ten-
to rok žičlivé. 

A pre tých, ktorí nevedia ako na to, ponúkame návod. Pod-
ľa historických prameňov bozk vznikol v starom Grécku. Le-
gendy tvrdia, že to bolo v období, keď bojovníci bývali často 
na dlhých výpravách a ich ženy si tak nezriedka spestrovali 
samotu holdovaním plodom boha vína Dionýza. Muži po ná-
vrate privoniavali k ústam svojich milovaných manželiek a 
mileniek, aby sa presvedčili, či moku nebolo aj navyše. Osvie-
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tený rímsky cisár Flavius Valerius Konštantín I. Veľký (275-
337) už o bozku hovoril, že je to ušľachtilá záruka predbežnej 
manželskej zmluvy. Doslova: „Pobozkal si ma, musíš si ma 
vziať“. 

Pre objatia a bozky našich prarodičov existoval návod, ako 
ich realizovať. V Dôverníkovi lásky zo začiatku minulého sto-

ročia je ponúkaný takýto 
postup: „Prvou zásadou je, 
že máš byť vyšší ako dáma, 
ktorú hodláš pobozkať. 
Vezmi jej pravú rúčku do 
svojej a jemne ju pritiahni k 
sebe. Súčasne zdvihni ľavú 
ruku cez jej pravé plece a 
spusť ju šikmo pod jej ľavé 

rameno. Potom si ju priviň na hruď. Vtedy zakloní hlavu do-
zadu. Stačí, ak sa trochu nakloníš dopredu, pritlačíš pery na jej 
pery a bozk bude hotový. Nepočínaj si však pritom hlučne, 
akoby si naháňal zlodeja, a nevrhni sa na dámu ako vyhladnu-
tý jastrab na prepeličku.“ 

Súčasná príprava na vyjadrenie náklonnosti nebýva taká 
dôkladná, na verejnosti je raz tolerovaná, inokedy zatracova-
ná. Svoje si hovoria aj vedci, ktorí spočítali bozky ako stratu 
času z nášho života a výskumníci opisovali rôzne druhy boz-
kov rôznych národov. Bozky sú letmé, vášnivé, priateľské a 
medzi najobľúbenejšie určite patria francúzske. Možno prvý 
májový deň si nájdu uplatnenie aj eskimácke obtretie si nosov, 
alebo zvyk Polynézanov vytrhávať si navzájom mihalnice či 
obočie. 

www.teraz.sk 01.05.2015 
pomocná evidencia 718/1/2015 
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Priestor pri Dome armády, ktorý vznikol po zasypaní jamy, 
zostáva nateraz prázdny. Mesto Trenčín sa stále súdi so spo-
ločnosťou, ktorá vlastnila pozemok a plánovala na tomto 
mieste výstavbu garáží a polyfunkčnej budovy. 

„Tento priestor zatiaľ nechávame, ako je. Mesto vedie súd-
ny spor proti spoločnosti Tatra Real Trade o určenie neexis-
tencie vecného bremena,“ povedala hovorkyňa Trenčína Eri-
ka Ságová. 

Mestu ide o to, aby v liste vlastníctva vymazali ťarchu 
v prospech spoločnosti Tatra Real Trade. „Ťarcha znamená 

pre mesto povinnosť 
strpieť na tom mieste 
výstavbu polyfunkčnej 
budovy. Kým nebude 
súdne konanie ukonče-
né, nemôžeme nič rie-
šiť,“ vysvetlila Erika 
Ságová. 

Podľa vyjadrenia 
primátora Mgr. Richarda Rybníčka z roku 2013 pre TASR 
sa na tomto mieste stavať nebude i napriek tomu, že nedávno 
schválený územný plán Trenčína počíta v tejto lokalite 
s výstavbou. 

„Územné plánovanie mesta Trenčín, ani žiadneho iného 
mesta, nie je nadradené nad právoplatné územné rozhodnutie. 
V čase pripomienkovania nového územného plánu a v čase je-
ho schvaľovania bolo v platnosti územné rozhodnutie, ktoré 
hovorilo, že sa na tomto mieste počíta s výstavbou. Právne to 
tam muselo byť, prakticky tam zostane park a časom sa to 
v územnom pláne zmení,“ ozrejmil Mgr. Richard Rybníček 
s tým, že ak na mieste jamy vznikne oddychová zóna, navždy 
tam aj zostane. 
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Mesto malo v pláne osloviť záhradných architektov, ktorí 
by mali urobiť návrh na využitie priestoru a zapojiť verejnosť, 
ktorá by mala tieto návrhy pripomienkovať. 

Podľa pôvodných plánov by tak malo vzniknúť nové ná-
mestie a oddychová zóna. Definitívne riešenie je však pre pre-
biehajúci súd v nedohľadne. 

Jama pri bývalom Dome armády v Trenčíne bola v centre 
mesta od roku 2008. Vznikla ešte za bývalého primátora Tren-
čína Branislava Cellera. Spoločnosť Tatra Real Trade pláno-
vala na tomto mieste postaviť podzemné garáže a na povrchu 
polyfunkčný objekt. 

Počas zemných prác objavili asi v dvojmetrovej hĺbke 
pravdepodobne predsunuté opevnenie hradu pochádzajúce zo 
17. storočia. Mesto investorovi vrátilo peniaze aj s úrokmi 

Ministerstvo kultúry vyhlásilo nález za národnú kultúrnu 
pamiatku. Tatra Real Trade od projektu odstúpil, avšak poža-
doval od mesta odškodné. Krajský súd tento nárok v celkovej 
výške 1,7 milióna eur a k tomu náležiaci 9-percentný ročný 
úrok z omeškania zamietol s odôvodnením, že Tatra Real Tra-
de nepreukázal, že mu bola mestom Trenčín spôsobená škoda 
v žalovanej výške.  

Krajský súd zaviazal mesto Trenčín vrátiť spoločnosti Tatra 
Real Trade sumu 225-tisíc eur – finančnú zábezpeku – 
s ročným úrokom z omeškania vo výške 9 percent z dôvodu, 
že zmluvy, ktoré medzi sebou účastníci uzatvorili v roku 2007, 
sú neplatné a zaplatené plnenia je potrebné vrátiť. 

Spolu tak mesto vyplatilo viac ako 330-tisíc eur. Mesto ja-
mu, roky hyzdiacu širšie centrum mesta, zasypalo na jeseň 
v roku 2012. 

www.sme.sk 04.05.2015 
pomocná evidencia 756/1/2015 
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V rámci podpory cyklistickej dopravy a cykloturistiky 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci s občian-
skym združením Fialka, mestom Trenčín, Liberty trade s.r.o., 
Slovenskými elektrárňami a.s. a Slovanetom začali osádzať 
cyklistické stojany.  

www.tsk.sk 05.05.2015 
pomocná evidencia 765/1/2015 
 
V trenčianskom Posádkovom dome v stredu 6. mája za 

účasti veliteľa pozemných síl brigádneho generála Ondřeja 
Novosada a ďalších hostí, medzi nimi aj veteránov odboja, 

slávnostne otvorili výsta-
vu 70. výročie ukončenia 
2. svetovej vojny. Výsta-
vu zorganizoval pod zá-
štitou ministra obrany SR 
trenčiansky Posádkový 
klub v spolupráci s Tren-
čianskym múzeom, Štát-
nym archívom a klubmi 

filatelistov, numizmatikov, historikov a vojenskej histórie pro-
tifašistického odboja posádkového klubu. 

Vedúci posádkového klubu Stanislav Martinák zdôraznil, 
že jednotlivé exponáty pripomínajú známe i menej známe ka-
pitoly druhej svetovej vojny. Dobovú atmosféru návštevníkom 
výstavy pripomínajú i listy vojakov  jednotlivých bojujúcich 
armád, zbrane a uniformy vojakov, ale aj ich vyznamenania. 
Osobitný dôraz výstava kladie na oslobodzovanie regiónu 
Trenčína v apríli 1945 sovietskou a rumunskou armádou, ako 
aj na škody, ktoré boje spôsobili. 

www.mosr.sk 07.05.2015 
pomocná evidencia 792/1/2015 
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Na Trenčianskom hrade pracujú aj nezamestnaní, ktorí 
upratujú nádvoria, čistia okolie hradieb a pripravujú národnú 
kultúrnu pamiatku na hlavnú turistickú sezónu. Od mája tu za-
čali nezamestnaní robiť aj sprievodcov a dozerajú na expozí-
cie. 

 „Máme ambície zamestnať takto desať sprievodcov. Ale 
máme aj iné projekty, ktoré sú zamerané skôr na manuálne 
práce. V princípe tu nájde uplatnenie každý nezamestnaný, 
ktorý bude chcieť. Vedeli by sme tu umiestniť asi 25 ľudí,“ 
vraví Tomáš Michalík, zástupca riaditeľa Trenčianskeho mú-
zea. 

Pri vytváraní pracovných príležitostí pre nezamestnaných 
Trenčianske múzeum spolupracuje s tunajším úradom práce. 
Pre múzeum je to spolupráca veľmi výhodná, pretože získa 
pracovníkov, ale nestojí ho to takmer nič, o mzdy sa stará 
úrad práce. 
Ľudia, ktorí sa zamestnajú na Trenčianskom hrade ako 

sprievodcovia, sú vyradení z evidencie nezamestnaných. Uza-
tvoria totiž riadny pracovný pomer na dobu určitú. Tá je podľa 
dohody medzi múzeom a úradom práce stanovená na štyri me-
siace, teda na hlavnú sezónu. Ak sa počas tohto času niektorí 
osvedčia, môžu tu zostať zamestnaní aj natrvalo. 

„Ak budú mať záujem o trvalé zamestnanie, táto možnosť 
tu je. Zatiaľ sa to nestalo, pretože tento projekt je úplne nový, 
s úradom práce sme ho zaviedli od 1. mája. Aj pre nás je to 
nová skúsenosť, ale verím, že sa nám títo ľudia osvedčia a sta-
nú sa našimi kmeňovými zamestnancami, pretože sprievodco-
via nám na hrade stále chýbajú,“ predpokladá Peter Pastier, 
kastelán Trenčianskeho hradu. 

Výberové konanie na sprievodcov robil úrad práce. Medzi 
požiadavkami je aj ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka, 
čo bol trochu problém. Zatiaľ vybrali sedem uchádzačov 
z radov nezamestnaných. 
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 „Určite ten počet doplníme. Už sme poslali ďalším uchá-
dzačom odporúčania do zamestnania, aby sa hlásili 
u zamestnávateľa. Platení budú od nás, cez úrad práce, a môžu 
dostať maximálne 512 eur mesačne. Tieto dohody sú financo-
vané z 15 percent zo štátneho rozpočtu a z 85 percent 
z Európskeho sociálneho fondu,“ spresnila Zdenka Tvrdá, 
riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. 
Ľudia, ktorí sa dostanú na túto pozíciu, by mali sprevádzať 

návštevníkov a starať sa o priamy kontakt s nimi. Dostali 
sprievodcovské texty, ktoré si musia naštudovať. So súčasný-
mi sprievodcami niekoľkokrát prejdú prehliadky, aby sa za-
školili a overili si, či sú schopní sprevádzať návštevníkov aj 
samostatne. Nie každý sa na túto prácu hodí. Okrem toho sa 
budú musieť doučiť aj ďalšie informácie, aby vedeli návštev-
níkom rozprávať o hrade aj o meste, aby im vedeli podať nie-
len základné informácie, ale aj zaujímavé detaily a odpovedať 
na ich otázky. 

Gabriela Huňová z Trenčína je jednou z tých, čo sa 
v týchto dňoch zoznamujú 
s pracovnými povinnosťami 
sprievodcu. Robila na recepcii 
v kúpeľoch, ale už viac ako dva 
a pol roka bola nezamestnaná. 
„Je to veľmi zaujímavá práca, 
pretože je o histórii. Je to prob-
lematika, ktorú treba najskôr 
riadne naštudovať, až potom je 
človek schopný sprevádzať náv-
števníkov a informovať ich. Som s touto prácou spokojná, po 
rokoch mám opäť kontakt s ľuďmi. Bola by som rada, keby mi 
ponúkli trvalý pracovný pomer,“ povedala Gabriela Huňová. 

Gabriela Huňová 
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Inou skupinou nezamestnaných, ktorí pracujú na hrade, sú 
poberatelia dávok 
v hmotnej núdzi. Tí sú 
povinní odpracovať 
32 hodín mesačne, ale stá-
le zostávajú v evidencii 
úradu práce a štát za nich 
platí zdravotné poistenie. 
Rovnako aj tí, ktorí sem 
prišli v rámci aktivačných 
prác a pracujú 20 hodín 

týždenne. Martin Čerešňa (29) z Trenčína pracoval ako in-
formačný technik, zapájal internetové prípojky a robil ich 
správcu. Keď firma zanikla, prišiel o prácu. „Som tu už trištvr-
te roka. Už som si našiel nové zamestnanie, čakám na podpis 
pracovnej zmluvy, nastúpiť by som mal koncom tohto mesia-
ca. Ale na hrad budem chodiť aj naďalej,“ dodal . 

www.pravda.sk 08.05.2015 
pomocná evidencia 797/1/2015 
 
Mestskí poslanci sa zišli 22. apríla na riadnom rokovaní 

mestského parlamentu.  
Odsúhlasili zmeny v rozpočte, ktoré vyplynuli napríklad aj 

z nových investičných akcií ako rozšírenie cintorína v Zlato-
vciach, priechod pre chodcov na Hodžovej ulici, nový nozdr-
kovský chodník, stavebné úpravy v MŠ na Stromovej ulici pre 
rozšírenie jej kapacity o 12 až 15 miest a ďalšie. 

Rekonštruovať sa 27. apríla začal aj chodník pre chodcov 
na Karpatskej ulici v úseku pred areálom Hoss corp. Práce po-
trvajú dva týždne do 11. mája. Počas rekonštrukcie by mali 
byť vodiči pozorní vzhľadom na dočasne zúženú vozovku. Pre 
peších bude k dispozícii chodník na opačnej strane cesty. 

Martin Čerešňa 
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Financie určené v rozpočte pre kľúčové kultúrne podujatia 
(14 tisíc eur) budú rozdelené medzi osem subjektov. Projektu 
HALA 2015 poslanci odsúhlasili dve tisíc eur, na 8. Tanečný 
dom v Trenčíne 900 eur, projektu Hviezdy deťom 1200 eur, 
filmovému festivalu HoryZonty 3 tisíc eur, na projekt Marián-
sky koncert 1500 eur, na festival jedného herca Sám na javi-
sku 1600 eur, Trenčianskemu Septemberfestu 1700 eur a na 
projekt Múzy pod Hradom 2100 eur. 

Poslanci dali zelenú ďalšej súkromnej materskej škole. Od 
1. septembra 2015 bude sídliť s tromi triedami a kapacitou 38 
detí Na Zongorke č. 7292. Jej zriaďovateľom je nezisková or-
ganizácia Best Friends Kids Club n.o. 

V závere zasadnutia si poslanci vypočuli vystúpenia šty-
roch občanov - Zuzany Mišákovej z Mestského divadla 
Trenčín a architektov Igora Mrvu ,  Milana Rožníka a Jána 
Cimru .  

Info 01.05.2015 
pomocná evidencia 726/1/2015 
 
 
 
 
Poslanec NR SR za KDH Marián Kvasni čka zrejme ne-

stiahne svoj podpis spod nomi-
nácie Henriety Crkoňovej na 
post predsedu Najvyššieho kon-
trolného úradu (NKÚ). Vyplýva 
to z jeho stanoviska, v ktorom 
uvádza, že stratu miestenky v 
poslaneckom klube KDH berie 
ako fakt a s pokorou. 

Predstavitelia KDH mu totiž 
dali čas do stredy 13. mája  poludnia, aby svoj podpis stiahol, 
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inak bude vylúčený z klubu. „Nikdy som nebol zaslepený 
strachom o miesto na kandidátke. V živote verejného činiteľa 
často prichádzajú chvíle konfliktu medzi svedomím a disciplí-
nou. Rozhodol som sa s pocitom požehnania vypočuť hlas 
svedomia, srdca a zodpovednosti voči ľuďom, ktorí mi zverili 
mandát poslanca. Ten budem vykonávať naďalej, pretože o 
identitu kresťanského demokrata ma nemôže obrať nijaké roz-
hodnutie zhora,” odkázal. 

Na margo Henriety Crkoňovej zdôraznil, že bola v súvis-
losti s NKÚ oslovená ešte pred takmer troma rokmi, keď bola 
na rodičovskej dovolenke. „Poznali sme jej prácu kvestorky 
Univerzity Palackého v Olomouci a oceňovali jej profesionali-
tu a jej výsledky. Ako kandidátku sme ju ponúkli ešte dávno 
predtým, ako dostala ponuku pracovať v rezorte školstva. To, 
že ju ľudia ako bývalú kvestorku tak významnej univerzity z 
tohto prostredia poznali aj u nás na Slovensku, je len prirodze-
né,” myslí si Marián Kvasnička. 

Henrietu Crkoňovú označil za veľmi kvalifikovanú osobu. 
„Je na škodu, že my si šikovných a schopných ľudí automatic-
ky a hneď často nedôstojne kádrujeme. Musíme si uvedomiť, 
že táto funkcia presahuje jedno volebné obdobie, a preto musí 
byť vedená nezávislou osobou, ktorá nebude polarizovať spo-
ločnosť,” odkázal. 

Na margo kritiky, že sa podpísal aj pod spoločného kandi-
dáta opozície Maroša Žilinku , Kvasnička uviedol, že ako 
poslanec má na to plné právo. „Podobne to bolo v minulosti 
vyčítané Albertovi Einsteinovi, keď odporučil na rovnakú 
akademickú funkciu dvoch kandidátov. Povedal, že u každého 
vyzdvihol rôzne kvality. U mňa to bolo rovnaké. Pán Žilinka 
bol rozhodnutím KDH, ktoré som rešpektoval. Ale zdieľam 
názor, že pani Crkoňová je lepším kandidátom. Je načase, aby 
sme ďalej netraumatizovali spoločnosť a nechali v tomto úra-
de pracovať odborníka,” dodal. 
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Predsedníctvo a poslanecký klub KDH v sobotu 9. mája 
vyzvali Kvasničku, aby stiahol svoj podpis spod nominácie 
Henriety Crkoňovej. Ak to neurobí do poludnia 13. mája 
2015, bude vylúčený z poslaneckého klubu KDH. Následne 
predsedníctvo hnutia prijme ďalšie rozhodnutia. 

KDH sa od tohto kroku Kvasničku dištancovalo, pričom 
podľa hnutia poslanec o svojom zámere KDH vopred nein-
formoval. „KDH podporuje jediného kandidáta na funkciu 
predsedu NKÚ – prokurátora Maroša Žilinku, ktorý je zároveň 
spoločným kandidátom parlamentnej opozície,” uviedlo pred-
sedníctvo. 

„Vážime si zhodu dosiahnutú v parlamente na kvalifikova-
nom kandidátovi. Slovensko potrebuje účinnú kontrolu hospo-
dárenia s majetkom štátu a verejnými financiami, ktoré sú 
dnes zneužívané rozsiahlou korupciou, klientelizmom a čas-
tým predražovaním verejného obstarávania,” uviedla v stano-
visku hovorkyňa KDH Nataša Žembová. 

Podobne ako sa KDH zaoberalo Mariánom Kvasničkom, aj 
OĽaNO rieši svojho poslanca Štefana Kuffu, ktorý je druhým 
navrhovateľom Henriety Crkoňovej. Aj poslanci OĽaNO totiž 
pridali svoje podpisy pod nomináciu Žilinku. Aký bude ver-
dikt v prípade Kuffu, by malo byť známe čoskoro. 

www.konzervativnyvyber.sk 10.05.2015 
pomocná evidencia 799/1/2015 
 
Poslanec Marián Kvasni čka vystupuje z klubu KDH a 

vzdáva sa členstva v predsedníctve hnutia. Dôvodom je jeho 
nominácia Henriety Crkoňovej do voľby predsedu Najvy-
ššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá sa podľa Mariána 
Kvasničku zvrhla na mediálnu kampaň voči KDH. 

„Rozhodol som sa nepridávať ďalšie zámienky na útok voči 
značke, ktorej som zasvätil 25 rokov svojho života. Kvôli 
upokojeniu pre všetkých nepríjemnej situácie vystupujem z 
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poslaneckého klubu KDH a zároveň sa vzdávam členstva v 
Predsedníctve KDH,“ oznamuje Marián Kvasnička vo svojom 

vyhlásení. 
V parlamente bude pôsobiť ako neza-

radený. Sľubuje, že mandát bude vyko-
návať v súlade s vlastným svedomím a 
najlepším vedomím v duchu ideálov 
kresťanskej demokracie. „K čomu ma 
splnomocnili moji voliči,“ uzatvára. 

Štefana Kuffu z klubu OĽaNO ne-
vylúčili, avšak jeho rozhodnutie označili 

ako uprednostnenie vlastného ega pred zodpovednosťou voči 
krajine. Okrem Žilinku a Crkoňovej kandiduje na post predse-
du NKÚ aj bývalý šéf SIS Karol Mitrík, ktorého nominoval 
predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo. Voľba bude 19. mája. Kan-
didáti sa poslancom predstavia v stredu 13. mája. 

www.teraz.sk 12.05.2015 
pomocná evidencia 814/1/2015 
 
 
Občianske združenie Fialka pripravilo pred dvoma rokmi 

projekt novej obojstrannej cyklotrasy z trenčianskeho sídliska 
Juh do centra mesta v dĺžke približne päť kilometrov. Minulý 
rok mesto vyčlenilo v rozpočte 5 tisíc eur na dopracovanie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.  

 Podľa informácií z mesta sa tejto trase bude venovať naj-
bližšie zasadnutie cyklokomisie. „Vzhľadom k tomu, že sa 
menili technické predpisy, musel projektant prerábať doku-
mentáciu v niektorých sporných bodoch. Na verejnom za-
sadnutí cyklokomisie, ktorá bude 19. mája, bude projektant tú-
to dokumentáciu prezentovať,“ povedala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová. 
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Prehľad o tom, ako vyzerá projekt cyklotrasy, zatiaľ Ob-
čianske združenie Fialka nemá. „Neviem, sem tam niečo začu-
jem. Len dúfam, že sa to niekedy naozaj zrealizuje,“ hovorí 
Marián Rendek zo združenia Fialka. Podľa neho cyklistom 
v meste chýba celá infraštruktúra. „Prvý krok by bol prepojiť 
všetky mestské časti as-
poň jednou pohodlnou 
cyklotrasou, ktorá neko-
liduje s ťažkou dopra-
vou,“ povedal Marián 
Rendek. 

Cyklodoprava by 
podľa neho potrebovala 
pravidelné investície a 
vytýčenie, kde by cyk-
listi mohli naozaj bezpečne a segregovane jazdiť. „Myslím, že 
sa to zlepšuje a mesto je pozitívne naklonené. Iba to však ne-
stačí. Je potrebné konkrétne konať,“ dodal Marián  Rendek. 

Do celoslovenskej súťaže „Do práce na bicykli“ sa opäť 
zapojil aj Trenčín. Druhý ročník súťaže, ktorá má podporiť 
rozvoj nemotorovej dopravy, má výborný ohlas. V rámci celé-
ho Slovenska  zaznamenali organizátori až takmer dvojnásob-
ný nárast počtu účastníkov. V Trenčíne je zaregistrovaných 38 
tímov, minulý rok ich bolo 23. Osem tímov je z firmy Johnson 
Controls, Trenčiansky samosprávny kraj spolu s múzeom má 
päť tímov. Štyri tímy budú jazdiť za mesto Trenčín a firmu 
Vaillant.  

„Medzi ďalšie organizácie, ktoré sa do súťaže zapojili, patrí 
Trenčianska univerzita, Športové gymnázium Trenčín, Krajské 
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru a ďalší,“ poveda-
la Erika Ságová. Cyklistické tímy majú kuriózne názvy. Tím 
mesta sa volá Cyklostyl, ale nájdeme tu aj Trhačov asfaltu, 
Biko-šlapov, Rýchlych zelených králikov (Fast Green Rab-
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bits), Vyfučané dušičky, Horúce kolesá (Hot Wheels) či Divo-
ké embryá (Mad Embryos). 

Projekt má novú web stránku, na ktorej si evidenciu jázd do 
práce a z práce budú počas mája robiť samotní súťažiaci. Mô-
žu tiež vidieť, ako sa darí iným tímom v ich mes-
te, porovnávať sa s nimi a sledovať množstvo oxidu uhličité-
ho, ktoré sa podarilo jazdou na bicykli ušetriť.  

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšet-
kým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy, aby 
vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy 
v meste. Organizátori chcú tiež motivovať zamestnávateľov, 
aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre za-
mestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, ale aj moti-
vovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatív-
nej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. 

www.sme.sk 13.05.2015 
pomocná evidencia 817/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v rámci zmeny progra-

mového rozpočtu na tento rok schválilo zvýšenie kapitálových 
výdavkov o 200 tisíc eur ako finančnú spoluúčasť mesta na 
rekonštrukcii Zimného štadióna Pavla Demitru. Zo štátneho 
rozpočtu mesto očakáva dotáciu vo výške milión eur. 

„Na konci minulého roku som sa stretol s pánom premié-
rom, hovoril som aj s predsedom Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a dostali sme prísľub, že by sme tie peniaze na re-
konštrukciu zimného štadióna mohli dostať. Čakal som, že 
peniaze dostaneme už na výjazdovom zasadnutí vlády v Tren-
číne a bolo pre mňa šokom, že diskusia sa o zimný štadión ani 
len neobtrela,“ skonštatoval primátor Trenčína Richard Ryb-
níček. 

Ako dodal, mesto by si nedovolilo vypísať súťaž bez prí-
sľubov od samotnej vlády. „Teraz mi bolo povedané, že tých 
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milión eur, ktoré mali ísť do Piešťan, sú viazané prostriedky, 
to znamená, že v tejto chvíli nám ich poskytnúť nevedia a je 
možné, že by nám ich mož-
no uvoľnili až začiatkom 
roka. My sme to chceli re-
konštruovať teraz, tak, aby 
Dukla Trenčín začala sezó-
nu na jeseň na novom ľa-
de,“ doplnil trenčiansky 
primátor. 

Ako informovali z Tlačového a informačného odboru Úra-
du vlády SR, táto téma bude predmetom diskusie predsedu 
vlády Roberta Fica na obede s hokejovými reprezentantmi a 
predstaviteľmi Slovenského zväzu ľadového hokeja. 

www.sme.sk 14.05.2015 
pomocná evidencia 828/1/2015 
 
Chcete, aby Trenčín bol mestom módy a priemyslu, alebo 

centrom kultúry a turistického ruchu? Aj na takéto otázky má 
priniesť odpovede prieskum verejnej mienky, ktorý sa začal v 
meste. Jeho výsledky by mali byť potom záväzné pre plán 
rozvoja mesta na najbližších sedem rokov.  

Viacerí Trenčania sa zhodujú v tom, že mesto by sa malo 
viac orientovať na históriu a pre turistický ruch využívať ma-
jestátny hrad, ktorý sa týči nad mestom. 

Dvanásťstranové dotazníky začali vo štvrtok Trenčanom 
roznášať zamestnanci mestského úradu. Ľudia budú mať čas 
na ich vyplnenie, po čase začnú zamestnanci opäť chodiť po 
domácnostiach a vyplnené odnesú na radnicu. Trenčín má pri-
bližne 55-tisíc obyvateľov, náhodným výberom mesto vybralo 
dvetisíc domácností, ktoré sa zapoja do prieskumu. 

„Bola vygenerovaná náhodná skupina respondentov, je to 
prierez všetkými demografickými skupinami. Ak by bola ná-
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vratnosť len tisíc dotazníkov, tak to je 55 ľudí na jeden dotaz-
ník, čo je dostatočne silná reprezentatívna vzorka,“ povedala 
Renáta Kaščáková, špecialistka pre strategický rozvoj mesta. 

Plán rozvoja mesta, ktorého platnosť sa končí v tomto roku, 
bol vypracovaný v roku 2004. Mesto ho dalo vtedy vypraco-
vať externej firme a 
zaplatilo zaň približne 
66 tisíc eur. Nový 
plán bude hotový na 
jeseň, mesto ho vy-
pracuje vlastnými si-
lami a náklady odha-
duje na 20 tisíc eur. 

„Je to plán na ob-
dobie najbližších 
siedmich rokov, ale 
s výhľadom až do roku 2040. Jeho výnimočnosť je v tom, že 
ho mesto robí pod vlastnou gesciou v spolupráci s občanmi a 
expertmi. Som presvedčený, že vďaka nadefinovaniu, aké 
mesto v budúcnosti má byť, Trenčín bude v priebehu 10 až 
15 rokov najlepšie miesto pre život na Slovensku,“ zdôraznil 
trenčiansky primátor Richard Rybníček. 

Podľa Vladimíra Ondreji čku, odborného konzultanta 
z Centra excelentnosti pri Slovenskej technickej univerzite, je 
Trenčín prvým mestom na Slovensku, ktoré sa vybralo takým-
to smerom, prípravu plánu v spolupráci s verejnosťou v takom 
veľkom rozsahu doteraz nerobila žiadna samospráva na Slo-
vensku. Doterajšie plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
väčšinou robili samosprávy len formálne. Hlavnou motiváciou 
bolo čerpanie prostriedkov z európskych peňazí, plány teda 
boli umelo šité na to, aby spĺňali požiadavky, ktoré mali vypí-
sané jednotlivé operačné programy. 
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„Jednoznačne som za taký prístup, pri ktorom rozhoduje ši-
roká verejnosť. Na niektoré otázky je však dobré prizvať ex-
pertov. Pohľad zvonku je dobrý aj preto, že má väčší nadhľad. 
Ale nositeľmi hlavných myšlienok by mali byť ľudia, čo tu 
bývajú a poznajú konkrétne podmienky a problémy. Symbióza 
obyvateľov a expertov je to optimálne riešenie,“ povedala Eva 

Balážová, prezidentka 
Asociácie komunálnych 
ekonómov Slovenska. 

Oslovení obyvatelia 
a návštevníci mesta mali 
na budúcnosť Trenčína 
jednoznačný názor, me-
nej priemyslu a fabrík, 
viac sa sústrediť na kul-
túru a históriu, využiť 
majestátny hrad a ďalšie 

pamätihodnosti pre rozvoj turistického ruchu. Podľa Evy 
Chupáčovej treba, aby sem chodilo viac zahraničných hostí, 
ktorí by tu míňali svoje peniaze. Orientovať sa na priemysel a 
čakať na zahraničných investorov nie je podľa jej názoru dob-
rá cesta, už tu prišli a ľuďom dali len minimálne mzdy, nebola 
to žiadna výhra. 

„Trenčín by sa mal rozvíjať tak, aby tu bolo viac priestoru 
pre deti, to tu chýba. Určite tu treba viac zelene a parčíkov. 
Menej priemyslu a viac cestovného ruchu, tak by som si pred-
stavovala ďalší rozvoj Trenčína, taký hrad, ako je tu, má má-
loktoré mesto. Nie nákupné centrá, nie továrne,“ povedala svoj 
názor mladá mamička Romana Dudáčková. 

„Treba sa orientovať na kultúru a históriu, priemyselné cen-
trá nech si robia inde, tam, kde už začali a kde sa im darí. Čo 
je lepšie, robiť osem hodín vo fabrike za 400 eur, alebo 
v službách, kde sa na niekoho trochu usmejem, slušne sa 

Pohľad z mestskej veže. 
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k hosťovi správam, a zarobím dvojnásobne viac? Podľa mňa 
jednoznačne vyhrávajú služby, aj keď je to možno na psychiku 
ťažšia robota, ale určite zaujímavejšia,“ dodal Marek Mate-
jovič z Trenčína. 

Plán rozvoja mesta (predtým plán hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja) má charakter strednodobého rozvojového do-
kumentu na päť až sedem rokov. Má byť nositeľom rozvojovej 
politiky mesta, predstáv jeho vedenia a obyvateľov o ďalšom 
smerovaní. Jeho poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja. 
Vypracovaním tohto plánu mesto či obec plnia jeden zo zá-
kladných princípov regionálnej politiky EÚ. 

www.pravda.sk 15.05.2015 
pomocná evidencia 831/1/2015 
 
Primátor mesta Richard Rybníček schválil na základe od-

poručenia Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku pri 
Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne rozdelenie dotácie na ak-
tivity v oblasti sociálnych vecí. 

Príspevky neštátnym subjektom z grantového programu sú 
rozdelené nasledovne: KC Aktivity o.z. 150 eur, Slovenský 
zväz telesne postihnutých 250 eur, Slovenský zväz sluchovo 
postihnutých 250 eur, Organizácia postihnutých chronickými 
chorobami 300 eur, Zväz diabetikov 600 eur, Materské cen-
trum Srdiečko 450 eur. Spolu bolo takto rozdelených 2 tisíc 
eur. 

www.trencin.sk 15.05.2015 
pomocná evidencia 834/1/2015 
 
V dňoch 15. až 16. mája sa uskutočnila v areáli výstaviska 

Expo Center Trenčín výstava cestovného ruchu regiónov Re-
gion Tour Expo spoločne s tretím ročníkom celoslovenskej 
cukrárskej výstavy a Jarmokom remesiel. 



120 

 

Podtitul výstavy „Spoznajte čaro blízkych regiónov“ napo-
vedá, že sa toto podujatie sústredilo na cestovný ruch najmä 
Slovenska, Českej republiky a v tomto roku sa v Trenčíne od-
prezentovali aj zástupcovia Maďarska, Poľska, Ukrajiny, 
Chorvátska a Bosny a Hercegoviny.  

Dobrodružný výlet alebo príjemná rodinná dovolenka, to 
všetko ponúka Slovensko ako dovolenková destinácia.  

Pre návštevníkov bol pripravený aj zaujímavý sprievodný 
program, ktorého súčasťou bol finálový večer prvého ročníka 
súťaže ženskej krásy MISS ACADEMY Trenčín 2015. 

Výstava „Torty a svet pečenia“ je určená nielen pre profe-
sionálnych cukrárov, ale aj pre amatérov, ktorí sa môžu niečo 

nové priučiť. Ná-
vštevníci majú príleži-
tosť vidieť ukážky 
klasického a moder-
ného zdobenia tort, 
ukážky správneho po-
užívania základných 
surovín a prísad pre 
výrobu cukrárskych 
výrobkov a technoló-
giu ich prípravy, vrá-

tane ich dokončovania a zdobenia. V rámci sprievodného 
programu výstavy boli tento rok pripravené špeciality ako 
praktické ukážky Mieczysława Chojnowskeho (Majster sveta 
v cukrárstve, Wiesbaden 2001) „Dezerty v pohároch – Shoty“. 
Viacnásobne ocenení odborníci Tomi Reida (úradujúci maj-
ster ČR) a Kateřina Podaná prišli medzi návštevníkov uká-
zať ich zručnosť pri použití airbrushu na torty. „Moderné a 
rautové dezerty“ predviedol na výstave Michal Baniar . 

Prvá dáma slovenského cukrárstva Jožka Zaukolcová v 
Trenčíne ukázala prípravu smotanových, ovocných a čokolá-

Originálne torty pútali pozornosť návštevníkov. 
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dových dezertov a predviedla návštevníkom prípravu a zdobe-
nie medovníčkov s možnosťou zapojiť sa priamo do činnosti.  

Na Jarmoku remesiel sa prezentovali remeslá, ktoré neod-
deliteľne patria k povahe Slovenska, ale aj Českej republiky. 
Okrem praktických ukážok remeselníkov návštevníkov poteši-
li aj tvorivé dielne, v rámci ktorých mali možnosť vyskúšať si 
niektoré remeselné práce, ako ručná tvorba šperkov, pletenie 
košíkov či rôzne ozdobné techniky, ale aj brašnárstvo, rezbár-
stvo, maľovanie keramiky a textilu.  

www.sme.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 838/1/2015 
 
Na trenčianskej výstave Region Tour Expo (15.-16. mája) 

sa návštevníci mohli zoznámiť s novou kuchárkou „Od frištiku 
k večeri – Regionálna kuchárka Trenčianskeho kraja“, v ktorej 
nájdete výber tridsiatky špecialít zo všetkých deviatich okres-
ov TSK.  

Tridsať chutí z  kuchárky uviedli symbolicky do našich 
domácností počas slávnostného otvorenia stánku TSK aj zos-
tavovatelia kuchárky „sloven-
kou“, čo je tradičný názov cícera 
(poznáme aj pod názvom: slove-
nec, bagovka, čičer, bagoca, ale 
aj slovienka, slovienko, či slo-
viatko, v Čechách rímsky hrach). 
Slávnostné chvíle doplnil svojim 
hudobným vystúpením folklórny 
súbor Radosť. 

Poďakovanie za vznik ku-
chárky patrí riaditeľovi Ivanovi Kasárovi zo Strednej odbor-
nej školy obchodu a služieb v Púchove, učiteľkám odborných 
predmetov Márii Pažítkovej  a Jane Mikulovej, ich spolupra-
covníkom a žiakom z tejto odbornej školy, ktorí časť z recep-
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tov zozbierali, aj ich vyskúšali a uvarili či naaranžovali foto-
grafovi. Za pomoc pri korektúre textov a doplnenie informácií 
o histórii gastronómie patrí poďakovanie Anne Zámečníkovej 
zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Jilemnického 
ulici v Trenčíne. O nádherné fotografie sa postaral fotograf 
Radovan Stoklasa.  

V kuchárke sú aj recepty od verejnosti, ktoré sa začali  
zbierať v roku 2014 na minulom ročníku výstavy Region Tour 
EXPO. Nazbierali sa aj rôzne kuchárky a preto nebolo ľahké 
urobiť užší výber. TSK má 18 miest a 258 obcí. Každé mesto 
alebo obec má určite ten svoj tradičný recept. Možno je táto 
kuchárka len prvým malým krôčikom k veľkej regionálnej ku-
chárke. 

Dobré tradičné jedlá patria aj do moderného spôsobu živo-
ta. Kuchárka je rozdelená na deväť okresov TSK, v každom 
okrese boli vybrané tri jedlá, polievka, hlavné jedlo a múčnik, 
nájdete v nej aj tri špeciality (pivo, medovina, pálenka). Re-
cepty sú pre štyroch stolovníkov, gazdinky v nej nájdu priestor 
aj na svoje poznámky a nové recepty. Kuchárku zostavilo Od-
delenie komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, 
vyšla v náklade 1000 ks, má 44 strán a je nepredajná. 

www.tsk.sk 17.05.2015 
pomocná evidencia 841/1/2015 
 
Zlepšenie kvality života a zabezpečovanie poskytovania ve-

rejných služieb je globálnym cieľom trenčianskej samosprávy 
pri príprave zásobníkov projektov na nové programové obdo-
bie. Dôraz pritom chcú klásť na vyvážený a udržateľný územ-
ný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť funk-
čného mestského územia mesta Trenčín. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej chce mesto 
z eurofondov pripraviť strategické dokumenty týkajúce sa do-
pravy v Trenčíne – spracovanie plánu udržateľnej mobility, 
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generelu dopravy a plánu dopravnej obslužnosti mesta Tren-
čín. Ďalším cieľom mesta v nasledujúcom programovom ob-
dobí je realizácia cyklistickej infraštruktúry s ohľadom na 
možné funkčné prepojenie plánovaných komunikácií v meste 
Trenčín na okolité obce tvoriace jeho funkčné územie 
a pripravovanú Vážsku cyklotrasu. 

Z eurofondov by v Trenčíne chceli financovať aj zriadenie 
denného centra pre seniorov, revitalizáciu nábrežia 
v centrálnej časti mesta, tvorbu Stratégie adaptability územia 
voči dosahom zmeny klímy a rozvoja ekosystémových služieb 
územia v meste, transformáciu funkcie pôvodného železničné-
ho mosta pre promenádne funkcie a ďalšie projekty najmä 
ekologického a environmentálneho charakteru. 

„Ide zatiaľ iba o návrhy mesta na využitie eurofondov, zá-
sobník projektov bude ešte predmetom schvaľovania v rámci 
regionálnej integrovanej územnej stratégie,“ uzavrela tren-
čianska hovorkyňa.  

www.teraz.sk 17.05.2015 
pomocná evidencia 844/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ušetril v minulom 

roku vďaka racionalizačným opatreniam a zmenám zmlúv 4,5 
milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2014, kto-
rý na svojom pondelkovom (18. mája) zasadnutí schválilo Za-
stupiteľstvo TSK. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku došlo k úspore 
vďaka racionalizačným opatreniam, zmenám vo verejnom ob-
starávaní, organizačnej štruktúre Úradu TSK, zmenou 
nevýhodných zmlúv, ale aj vyrokovaním výhodnejších 
podmienok s oboma prepravcami – SAD Trenčín a SAD 
Prievidza. 
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„Nie je to malá čiastka a uvítajú to najmä občania kraja. 
Veľa z ušetrených prostriedkov pôjde do školstva a na podpo-

ru zdravotníckych projektov. Na 
záverečný účet nadväzovala 
zmena rozpočtu. Až 3,3 milióna 
eur pôjde na stredné školy, tak-
mer pol milióna na spolufinanco-
vanie troch projektov z Operač-
ného programu Zdravotníctvo pre 
tri nemocnice v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK,“ skonštatoval 
Jaroslav Baška. Ako dodal, do 
podkapitalizovaného stredného 

školstva v kraji schválili poslanci v rozpočte na rok 2015 viac 
ako dva milióny eur, tento rok sa k tomu pridalo 3,3 milióna 
eur a vláda SR schválila na svojom výjazdovom zasadnutí 
v Trenčíne ďalších viac ako 700 tisíc eur na tri stredné školy.  

„Spolu do stredného školstva ide v tomto roku historicky 
najviac financií – viac ako šesť miliónov eur. Mali by to pocí-
tiť študenti i pedagogický zbor, ktorým sa vytvoria oveľa lep-
šie podmienky na vzdelávanie ako doteraz,“ zdôraznil predse-
da TSK s tým, že ide o kapitálové výdavky a ich súčasťou je aj 
šesť multifunkčných ihrísk, ktoré sa vybudujú pri školách. 

www.teraz.sk 19.05.2015 
pomocná evidencia 870/1/2015 
 
V Trenčíne sa po prvýkrát uskutočnilo stretnutie honorár-

nych konzulov, ktorí zastupujú záujmy Slovenskej republiky 
a jej občanov v zahraničí. Viac ako 20 honorárnych konzulov 
z Filipín, Japonska, Nepálu, Nového Zélandu, Nórska, Pakis-
tanu, Rakúska,  Ruskej federácie, Srí Lanky, Sudánu, Talian-
ska a Spojených štátov amerických, sa stretlo v stredu 20. má-
ja v hoteli Elizabeth v Trenčíne.  
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Spolu s predstaviteľmi Úradu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja (TSK), zástupcami Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory (SOPK), zástupcami Slovenskej agen-
túry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a jednotlivými 
podnikateľskými subjektmi diskutovali o investičnom a turis-
tickom potenciáli Trenčianskeho kraja. 

Hneď v úvode sa prítomným honorárnym konzulom priho-
voril Juraj Gerlici , riaditeľ Úradu TSK. Predstavil náš región 
ako zaujímavú destináciu najmä z pohľadu zahraničných in-
vestícií. Eva Frývaldská z Úradu TSK, zodpovedná za oblasť 
rozvoja cestovného ruchu sa v svojej prezentácii zamerala 
najmä na turistický potenciál Trenčianskeho kraja. 

Hlavným cieľom stretnutia bolo podľa slov Borisa Paule-
na, predsedu predstavenstva Trenčianskej regionálnej komory 
SOPK, vytvorenie priestoru na bilaterálne rokovania podnika-
teľov z Trenčianskeho kraja a honorárnych konzulov, ktorí sú 
mnohokrát významnými obchodníkmi a podnikateľmi vo svo-
jich krajinách.  

„Investori tu dostali informáciu o možnosti investovať, 
možnosti začať pôsobiť a využívať potenciál tejto krajiny, 
predovšetkým potenciál vzdelanej a skúsenej pracovnej sily. 
Bola tu informácia o možnosti rozvíjať cestovný ruch. Získali 
tu aj informácie o produktoch, výrobkoch s pridanou hodnotou 
a výrobkoch, ktoré sú špičkové v oblasti vývoja,“ uviedol Bo-
ris Paulen. 

Stretnutie s honorárnymi konzulmi ocenil aj Andrej Pu-
ček, obchodný riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice, a.s. „Tí-
to honorárni konzuli nám dokážu pomôcť pri presadzovaní na-
šich ponúk vo svojich krajinách. Pre nás je to veľmi dôležitý 
krok. Rokovania budú samozrejme pokračovať, príde k podpi-
su zmluvy a nastane konkrétna spolupráca.“ 

www.tsk.sk 22.05.2015 
pomocná evidencia 898/1/2015 
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Trenčianske múzeum v Trenčíne sa z dôvodu sledovania 

moderných trendov v oblasti prezentácie a komunikácie roz-
hodlo vyhlásiť súťaž na vytvorenie nového 
loga a dizajn manuálu. Súťaž prebiehala od 
13. januára 2015 do 9. februára 2015.  

V priebehu tohto obdobia poslalo 61 na-
vrhovateľov spolu 137 návrhov. Základ-
nými kritériami hodnotenia boli jednodu-
chosť, zapamätateľnosť, nadčasovosť, uni-

verzálnosť a vhodnosť (originalita). Napriek množstvu doda-
ných návrhov sa hodnotiaca komisia rozhodla využiť právo 
uvedené v podmienkach súťaže a nevyhodnotiť žiadny 
z návrhov ako víťazný.  

Následne Trenčianske múzeum v Trenčíne oslovilo štyroch 
navrhovateľov, ktorých návrhy najviac vyhovovali zadaným 
kritériám. Tí boli požiadaní, aby najneskôr do 1. marca 2015 
predložili dopracovanie svojich návrhov.  

Výsledné logo a vypracovanie dizajn manuálu bolo napo-
kon zadané pánovi Matejovi Kuku čkovi z Trenčína. Tento 
mladý trenčiansky fotograf a dizajnér na základe pripomienok 
múzea vypracoval nové logo, ktoré je moderné,  jednoduché a 
zapamätateľné.  

Vo svojom základe predstavuje Trenčiansky hrad ako do-
minantný objekt v správe Trenčianskeho múzea. Napriek tomu 
nenásilne poukazuje aj na jeho rôznorodosť a členitosť. Tú 
predstavuje deväť objektov, ktorými sú Župný dom, Katov 
dom, Karner sv. Michala v Trenčíne, ale aj Rodný dom Ľ. Štú-
ra a A. Dubčeka v Uhrovci, Kúria Ambrovec v Beckove, 
Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach, Podjavorinské múzeum 
v Novom Meste nad Váhom a Pamätná izba Ľ. Podjavorinskej 
v Bzinciach pod Javorinou. Každý objekt je charakterizovaný 
osobitnou farbou. Tvar kruhu znázorňuje harmóniu a šťastie. 
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Veríme, že nové logo sa stane súčasťou novej identity mú-
zea, podporí  obsah, teda značku a jej hodnoty. A spolu 
s ďalšími novinkami a činnosťami bude vytvárať pozitívnu 
predstavu o Trenčianskom múzeu v Trenčíne. 

www.tsk.sk 25.05.2015 
pomocná evidencia 918/1/2015 
 
V Trenčianskom kraji uzatvorilo vlani manželstvo 2 803 

párov. Priemerný vek ženícha bol 33,7 roka, nevesty do man-
želstva vstupovali v priemere ako 30,8-ročné. 

Manželstvo však uzatvorilo aj 24 mužov vo veku 65 a viac 
rokov a dvanásť neviest v rovnakom veku. Vyplýva to z in-
formácií Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne. 

Len päť ženíchov a dvadsať neviest malo menej ako 19 ro-
kov. Minulý rok bolo v Trenčianskom kraji skončených 1 371 
konaní o rozvode manželstva, dve tretiny z nich iniciovali že-
ny. V 1 240 prípadoch bolo manželstvo rozvedené, v 109 prí-
padoch bol návrh vzatý späť. Rozvedené manželstvá trvali v 
priemere 15,5 roka, každý piaty pár sa však rozviedol až po 25 
rokoch manželstva. Najčastejším dôvodom rozvodov bola 
rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. 

www.sme.sk 27.05.2015 
pomocná evidencia 930/1/2015 
 
Počet obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) klesol v minulom roku medziročne o 1161 osôb. Ku 
koncu roku 2014 žilo v TSK 591 233 obyvateľov, čo bolo 
10,9 percenta z celkového počtu obyvateľov Slovenska. In-
formoval riaditeľ Pracoviska Štatistického úradu SR 
v Trenčíne Pavol Arpáš. 

„V uplynulom roku sa v kraji narodilo 5118 živých detí, 
o 278 menej ako v roku 2013. V rovnakom období zomrelo 
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5656 obyvateľov Trenčianskeho kraja, viac ako polovicu zo-
mretých (52,5 percenta) tvorili muži,“ priblížil Pavol Arpáš. 

Ako dodal, migračným pohybom TSK v minulom roku 
stratil až 623 obyvateľov (o 142 viac ako v roku 2013). Z kra-
ja sa vysťahovalo 3122 obyvateľov (z nich 418 odišlo 
do zahraničia), prisťahovalo sa 2499 obyvateľov. Až 21,6 per-
centa nových obyvateľov kraja sa prisťahovalo zo zahraničia. 
Najviac obyvateľov sa do TSK prisťahovalo zo Žilinského 
kraja, najviac sa vysťahovalo do Bratislavského kraja. 

www.sme.sk 27.05.2015 
pomocná evidencia 931/1/2015 
 
Vo štvrtok 28. mája 2015 sa v bratislavskom hoteli Holiday 

Inn odovzdávali ceny 
významným osobnos-
tiam slovenskej archi-
tektúry, stavebníctva, 
biznisu a developmen-
tu. Na prestížnom pod-
ujatí  ASB GALA 2015 
odovzdali Špeciálnu ce-
nu roka 2015 projektu 

Trenčín si Ty. 
Po prvýkrát v deväťročnej histórii udeľovania ocenení ASB 

sa nominačná komisia rozhodla udeliť popri oceneniach pre 
osobnosť architektúry a stavebníctva, pre developera roka 
a stavebnú firmu roka aj Špeciálnu cenu v roku 2015, a to pro-
jektu Trenčín si Ty.  

„Chceme tým vyzdvihnúť výnimočnosť tohto projektu na 
Slovensku a medzinárodný ohlas, ktorý projekt získal najmä 
kvalitnou organizáciou, prípravou a priebehom,“ vyslovil sa 
Peter Halász, konateľ vydavateľstva JAGA, ktoré podujatie 
ASB GALA organizuje.  „Ďalej chceme oceniť prínos pre 

Cenu prevzali R. Rybníček, R. Kaščáková a M. Beďatš. 
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rozvoj mesta Trenčín a jeho obyvateľov a zároveň touto ces-
tou upozorniť odbornú a laickú verejnosť na nevyhnutnosť na-
stavenia procesov tvorby a rozvoja miest takým príkladným 
spôsobom, ako je to v prípade projektu Trenčín si Ty a jeho 
organizačného tímu.“ 

Cenu si prišli spoločne prevziať primátor mesta Richard 
Rybníček, hlavný architekt mesta Martin Beďatš 
a koordinátorka projektu Renata Kaščáková.  

Ako povedal primátor Richard Rybníček vo svojom prího-
vore, udelená cena je veľkou satisfakciou pre celý tím, ktorý 
na projekte pracuje už vyše štyroch rokov a postupne si získal 
renomé nielen doma, ale aj v zahraničí, čoho dôkazom bol vy-
soký medzinárodný záujem o zrealizovanú urbanistickú súťaž 
Trenčín-mesto na rieke.  

Kvalitnou prípravou strategických plánovacích dokumen-
tov chce podľa neho mesto pripraviť jasné a zrozumiteľné 
podmienky pre investorov, developerov či architektov, ktorí 
prejavia záujem vstúpiť so svojimi aktivitami do nášho mesta.  

„Som presvedčený, že vďaka projektu Trenčín si Ty sa na-
še mesto stane v horizonte desiatich až pätnástich rokov tým 
najkrajším miestom pre život na Slovensku“, uzavrel Richard 
Rybníček. 

Slávnostné odovzdávanie cien poctil v úvode svojou prí-
tomnosťou aj prezident Andrej Kiska . Vo svojom príhovore 
vyjadril radosť nad tým, že sa aj napriek často neprajným 
podmienkam na Slovensku nájde stále dostatok pozitívnych 
príkladov, u ktorých víťazí slušnosť a zodpovednosť . 

 www.trencin.sk 29.05.2015 
pomocná evidencia 935/1/2015 
 
Spoznať vlastné mesto prostredníctvom sprevádzaných 

prehliadok môžu teraz Trenčania každú prvú sobotu v mesiaci. 
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Prvá prechádzka mestom sa konala 16. mája a podľa organizá-
torov mala veľký úspech.  

Viac ako 120 ľudí sa prešlo mestom so sprievodkyňou a 
prezreli si najkrajšie pamätihodnosti. Nové diely histórie 
Trenčína prinesie projekt vždy prvú sobotu v mesiaci, najbliž-
šie to budú Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu (1. časť) - 
Matúš Čák v sobotu 6. júna. 

„V ďalších pokračovaniach spoznáte postupne tajomstvá 
Ilešháziovcov, Turzovcov, Forgáčovcov a ostatných panovní-
kov hradu, detaily zo životov Márie Urbasiówny Holoubkovej 
či Karola Pádivého.  

Nebudú chýbať ani jemne „rozpustilejšie" témy, ako naprí-
klad hostince, krčmy a kasína Trenčína. Prechádzky budú štar-
tovať vždy o 16.00 z námestia,“ informuje Kultúrno-
informačné centrum mesta Trenčín. 

Prvá prechádzka počas Noci múzeí a galérií bola zdarma, 
na ďalšie budete potrebovať vstupenku. 

www.sme.sk 30.05.2015 
pomocná evidencia 940/1/2015 
 
Pre každú mestskú časť boli v rozpočte na rok 2015 vyčle-

nené finančné prostriedky vo výške 75 tisíc eur. Na májovom 
zastupiteľstve poslanci zmenou rozpočtu navýšili túto sumu na 
155 tisíc eur. 

V každej zo štyroch mestských častí sa tak v tomto roku 
bude môcť pripraviť a v mnohých prípadoch i realizovať hneď 
niekoľko investičných akcií.  

V mestskej časti Stred pribudnú nové chodníky na ulici Pod 
Komárky a v Nozdrkovciach. Priechody pre chodcov na Le-
gionárskej ulici pri Perle, na Soblahovskej ulici pri cintoríne a 
na Piaristickej ulici pri poliklinike čaká rekonštrukcia. Opra-
vené budú aj schody na Cintorínskej a Novej ulici. V Čereš-
ňovom sade na Brezine mesto vybuduje altánok, vysadí nové 
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čerešne, upraví prístup do sadu. Poslanci odsúhlasili i peniaze 
na rekonštrukciu Domu smútku v Biskupiciach, chodníka na 
Námestí sv. Anny od bývalej tržnice ku krajskému súdu a ces-
ty na hrad od Matúšovej ulice až po predajňu lístkov. Ďalšie 
investície pôjdu do MŠ Soblahovská na úpravu splachovacích 
zariadení a do MŠ Stromová na rekonštrukciu umyvárne pre 
deti. 

Aj poslanci mestskej časti Sever zvážili, kam by mali ešte 
v tomto roku smerovať mestské investície. Zastupiteľstvo 
odobrilo vybudo-
vanie chodníka na 
ul. Gen. Viesta,  
rekonštrukciu stre-
chy ZŠ Kubranská, 
úpravu parkovania 
na Ulici I. Krasku, 
či digitalizáciu roz-
hlasu v Kubrej, re-
konštrukciu ulice 
Pod Sokolice alebo opravu povrchu hrádze v rozsahu 300 met-
rov štvorcových. Medzi väčšie investície bude patriť rekon-
štrukcia Opatovskej ulice od kruhového objazdu pri Radegaste 
po Sibírsku ulicu a nové dopravné značenie na Žilinskej ulici. 
Mestský parlament schválil aj 200 tisíc eur ako finančnú spo-
luúčasť mesta na rekonštrukcii Zimného štadióna P. Demitru. 
Mesto očakáva štátnu dotáciu vo výške milión eur na výmenu 
chladiarenských technológií a ľadovej plochy na rozmery 
IIHF. 

Mestská časť Juh bude mať súvisle opravenú Západnú uli-
cu, nový priechod pre chodcov v úseku mestskej komunikácie 
M. Bela, ktorý tvorí prístup do KC Aktivity z Halalovky. Re-
konštrukcia čaká i priestor pri vchode do ZŠ Novomeského. 

Rekonštrukcia Opatovskej ulice. 
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Zastupiteľstvo uvoľnilo zmenou rozpočtu peniaze aj na opravu 
a zateplenie strechy Domu smútku na Juhu.  

V mestskej časti Západ sa rozhodnutím poslancov rozšíri 
cintorín v Zlatovciach o približne 100 miest. Na Jahodovej 
ulici bude vybudovaná nová komunikácia a futbalové ihrisko 
v Záblatí bude mať novú trávnatú plochu. 

Vo všetkých mestských častiach mestské zastupiteľstvo 
schválilo i ďalšie menšie investície. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 953/1/2015 
 
Mesto Trenčín pripravuje strategický dokument, ktorý 

presne zadefinuje rozvoj mesta na najbližších 7 rokov. Tvorí 
ho v spolupráci s verejnosťou.  

Už príprava Plánu rozvoja mesta je unikátna. Nie je to ty-
pický príklad zadania externej firme, Mesto ho pripravuje pod 
vlastnou gesciou v spolupráci s expertmi a občanmi. Do dvoch 
tisíc náhodne vybratých domácností doručilo dotazníky.  

„Podľa názorov občanov budeme formovať rozvoj Trenčí-
na. Navyše, začína sa vážny konkurenčný boj medzi mestami 

o získanie nových 
obyvateľov, prípad-
ne o pokus návratu 
odídených ľudí. 
Musíme im vytvoriť 
podmienky na prácu 
a bývanie.  Preto aj 
veľa otázok súvisí 
s kvalitou života,“ 

hovorí primátor Richard Rybníček s tým, že celý dokument 
bude pod kontrolou verejnosti a žiadny politik ho nebude 
môcť len tak zmeniť. Plán rozvoja mesta bude previazaný 
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s územným plánom i s plánom rozvoja centrálnej mestskej zó-
ny. Jeho tvorba bude mať tri fázy.  

„Najskôr sme zbierali analytické dáta a štatistické čísla zo 
všetkých dostupných zdrojov. K nim sme pridali aj údaje z ve-
rejných diskusií projektu Trenčín si Ty. Vieme už dnes, ako 
Trenčania vnímajú svoje mesto, čo vo svojom meste chcú a čo 
nie, teraz si to chceme potvrdiť prieskumom,“ uviedla špecia-
listka pre strategický rozvoj mesta Renáta Kaščáková. 

 Práve prieskum názorov verejnosti a workshopy tvoria 
druhú fázu prípravy Plánu rozvoja mesta. Na záver dôjde k 
syntéze všetkých zozbieraných informácií s prihliadnutím na 
možné zmeny v budúcich rokoch.  

„Výhľad robíme až na 40 rokov, musíme byť pripravení re-
agovať na prípadné zmeny v legislatíve, iné územnosprávne 
členenie krajiny a podobne. Chceme mať viac scenárov,“ prí-
zvukuje hlavný architekt mesta Martin Beďatš.  

Jedinečnosť celého procesu ocenil Vladimír Ondreji čka 
zo Spectra Centra excelencie pri STU:  

„Takto nepostupovala ešte žiadna samospráva na Sloven-
sku. Za mestami v zahraničí, ktoré obdivujeme, stojí kľúčové 
rozhodnutie, v akej pozícii chcú byť o 20 – 50 rokov. Primátor 
Trenčína je prvým politikom na Slovensku, ktorý zobral na 
seba riziko takého strategického rozhodnutia. Mesto Trenčín 
však má svoju ideu a presadzuje ju, rešpektujúc názor obyva-
teľov.“ 

V rámci Plánu rozvoja mesta Trenčín budú i nové prvky, 
ktoré prispejú ku kvalite života obyvateľov, napríklad ekosys-
témové služby, ale aj bezpečnosť. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 960/1/2015 
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Kto dáva komu viac, silnejší slabším alebo naopak? Členo-
via občianskeho združenia „Silnejší slabším“ o tom vedia svo-
je. Zdravotná sestra, učiteľka, žena v domácnosti, inštruktor 
lyžovania, družinárka, hudobník a architekt venujú svoj voľný 
čas pravidelne „slabším“.  

Na ich krúžkoch v Trenčíne, Chocholnej-Velčiciach a Ada-
movských Kochanovciach sa stretávajú deti a mladí ľudia 
z detských domovov, sociálnych zariadení a ich rovesníci 
z bežných rodín.  Do spolupráce zapájajú aj seniorov, ktorí 
učia deti šiť, vyšívať či štrikovať.   

„Dobrovoľníci z OZ vedú tvorivé dielne, divadelný, špor-
tový a hudobno-spevácky krúžok. Počas letných prázdnin or-
ganizujeme mládežnícke výmeny a tábory na Kykule,“ hovorí 
za OZ Emília Šprtlová a dodáva, že ide o obohacovanie sa 
navzájom, ako medzi deťmi z rôznych prostredí tak aj medzi 
generáciami.  

Najskôr boli neformálnou skupinou, ako OZ „Silnejší slab-
ším“ fungujú už 4 roky. V rámci projektu „Život nie je zebra“ 
prezentovali 12. mája v Detskom mestečku spoločnú prá-
cu mestečka a občianskeho združenia.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 965/1/2015 
 
Viac ako 6 tisíc porcií teplého jedla bolo od novembra 2014 

do marca 2015 vydaných v nocľahárni na Nešporovej ulici 
v Trenčíne.  

Informoval o tom riaditeľ Zboru dobrovoľníkov Trenčín, 
Maltézska pomoc Slovensko Pavol Juríček. Desiatky ľudí 
bez strechy nad hlavou mohli lepšie prežiť zimné mesiace 
vďaka pomoci dobrovoľníkov, jednotlivcov i celých rodín, 
ktoré prichádzali do nocľahárne navariť jedlo alebo inak po-
môcť. Vďaka patrí aj firmám, zástupcom všetkých cirkví 
a kresťanským zborom, majiteľom lekární a lekárom, majite-
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ľom pekární a reštaurácií. Tiež ľuďom, ktorí nosili oblečenie a 
obuv do sociálneho šatníka pod Juhom.  

Projekt Polievka pre bezdomovcov sa vo svojom druhom 
ročníku stretol s veľkým záujmom. V novembri 2015 vstúpi 
do tretieho ročníka a ponúkne možnosť opäť sa do tejto pro-
spešnej aktivity zapojiť.    

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 966/1/2015 
 
Počas Medzinárodného dňa detí Trenčianske múzeum v 

Trenčíne otvára dobový tábor na Trenčianskom hrade. Deti do 
pätnásť rokov budú mať vstup na hrad v tento deň zdarma. 

Tešiť sa môžete na historické interaktívne stanoviská ako 
napríklad streľba z luku alebo kuše, fotografovanie v stre-
dovekom brnení, kŕmenie sedemhlavého draka (priestor pre 
najmenších), hod vencom na meč, streľba z minirepliky kata-
pultu na terč, drevený minikolotoč a fotenie s dravými vtákmi. 
Každé dve hodiny budú prebiehať striedavo v amfiteátri dol-
ného hradu vystúpenia sokoliarov a scénka s derešom. Dobový 
tábor bude v priestore dolného hradu otvorený denne od 1.6. 
do 31.8. 2015. 

www.muzeumtn.sk 31.05.2015 
pomocná evidencia 984/1/2015 
 
Zástupcov Asociácie rakúskych modrých baretov vedenú 

generálom Güntherom Greindlom prijal v piatok 29. mája 
primátor Trenčína Mgr. Richard Rybní ček. Na prijatí sa zú-
častnili aj členovia UN Veteran Slovakia vedení jeho prezi-
dentom Ing. Štefanom Janglom, PhD., plk. v.v. Veliteľstvo 
Pozemných síl OS SR zastupoval jeho veliteľ brig. gen. Ing. 
Ondřej Novosad. V príhovore primátor pripomenul dlhoroč-
nú armádnu tradíciu v meste a ocenil prínos modrých baretov 
pre zachovanie bezpečnosti v mnohých regiónoch. 
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Volajú ich modré prilby alebo modré barety, je ich 120-
tisíc a aj v tomto okamihu sú roztrúsení v 16 zväčša nehostin-
ných oblastiach sveta, kde dohliadajú na bezpečnosť a príme-

rie. Príslušníci 
mierových mi-
sií Organizácie 
spojených ná-
rodov už po de-
siaty raz osla-
vujú svoj me-
dzinárodný deň 
– 29. máj. V 
tento deň aj 
smútia za tromi 

tisíckami modrých prilieb, ktoré sa zo služby domov už nevrá-
tili – len vlani zomrelo 112 mužov a žien z misií OSN.  

Prvý raz bol Medzinárodný deň príslušníkov mierových 
zborov OSN v roku 2003 na základe rezolúcie valného zhro-
maždenia tejto organizácie. Pre tento sviatok stanovili dátum 
29. máj ako pripomienku historicky prvého rozmiestnenia 
mierových síl pod modrou zástavou, ktoré bolo v roku 1948 na 
Blízkom východe po arabsko-izraelskom konflikte.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 985/1/2015 
 
Strecha na trenčianskej synagóge je deravá, do budovy te-

čie. Plán celkovej rekonštrukcie, ktorý mala židovská nábo-
ženská obec, padol. Schnutie môže trvať aj dva roky. 

Posledných desať rokov židovská obec postupne opravova-
la poškodené časti synagógy. Sanovali navlhnuté základy, 
čiastočne opravili strechu alebo časti elektrických rozvodov. 
Posledné tri roky pracujú na modlitebni. Čiastky, ktoré získali, 
zatiaľ nepokryli rekonštrukciu, ktorú by synagóga naozaj po-
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trebovala. Práce napredujú len pomaly, obnova je časovo aj 
finančne náročná. Z dlhodobého hľadiska plánovali celú syna-
gógu postupne zrekonštruovať. 

Pred dvoma týždňami sa stav strechy výrazne zhoršil. Jej 
stav označujú odborníci za havarijný. Počas dažďov cez stre-
chu zateká tak intenzívne, že všetky akcie, ktoré boli napláno-
vané, museli zrušiť. 

Po zhodnotení poškodenia a najnutnejších opráv odborník-
mi v priebehu minulého týždňa odhadli náklady. Potrebná su-
ma sa vyšplhala na 
približne 70-tisíc eur. 
Správkyňa synagógy 
plánuje osloviť so žia-
dosťou o pomoc minis-
terstvo kultúry, mesto 
aj samosprávu. 

Mesto o aktuálnom 
stave poškodenia ne-
vie, konkrétne infor-
mácie chýbajú. „Nepo-
známe detaily poškodenia a zatiaľ oficiálne nevieme o žiadnej 
verejnej zbierke, takže sme sa touto otázkou ani nezaoberali. 
Situácia nás mrzí, ale na druhej strane veríme, že židovskej 
náboženskej obci sa podarí získať peniaze z fondov na rekon-
štrukciu celej synagógy,“ povedala hovorkyňa mesta Erika 
Ságová. 

Peniaze je ale nutné zohnať čo najskôr a vybavovanie fon-
dov zaberá veľa času.  

„Plán na rekonštrukciu, ktorý sme mali, nám havarijný stav 
strechy výrazne narušil. Peniaze na najnutnejšie opravy musí-
me zohnať čo najskôr, priestor chceme opraviť do zimy,” po-
vedala správkyňa synagógy Oľga Hodálová. 
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Víziou židovskej náboženskej obce je spraviť zo synagógy 
miesto na stretávanie a multikultúrny priestor pre koncerty, 
divadlá a výstavy, ktoré v priestoroch pravidelne organizujú. 

Jediný spôsob, akým môžu v rýchlosti získať peniaze, po-
kiaľ im nepomôžu spomínané inštitúcie, je finančnými prí-

spevkami od obča-
nov mesta. V naj-
bližšej dobe chcú 
preto spraviť verej-
nú zbierku. Dúfajú, 
že ľudia prejavia 
záujem o záchranu 
tejto výnimočnej 
budovy. 

V 80. rokoch 
prebehla celková rekonštrukcia. Budove skôr uškodila. Keď ju 
pri reštitúcií majetku získal naspäť Zväz židovských nábožen-
ských obcí, zistil, že poškodenie je oveľa väčšie, než predpo-
kladali. Podlahu zvýšili a úpravami vznikli na streche priehl-
biny, čo má doteraz vplyv na zlú akustiku priestorov. Farebné 
steny vyzdobené v štýle art deco pri rekonštrukcii pretreli bie-
lou farbou. Pokiaľ ich chcú obnoviť, nestačí ich zreštaurovať. 
Zo stien musia najprv dať dolu biely náter, a až potom opraviť 
samotné maľby. 

„Necitlivou rekonštrukciou nám pribudli ďalšie problémy 
do budúcnosti. Aj napriek tomu dúfame, že sa nám ju aj 
s pomocou ľudí podarí znova obnoviť,“ dodala Oľga Hodálo-
vá. 

Synagógu postavili v rokoch 1909 – 1912 podľa projektu 
berlínskeho architekta, pôvodom Trenčana Dr. Richarda 
Scheibnera. Slávnostne ju otvorili v septembri 1913. Počas 
druhej svetovej vojny ju znesvätili a zničili aj jej vnútorné za-
riadenie.  
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Povojnová oprava budovy prebehla v rokoch 1945 – 1948 
vďaka zbierke ľudí, ktorí prežili holokaust. Neskôr ju prebral 
štát, do polovice 70. rokov zriadil v budove sklad odevov. 
V tom období výrazne utrpela jej statika. 

www.sme.sk 01.06.2015 
pomocná evidencia 996/1/2015 
 
V Trenčíne pracuje od júna tohto roku na aktivačných prá-

cach pre mesto 218 ľudí. Z nich 59 pracuje podľa zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi, sedem vykonáva menšie obecné 
služby a musia odpracovať minimálne 64 hodín mesačne. Ďal-
ších 150 občanov v hmotnej núdzi musí odpracovať mesačne 
32 hodín.  

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, 
uchádzači o zamestnanie v hmotnej núdzi pomáhajú pri čistení 
mesta, pri údržbe zelene, detských ihrísk, upratovaní a údržbe 
zelene v materských školách a kultúrnych centier.  

„Denne, vrátane víkendov, je zabezpečená prostredníctvom 
aktivačných prác formou menších obecných služieb prístup-
nosť mestskej veže. Od júna 2015 vykonávajú aktivačné práce 
formou dobrovoľníckej služby dvaja ľudia, ktorých úloha je 
pomoc pri koordinácii prác nezamestnaných v teréne,“ priblí-
žila Erika Ságová.  

Ako dodala, aktivační pracovníci vykonávajú pomocné 
práce pri údržbe verejnej zelene (nakladanie pokosenej trávy, 
pletie záhonov, obkášanie), pri údržbe detských ihrísk, športo-
vísk, areálov materských škôl, areálu centra seniorov a tiež 
pomocné administratívne práce pre mestský úrad, pomocné 
upratovacie práce v objektoch materských škôl, pomáhajú pri 
odstraňovaní nelegálnych skládok.  

„Občania v hmotnej núdzi sa podieľajú najmä na čistení ve-
rejných priestranstiev od odpadkov, starajú sa aj o čistotu le-
soparku Brezina, zametajú chodníky od posypu, čistia krajni-
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ce, čistia odvodňovacie rigoly, pomáhajú pri údržbe detských 
ihrísk a športovísk,“ doplnila trenčianska hovorkyňa. 

„Negatívom je pracovná morálka aktivačných pracovníkov, 
neochota pracovať na verejnosti, ich pocit, že nie sú zaplatení, 
nezriedka i vykonávanie aktivačnej činnosti pod vplyvom al-
koholu,“ uzavrela Erika Ságová.  

www.teraz.sk 02.06.2015 
pomocná evidencia 1001/1/2015 
 
V Trenčianskom  kraji  odovzdali obyvatelia od 1. decem-

bra 2014 do 31. mája tohto roka v rámci tretej zbraňovej am-
nestie spolu 214 nelegálne držaných strelných zbraní a 4469 
kusov streliva. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová. 

Najviac odovzdaných zbraní evidujú na Okresnom riaditeľ-
stve Policajného zboru (OR PZ) Prievidza, kde obyvatelia 
odovzdali 73 zbraní. Nasledovali OR PZ Trenčín (68 zbraní), 
Nové Mesto nad Váhom (36), Považská Bystrica (24) a Parti-
zánske (13). 

Najväčšie množstvo streliva, 3060 kusov, odovzdali na OR 
PZ Trenčín, 1080 kusov na OR PZ Prievidza, 278 na OR PZ 
Nové Mesto nad Váhom a 50 v OR PZ Partizánske. 

Za prvých päť mesiacov zbraňovej amnestie odovzdali ob-
čania na útvaroch Policajného zboru na celom Slovensku 2293 
nelegálne držaných strelných zbraní a 28.241 kusov streliva.  

www.sme.sk 04.06.2015 
pomocná evidencia 1008/1/2015 
 
Mesto Trenčín vychádza v ústrety milovníkom histórie. 

Tamojšie Kultúrno-informačné centrum odštartovalo projekt 
spoznávania dejín mesta prostredníctvom sprevádzaných pre-
hliadok. 
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Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, spre-
vádzané prehliadky sú pre Trenčanov i návštevníkov mesta 
pripravené vždy na prvú sobotu v mesiaci. Prvá tohtoročná 
májová prehliadka mala veľký úspech. Viac ako 120 ľudí sa 
prešlo so sprievodkyňou mestom, pričom si prezreli naše naj-
krajšie pamätihodnosti. 

V ďalších pokračovaniach spoznajú postupne tajomstvá 
Ilešháziovcov, Turzovcov, Forgáčovcov a ostatných panovní-
kov hradu, detaily zo životov Márie Urbasiówny Holoubkovej 
či Karola Pádivého. Nebudú však chýbať ani hostince, krčmy 
a kasína Trenčína, priblížila Erika Ságová. 

Ako dodala, v sobotu 6. júna sa začína prvou časťou veľká 
téma Mocní vládcovia Trenčianskeho hradu. Hlavnou posta-
vou sprevádzanej prehliadky bude Matúš Čák. Prechádzky 
štartujú vždy o 16.00 h od Kultúrno-informačného centra na 
Mierovom námestí v Trenčíne. 

www.sme.sk 04.06.2015 
pomocná evidencia 1009/1/2015 
 
Vrátiť ku knihám malých i dospelých je hlavným cieľom 

projektu Celé Slovensko 
číta deťom (CSČD). 
S myšlienkou prišlo ob-
čianske združenie s rovna-
kým názvom.  

Na Mierovom námestí 
v Trenčíne čítali vo štvrtok 
4. júna  asi stovke školá-
kom predstavitelia samo-

správ, spisovateľky, zabávač i prezidentka občianskeho zdru-
ženia CSČD. Primátor Trenčína Richard Rybníček prečítal 
príbeh svojej obľúbenej postavičky z detstva – Ferda mravca. 
„Vybral som si dielo Gulliverove cesty od Jonathana Swifta. 

O čítanie na Mierovom námestí bol veľký záujem. 



142 

 

Knižku mám požičanú z našej Verejnej knižnice Michala Re-
šetku. Je opotrebovaná, čo znamená, že ju asi prečítalo veľmi 
veľa detí,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Jaroslav Baška. 

Ako dodal, k jeho obľúbeným titulom v detstve patrili aj 
Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského, avšak v súčas-
nosti sa skôr venuje pracovným dokumentom a úradným listi-
nám. Týždeň čítania deťom na Slovensku považuje za zaují-
mavý projekt, pretože nenásilne prezrádza, aké čarovné príbe-
hy sa v knihách skrývajú. 

„Zaujali nás podobné projekty, ktoré už naplno fungujú 
niekoľko rokov v Poľsku i Česku. Prekvapili nás čistotou zá-
meru, potrebou oslovenia najmladšej generácie, a tak trochu aj 
snahou podpichnúť rodičovské svedomie, koľko sme schopní, 
ochotní a disponovaní venovať našim deťom,“ priblížila koor-
dinátorka projektu Ivana Janáková. 

Okrem predsedu TSK školákom pod hradom Matúša Čáka 
čítali aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, spisova-

teľky Margita Ivani č-
ková a Silvia Havel-
ková, zabávač Tibor 
Hujdi č a prezidentka 
občianskeho združenia 
CSČD Viera Ku čero-
vá. V rámci sprievod-
ného programu vystú-
pili žiaci Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého. V Trenčíne  popoludní číta-
li rozprávky – nechýbal medzi nimi ani primátor Richard 
Rybníček s ďalším príbehom Ferda mravca - aj malým pacien-
tom vo fakultnej nemocnici.  

Primátor Richard Rybníček čítal aj malým pacientom vo fakultnej nemocnici. 
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Nad Týždňom čítania deťom v Slovenskej republike pre-
vzal záštitu prezident SR Andrej Kiska . Projekt je realizova-
ný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.  

Na organizácii podujatia sa podieľala aj Verejná knižnica 
M. Rešetku v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

www.teraz.sk 04.06.2014 
pomocná evidencia 1011/1/2015 
 
 
Trenčianske múzeum pripravilo na túto sezónu zmeny. 

Hlavným cieľom je priblíženie histórie súčasným návštevní-
kom. Súčasný tím pracovníkov Trenčianskeho múzea chce ná-
jsť kompromis medzi odbornou, ale pre návštevníkov atrak-
tívnou formou múzea. O tom, na čom konkrétne pracujú, po-
rozprávali spoločne nový riaditeľ Peter Martinisko (PM) a 
jeho zástupca, právnik a archeológ Tomáš Michalík (TM). 

Aký cieľ ste si stanovili pred ro-
kom pri nástupe? 

PM: „ Už od 90. rokov klesá náv-
števnosť všetkých pamiatok nielen v 
Trenčíne, ale aj na našich pobočkách 
v okolí. Preto je hlavným cieľom vy-
lepšiť všetky pobočky múzea zlepšením expozícií a napríklad 
aj novým informačným systémom, ktorý, dúfame, zabezpečí 
vyššiu návštevnosť. Celkovo chceme múzeum spraviť prí-
stupnejšie.“ 
Čo konkrétne meníte? 
PM:  „Minulý rok sme sprístupnili ďalší priestor na hrade - 

baštu, z ktorej je nový výhľad na mesto. Oprava nebola drahá, 
ale výsledok je, myslím, veľmi efektívny.“ 

TM:  „Vďaka novému nastaveniu zmlúv ohľadne nájmov, 
licenčných zmlúv a väčšiemu dôrazu pri vyjednávaní podmie-

Peter Martinisko 
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nok spolupráce sme veľa ušetrili. Peniaze preto môžeme vyu-
žívať na dôležitejšie veci, ako je napríklad údržba našich ob-
jektov. Veľa noviniek dokončujeme k začiatku júna a predsta-
víme ich v júni a júli.“ 

Aké? 
TM:  „Zmeny prebiehajú v Ľudovítovom paláci, kde vysta-

víme historický nábytok. Čoskoro otvoríme aj dlho očakávanú 
expozíciu v objekte kasární. Nové využitie vidíme tiež v prí-

pade Kaplnky pri hrad-
nej studni, ktorá pô-
vodne slúžila ako pre-
dajňa suvenírov. Toto 
leto z nej bude vchod 
do podzemia, kde inšta-
lujeme novú výstavu o 
drakoch hlavne pre de-
ti.“ 
Ľudia by radi na-

vštevovali nádvorie. Počas bežných dní a mimo prehliadok 
je ale uzavreté a spoplatnené. Plánujete to zmeniť? 

PM:  „Vstupné na nádvorie chceme znížiť, aby bolo vždy 
lacnejšie než na prehliadky. Cez sezónu ľudom poskytneme na 
nádvorí aj určité služby, ktoré návštevníci oprávnene očakáva-
jú pri návšteve každej významnej pamiatky. Bezplatný vstup 
ale zabezpečiť nemôžeme.“ 

Z akého dôvodu? 
PM:  „Pred pár rokmi sme to skúsili, a onedlho začali v are-

áli spávať a piť bezdomovci. Takisto by musel areál niekto 
strážiť kvôli bezpečnosti ľudí, na to zatiaľ nemáme peniaze.“ 

Aké novinky v expozíciách môžu ešte ľudia vidieť túto 
sezónu? 

PM:  „Od júna otvárame novú expozíciu zameranú na Al-
žbetu Bátoriovú v Čachtickom kaštieli.“ 
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 TM : „V Župnom dome na Mierovom námestí sme obnovi-
li stálu expozíciu múzea, ktorá zahŕňa exponáty z oblasti prí-
rodných vied, histórie, archeológie a etnografie. Snažili sme sa 
ju zhutniť a spraviť ju zaujímavejšiu pre ľudí.“ 

Aké sú najhodnotnejšie predmety, ktoré múzeum vlast-
ní a vystavuje? 

PM: „ V paláci Zápoľských na hrade a sčasti v Župnom 
dome je mimoriadna zbierka obrazov významného rodu Ileš-
háziovcov, ktorí panovali v 16. až 19. storočí.“ 

Plánujete ešte niečo ďalšie? 
PM:  „V Župnom dome sme získali určitý priestor vďaka 

vyprázdneniu depozitov, z ktorého plánujeme spraviť pred-
náškovú miestnosť prístupnú pre všetkých.“ 

TM:  „Po lete by sme radi zorganizovali niekoľko predná-
šok aj pre žiakov, ktoré budú nadväzovať na to, čo práve v 
škole preberajú. Prednášať budú naši historici a archeológovia. 
Žiaci by mali zažiť niečo úplne odlišné od toho, čo počujú 
bežne v škole. A prečo by nemohli mať hodiny dejepisu pria-
mo v našich priestoroch?“ 

Pripravujete aj prednášky pre verejnosť? 
TM:  „Máme víziu pripraviť cyklus prednášok o najstarších 

dejinách Trenčína už od praveku. V okolí máme veľa vecí, o 
ktorých môžeme rozprávať.“ 

Ktoré napríklad?  
TM:  „Jednou z nich je napríklad praveké pohrebisko, ktoré 

patrí k najväčším v strednej Európe. Je pod parkoviskom hy-
permarketu medzi Trenčínom a Trenčianskou Turnou ešte z 
doby bronzovej. Jeho súčasťou je približne 2 a pol tisíc hrobov 
z doby bronzovej.“ 
Čo by mali ľuďom prednášky priniesť? 
TM:  „Chceme, aby ľudia vedeli, že aj v Trenčíne a jeho 

okolí žili v dávnej minulosti mamuty, údolím Váhu tiahli soby 
a na vhodných miestach na nich číhali lovci.“ 
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Má podľa vás informovanosť ľudí dosah aj na súčas-
nosť? 

TM:  „Otvorenosť a zvyšovanie povedomia verejnosti po-
važujeme za možno nie najrýchlejší, ale určite najefektívnejší 
spôsob, ako ľudí oboznámiť s ich minulosťou, čím prispejú k 
aktívnej ochrane kultúrneho dedičstva.“ 

Zaujímajú sa Trenčania o svoju minulosť? 
TM:  „Medzi obyvateľmi cítime záujem o tieto témy, dote-

raz im však nebola venovaná dostatočná pozornosť.“ 
Začiatkom roka ste robili súťaž na nové logo múzea, na 

čo ste návrhy použili? 
TM:  „Vytvárame novú vizuálnu identitu múzea. Nové logo 

zjednotí všetky vstupenky, brožúry a všetko, čo návštevníci 
potrebujú. Tiež plánujeme vydať nové mapky s presným 
umiestnením a krátkym popisom pamiatok v meste.“ 

PM: „ Logo začneme používať v najbližších dňoch. Ostatné 
veci chceme pripraviť a začať používať do konca roka.“ 

www.sme.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1015/1/2015 
 
Ľudia z Trenčína a blízkeho okolia nemajú v lete príliš na 

výber. Jednou z mála možností na kúpanie je prírodné jazero 
pri chate v Opatovej 
alebo termálne kúpali-
sko v Bánovciach nad 
Bebravou. 

Pri nedostatku mož-
ností na kúpanie sa prí-
ležitosti chytil majiteľ 
chaty v Opatovej Miloš 
Mi čka. „Minulý rok 
sme to tu celé prerobili, 

skultúrnili a ponúkli viac služieb. Postavili sme nové sedenia, 



147 

 

terasy aj na opaľovanie, šatne a dva nové bufety. Spravili sme 
tiež detské ihrisko, šmykľavky. Počas sezóny na ľudí dohliada 
aj plavčík,“ hovorí Miloš Mička. 

Minulý rok ale sezónu a veľké plány pokazilo počasie. 
„Návštevnosť je závislá od počasia, keď bol pekný víkend, 
mali sme tu v sobotu 1500 ľudí a v nedeľu 1200 návštevní-
kov.“ Do areálu sa vojde okolo dvetisíc ľudí. 

Túto sezónu plánujú otvoriť okolo 15. júna, dovtedy musia 
stihnúť vyčistiť jazero. 

Jazero minulý rok kompletne vyčistili, zoškriabali a natreli 
vápnom. „To isté plánujeme spraviť aj tento rok, pomoc nám 
prisľúbili hasiči z Trenčianskej Teplej. Voda je pramenistá, 
pitná, úplne zdravotne vyhovujúca. V sezóne tu máme každé 
dva týždne kontrolu z hygieny,“ povedal Miloš Mička. 

Najhlbšia časť jazera má tri a pol metra, v jazere je vyhra-
dená časť aj pre deti, ktorá je vysypaná malým dunajským štr-
kom. „Je to taký príjemný veľký vstup do jazera, aby sa tam 
nešmýkalo, má asi 50 metrov, takže miesta je dosť.“ 

Od 27. júna až do septembra sem bude chodiť trikrát denne 
mestská hromadná doprava z Trenčína. Pred letnou sezónou 
ešte plánujú vyriešiť aj komplikované parkovanie. Minulý rok 
občas odstavené autá prekážali autobusom, ktoré sa tu nemohli 
otáčať. Niektorí šoféri dokonca dostali od mestských policaj-
tov papuču. „Chceme ešte na túto sezónu stihnúť rozšírenie 
parkoviska do zadnej časti areálu, to by malo pomôcť.“ 

Vstupné zostane rovnaké ako minulý rok - 2,5 eura pre 
dospelých a 1,5 eura pre deti a dôchodcov. „Niektorí ľudia sa 
minulý rok čudovali, keď sme začali vyberať vstupné, no keď-
že jazero je súkromné a treba sa oň starať, čistiť, kosiť, je to 
úplne logické. Našu činnosť nikto nedotuje, navyše, všetko čo 
zarobíme, ide späť do rozvoja areálu,“ dodal Miloš Mička. 
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Veľkú chatu v areáli čaká rekonštrukcia. Preto bude počas 
leta zatvorená, pre tých, čo sa budú chcieť ubytovať, zostáva 
možnosť bývania v menších drevených chatkách. 

Obľúbené a pre Trenčanov nie veľmi vzdialené je aj ter-
málne kúpalisko Pažiť v Bánovciach nad Bebravou. Tí po mi-
nuloročnej slabej sezóne, ktorú spôsobilo chladné a daždivé 
leto, veria, že tento rok bude lepší. 

Tento rok plánujú otvoriť 6. júna, všetko ale závisí od po-
časia. Kapacita kúpaliska je 1700 ľudí, termálna voda má v 
bazénoch približne tridsať stupňov. 

www.sme.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1016/1/2015 
 
Novinár, krízový manažér a nezávislý komunálny politik. 

Zadlženú Slovenskú televíziu dostal pred desiatimi rokmi z 
červených čísel. Z Trenčína tesne pred bankrotom urobil za 
štyri roky mesto s dobrým finančným zdravím.  

Slovensko by rozdelil na šestnásť mestských regiónov so 
silnými právomocami. Zrušil by 
samosprávne kraje aj úrad prezi-
denta. Nevylučuje, že keď dokončí 
reformy v Trenčíne, tak vstúpi do 
veľkej politiky. Je presvedčený o 
tom, že správa vecí verejných v 
silných regiónoch je budúcnosťou 

Slovenska. Zhovárame sa s Richardom Rybníčkom. 
Prečo sa úspešný manažér rozhodne odísť z hlavného 

mesta do Trenčína a kandidovať na primátora?  
„Sme stará trenčianska rodina, v meste sme od roku 1895. 

Moji predkovia tu mali hodinárstvo, zlatníctvo a optiku. Otec 
bol novinár a v meste bol veľmi populárny a obľúbený. Keď v 
roku 2008 zomrel, pôsobil som v Prahe, potom som chvíľu 
podnikal. Vždy som sa zaujímal o verejný život a chcel som 
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vstúpiť do politiky. Keď sa blížili voľby v roku 2010, uvedo-
mil som si, že práve to je priestor ako do tej politiky vstúpiť – 
vrátiť sa domov.“  

Brali ste to ako manažérsku výzvu?  
„Ja som to vnímal ako pokus vniesť manažérske princípy 

do verejného politického priestoru a riadenia mesta. Na samo-
správe sa mi páčila jedna vec - primátor je šéf exekutívy, mô-
že riadiť a rozhodovať, sú za ním vidieť výsledky. Jeho pozí-
cia je po zvolení veľmi pevná a štyri roky sú obdobie, za ktoré 
sa dá niečo urobiť. Poslanec národnej rady, ktorý ak v tom ča-
se nie je vo vládnej koalícii, len sedí a je štatista.“  

Je fyzická blízkosť voličov v komunálnej politike moti-
vujúcim faktorom pri výkone funkcie?   

„Jednoznačne. Dnes musím povedať a myslím to so všet-
kou vážnosťou, že byť primátorom krajského mesta, ktoré 
prosperuje a má dobré výsledky, je ťažšia práca ako funkcia 
ministra. Kontakt s obyvateľom je každodenný. Musíte sa 
permanentne zodpovedať pri riešení konkrétnych problémov 
ľudí. Pre mnohých politikov v Bratislave, ministrov či poslan-
cov, sú záležitosti miest a obcí akoby ponižujúce, lebo majú 
pocit, že riešia zemeguľu alebo štát. Ja tvrdím, že štát dnes 
funguje predovšetkým vďaka mestám a obciam. Som presved-
čený o tom, že štát v tejto podobe je neefektívny, nesmierne 
nepraktický a skôr komplikuje ľuďom život ako im ho zľahču-
je...“  

V akom stave ste prebrali mesto v roku 2010? Aké boli 
jeho záväzky, dlhy, problémy?  

„Vždy som sa zamýšľal nad tým, prečo ma pán Boh pošle 
do situácie, ktorá je v danej chvíli asi neriešiteľná. Tak to bolo 
v Slovenskej televízii, keď som nastúpil ako riaditeľ, to isté 
bolo v meste Trenčín, keď som prevzal funkciu primátora. 
Mesto bolo pred ozajstným bankrotom. Malo dlh 40 miliónov 
eur, čo bolo 137 percent bežných príjmov predošlého roka. 
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Dlhy, ktoré mali byť splatené do jedného roka, boli 17,6 mi-
lióna a dlhy po lehote splatnosti boli v tom čase 3,2 milióna 
eur.“  
Čo ste urobili bezprostredne po prevzatí funkcie?  
„Po nástupe do funkcie som zaviedol veľmi striktný krízo-

vý režim. Trávil som dlhé dni a noci rozmýšľaním, či mesto 
zachránim alebo ho posuniem do nútenej správy. Zobral som 
všetky právomoci všetkým úradníkom v meste. Absolútne 
som centralizoval ria-
denie do svojich vlast-
ných rúk. Nechal som 
si v nákupných koší-
koch pozvážať do kan-
celárie všetky zmluvy, 
faktúry, doklady a naj-
al som si krízový ma-
nažment. Zabezpečil 
som právny, ekono-
mický a personálny audit. Všetko som niekoľko mesiacov 
analyzoval s tým, že nič nemohlo odísť z úradu bez odobrenia 
mojím podpisom. Nastala aj pitoreskná situácia. Posunul som 
dovnútra úradu informáciu, že pokiaľ dokumenty týkajúce sa 
mesta, ktoré mi dodali, nie sú všetky a zistím, že existujú aj 
iné, zamestnanci budú okamžite prepustení. Na základe tejto 
mojej výzvy sa mi v kancelárii objavilo ďalších 300 neevido-
vaných zmlúv. Mesto bolo dovtedy riadené politicky a nebolo 
riadené poctivo ani manažérsky ani koncepčne.“  

Ako ste tieto svoje rozhodnutia komunikovali s úrad-
níkmi a občanmi?  

„Najprv som sa zatvoril na tri mesiace, potom sme urobili 
audit a až s tým auditom sme predstúpili pred verejnosť. Po 
audite som sa rozhodol, že mesto nepošleme do nútenej sprá-
vy, ale že ho zachránime. Toto rozhodnutie však prinášalo 
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dramatické obete. V roku 2011 po audite sa v meste prestalo 
kosiť. Ľudia z okolitých miest sa chodili do Trenčína so psami 
fotiť a zabávali sa na tom, že sa im psi, ale aj malé deti stráca-
jú v tráve. Boli sme pod obrovskou mediálnou paľbou. Ľudia 
boli neuveriteľne nervózni, lebo dovtedy sa kosilo. Prestali 
sme prevádzkovať fontány, zrušili sme zimnú ľadovú plochu, 
prestali sme na vytipovaných bezpečnejších uliciach svietiť. 
Odmietol som dať hokejistom Dukly Trenčín peniaze. Dostal 
som sa do obrovského konfliktu s hokejovou komunitou. Vy-
čítali mi, že padne hokej v Trenčíne. Musel som dramaticky 
zosekať výdavky v meste a reforma bola prvý rok a pol ne-
smierne krutá.“ 

Mali ste ako nezávislý primátor podporu zastupiteľ-
stva? 

„Väčšina poslancov bola zo Smeru-SD. Ale boli sme v ta-
kej situácii, že akékoľvek iné rozhodnutia aj zo strany poslan-
cov by znamenali krach, nemali v tom čase inú možnosť ako 
spolupracovať. Ja som paradoxne s väčšinou poslancov Smeru 
urobil v komunálnej sfére z hľadiska znižovania dlhu najväč-
šiu reformu verejných financií na Slovensku. Nezvyšovali sme 
len dane a príjmy, ale zosekali sme aj výdavky, urobili sme 
naozajstnú reformu.“  

Aké boli jej piliere? 
„Po prvé, okamžite som sa dohodol so zastupiteľstvom, že 

všetky kľúčové manažérske pozície na úrade obsadia moji ľu-
dia – manažéri, ktorých si vyberiem sám, ktoré nemajú nič so 
žiadnou stranou. Druhým pilierom bolo, že všetky problémy 
sme riešili v tíme a okamžite sme ich vysvetľovali verejnosti. 
Na verejných zhromaždeniach, osobných stretnutiach s komu-
nitami, seniormi, športovcami, umelcami. Raz za mesiac mám 
deň otvorených dverí, reformy sme vysvetľovali aj cez mest-
ské noviny. Trenčín je stále pomerne malé mesto a prenos in-
formácií vie byť veľmi efektívny a rýchly.“ 
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Pre akú formu znižovania dlhu ste sa rozhodli? 
„Dlhy sme s pomocou bánk reštrukturalizovali. Dlhovali 

sme malým firmám a živnostníkom. Ak by peniaze nedostali, 
skrachovali by. Preto sme sa dohodli s bankami, že vyplatia 
všetkých malých podnikateľov a my budeme celkový dlh 
splácať im. Zároveň sme radikálne na isté obdobie skresali 
výdavky mesta na kultúru, šport aj služby, údržbu zelene či 
osvetlenie. Po poldruha roku, od jesene 2012, sa začala situá-
cia stabilizovať a dlh sme už znižovali o niečo pomalšie, čo sa 
deje dodnes. Získali sme dôveru bánk a spolupracujúcich sub-
jektov a mohli sme si časom dovoliť zobrať aj úvery na rozvo-
jové projekty.“ 

Aká je aktuálna zadlženosť mesta? 
„Dlh sme znížili o 54 percent. Dnes je 17 miliónov eur. In-

štitút INEKO dal Trenčín na prvé miesto medzi samospráva-
mi, ktoré za uplynulé volebné obdobie dokázali najviac zlepšiť 
svoje finančné zdravie. Naša filozofia je, že platíme všetko 
načas. Sme seriózny partner.“ 

Radikálne šetrenie sa neodrazilo na počte hlasov, ktoré 
ste získali pri opätovnej kandidatúre v minulom roku. Pro-
tikandidátov ste porazili s veľkým náskokom. Prečo vám 
podľa vás ľudia uverili? 

„Vidia, že sa nekradne. Cítia, že peniaze, ktoré sa ušetria 
cez elektronické aukcie, sú kontrolovateľné zastupiteľstvom aj 
občanmi a vracajú sa späť do systému mestských financií. Ľu-
dia potom začnú dôverovať. To je prvý predpoklad. Druhý je, 
že treba chodiť medzi nich a kroky vysvetľovať, hovoriť prav-
du, aké to na nich bude mať dosahy.“ 

Na čom pracujete v tomto volebnom období? 
„Od začiatku pracujeme aj na stratégii mesta do budúcnos-

ti. Začalo sa to projektom Trenčín si Ty. S participáciou od-
borníkov a verejnosti pripravujeme budúcnosť centrálnej 
mestskej zóny. O jej budúcom rozvoji nebudú rozhodovať de-
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veloperi, ale mesto. Pripravujeme aj plán hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja na sedem rokov s výhľadom do roku 2040. 
Aktívne do toho zapájame nielen verejnosť, ale aj odborníkov 
z celého sveta. Budujeme definíciu mesta. Chceme presne 
ideovo definovať jednotlivé plochy v meste a určiť účel ich 
využitia.“ 

Samosprávy trápi nedokončená decentralizácia verejnej 
správy, kríženie kompetencií. Čo sú mestá a obce schopné 
zabezpečovať a kde by sa ich kompetencie mali končiť? 

„Táto krajina by mala dokončiť decentralizáciu na 16 mest-
ských regiónov plus hlavné mesto Bratislava. Ja ich nazývam 
kantóny, lebo mám rád Švajčiarsko. Mali by byť postavené na 
prirodzenom centre, ktoré by malo mať oveľa viac kompeten-
cií prenesených zo štátu aj z kraja. Myslím si, že existencia 
vyšších územných celkov je zbytočná, zrušil by som ich. Som 
presvedčený, že kantóny by mali mať prerozdelené štátne dane 
vo väčšej miere, ako je to teraz, mali by mať možnosť v rámci 
rozvoja svojho územia ovplyvňovať daňovú politiku Konku-
rovali by si, ale zároveň by boli nútené sa navzájom od seba 
učiť. Samy by si určovali aj vlastnú obchodnú, školské či roz-
vojovú politiku. Znamenalo by to radikálnu redukciu počtu 
ministerstiev, štátnych úradov a príspevkových organizácií, 
presun kompetencií do regiónov, tak by aj štát začal fungovať 
efektívnejšie.“ 

Ako by fungoval parlament? Zrušili by ste jeden voleb-
ný obvod? 

„Zrušil. Pre Slovensko by bol vhodný parlament, v ktorom 
by časť fungovala na pomernom a časť na väčšinovom princí-
pe. Ak by sa funkcie štátu zmenšili a preniesli na kantóny, tak 
by bol takýto parlament opodstatnený. O regiónoch dnes roz-
hodujú poslanci v Bratislave. A rozhodujú stranícky. No štát 
sme my – mestá, obce a ľudia v nich žijúci. To je budúcnosť 
Slovenska. Zatiaľ sa mi všetci smejú, ale podľa mňa je Slo-
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vensko krajina, ktorá by mohla zrušiť aj úrad prezidenta. Moh-
la by byť len menšia vláda a každý rok by sa každý člen vlády 
vystriedal v pozícii prezidenta. Viem, že to momentálne vyze-
rá ako bláznovstvo. Ale my sme krajina, ktorá sa správa, ako 
keby nás bolo 40 miliónov. Veľkosťou sme však predmestím 

Moskvy alebo New Yorku.“ 
Komunálne voľby sú pre 

ľudí zrozumiteľné a dosvedču-
jem to aj pomerne stabilná 
účasť. Ľudia skôr majú prob-
lém voliť v parlamentných 
voľbách. 

„A budú mať čoraz väčší 
problém. Ľudia prestávajú veriť straníckemu systému, tento 
problém rieši celá stredná Európa, nielen Slovensko.“ 

Medzi politikmi však dne nie je veľká vôľa pokračovať 
v decentralizácii a presúvať viac právomocí do regiónov. 

„Momentálne je trend oslabovanie samospráv, často sme 
stavaní do úlohy štatistov. Ja to premiérovi Ficovi ani neza-
zlievam, lebo on tak vníma svet, je etatista, centralista. Pre 
Roberta Fica je silný štát dogma, je to jeho ľavicová politická 
línia. Ja som hlbokým zástancom subsidiarity, teda de-
centralizácie. Slovensko je maličká krajina, ktorá má veľa 
mentalít a rôznorodé regióny, ktoré si dokážu spravovať svoje 
územia lepšie ako rozbujnená vláda so štátnym aparátom 
z jedného miesta. Prirodzene je to téma, ktorá potrebuje pod-
poru verejnosti, agendu politickej strany a potrebuje dobre od-
komunikovať, čo je dosť zložité. Toto nie je agenda politic-
kých strán, lebo riešia, alebo skôr neriešia, iné problémy.“ 

Uvažujete do budúcnosti o založení novej strany? 
„Myslím, že tých politických strán je tu dosť.“ 
Je na Slovensku vôbec priestor na takúto zmenu: Na 

presadenie týchto myšlienok je potrebný silný mandát. 
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„Je veľmi dôležité, aby nastali veľké pohyby a zmeny 
v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS). Toto všetko by 
malo združenie pripraviť ako svoj vlastný dokument, ktorý 
bude hovoriť o tom, ako si táto stavovská organizácia predsta-
vuje budúcnosť samosprávy. A mala by vždy vedieť povedať 
akejkoľvek vláde, že pokiaľ bude robiť niečo iné, ako sme si 
stanovili, tak narazí. Na zásadnú zmenu samosprávneho čle-
nenia musí byť politická vôľa a tá tu zatiaľ nie je.“ 

Je ZMOS dostatočne progresívna inštitúcia na to, aby 
mohla vytvoriť a presadiť takúto silnú reformu? Navonok 
pôsobí skôr skostnatelo. 

„Je to inštitúcia, ktorá je veľká. Mám niekedy pocit, že úpl-
ne logicky bojuje o existenciu samosprávy a nezaoberá sa sa-
ma sebou. Máme staronového predsedu (starosta Štrby Michal 
Sýkora, predseda ZMOS v rokoch 1993 – 2011). Je to o odva-
he, ako sa ZMOS do budúcnosti k tejto situácii postaví a či 
bude mať guráž pripraviť komunálnu reformu a zachrániť sa-
mosprávu. Lebo tá, aj vďaka vládam, ktoré tu boli, je na ústu-
pe a nevládze. Dokonca sme neboli schopní donútiť vládu ani 
k auditu kompetencií verejnej správy. Ten by jasne ukázal, že 
bremeno nesú mestá a obce, za ktoré štát neplatí.“ 

Mestá riešia podobné problémy, ľudí lákajú na pracov-
né miesta. Ako sa ich darí vytvárať v Trenčíne? 

„Chceme zastaviť odlev mladých z mesta. Máme rozpraco-
vané projekty na výstavbu nájomných bytov. Do budúcnosti 
by ich malo byť 300 až 500. Bude to štartovacie bývanie hlav-
ne pre mladých, ktorí by sa chceli do Trenčína prisťahovať. 
Dnes sa začína boj medzi väčšími mestami o prílev nových 
mladých ľudí. Som presvedčený, že s projektom Trenčín si Ty 
a novým plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja bude 
mesto Trenčín o desať-pätnásť rokov najlepším miestom 
a mestom na život na Slovensku. Chceme zachytiť ľudí, ktorí 
hľadajú prácu. V priemyselnom parku máme zamestnaných 
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okolo tisíc ľudí. Budúcnosť Trenčína však bude postavená an 
cestovnom ruchu, veľa ľudí bude zamestnaných v tomto seg-
mente. Turistov chceme prilákať na kultúru, šport, históriu či 
gastronómiu.“ 

Cestovný ruch je veľkou slabinou Slovenska. Prečo by 
ste ho práve v Trenčíne mali vedieť robiť inak? 

„Myslíme, si, že na to máme potenciál. Je tu priestor na 
kultúrne vyžitie, rieka, ktorá je nevyužitá, šport, história, at-
raktívne okolité územie, hrady Čachtice, Beckov... Nehovo-
rím, že tu budú turisti týždeň, ale tri-štyri dni by boli fajn. Je 
to o prepojení menších obcí s centrom regiónu. My ako mesto 
Trenčín prilákame turistov a staneme sa lídrom rozvoja ces-
tovného ruchu v okolí. Ľudia sa sem budú chodiť kultúrne vy-
žiť a aj pozerať, ako mesto žije. Mesto im na to pripravíme. 
Máme silný hokej. Futbalový klub bude hrať predkolo Ligy 
majstrov. Moja predstava je postaviť lanovku na hrad. Turisti 
môžu prísť po diaľnici, pozemná infraštruktúra je vynikajúca. 
Ale máme aj letisko, ktoré môžeme v budúcnosti spojazdniť 
a privážať turistov malými charterovými letmi.“ 

Ktoré rozhodnutia na poste primátora Trenčína pova-
žujete za chybu? 

„Nech to znie akokoľvek zvláštne, zásadnú chybu som neu-
robil. Ale faktom je, že isté veci vo verejnom sektore sa neda-
jú riešiť tak rýchlo ako v privátnom. Na začiatku volebného 
obdobia som bol presvedčený, že projekt nájomného bývania 
v Trenčíne bol vynikajúci, a aj sa mi to časom potvrdilo. Ale 
chcel som to urobiť rýchlo a začal som tlačiť, až poslanci za-
čali mať pocit, že za tým niečo je, a neprešlo mi to. Keď som 
niekedy urobil nejakú chybu, tak v tom, že aj keď som bol 
presvedčený, že rozhodnutie je dobré a pomôže mestu, nevy-
pláca sa násilne ho tlačiť.“ 
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Boli ste známy tým, že z STV ste odišli vo chvíli, keď ste 
mali pocit, že už ste urobili všetko, čo ste chceli. Urobili ste 
už v Trenčíne všetko, čo ste chceli? 

„Som rád, že mi ľudia dali opäť dôveru a že mám pred se-
bou ďalšie štyri roky. Sme v polovici, chcem všetko podoťa-
hovať. Mnohí sa ma pýtajú, prečo nejdem do veľkej politi-
ky...“ 

Prečo? 
„Cítim sa ako typ lídra, ktorý ide niekam, ak dostane šancu 

okamžite veci meniť podľa svojich predstáv. To som dostal 
v STV aj v Trenčíne. Veľká politika je momentálne odtrhnutá 
od reality a každodenných potrieb ľudí. Je polarizovaná na 
dobrých a zlých a zahltená diskusiami skôr ideologického cha-
rakteru ako o konkrétnych riešeniach. Ja som presvedčený 
o tom, že najprv treba dokončiť jednu misiu a to je pre mňa 
teraz Trenčín a komunálna politika. Keď dokončím túto misiu 
a poviem si, že som urobil všetko, čo som chcel, a keď budem 
mať silu a bude záujem, vtedy začnem novú misiu a tá misia je 
veľká politika. Dnes je však pre mňa vstup do veľkej politiky 
úplne iný svet. V Trenčíne som dostal 71,5-percentnú podporu 
voličov, aby som pre nich pracoval. Dnes im zrazu povedať, 
že idem robiť niečo úplne iné, by som považoval za nefér.“ 

Týždenník Trend 04.06.2015 
pomocná evidencia 1013/1/2015 
 
Mesto Trenčín zrušilo verejnú súťaž na rekonštrukciu Kul-

túrneho strediska (KS) Hviezda. Dôvodom je nárast finančnej 
spoluúčasti mesta na 1,78-miliónovom projekte z plánovaných 
asi 88 tisíc eur na takmer 279 tisíc eur. „Vzhľadom na to, 
že žiadosť mesta Trenčín o nenávratný finančný príspevok na 
obnovu KS Hviezda bola schválená, ale rozhodnutím posky-
tovateľa nenávratného finančného príspevku (NFP) z nej boli 
vyčlenené neoprávnené výdavky vo výške takmer 279 tisíc eur 
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s DPH, nemá mesto záujem o získanie príspevku,“ informova-
la TASR hovorkyňa Trenčína Erika Ságová s tým, že mesto 
podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác na ob-
novu KS Hviezda zrušilo. 

„Z oznámenia poskytovateľa NFP z 2. júna vyplýva, že pre 
zachovanie cieľov projektu sú potrebné povinne neoprávnené 
výdavky, ktoré musia byť zazmluvnené, a mesto ich musí 

uhradiť z vlastných 
zdrojov (technoló-
gia javiska, staveb-
ný dozor). Ale jedi-
ný výdavok, ktorý 
trenčianske mestské 
zastupiteľstvo v tej-
to súvislosti schvá-
lilo, je spoluúčasť 
vo výške necelých 

89 tisíc eur,“ doplnila trenčianska hovorkyňa. 
Ako dodala, v rozhodnutí o schválení žiadosti sú aj ďalšie 

neoprávnené výdavky (audiotechnika vo veľkej sále, tlmoč-
nícky systém a ďalšie) spolu vo výške približne 58 tisíc eur 
s DPH. Nie sú to povinné výdavky a mesto Trenčín ich podľa 
poskytovateľa NFP nemusí v súvislosti s realizáciou obnovy 
kultúrneho strediska vynaložiť.  

„Pre mesto má význam iba projekt zrealizovaný ako celok 
a za dodržania plánovaných podmienok financovania celej ob-
novy. I preto podalo mesto žiadosť o poskytnutie NFP 
s požadovanými oprávnenými výdavkami vo výške necelých 
1,79 milióna eur. Schválené však boli celkové oprávnené vý-
davky vo výške 1,499 milióna eur, a teda mesto získalo sumu 
nižšiu o približne 279.000 eur,“ uzavrela Erika Ságová s tým, 
že mesto v súčasnosti neplánuje opakovať zrušené verejné ob-
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starávanie. Ak bude vyhlásená nová výzva, bude postupovať 
formou novej súťaže. 

Kino Hviezda v Trenčíne je národná kultúrna pamiatka. 
V rámci rekonštrukcie sa mala v prvej etape opraviť celá fasá-
da, strecha a mali sa meniť zariadenia v interiéri – zariadenia 
na javisku, zvuková technika a sedadlá. Budova je v zlom sta-
ve, mesto počíta do budúcnosti s celkovými nákladmi na re-
konštrukciu vo výške asi 4,5 milióna eura.  

www.teraz.sk 11.06.2015 
pomocná evidencia 1043/1/2015 
 
Celoživotné vzdelávanie seniorov trenčianskeho regiónu 

uzavrelo svoju 28. kapitolu. Osvedčenie o absolvovaní Aka-
démie tretieho veku (ATV) Trenčín si v Kultúrnom centre 
Stred na Dlhých Honoch v Trenčíne prevzalo 125 posluchá-
čov. 

Ako povedala predsedníčka ATV Terézia Drobná, aka-
démie tretieho veku v minulosti vznikali vo viacerých sloven-
ských mestách, iba v Trenčíne však projekt vydržal existovať 
28 rokov. 

Aj preto sa záujem-
cov snažia zakaždým 
upútať vzdelávacím 
programom z rôznych 
oblastí života. 

„Druhý rozmer aka-
démie tretieho veku je, 
že poslucháči sa stretá-
vajú a nadväzujú pria-
teľstvá. V seniorskom 
veku je veľmi dôležité, aby sa človek neuzatváral medzi múry 
svojho bytu, ale aby dokázal rešpektovať aj spoločenstvo 
iných ľudí,“ doplnila Terézia Drobná. 
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Cieľom akadémie tretieho veku je celoživotné vzdelávanie 
seniorov trenčianskeho regiónu členov Jednoty dôchodcov na 
Slovensku. Tematické semináre na rôzne kultúrno-
spoločenské témy sa uskutočňujú každý mesiac. 

V uplynulom školskom roku absolvovalo v priemere 130 
poslucháčov 25 prednášok v podaní fundovaných lektorov. Za 
28 rokov činnosti odznelo na pôde ATV 700 prednášok. Nový 
školský rok ATV slávnostne otvoria 16. septembra 2015. 

www.sme.sk 12.06.2015 
pomocná evidencia 1052/1/2015 
 
Etnologička Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave 

PhDr. Monika Vrzgulová CSc., sa v sobotu 13. júna dožila 
50 rokov. 

Monika Vrzgulová pochádza z Trenčína, kde sa 13. júna 
1965 narodila. V roku 1987 vyštudovala Katedru etnografie a 

folkloristiky na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komen-
ského (FiF UK) v Bratisla-
ve. V roku 1988 získala od 
SAV ocenenie Mladý vý-
skumník roka za svoju kan-
didátsku dizertačnú prácu 
Živnostníci - kultúrotvorný 
prvok v mestskom prostre-

dí. Je vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie SAV, do kto-
rého nastúpila v roku 1987.  

Zameriava sa na urbárnu etnológiu, sociálnu pamäť, sociál-
nu identitu, stereotypy, holokaust na Slovensku, transformač-
ný proces po roku 1989. V rokoch 2004-2007 bola predsed-
níčkou Vedeckej rady. Je členkou Snemu SAV a členkou Vý-
boru Snemu SAV. Zároveň je členkou Správnej rady Nadácie 
Milana Šimečku a odbornou konzultantkou v rámci programu 

Monika Vrzgulová 
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Osudy tých, ktorí prežili holokaust. Je riaditeľkou Dokumen-
tačného strediska holokaustu (pridružená organizácia Ústred-
ného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku) a 
členkou Správnej rady neziskového fondu Menorah.  

V rokoch 2005-2013 bola členkou národnej delegácie ex-
pertov v medzinárodnej skupine International Holocaust Re-
membrance Alliance (IHRA), 2012-2013 predsedníčkou 
Vzdelávacej skupiny v rámci IHRA. Pravidelne spolupracuje 
so slovenským rezortom zahraničných vecí a Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je členkou Národopisnej 
spoločnosti Slovenska SAV. 

Monika Vrzgulová bola predstaviteľkou Iniciatívy NIE! re-
habilitácii režimu tzv. Slovenského štátu. S touto občianskou 
iniciatívou sa v roku 2011 obrátila na vládu a Národnú radu 
SR, aby sa na základe faktov spojených s oslavovaním expo-
nentov spoločenského života obdobia Slovenskej republiky 
1939 - 1945 Ferdinanda Ďurčanského a Jánosa Esterházy-
ho týmto javom zaoberali. 

Monika Vrzgulová je autorkou monografií „Známi neznámi 
Trenčania. Živnostníci v meste 1918-1948“ (1997), „Videli 
sme holokaust“ (2002), „Deti holokaustu“ (2007), „Príručka 
vlastenectva pre začiatočníkov a pokročilé“ (2008) a i. Po-
dieľala sa na takmer dvadsiatich vedeckých projektoch (Stra-
tení susedia - zabudnutá história 2004-2006, Osudy židov-
ských detí, ktoré prežili holokaust 2007-2008, Reflexia totalit-
ných systémov 2008-2009, Čo je sviatok v 21. storočí na Slo-
vensku, K otázke kontextu rituálov 2011-2013 a i.). Je autor-
kou mnohých kapitol v monografiách, vedeckých textov a vy-
sokoškolských učebných textov.  

V rokoch 2002-2004 prednášala na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave, základných a stredných školách o holokauste. 
Viedla semináre pre stredoškolských pedagógov. V roku 2004 
bola na študijnom pobyte v rámci Medzinárodného zimného 
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semináru o holokaustovom vzdelávaní v izraelskom Jeruzale-
me. 

V roku 2004 získala Cenu Národopisnej spoločnosti Slo-
venska za vedecko-organizačnú činnosť, 2012 Cenu SAV za 
členstvo v autorskom kolektíve monografie „Na ceste k mo-
dernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku“ 
(2011).  

www.teraz.sk 13.06.2015 
pomocná evidencia 1055/1/2015 
 
Zviditeľní sa mesto Trenčín po celom svete? Pod hradom 

Matúša Čáka totiž býva na ulici Pod Brezinou až trojica víťa-
zov NHL - Marián Hossa (36), Marián Gáborík  (33) a Zde-
no Chára (38). Denník Nový 
Čas prišiel s návrhom, či mesto 
Trenčín neplánuje premenovať 
terajšiu ulicu napríklad na Ulicu 
víťazov Stanley Cupu. Čo na to 
hovoria primátor Richard 
Rybníček (45) a čerstvý víťaz 
Marián Hossa? 

Už rok majú športové osobnosti v Trenčíne v centre mesta 
postavené aj svoje lavičky s menami. Samozrejme, nechýbajú 
medzi nimi ani víťazi NHL - Zdeno Chára a Marián Hossa. Sú 
tiež veľkou atrakciou mesta a ľudia na nich denne sedávajú, 
robia si pri nich selfie. Nie je preto vylúčené, že v budúcnosti 
príde aj k spomínanému premenovaniu ulice, kde hokejoví 
majstri z NHL bývajú... 

Nikde na svete nebýva na pár štvorcových metroch toľko 
šampiónov ako v Trenčíne. Je to doslova rarita, že trio sloven-
ských hokejistov si vidí doslova do okien. Nie je vylúčené, že 
v budúcnosti sa doterajšia ulica Pod Brezinou premenuje na-
príklad na Stanleycupovú ulicu alebo Ulicu víťazov Stanley 
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Cupu či Ulicu hrdinov Stanley Cupu. Všetko bude závisieť od 
mestských poslancov a, samozrejme, aj od samotných hráčov, 
či budú k tomu naklonení. Mesto Trenčín by sa tak isto zvidi-
teľnilo po celom svete! 

,,Nezakladáme si na tom, ale určite by to bolo niečo výni-
močné. A keby to 
prešlo u pánov pos-
lancov, tak by sme si 
to určite vážili,“ po-
vedal na margo pre-
menovania ulice troj-
násobný držiteľ Stan-
leyho pohára Marián 

Hossa. Ako to vidí primátor mesta Trenčín Richard Rybní-
ček? 

,,Je to veľmi zaujímavá myšlienka. Všade na svete, kde sa 
na malom priestore zhromaždí veľa športových osobností, tak 
je z toho atrakcia. Ja osobne sa tým budem zaoberať, pretože 
mať na jednej ulici troch víťazov je raritou. Otázkou bude, či 
to bude práve ulica, alebo vymyslíme inú formu, ako využiť 
tento unikát v prospech mesta. Ideálne by bolo, keby vznikla 
nejaká petícia od ľudí,“ vyjadril sa trenčiansky primátor, kto-
rému sa z viacerých návrhov na premenovanie ulice páčil ná-
zov Ulica víťazov Stanley Cupu. „Tento variant u mňa vyhrá-
va,“ dodal. Uvidíme v najbližších mesiacoch, či k tejto zmene 
príde a Trenčín sa tak aj v tomto smere stane svetovým lákad-
lom. 

www.cas.sk 18.06.2015 
pomocná evidencia 1078/1/2015 
 
Po roku a pol od skončenia rekonštrukcie kasární je táto 

dominanta Trenčianskeho hradu konečne otvorená pre verej-
nosť. Stojí opäť na svojom mieste, pri bráne na dolné nádvorie 
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hradu, na ktorom sa nachádza aj legendárna Studňa lásky. 
Návštevníci si ju mohli pozrieť zadarmo. 

 „Klobúk dolu, je to nádherné. Takéto niečo chýbalo hradu. 
Možno by tu bolo dobré urobiť výstavu, ktorá by priblížila za-
ujímavosti z histórie nielen Trenčína, ale aj okolitých obcí,“ 

hovoril jeden 
z turistov Ju-
raj Martinka  
z obce Visola-
je v okrese Pú-
chov. Dôchod-
kyňa Anna 
Prokešová si 
tieto priestory 
pamätá ako 
skladisko. Aj 
ona je pre-

svedčená, že sa dajú využívať na kultúrne podujatie, napríklad 
na stretnutie so spisovateľom a historikom Pavlom Dvořá-
kom. Nočné predstavenia alebo cez deň bábkové divadlá pre 
deti, by tu zas rada videla stredoškoláčka Ema Kalmárová 
z Novej Dubnice. 

Rekonštrukcia kasární sa skončila koncom roka 2013. Do 
včera čakali na otvorenie pre kolaudačné nedostatky. Podľa 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Baš-
ku ich sprístupnenie sa oddialilo, pretože nebola dobre pripra-
vená projektová dokumentácia. Objekt nevyhovoval požia-
davkám požiarnej ochrany, na najvyššom poschodí totiž chý-
bal únikový východ. Ten sa musel dodatočne naprojektovať a 
postaviť. 

Budova hradných kasární má lichobežníkový pôdorys. 
Vstup do nich zostal zachovaný na pôvodnom mieste, ale vnú-
torné schodiská sú nové. Pozoruhodné sú dva rady drevených 
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ochodzí, prístupné schodiskom zvonka. Kasárne majú tri po-
dlažia, spolu asi tisíc štvorcových metrov výstavnej plochy. 
Na spodnom podlaží je momentálne výstava obrazov, ktorú na 
tento účel požičal anonymný zberateľ z Bratislavy. Na všet-
kých je pohľad na Trenčiansky hrad alebo mesto Trenčín. 

„Obrazy sú od rôznych autorov, ktorí sa narodili alebo pô-
sobili v Trenčíne. Na prvom poschodí, kde je aj expozícia 
strelných a chlad-
ných zbraní, sú zas 
vystavené rôzne 
vykopávky, ktoré 
sa našli pri archeo-
logických výsku-
moch. Sú to naprí-
klad pôvodné mú-
ry, ktoré tu stáli 
ešte pred postave-
ním kasární v 16. storočí. Pochádzajú ešte z čias Matúša Čá-
ka Trenčianskeho, teda z 13. alebo 14. storočia. Našli sa tiež 
rôzne kachlice s vyobrazením rytierov,“ priblížil expozície 
v kasárňach Peter Pastier, kastelán Trenčianskeho hradu. 

Návrhy prvých návštevníkov kasární považuje Peter Mar-
tinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea, za celkom reálne. 
Chcú tu vystavovať rôzne zbierkové predmety, ktoré sú zatiaľ 
uložené v depozitároch a verejnosť k nim nemá prístup. Peter 
Martinisko takisto počíta s tým, že sa v priestoroch kasární 
budú organizovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia aj 
divadielka pre deti. 

„Obnovené kasárne dotvárajú vzhľad Trenčianskeho hradu, 
ktorý je dominantou Trenčína a celého kraja. Projekt bol fi-
nancovaný z fondov Európskej únie, náklady na rekonštrukciu 
predstavovali 2,5 milióna eur, z toho samosprávny kraj hradil 
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päť percent,“ povedal Jaroslav Baška. Trenčiansky hrad je vo 
vlastníctve župy. 

Vlani hrad navštívilo vyše stotisíc ľudí. Mnohým chýbala 
expozícia historického nábytku, tento rok ju otvorili 
v Ľudovítovom paláci pri vstupe do Matúšovej veže. Návštev-
níci sa dožadujú aj elektronických sprievodcov, tie by sa mali 
na hrade objaviť koncom tohto alebo začiatkom budúceho ro-
ka.  

Najbližšou investičnou akciou na hrade bude oprava a sprí-
stupnenie južného opevnenia. Práce by sa mali začať na budú-
ci rok. Južné opevnenie Trenčianskeho hradu je v strednej Eu-
rópe ojedinelým komplexom. Pozostáva zo sústavy troch hra-
dobných pásov oddelených dvoma priekopami. 

www.pravda.sk 23.06.2015 
pomocná evidencia 1105/1/2015 
 
Výsledkom slovensko-českej spolupráce a výmeny skúse-

ností v oblasti cykloturistiky je mapa s trasami, tipmi na výlety 
a vybranými turistickými cieľmi v partnerských regiónoch. 

Mikroprojekt „Spoznávaj prihrani-
čie Trenčianskeho a Zlínskeho kra-
ja zo sedla bicykla“ zavŕšila 
v utorok 23. júna 2015 rovnomenná 
konferencia v sídle trenčianskej žu-
py. 

„Hovorí sa, že najkrajší pohľad 
na svet je zo sedla koňa. Ja si mys-
lím, že o nič horší pohľad nie je ani 
zo sedla bicykla,“ povedal vo svo-
jom úvodnom príhovore Jaroslav 
Pleva, vedúci odboru dopravy Úra-
du Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK), ktorý na konferencii privítal takmer päťdesiat 
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účastníkov vrátane štrnástich prednášajúcich odborníkov 
z oblasti cyklodopravy a cykloturistiky.Projekt bol realizovaný 
v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slo-
venská republika - Česká republika 2007 - 2013. V pozícii 
projektového partnera TSK sa na jeho realizácii podieľala 
Centrála cestovního ruchu Východní Morava. „Trenčiansky 
samosprávny kraj je svojim historickým, kultúrnym 
a gastronomickým bohatstvom ideálnym miestom na cyklotu-
ristiku a spoznávanie krás regiónu zo sedla bicykla,“ uviedol 
cyklokoordinátor TSK Matej Tinka .  

Skúsenosti z pôsobenia vo vedení Slovenského cykloklubu 
účastníkom konferencie sprostredkoval Juraj Hlatký , strate-
gický cyklokoordinátor Žilinského samosprávneho kraja. 
„V cykloklube sme sa dvadsať rokov zaoberali systémom le-
galizácie budovania a značenia cykloturistických trás. Po tom, 
čo na štarte bola väčšina trás robená po cestách, nastal odklon 
a trasy sa postupne presúvali do hôr, mimo zóny dopravy 
a vytvárali sa na to, aby boli atraktívne a vyhliadkové,“ priblí-
žil. Rodák z Nového Mesta nad Váhom zároveň predstavil do-
linu Váhu ako výzvu žilinskej župy na spoluprácu 
s Trenčianskym samosprávnym krajom. Vízia strategickej 
cyklotrasy na Slovensku by podľa neho mohla viesť 
z Komárna až k prameňom Čierneho Váhu. 

Trenčianska župa intenzívne pracuje aj na dvoch veľkých 
cyklistických projektoch. Prvým je prepojenie Považia 
v podobe Vážskej cyklotrasy, druhým cyklotrasa na hornej 
Nitre. 

 www.tsk.sk 24.06.2015 
pomocná evidencia 1109/1/2015 
 
Galéria umení, aukčný dom a kaviareň budú súčasťou no-

vého zariadenia sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym zne-
výhodnením a duševným ochorením. Na Palackého ulici 
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v Trenčíne ho vo štvrtok 25. júna  otvorila nezisková organi-
zácia Lepší svet. 

Hlavnou prioritou nového zariadenia bude podľa jeho riadi-
teľa Dušana Mikulca skvalitňovať a zlepšovať život ľudí 
s mentálnym znevýhodnením so zreteľom na ich individuálne 
potreby. Dôraz kladú na inklúziu týchto ľudí do väčšinovej 
spoločnosti. Preto súčasťou zariadenia budú aj chránené dielne 
- Galéria umení, Aukčný dom a Kaviarnička Lepšosvetko, 
ktoré im umožnia realizovať sa vo svete práce. 

„Chránená dielňa kaviarnička poskytne týmto ľuďom mož-
nosť hlbšie poznať, čo prináša práca čaš-
níka a umožní častejšiu vzájomnú komu-
nikáciu so širokou verejnosťou. Pretože 
napriek znevýhodneniu je u týchto ľudí 
veľká snaha zodpovedného pracovného 
nasadenia a svoju prácu si plnia čo naj-
kvalitnejšie s dobrým a úprimným srd-

com,“ priblížil Dušan Mikulec. 
Ako dodal, Galéria umení a Aukčný dom budú prostredníc-

tvom pravidelných benefičných výstav a aukcií umeleckých 
diel ponúkať na predaj obrazy špičkových slovenských i za-
hraničných umelcov, ale tiež diela vytvorené ľuďmi 
s mentálnym znevýhodnením.  

„Všetky umelecké diela sú originály darované samotnými 
autormi alebo spoločnosťami, ktoré chcú aj takýmto spôso-
bom pomôcť vytvárať lepší svet pre ľudí s mentálnym znevý-
hodnením. Výťažok z predaja pôjde na podporu klientov a za-
riadení neziskovej organizácie Lepší svet,“ doplnil riaditeľ 
Dušan Mikulec. Lepší svet poskytuje sociálne služby a odbor-
nú pomoc pre desiatky klientov v Trenčianskom samospráv-
nom kraji od roku 2010.  

 

Dušan Mikulec 
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„Počet klientov s mentálnym znevýhodnením a s duševným 
ochorením, ktorí potrebujú špeciálny prístup a individuálne 
vedenie, sa každým rokom zvyšuje. Preto sme sa rozhodli 
otvoriť nové rehabilitačné stredisko aj v Trenčíne, vďaka čo-
mu zlepšíme dostupnosť sociálnych služieb pre nízkopríjmo-
vých klientov a umožníme im zamestnať sa v chránených 
dielňach,“ vysvetľuje zámer vzniku nového zariadenia Dušan 
Mikulec. Väčšina klientov sú podľa neho siroty, ktoré okrem 
neziskovej organi-
zácie Lepší svet 
nemajú nikoho, kto 
by sa o nich posta-
ral. 

„Poväčšine ide o 
dospelých odíden-
cov z detských 
domovov s psy-
chiatrickými dia-
gnózami a mentál-
nym znevýhodnením, ale tiež o ľudí, ktorí sa vplyvom diagnó-
zy stali odkázanými na pomoc nášho zariadenia, pretože rodi-
ny sa o nich nevedeli už ďalej efektívne postarať,“ zdôraznil. 

Nezisková organizácia Lepší svet pomáha ľuďom s men-
tálnym znevýhodnením ku kvalitnejšiemu životu. V súčasnosti 
sa vo svojich zariadeniach stará o takmer stovku klientov 
v Bratislavskom a Trenčianskom kraji, poskytuje základné so-
ciálne poradenstvo, realizuje niekoľko projektov s cieľom 
predchádzať vyčleňovaniu ľudí s mentálnym znevýhodnením 
na okraj spoločnosti. Do projektov zapája aj dobrovoľníkov. 
Podieľa sa na vzdelávaní študentov sociálnej práce a špeciál-
nej pedagogiky, v spolupráci s inými organizáciami vzdeláva 
opatrovateľov a inštruktorov sociálnej rehabilitácie v rámci 
svojich akreditovaných kurzov.  

Klienti s mentálnym znevýhodnením. 
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www.teraz.sk 25.06.2015 
pomocná evidencia 1115/1/2015 
 
Prechodný domov pre opustené a týrané psy v Trenčíne sa 

snaží zlepšovať podmienky, ktoré psom poskytujú. Na jeseň 
chcú pristaviť ďalšiu budovu. O súčasnom stave karanténnej 
stanice porozprávala predsedníčka Občianskeho združenia 
Trenčiansky útulok Petra Ožvaldová, ktorá stanicu vedie. 

Už dlhšie ste spomínali, že by sa stanica mala rozšíri ť o 
útulok.  

„To, že popri karanténnej stanici chceme zriadiť aj útulok 
znamená, že potrebujeme mať všetko dvojmo. Od samostat-
ných objektov a vstupnej brány alebo koterce. Musíme mať 
tiež kanceláriu, sklad a množstvo ďalších vecí.“ 
Čo vás spomaľuje najviac? 
„Všetko je úplne na našich pleciach. Musíme ušetriť penia-

ze a kúpiť nové vybavenie, aby sme sa pohli bližšie k nášmu 
cieľu. Je to veľmi zdĺhavé.“ 

Podarilo sa vám napriek tomu už vybaviť niečo nové? 
„Práve plánujeme v našom objekte stavbu, ktorá veľmi 

pomôže. Pracujeme na projekte a schválení stavebného povo-
lenia. Spolupracujeme aj s mestom, keďže je vlastníkom ob-
jektu.“ 

Môžu vám nejakým spôsobom pomôcť aj ľudia? 
„Na internetových stránkach sme rozbehli projekt na pod-

poru a pomoc pri budovaní. Zapojiť sa môžu dobrovoľníci, 
ľudia, čo majú nepotrebný materiál, ale aj firmy, ktoré by ve-
deli pomôcť materiálom. Začať so stavbou by sme chceli na 
jeseň tohto roka.“ 

Minulý rok ste dostali pokutu od regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva za hluk, ktorý mala stanica spô-
sobovať v okolí. 
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„V podstate nešlo o pokutu, ale sumu za prácu, čiže za me-
ranie hluku. Tiež som si myslela, že ak limit neprekročíme, nie 
sme povinní to uhradiť.“ 

Pokutu ste museli napriek tomu zaplatiť? 
„Úhrada sumy bola na našej strane, ale všetko dopadlo dob-

re. Mesto Trenčín nám pomohlo a sumu uhradilo za nás.“ 
K výstavbe sa vyjadrilo aj mesto. „Trenčín, jeho obyvatelia 

a dobrovoľníci sa rozhodli pomôcť karanténnej stanici v Tren-
číne. Vybudovať chceme nové priestory pre ambulanciu, ošet-
rovňu, denný stacionár pre zranené psy, zateplené priestory na 
príjem zranených zvierat v podmienkach hodných krajského 
mesta,“ hovorí hovorkyňa mesta Erika Ságová.  

Nové priestory ušetria peniaze za energie, prevozy psov a 
ich liečbu. Zabezpečiť ju budú môcť priamo v nových priesto-
roch. Vďaka novej budove stanicu rozšíria o útulok, čím zvý-
šia jej kapacitu. Verejnosť bude môcť psíky navštevovať a 
chodiť s nimi na prechádzky, čo teraz nie je možné. 

www.sme.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1118/1/2015 
 
Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra si 

v trenčianskej knižnici pripomenuli zážitkovou formou. 
V stredu 24. júna sa študenti na jeho éru pozreli dnešnými 
očami cez tematické divadelné predstavenie. Kulisy hľadali aj 
v teréne. 

Projekt „200 rokov po Štúrovi“, ktorý Verejná knižnica 
Michala Rešetku v Trenčíne vypracovala k Roku Ľudovíta 
Štúra, je určený pre širokú verejnosť. Zahŕňa prednášku, vý-
stavu či populárno-náučné prehliadky trenčianskych lokalít, 
súvisiacich s osobnosťou a životom národného buditeľa. Ako 
povedala koordinátorka projektu Lenka Mikušíková, spoje-
ním audiovizuálnych prvkov s dramatizáciou a prehliadkou 
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vybraných lokalít mesta chce knižnica sprostredkovať odkaz 
Ľudovíta Štúra súčasným generáciám. 

Počas prvej púte po stopách rodiny Štúrovcov pod hradom 
Matúša Čáka sa študenti zastavili na dnešnom Štúrovom ná-

mestí. Pravdepo-
dobne práve na tom-
to mieste v Trenčíne 
Ľudovít Štúr na ve-
rejnom vystúpení 
rečnil o právach 
svojich krajanov. 
Účastníci sa tiež 
dozvedeli, kde bý-
val jeho synovec 
Karol Štúr – zakla-

dateľ Trenčianskych novín a zastavili sa aj pri Dome armády, 
kde pôvodne stála evanjelická škola, na ktorej študoval 
a neskôr učil Štúrov otec. 

Devízou projektu je divadelné predstavenie „Štúr mojimi 
očami“ v réžii žiakov Základnej umeleckej školy Karola Pádi-
vého v Trenčíne. Pásmo zachytáva širší kontext Štúrovho ide-
ového smerovania.  

„Študenti si scenár napísali sami, na základe naštudovaných 
kníh. Štúrove reči na Uhorskom sneme i básne v češtine boli 
pre nich ťažkým orieškom, na hodinách prednesu sme im ve-
novali mimoriadnu pozornosť. Snažili sme sa poskytnúť mla-
dým divákom pohľad ich rovesníkov, ktorý je často až recesis-
tický, avšak nijako neznižuje hodnotu osobnosti Ľudovíta Štú-
ra,“ priblížila zodpovedná pedagogička Zuzana Mišáková. 
Podľa jej slov sa mladí herci počas nácvikov poriadne zabavili 
a aj preto sú im dnes štúrovci oveľa bližší ako pred pár me-
siacmi. 
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Okrem Trenčianskeho samosprávneho kraja projekt finanč-
ne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Mesto Trenčín. Na 
odbornej časti prípravy participovali Trenčianske múzeum 
a Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín. Podujatie plá-
nujú v knižnici reprízovať do konca roka 2015.  

www.vkmr.sk 26.06.2015 
pomocná evidencia 1121/1/2015 
 
Mesto Trenčín vypožičalo Slovenskému rybárskemu zväzu 

na 50 rokov územie na pravom brehu Váhu. Za bývalou fabri-
kou Ozety na záplavovom území majú rybári podľa podmie-
nok mesta vybudovať prírodnú relaxačno -odpočinkovú zónu. 

Niektorí ľudia sa obávajú, že rybári budú uprednostňovať 
svoje potreby pred záujmami ľudí. Pochybnosti vzbudzuje aj 
pôžička na takto dlhú dobu. 

Hlavný architekt mesta Martin Beďatš návrh podporuje. 
„Využitie areálu za Ozetou sme ponúkali zväzu už dávnej-

šie. Ich zámer vítam veľmi pozitívne, sám som to navrhol. 
Dané územie má možnosť využitia v princípe iba to, čo tam 
bude robiť zväz,“ povedal. Pre rybárov je získanie areálu jed-
ným z dlhodobých cieľov. Nespokojní sú s celkovým stavom 
brehu. 

„Nápad získať túto plochu prišiel z viacerých dôvodov. 
Jedným z nich je súčasný stav nábrežia. Obmedzený prístup k 
vode, náletové dreviny a odpadky po návštevníkoch nie sú 
dobrou vizitkou ani pre mesto, ani pre nás,“ hovorí predseda 
zväzu rybárov Jozef Lauš. 
Ďalším dôvodom je aj vysoká návštevnosť brehu rybármi. 

„V revíre Váhu číslo osem, ktorého súčasťou je aj toto územie, 
sme v minulom roku zaznamenali vyše 17-tisíc návštev našich 
členov mestskej organizácie a približne tritisíc návštev členov 
zväzu z iných organizácii,“ pokračuje Jozef Lauš. 
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Získanie územia preto vidia ako opodstatnený cieľ. Niekto-
rých ľudí znepokojuje dĺžka vypožičania pozemku až na 50 
rokov. Navrhli ju rybári. „Dobu trvania výpožičky navrhla na-
ša organizácia z dôvodu rozsahu investícii a pre stabilizáciu 
priestoru a jeho dlhodobej údržby,“ dodáva Jozef Lauš. 

Podľa predsedu Združenie občanov miest a obcí Slovenska 
Vladimíra Špánika nie je postup mesta dobrým riešením. 

„Takéto riešenie 
je zľahčovaním 
zodpovednosti a 
povinnosti mesta 
voči svojim obča-
nom. Obavy o 

uprednostňovanie 
záujmov rybárov 
na úkor obyvateľov 
mesta sú oprávne-

né,“ povedal. „V každom prípade je doba výpožičky 50 rokov 
za stanovených podmienok obmedzením práv občanov. Rybá-
rom umožňuje obmedziť bežné užívanie obyvateľom mesta 
pod rôznymi aj hypotetickými dôvodmi. Záväzok môže ob-
medziť efektívnejšie využitie priestorov v budúcnosti.“ 

Mesto môže vypovedať zväzu zmluvu, len ak nedodržia 
stanovené podmienky. Tie zahrňujú okrem vybudovania a do-
držania odpočinkovej zóny vždy prístupnej širokej verejnosti 
tiež udržiavanie pozemku a vývoz smetí na vlastné náklady. 

„Mesto malo využiť možnosti vlastníka. Keď sa už aj roz-
hodli pre takéto riešenie, podmienky pre zrušenie zmluvy mali 
byť jednoznačnejšie naklonené mestu, aby mohlo operatívnej-
šie reagovať na prípadné nové okolnosti či možnosti využitia 
priestoru,“ dodal Vladimír Špánik. 

Mesto nemá o budúcnosti miesta žiadne pochybnosti. 

Pohľad z ľavej strany Váhu, kde sa buduje golfový areál. 
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„Územný plán jasne definuje využitie tohto územia, takže 
ani do budúcnosti nehľadáme jeho nové funkčné využitie. Nie 
je o čom diskutovať. Ak má niekto záujem spravovať územie s 
funkčným využitím rekreácie, relaxu a športu pre verejnosť, 
starať sa oň a udržiavať ho, tak to treba privítať a, samozrej-
me, dohodnúť v zmluve pevné a jasné podmienky. To sa sta-
lo,“ dodal Martin Beďatš. 

Primátor je z pôžičky nadšený. Vidí v nej budúcnosť ná-
brežia v prírodnej forme. 

„Tento majetkový prevod ma veľmi teší. Je to nádherná 
časť mesta, ktorá vďaka zväzu ponúkne obyvateľom relax a 
oddych v príjemnom a kultivovanom prostredí. Zároveň je to 
potvrdenie, že na tomto území sa nič iné nikdy neplánovalo, 
ani neplánuje,“ povedal Richard Rybníček. 

Areál vybudujú podľa štúdie revitalizácie, ktorú práve 
upravujú po pripomienkovom konaní. V návrhu projektu sú 
ihriská, športoviská, štrková pláž alebo rybárske jazierko. Ľu-
dia dlhodobo spomínajú aj lávku, ktorá mala spojiť dve strany 
Váhu. Pravdepodobne ju ale nevybudujú. 

www.sme.sk 01.07.2015 
pomocná evidencia 1134/1/2015 
 
Mesto Trenčín chce najneskôr do konca tohto roka zmo-

dernizovať verejné osvetlenie. Výmena 350 morálne zastara-
ných svietidiel s ortuťovými výbojkami na 20 uliciach v meste 
za energeticky úspornejšie LED svietidlá by mala stáť 246 ti-
síc eur vrátane DPH. Podstatnú časť investície by mali pokryť 
finančné zdroje z eurofondov. 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom minulotýž-
dňovom zasadnutí schválilo návrh primátora mesta Richarda 
Rybníčka predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na komplexnú modernizáciu časti verejného osvetlenia v mes-
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te Trenčín vo výške 246 tisíc eur. Päťpercentný podiel mesta 
na projekte bude tvoriť 12 350 eur. 

„Mesto Trenčín zareagovalo na výzvu Ministerstva hospo-
dárstva SR o získanie nenávratného finančného príspevku na 
modernizáciu časti verejného osvetlenia. Uzávierka prijímania 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do vyčerpania fi-
nančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo do uply-
nutia termínu na predkladania žiadosti, ktorý je 30. 9. 2015. V 
rámci celého procesu je potrebné vypracovať svetelno-
technickú štúdiu určenej oblasti modernizácie verejného 
osvetlenia,“ uvádza sa v dôvodovej správe predloženej zastu-
piteľstvu. 

Na základe vypracovanej svetelno-technickej štúdie je 
možné podať žiadosť o získanie nenávratného finančného prí-
spevku na Ministerstve hospodárstva SR. Následne je potreb-
né začať proces verejného obstarávania na dodávateľa moder-
nizácie. Jednou z najdôležitejších podmienok výzvy je ukon-
čenie všetkých prác do konca tohto roka.  

www.teraz.sk 06.07.2015 
pomocná evidencia 1186/1/2015 
 
Na Trenčianskom hrade v najbližších mesiacoch uvidíte až 

tri nové hrané nočné prehliadky. Príbehy z dávnych čias potr-
vajú až do septembra. Rozprávačom aj sprievodcom prvej 
prehliadky je sám rytier, ktorý vyrozpráva návštevníkom svoj 
príbeh. 

Organizátor, Trenčianske múzeum, chce návštevníkov zo-
známiť s obdobím, v ktorom rytier žil. „Prehliadka je zamera-
ná na historicko-vzdelávací aspekt. Ľudí chceme prostredníc-
tvom strastiplnej cesty budúceho rytiera poučiť o období kon-
com 14. storočia,“ povedal kastelán hradu Peter Pastier. 

Súčasťou prehliadky je aj výcvik a samotný boj, filozofia 
poslania rytierov, ich morálne hodnoty a rituály. „Rytierstvo 



177 

 

chceme predstaviť v celej šírke a obohatiť ľudí o hodnotné in-
formácie zaujímavou formou,“ dodal Peter Pastier. 

Rytiera na hrade uvidíte 11. júla, 22. augusta a 19. septem-
bra. Ďalšia z prehliadok nesie názov „Príbeh o studni“. Hovorí 
o viacerých láskach, odohrávajúcich sa na hrade v zaujíma-
vom podaní. „Rozpovieme tradičnú povesť v tradičnom pro-
stredí, no v netradičnom podaní. Odhalíme závoj histórie, a 
odkryjeme nočné tajomstvá,“ pozýva na prehliadku Peter Pas-
tier. Termíny prehliadok sú 29. augusta a 5. septembra. 

Posledná z nových prehliadok stelesní stredoveký nočný 
život. V príbehu „Dračí dych“ uvidíte stredoveké tance, imitá-
ciu popravy, nočnú ohňovú šou aj strašenie. 

www.sme.sk 18.07.2015 
pomocná evidencia 1233/1/2015 
 
Výtlkov v Trenčíne ubudne. Mesto kúpilo špeciálne zaria-

denie na ich opravu. Stroj, ktorý vyrobili v Čechách, pracuje 
na báze infračerveného žiarenia, bez potreby rezania či frézo-

vania asfaltu.  
Ide o prvý stroj, ktorý 

používa technológiu dele-
ného výsuvného čela, kto-
ré sa dá posúvať aj do 
strán. Obsluhovať ho bu-
dú dvaja pracovníci. Prvé 
výtlky začali opravovať 
už v týchto dňoch. „Ob-

sluhu dokáže zvládnuť každý, kto je trochu fyzicky zdatnejší. 
Technológia je unikátna tým, že využíva infražiarenie. Žiarič 
sálavým teplom roztopí vozovku, prehreje ju do hĺbky a zničí 
všetky praskliny. Pôvodný asfalt zostane kašovitý, pridáme do 
neho nový asfalt, ktorý je v stroji. Spoja sa dve teplé zmesi, 
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rozhrabú a zavalcujú,“ hovorí Robert Marušák 
z dodávateľskej firmy. 

Povrch by mal zostať opravený podľa skúseností z Čiech 
štyri až päť rokov.  Za jeden deň dokáže stroj opraviť približne 
sto metrov štvorcových plochy. 

„Tento stroj stojí okolo 73 tisíc eur bez DPH, mestu sme ho 
však predali v rámci promo akcie, keďže je to prvá samosprá-
va na Slovensku, vý-
razne lacnejšie,“ do-
dal Robert Marušák. 
Trenčín tak za stroj 
zaplatil približne 60-
tisíc eur bez DPH. 
Stroje na opravu ciest 
vyrábajú v Pelhřimo-
ve. Je to jediný výro-
bok svojho druhu 
v Európe. Zariadenie bude mesto využívať nielen pri opravách 
výtlkov, ale aj pri poškodených krajniciach vozoviek, zapra-
veniach pri kanálových a odtokových výpustiach, poklopoch 
a priechodoch, dilatačných medzerách mostov a opravách ne-
rovností a vyjazdených pruhov spôsobených prejazdom ťaž-
kých vozidiel a techniky. 

Výtlky v meste doteraz opravovali tradičnou technológiou. 
„Zarezávaním a vytiahnutím starého asfaltu, potom sa dal no-
vý asfalt a uvalcoval sa. Táto technológia bola výrazne drahšia 
a menej trvácna ako teraz,“ povedal vedúci útvaru interných 
služieb Mestského úradu v Trenčíne Ing. Benjamin Lisáček, 
ktorý má na starosti správu miestnych komunikácií. 

So strojom sa ale nedajú opraviť všetky cesty v Trenčíne, je 
určený len na asfaltobetón, nie na liaty asfalt. Riaditeľ Mest-
ského hospodárstva a správy lesov Róbert Buchel vyrátal, že 
oprava jedného metra štvorcového týmto strojom stojí 12 eur. 

Stroj obsluhuje aj mladý bezdomovec Michal Stehlík. 
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„To je kompletná cena, aj s platmi zamestnancov, spotre-
bou LPG a asfaltovou drťou. Keď sa to robilo starou techno-
lógiou, platili sme za opravu jedného štvorcového metra 48 
eur. Robil to externý dodávateľ, spoločnosť Marius Pedersen,“ 
dodal Róbert Buchel. 

Jedným zo zamestnancov, ktorých vyškolili na obsluhu 
stroja, je aj Michal Stehlík. Mladý bezdomovec z Trenčína, 
ktorý zachránil dva ľudské životy, dostal prácu a druhú šancu 
od mesta ako prejav vďaky. Doteraz robil na stavbách ako 
pomocník. 

„Som rád, že mi ponúkli prácu a stály príjem. Je to celkom 
zaujímavá robota, teším sa na ten stroj, ešte som s niečím ta-
kým nerobil. Akú mám predstavu o ďalšom živote? Udržať sa 
v tejto práci a po čase sa osamostatniť,“ povedal Michal. 

www.sme.sk 20.07.2015 
pomocná evidencia 1244/1/2015 
 
Pod Trenčianskym hradom si rozložili tábor vojaci II. rím-

skej légie a dlhý čas 
si krátia krutými 
gladiátorskými sú-
bojmi. Približne taký 
je námet tohtoroč-
ných historických 
slávností, ktorými až 
do budúceho piatku 
žije celé centrum 
Trenčína. 

Historické slávnosti sú viacdňovým predstavením, keď 
každý deň zachytáva inú etapu života otroka na jeho ceste ku 
slobode. Najskôr priviedli zajatých otrokov pred rímskeho ge-
nerála Maximiana. Na aréne pred jeho lóžou boli vystavení tý-
raniu a mučeniu, aby preukázali svoju fyzickú odolnosť. Ge-



180 

 

nerál chce z týchto otrokov postupne vycvičiť gladiátorov, 
ktorých by potom predal do rímskeho Kolosea ako cennú tro-
fej zo svojho putovania po severských krajinách. A tak sa gla-
diátori púšťajú do nemilosrdných súbojov na život a na smrť. 

„Je to cesta otroka cez výcvik v gladiátorskej škole k sláve 
bojovníka a získaniu slobody. V piatok dej vyvrcholí tým, že 
gladiátor získa slobodu a z otroka sa stane slobodný občan 

Ríma,“ hovorí 
o námete histo-
rických hier Mi-
chal Kňažek, šéf 
skupiny historic-
kého šermu Wa-
gus, ktorá ich or-
ganizuje už desia-
ty rok. 

Hlavný dej sa 
odohráva na im-

provizovanom kolbisku na Mierovom námestí. Kolbisko je 
ohradené a vysypané pieskom. V rohu sa týči veľký kus skaly, 
do ktorého rímsky pisár vytesáva nápis, ktorý má na tisícročia 
zvečniť pobyt vojsk na tomto území, ďaleko za hranicami 
Rímskej ríše. 

 „Mala by to byť kópia nápisu, ktorý je vytesaný na hradnej 
skale. Pred 19 storočiami sa tadiaľto prechádzali Rimania, za-
nechali tu stopu a my tú stopu pripomíname,“ dodal Michal 
Kňažek. 

www.pravda.sk 31.07.2015 
pomocná evidencia 1268/1/2015 
 
Počas rekonštrukcie jedinej prístupovej cesty na Ostrov 

platí pre motoristov a cyklistov dočasné dopravné značenie, 
vrátane svetelnej signalizácie. Chodcov preváža kyvadlová au-
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tobusová doprava, no vo vymedzených časoch a v nočných 
hodinách môžu cez most prejsť i sami. 

Prvé práce na moste sa začali 15. júna a o týždeň neskôr bol 
pohyb ľudí po ňom z bezpečnostných dôvodov výrazne obme-
dzený. Na komplikovanú dopravnú situáciu dohliadajú na 
každej strane mosta mestskí policajti. „Ide o úzku komuniká-
ciu, preto i napriek enormnej snahe všetkých zainteresovaných 
nie je možné počas rekonštrukcie zaistiť bezpečný pohyb pre 
všetkých a zároveň potrebný priestor na stavebnú činnosť,“ 
vysvetlil viceprimátor Ján Forgáč.   

Mesto od prvej chvíle, ako sa dozvedelo o termíne začiatku 
opravy mosta, konalo a na vlastné náklady zabezpečilo pre 
chodcov kyvadlovú dopravu. Autobus denne preváža ľudí od 
8.00 do 21.00 h v 15-
minútových interva-
loch od krytej plavár-
ne po križovatku 
k autokempingu na 
Ostrove a späť. Infor-
mácie o odchodoch 
autobusu sú  na oboch 
stranách mosta.  

Počas prestávok pre 
vodiča autobusu reguluje dopravu na moste polícia. To zna-
mená, že v časoch od 12.00 do 13.00 a od 17.00 do 18.00 h 
chodci môžu prejsť cez most. „O ich bezpečný prechod sa po-
stará polícia. Pre peších však riešime ďalšie alternatívy. Jed-
nou z možností je lodná doprava, ale aj pontónový most,“ 
uviedol primátor Richard Rybníček. 

Rekonštrukcia mosta potrvá podľa zhotoviteľa 7 mesiacov. 
„Keby začali až po prázdninách, nestihli by sme do budúceho 
leta otvoriť kúpalisko. Most by mal byť opravený 
a dobudovaný o dve lávky pre cyklistov a peších, vrátane 
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umiestnenia inžinierskych sietí k letnej plavárni, koncom aprí-
la 2016. Budeme mať dva mesiace na prevzatie stavby, kolau-
dáciu a spustenie kúpaliska,“ vysvetlil Richard Rybníček. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1145/1/2015 
 
Najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín za rok 

2015 vyhlásili  19. júna v sobášnej sieni MsÚ. Primátor 
mesta Richard Rybníček odovzdal navrhnutým žiakom 
pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta Trenčín za 
rok 2015. 

Kategória predmetové olympiády:  
Samuel Hríbik (ZŠ, Dlhé Hony) - 3. miesto 

v krajskom kole geografickej olympiády, v celosloven-
skom 14. mies-
to a cena deka-
na Fakulty prí-
rodných vied 
Univerzity 
Konštantína 
Filozofa Nitra 
za 100-
percentnú mo-
notematickú 
časť geografic-
kej olympiády, 1. miesto v okresnom kole fyzikálnej 
olympiády, 2. miesto v okresnom kole matematickej 
olympiády.  

Karin Krížovská  (ZŠ, Bezručova) - 3. miesto na kraj-
skom kole chemickej olympiády, 3. miesto krajského kola 
olympiády z anglického jazyka, najúspešnejšia žiačka ško-
ly, v Testovaní-9, ktoré napísala z oboch predmetov (ma-
tematika, slovenský jazyk) na 100 %.  
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Daniel Ševčík (ZŠ, Dlhé Hony) - 1. miesto v okresnom 
kole a 2. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády. 

Karolína Bystrická  (ZŠ, Dlhé Hony) - 2. miesto 
v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku 
v kategórii 1C – anglofóni.  

Maximiliana Muchová (ZŠ, Bezručova) - 3. miesto 
v krajskom kole olympiády nemeckého jazyka.   

Polina Sakharová (ZŠ, Hodžova) - 1.miesto 
v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku, v kategórii 
A3 (cudzojazyční žiaci).  

Kategória umelecké súťaže:  
Gréta Olexíková (ZŠ, Bezručova) - 3. miesto 

v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína 
Nikola Čechvalová (ZŠ, Východná) - 2. miesto 

v krajskom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky 
Maťko 

Natália Přibylová (ZŠ, Dlhé Hony) - 2. miesto v 
okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko, 1.miesto 
v krajskej súťaži v prednese rozprávky Zlatá podkova, 
zlaté pero, zlatý vlas a 2. miesto v rečníckej súťaži 
Rétorický Uhrovec na krajskom kole. 

Soňa Maradíková (ZŠ, Dlhé Hony) - 1. miesto 
v krajskom kole súťaže Slávik Slovenska. 

Kategória ZUŠ: 
Žiacky orchester bigband DOLLSBAND (ZUŠ škola 

K. Pádivého) - 1. miesto na celoslovenskej súťaži big 
bandov v Novákoch. 

Mária Novosadová (ZUŠ škola K. Pádivého) - 3. 
miesto celoslovenskej súťaže v hre na husliach s názvom 
„Husľové talenty Nižná 2015“. 

Kategória športové súťaže: 
Paulína Podoláková (ZŠ, Veľkomoravská) - 2. miesto 

na Krajskom kole v skoku do výšky. 
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Florbalové družstvo (ZŠ, Hodžova) – zisk titulu 
Majster Slovenska 

Nasťa Vrábelová (ZŠ, Hodžova) - 1. miesto v súťaži 
jednotlivcov v celoštátnom kole v gymnastickom 
štvorboji. 

Hádzanárky (ZŠ, Hodžova) - 6. miesto na 
Majstrovstvách Slovenska   

Hokejisti 9. roč. (ZŠ, Hodžova) -  zisk titulu Majster 
Slovenska 

 
Mimoriadne ocenenie: 
Detský spevácky zbor VÁŽKY (ZŠ, Dlhé Hony) - 

zlaté pásmo v krajskom kole súťaže  detských speváckych 
zborov Mládež spieva a strieborné na celoslovenskom 
kole. 

Mladí záchranári CO (ZŠ, L. Novomeského) - 1. 
miesto v krajskom 
kole, postup na 
Majstrovstvá SR. 

Bedminton 
družstvá – Viktó-
ria Žiaková, 
Martina Foltáno-
vá (ZŠ, Hodžova) 
- 2. miesto v kraj-
skom kole súťaže 

v bedmintone – družstvá.  
Fitnes mladšie dievčatá – Katarína Blašková (ZŠ, 

Veľkomoravská) - 2. miesto z Majstrovstiev Európy a 
strieborná medaila z Majstrovstiev sveta. 

Krasokorčuľovanie – Vladimíra Bičanovská (ZŠ, 
Hodžova) - prvá vicemajsterka na Majstrovstvách 
Slovenska v interpretačnom korčuľovaní, zlatá medaila na 

Mladí záchranári CO. 
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Veľkej cene v Nitre, sedem pohárových umiestnení. 
Kanoistika – Dominik Olexík (ZŠ, Hodžova) - 3. 

miesto na Majstrovstvách Slovenska v dlhých tratiach. 
Karate – Ema Pápištová (ZŠ, Veľkomoravská) - 1. 

miesto na Svetovom pohári v Hradci Králové v kata 
i v kumite, na Majstrovstvách Slovenska v kata 
3., v kumite 1. miesto a celkovo v Slovenskom pohári 
v kata i v kumite dvakrát 1. miesto. 

Mimoriadna detská osobnosť: 
Michal Staník (ZŠ, Kubranská) - najlepší matematik, 

programátor, geograf školy. Hoci je od deviatakov, 
s ktorými v súťažiach súperil, 
o rok mladší, vo výkonoch 
mnohých predbehol. V piatom 
ročníku totiž preskočil ročník 
a po prázdninách sa pridal 
k siedmakom. V tomto 
školskom roku sa zúčastnil 
všetkých matematických 
súťaží, do ktorých sa škola 
zapojila a v každej sa tešil 
z víťazstva. V krajskom kole matematickej olympiády 
získal 1. miesto, v celoslovenskej matematickej súťaži 
PANGEA získal 2. miesto. Rovnako úspešný bol aj na 
celoslovenskom kole logickej olympiády žiakov 
navštevujúcich triedy pre mimoriadne nadané deti. Aj tam 
bol v rámci Slovenska druhý.  

Výborný výkon podal v krajskom kole v programovaní 
stredoškolákov, kde skončil na 2. mieste a v krajskom kole 
v informatike získal 1. miesto. V krajskom kole 
geografickej olympiády skončil prvý.  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1158/1/2015 

Michal Staník 
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Nedeľné ráno 14. júna prinieslo smutnú správu: vo veku 83 

rokov zomrel MUDr. Július Činčár.  
Ako mladý posudkový lekár prišiel v roku 1964 rodák 

z Michaloviec Július Činčár do Trenčína. Lekárskej profesii sa 
tu aktívne venoval až do svojej osemdesiatky, ale pre mno-
hých Trenčanov je určite známy viac ako osobitý výtvarník. 
Bez preháňania možno povedať, že v jeho osobe odišla sku-
točná legenda trenčianskej výtvarnej scény. 

Lekár ľudských duší, to by mohla byť výstižná charakteris-
tika maliara Júliusa Činčára. Fascinovalo ho divadlo sveta, 

pestré javisko nikdy ne-
končiacich príbehov, 
navzájom poprepleta-
ných osudov a vzťahov. 
Každý jeho obraz skrý-
va aspoň náznak príbe-
hu a vždy tiež láskavý 
pohľad na svet, posol-
stvo pre život.  

Jeho nezameniteľný 
rukopis zanechal trvalú stopu všade, kde sa jeho obrazy obja-
vili. Jeho fyzická prítomnosť nám bude chýbať, ale zostávajú 
jeho obrazy, večnou človečinou rozvoniavajúce pohladenia 
duše.  

Pre Júliusa Činčára sa opona na javisku tohto sveta symbo-
licky zavrela poslednou rozlúčkou v piatok 19. júna. Každé 
lúčenie je smutné a bolestné, verím však, že smútok rýchlo 
vyprchá - slnko na obrazoch Júliusa Činčára je oveľa silnejšie 
ako slzy. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1172/1/2015 
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Mesto Trenčín priznalo nárok na náhradné bývanie dvad-
siatim siedmim nájomcom v domoch, ktoré boli reštituované 
pôvodnými vlastníkmi. Do konca roku 2016 má povinnosť im 
ho zabezpečiť. Už vie, ako na to. Postup odsúhlasilo mestské 
zastupiteľstvo.  

„Sme určite jediná samospráva, ktorá občanom, ktorí majú 
nárok na pridelenie náhradného nájomného bytu, dáva mož-
nosť, aby si sami vybrali lokalitu, v ktorej budú bývať. Nebu-
de to diktát, ale ich slobodná vôľa,“ povedal na mestskom za-
stupiteľstve 2. júla autor návrhu na postup pri riešení náhrad 
za reštituované byty viceprimátor Ján Forgáč. 

Princíp je v tom, že občania si sami vyhľadajú už postave-
ný a skolaudovaný náhradný byt. Mesto ho kúpi do svojho 
vlastníctva za štátom poskytnutú dotáciu. Žiadosť o jej po-

skytnutie  podá 
mesto, posúdi a 
schváli ju Okresný 
úrad Trenčín a Mi-
nisterstvo dopravy, 
výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR 
ju poskytne mestu. 
Až po schválení 
zmluvy o dotácii 

medzi štátom a mestom nadobudne účinnosť kúpna zmluva 
medzi mestom a predávajúcim. Zakúpený byt bude následne 
po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve oprávnenému ná-
jomcovi poskytnutý do nájmu. 

Ján Forgáč sa osobne stretol s oprávnenými nájomcami aj s 
ich zástupcami z celého Slovenska. „Náš návrh odmenili po-
tleskom. Ide o skvelý príklad toho, ako sa s participáciou mes-
ta prihliada na potreby ľudí. Som rád, že sa ten proces začal a 
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prichádzajú k nám prví oprávnení nájomcovia,“ ocenil prácu 
svojho zástupcu primátor mesta Richard Rybníček. 

Nakoľko sa dá očakávať, že počas prázdnin budú podávané 
žiadosti oprávnených nájomcov, dohodli sa mestskí poslanci 
na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
10. augusta. Jeho obsahom bude najmä schvaľovanie týchto 
žiadostí a prevodov. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1272/1/2015 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na zasadnutí 2. 

júla. Program mal 21 bodov. Rokovanie trvalo s krátkou pre-
stávkou necelé tri hodiny.  

O finančnej situácii mesta informoval primátor Richard 
Rybníček. „Výška záväzkov k 31. máju 2015 predstavuje 
16,92 mil. eur, čo je 305 eur na jedného obyvateľa. Je to po-
kles dlhu o 57 percent oproti stavu k 31. decembru 2010.“  

Bežné výdavky boli do konca mája 2015 čerpané vo výške 
10,9 mil. eur, čo predstavuje 36,9 percenta rozpočtovaných 
bežných výdavkov na tento rok. Kapitálové výdavky boli 
čerpané vo výške 0,2 mil. eur, čo je 7,4 percenta 
rozpočtovaných kapitálových výdavkov.  

Výdavkové finančné operácie vo výške takmer 4,8 milióna 
eur boli čerpané na splátky prijatých úverov a záväzkov z 
minulých rokov. Celková suma dlhu Mesta Trenčín 
definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách k 31. máju 
2015 je 44,58 percenta, pričom zákonná maximálna možná 
miera zadlženosti je 60 percent. 

Poslanci schválili zmeny v rozpočte na tento rok. Peniaze 
presúvali podľa aktuálnych potrieb v rámci jednotlivých 
investičných akcií a v rámci mestských častí. Odsúhlasili aj 
nové investičné akcie, napr. vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu Mierového námestia, 
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rekonštrukcia šatní zimného štadióna Pavla Demitru, 
vybudovanie betónovej zásteny pri smetných nádobách na 
Soblahovskej ulici, rekonštrukcia sadrokartónového podhľadu 
v MŠ Stromová, rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej 
ulici.  

Odhlasovali aj 1150 eur na kastráciu problémových 
túlavých mačiek. Ich umiestnenie v karanténnej stanici nie je 
možné. Preto v rámci prevencie pred premnožením budú 
odchytené, kastrované a pustené. 

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1278/1/2015 
 
 
Kúsok pod starým cestným mostom pri Váhu otvorili 31. 

júla ďalšiu kamienkovú pláž. O jej vznik sa zaslúžili dobro-
voľníci z Centra environmentálnych aktivít (CEA), pomohla 
podpora verejnosti. 

O Zátoku pokoja pod hrádzou pri starom cestnom moste sa 
dobrovoľníci starajú už dlhodobo. Do tohto verejného priesto-

ru pri vode priamo v centre 
mesta pribudla  na konci 
júna  prvá kamienková pláž. 
Členovia neformálnej sku-
piny „Ľudia zo zátoky“ sa 
rozhodli rozšíriť svoje dob-
rovoľnícke aktivity aj na 
priestor v jej tesnom sused-
stve.  

Ich projekt „Zátoka v meste“ získal v grantovom programe 
nadácie Orange „Šanca pre náš región“ podporu 2250 eur. 
Ako jeden z 10 najlepších projektov postúpil zároveň do onli-
ne hlasovania verejnosti, ktoré s veľkým náskokom vyhral 
a získal ďalších 500 eur. 



190 

 

Myšlienkou projektu je skultúrnenie územia medzi cestným 
mostom a Zátokou pokoja. Pracovný workshop s inštaláciou 
lavičiek, maľovaním značenia a čistením areálu sa uskutočnil 
vo štvrtok 30. júla, otvorenie novej pláže o deň neskôr.   

Info 31.07.2015 
pomocná evidencia 1287/1/2015 
 
Takmer sedemdesiat rokov je jej vášňou pešia turistika. 

Trenčianka Marta Trebatická  oslávila 10. augusta deväťde-
siatku. Je držiteľkou viacerých ocenení vrátane Zlatého odz-
naku Klubu slovenských turistov. Aj v súčasnosti organizuje 
turistické trasy pre ve-
rejnosť a nedeľné vy-
chádzky v okolí Tren-
čína. 

Kedy ste v sebe ob-
javili turistku? 

„Keď som mala 22 
rokov,  prišla som 
o dve deti. Povedali 
sme si s manželom, že 
si potrebujeme nájsť nejakú aktivitu. Už pri prvej túre 
z Mníchovej Lehoty na Inovec sme stretli ďalších turistov, ku 
ktorým sme sa pripojili. Už takmer 70 rokov som spätá 
s horami.“ 

Vyrátal som si, že už 50 rokov ste aktívnou cvičiteľkou 
turistiky. Ako sa dá cvičiť turistika? Človek si myslí, že si 
jednoducho obuje vhodnú obuv a vykročí... 

„Aj nás v mladších rokoch starší cvičitelia učili, ako sa 
orientovať podľa mapy, poznávať súradnice, turistické značky, 
prírodu... A vedomosti som si dopĺňala aj sama. Doteraz vybe-
rám turistické trasy väčšinou podľa mapy.“  

Marta Trebatická 
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Venovali ste sa aj deťom ako vedúca turistického oddie-
lu mladých, organizovali ste pre nich letné tábory, preteky 
turistickej zdatnosti a ďalšie aktivity. Ako si na to obdobie 
spomínate? 

„Pätnásť rokov som viedla turistický oddiel mládeže na 7. 
Základnej škole v Trenčíne. Prekrásne roky. Teraz, keď som 
oslavovala v Opatovej nad Váhom deväťdesiatku, prišli mi 
niektorí blahoželať a mne vyhŕkli slzy. Moje deti, ktoré majú 
dnes okolo päťdesiatky...“ 

Ako sa dnes žije slovenským turistom? 
„Napríklad v 60. rokoch turisti dostávali sme podporu a do-

tácie, ale dnes chcú z centra, aby sme peniaze z členských prí-
spevkov zasielali tam. A čo nám zostane na činnosť? Nemám 
nič proti vrcholovému športu, chodím na hrob Pavla Demitru, 
teším sa, keď trenčianski chlapci dovezú do Trenčína Stanley-
ho pohár. Turistika je však úplne mimo záujmu. V tých 60. 
rokoch sme išli na trojtýždňový pochod na Duklu a vtedajší 
Okresný výbor ČSZTV nám zaplatil diéty, nocľahy i cestu 
späť... Ale neplačeme, stále sme aktívni. O dva týždne ideme 
napríklad na Kráľovu studňu, aj keď si veľkú časť zaplatíme 
sami. Mrzí ma, Trenčín sa k turistike správa macošsky. Ešte 
šťastie, že v niektorých okolitých obciach sú stále nadšení 
a obetaví organizátori.““ 

Dvadsať rokov aktívne pracujete v Klube slovenských 
turistov, ale dlho ste sa starali o manžela pripútaného na 
lôžko... 

„Jedenásť rokov to trvalo, ale stále som chodila na túry. 
Kolega Karol Smržík, voláme ho tatko, mi ráno zapískal pod 
oknom, ja som už bola pripravená s ruksakom na chrbte, 
o šiestej ráno už sme boli na Hájnici v Trenčianskych Bohu-
slaviciach. A o ôsmej som už stála pri posteli a vymieňala 
manželovi plienky.“ 
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Spomínali ste svoje najkrajšie roky, keď ste viedli turis-
tický oddiel mladých. Dnešná mládež má iné priority, iný 
životný štýl. Je ťažké ich pritiahnuť k turistike? 

„Tí, ktorí chodia s nami, majú veľmi blízky vzťah k turisti-
ke a prírode. Naučili sa zbierať bylinky, vyznajú sa v mapách, 
sú vyspelejší ako generácie pred nimi. A naháňajú nás, každá 
trasa im je krátka. Lenže to sú jednotlivci. Celkovo sú dnešné 
deti iné ako kedysi. Majú iné záujmy a turistika ich vôbec ne-
láka. Mrzí ma – sledujem to aj vo svojom okolí – že majú 
značné rezervy aj v slušnom správaní.“ 
Ľudia sa menia, ale ako vášnivý hubár vidím, že sa me-

nia aj lesy, príroda. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch ide 
o jej devastáciu. Vnímajú to turisti rovnako? 

„Musím s vami súhlasiť. Keď ideme cez niektoré oblasti po 
dlhšom čase, stáva sa, že tú krajinu nepoznávam. Kde sú tie 
krásne stromy, kde sú tie štíhle jedle? Človek kráča rúbani-
skom a je mu smutno pri srdci. Čo sa stalo napríklad 
s Krásnou dolinou – úplne stratila svoj pôvodný charakter, vy-
rástli tam chaty...“ 

Váš prípad dokazuje, že aktívny pohyb podporuje dlho-
vekosť, kondíciu, zdravie. Súhlasíte so mnou? 

„Som o tom presvedčená. Cítim, že mám stále mladého du-
cha. Nikdy sa nesťažujem, ak ma niečo pobolieva. A vôbec - 
ako môžem zostarnúť, keď som stále medzi mladými?“ 
Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by sa chceli aktívne ve-

novať turistike? 
„Striedmo žiť a pohyb, pohyb, pohyb! To je prvoradé. 

Nech začnú krátkymi 5-kilometrovými trasami, týždeň chodia 
po Brezine, aby sa im rozhýbali kĺby. Postupne môžu trasy 
predlžovať, najskôr do Soblahova a neskôr do Mníchovej Le-
hoty a odtiaľ po červenej alebo zelenej značke na Inovec. Tak 
som začínala aj ja.“ 

A keby sa chceli pridať do kolektívu turistov? 
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„Na pošte máme vývesku nášho Klubu slovenských turis-
tov TTS Trenčín, kde každý týždeň informujeme o čase 
a plánovanej trase. Stačí, keď záujemca príde medzi nás. 
Veľmi radi privítame každého nováčika.“ 

Máte ešte aj v deväťdesiatke nejaké turistické sny a cie-
le? 

„Každoročne chodievame do Tatier, práve sa tam opäť 
chystáme. Čaká ma desiaty výstup z Kežmarských žľabov na 
chatu Plesnivec, je to výška 1290 metrov. Málo ľudí tam cho-
dí, ale je to nádherné miesto. Verím, že k nej vyjdem. Držte 
mi palce. Hľadám nejaký veľký starý kľúč, chcem chatu sym-
bolicky zamknúť. Už tam nikdy viac nepôjdem. Do Tatier áno, 
ale do takých výšok sa už nevyberiem.“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1383/1/2015 
 
Po zrážke dvoch športových lietadiel vo štvrtok 20. augusta 

pri obci Červený Ka-
meň v okrese Ilava pre-
viezli do Fakultnej ne-
mocnice (FN) v Tren-
číne  štyroch ľudí. Ako 
TASR informovala 
Alena Šmatláková zo 
sekretariátu nemocnice, 
všetci zranení sú pri 
vedomí a komunikujú.  

„Momentálne prebieha diagnostický proces, takže sa ne-
vieme zatiaľ vyjadriť k rozsahu ich zranení. Malo by ísť však 
o ľahšie poranenia,“ povedala.  
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Nehoda dvoch športových lietadiel si vyžiadala sedem obe-
tí. Podľa Juraja Gyenesa z Leteckého a námorného vyšetro-

vacieho útvaru 
ešte nie je známa 
presná príčina 
nehody. Ako ďa-
lej uviedol, pri 
nácviku hromad-
ného zoskoku na 
sobotňajší letec-
ký deň na letisku 
v Slávnici prav-
depodobne jedno 

z lietadiel prudko kleslo, a tak došlo k zrážke.  
„V prvom lietadle zahynula dvojčlenná posádka, všetkým 

parašutistom sa ale podarilo vyskočiť. V druhom zahynula tiež 
dvojčlenná posádka a traja parašutisti,“ povedal Juraj Gyenes. 

Podľa informácií TASR by už nikto nemal byť nezvestný. 
Všetky záchranné zložky sú sústredené na futbalovom štadió-
ne v obci Červený Kameň. Na mieste zasahuje vyše 30 hasi-
čov. Z toho 20 je profesionálnych z Dubnice nad Váhom a 
Trenčína. Jedenásť dobrovoľníkov je z Mikušoviec a Červe-
ného Kameňa. Na miesto nehody smeroval aj vrtuľník letky 
ministerstva vnútra. K nehode boli vyslané aj tri posádky Vr-
tuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE.  

„Ako prvá letela na pomoc posádka zo strediska Trenčín. 
Následne boli privolané aj vrtuľníky zo strediska Žilina a Ban-
ská Bystrica, ktoré sú vybavené palubným navijakom do ťaž-
ko prístupného terénu,“ informovala Zuzana Turočeková z 
AIR -TRANSPORT EUROPE. 

Žilinský vrtuľník s posádkou podľa nej lokalizoval miesta, 
kde sa lietadlá nachádzali a do terénu k jednému z lietadiel vy-
sadil lekára. Na mieste v tom čase zasahovali hasiči. Vrtuľník 

V blízkosti miesta pádu. 
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z Trenčína poskytol rýchly prevoz veliteľovi zásahu medzi 
miestom nehody a letiskom Slávnica. Všetky tri vrtuľníky ne-
skôr pristáli na ihrisku v obci Červený Kameň.  

„Pred niekoľkými minútami vzlietla banskobystrická po-
sádka späť na svoje stredisko. Vrtuľníky zo Žiliny a Trenčína 
ostávajú do odvolania na ihrisku pre prípad potreby ich zása-
hu,“ dodala. 

Na miesto už dorazil prezident HaZZ Alexander Nejedlý. 
Odcestoval tam aj minister zdravotníctva Viliam Čislák. K 
zrážke dvoch športových lietadiel došlo pred pol desiatou pri 
Červenom Kameni v okrese Ilava. Podľa prvých informácií sa 
jedno lietadlo zrútilo do ťažko prístupnej oblasti sedla Chotuč 
a druhé asi dva kilometre od obce Červený Kameň.  

www.teraz.sk 20.08.2015 
pomocná evidencia 1386/1/2015 
 
Predstavitelia Matice slovenskej, Trenčianskeho samo-

správneho kraja (TSK), samospráv, spoločenských organizácií 
a obyvatelia 

Trenčína si 
v stredu 26. au-
gusta na Evanje-
lickom cintoríne 
v Trenčíne piet-
nou spomienkou 
pripomenuli mat-
ku Ľudovíta Štú-
ra Annu Štúro-
vú, rodenú Mi-

chalcovú. Od jej úmrtia  uplynulo práve 26. augusta 162 ro-
kov. 

Spomienka sa konala pri obnovenom hrobe Anny Štúrovej 
pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra.  
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„S myšlienkou obnovenia hrobu matky Ľudovíta Štúra pri-
šiel Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, podľa kto-
rého by to mohla byť jedna z aktivít v rámci Roku Ľudovíta 
Štúra,“ konštatovala Miroslava Mazánová, vedúca oddelenia 
kuôtúry TSK. 

Podľa predsedníčky MO Matice slovenskej v Trenčíne Ja-
ny Polákovej hrob Anny Štúrovej zrenovovala naposledy 
v roku 1932 Živena a po takmer storočí bol schátraný. „Keď 
sme boli pri hrobe v januári pri príležitosti narodenia Anny 
Štúrovej, boli sme nemilo prekvapení, v akom je hrob stave. 
Od roku 1932 sa na ňom nič nespravilo. To ma podnietilo 
k tomu, aby som iniciovala obnovenie hrobu matky Ľudovíta 
Štúra,“ povedala Jana Poláková. 

Ako dodala, celková suma na obnovu sa pohybovala na 
úrovni 1300 eur, finančne na ňu prispeli TSK, Matica sloven-
ská, Slovenská národná strana (SNS) a niekoľko ďalších spon-
zorov. „Hrob sa už nakláňal, prepadal, a tak potreboval radi-
kálnu opravu,“ zdôraznila predsedníčka trenčianskej Matice 
slovenskej.  

„Je smutné, že hrob matky nášho velikána a kodifikátora 
spisovnej slovenčiny tak dlho chátral. Som rád, že sme mohli 
prispieť k jeho obnove a teší ma to o to viac, že sa tak stalo v 
roku, v ktorom si pripomíname 200. výročie jeho narodenia,“ 
konštatoval predseda SNS Andrej Danko. 

Anna Štúrová žila s manželom Samuelom Štúrom 
v Uhrovci až do jeho smrti v roku 1951. Potom musela uvoľ-
niť učiteľský byt pre nového učiteľa a presťahovala sa 
k príbuzným do Trenčína. Bývala na predmestí spolu s dcérou 
Karolínou. Zomrela 25. augusta 1853 vo veku nedožitých 63 
rokov, pochovali ju o dva dni neskôr na starom evanjelickom 
cintoríne v Trenčíne.  

www.teraz.sk 26.08.2015 
pomocná evidencia 1402/1/2015 



197 

 

 
Ľudí z Juhu najviac trápia problémy s parkovaním. Miest je 

málo a parkovanie je problematické. Okrem toho nie sú spo-
kojní napríklad so stavom detských ihrísk a hlavnej príjazdo-
vej cesty. Na konkrétne otázky ľudí a aj súvislosti medzi té-
mami sme sa spýtali jedného z poslancov mestskej časti Juh 
Petra Hoštáka. 

Najviac ľudí stále spomínalo problém s parkovaním na 
sídlisku. 

„Statická doprava na Juhu je jedným z najväčších problé-
mov. V rámci možností podnikáme kroky na aspoň čiastočné 

zlepšenie. Obmedzuje 
nás však vedomie toho, 
že nikto nechce urobiť 
z Juhu sídlisko, kde 
namiesto trávnikov vy-
rastajú parkoviská.“ 

Aké kroky pre 
zlepšenie robíte? 

„V tomto roku sú 
schválené peniaze na vybudovanie nových parkovacích miest 
pri športovom areáli Základnej školy Novomeského. Pripravu-
jeme tiež dva projekty, vďaka ktorým vzniknú desiatky no-
vých miest na Saratovskej ulici a v blízkosti materskej školy 
na Šafárikovej. Nové miesta budujeme na častiach, ktoré síce 
zelené sú, ale nie je to kvalitná mestská zeleň. Sú to skôr ne-
využité miesta popri plotoch a cestách. Touto cestou chceme 
pokračovať.“ 

Zo Šafárikovej ulice sa nedá prejsť na Novomeského. 
Ľudia sa pýtajú, či by prepojenie ulíc nebolo pre sídlisko 
výhodné. 

„Mám obavu, že tento nápad sa nedá technicky zrealizovať 
– toto si overím u mestského architekta. V každom prípade, 
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takéto riešenie by malo určité výhody – napríklad pre MHD, 
ktorú by sme možno mohli zokruhovať a nemusela by sa otá-
čať na Saratovskej. Na druhej strane by sme tým zaťažili hlu-
kom ľudí a školu v blízkosti miesta.“ 
Ďalším veľkým problémom sú podľa ľudí rozbité det-

ské ihriská, pracujete na tom? 
„Tento rok sme schválili zvýšenie rozpočtu tak, aby na 

údržbu ihrísk v rámci mesta bolo vyčlenených 60 tisíc eur, čo 
je viac ako za celé uplynulé volebné obdobie. Po zmapovaní 
jestvujúceho stavu sme zistili, že ihrísk je na sídlisku až 55. 
Preto s ľuďmi chceme vybrať tie, ktoré majú najväčší poten-
ciál a sú rovnomerne rozmiestnené. Na jedenástich ihriskách 
sa vykonáva základná údržba – nátery, údržba zelene, doplne-
nie pieskovísk, oprava poškodených prvkov. V rozpočte sú za-
tiaľ prostriedky aj na kúpu aspoň niekoľkých nových prvkov – 
tieto sú však finančne nákladné.“ 

Jedinou únikovou cestou je podľa ľudí pri záplavách, 
požiari alebo ďalších nebezpečných situáciách kruhový ob-
jazd. Prejsť môžu vraj len Partizánskou, ktorá nie je 
vhodná pre vozidlá a už vôbec nie pre MHD. 

„Budeme komunikovať so správcom komunikácie 
a informovať sa o tom, aké vysoké je riziko, podľa toho zvá-
žime ďalší postup.“ 

Pracujete v súčasnosti ešte na niečom ďalšom? 
„Dobudovali sme chodníky, ktoré končili priamo v tráve 

alebo na niektorých miestach úplne chýbali. Na niektoré ďal-
šie robíme projektovú dokumentáciu. Pripravuje sa aj vybudo-
vanie nových priechodov pre chodcov.“ 

www.sme.sk 26.08.2015 
pomocná evidencia 1403/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) musí zaplatiť takmer 

polmiliónovú pokutu za chyby pri verejnom obstarávaní pri 
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výstavbe terajšej budovy TSK ešte v roku 2006. Rozkladová 
komisia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) potvrdila roz-
hodnutie o pokute, ktoré vydal ÚVO koncom februára tohto 
roku. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku podal kraj na súd 
žalobu proti rozhodnutiu rozkladovej komisie. Zároveň však 
podpísali splátkový kalendár, na základe ktorého bude TSK 
splácať pokutu do leta roku 2018.  

„Mrzí nás, že sme dostali rozhodnutie o potvrdení pokuty 
spred desiatich rokov, kedy bola podpísaná zmluva na výstav-
bu nového sídla TSK. Museli sme podpísať splátkový kalen-
dár, pretože ak by sme takmer 500 tisíc eur zaplatili jednora-
zovo, TSK by musel obmedziť poskytovanie niektorých slu-
žieb v rámci svojich kompetencií,“ skonštatoval Jaroslav Baš-
ka. 

Ako dodal, ak súd rozhodne v neprospech kraja, osobne 
podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. „Je to na-
ozaj veľká čiastka, za 500 tisíc eur by mohol TSK urobiť veľ-
mi veľa pre svojich obyvateľov. Či už sú to cesty, sociálne ve-
ci, školstvo, zdravotníctvo. Uvidíme, ako to dopadne na súde,“ 
doplnil predseda TSK. 

ÚVO vydal 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým uložil 
TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že dňa 5. januára 
2006 uzavrel Zmluvu o dielo s vybratým uchádzačom 
v zmluvnej cene 9,928 milióna eur na administratívnu budovu 
TSK metódou priameho rokovacieho konania bez zverejnenia, 
a to bez splnenia podmienky pre jeho použitie.  

„Pokuta bola na základe rozkladu podaného TSK potvrdená 
druhostupňovým správnym orgánom. V tomto prípade ide 
o najvyššiu pokutu uloženú samosprávnemu kraju. Na spláca-
nie tejto pokuty bol dohodnutý splátkový kalendár, pričom 
ÚVO už eviduje prvú splátku zo strany TSK,“ priblížil hovor-
ca ÚVO Ján Mažgút. 
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ÚVO uložil pokutu už v roku 2006, kraj sa voči nej odvolal 
a druhostupňový odvolací orgán v roku 2008 pokutu zrušil. Po 
opätovnom prešetrení prípadu na základe expertíz a posudkov 
vydal ÚVO v septembri 2010 nové rozhodnutie o pokute. TSK 
sa voči nej opäť odvolal. ÚVO si následne od TSK vyžiadal 
správu a prehľad o investičných akciách schválených kraj-
ským parlamentom.  

Zmluvu o výstavbe sídla Úradu TSK podpísal bývalý šéf 
TSK Štefan Štefanec v roku 2006 už po regionálnych voľ-
bách a len pár dní pred nástupom vtedajšieho predsedu TSK 
Pavla Sedláčka. Argumentoval časovou tiesňou a hrozbou 
poškodenia základovej dosky budovy, ktorá mala pôvodne 
slúžiť ako dom štátnej správy.  

www.teraz.sk 31.08.2015 
pomocná evidencia 1411/1/2015 
 
Trenčania vedia byť trpezliví aj tolerantní, no zároveň chcú 

poznať odpovede na svoje oprávnené otázky. Modernizácia 
železničnej trate zasiahla veľké územie mesta a do značnej 

mieri kompliku-
je život obča-
nov.  

Obyvatelia 
Sihote sa často 
pýtajú na proti-
hlukovú stenu. 
Hlavne v noč-
ných hodinách 
je hlučnosť ne-
únosná. Ľubo-

mír Mitas zo Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) tvrdí, že 
súčasný stav v železničnej stanici vo vyhotovovaní ochran-
ných prvkov proti hluku je v súlade so schválenou projektovou 

Výstavba nového železničného mosta v septembri 2015. 
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dokumentáciu. Aj ŽSR však registrujú sťažnosti Trenčanov na 
hluk a ich požiadavky na dobudovanie protihlukových bariér. 

 „V spolupráci s ministerstvom dopravy a Útvarom vedú-
ceho hygienika rezortu v Žiline uskutočníme v dohľadnom ča-
se meranie hluku v danej oblasti. Na základe výsledkov roz-
hodneme o ďalšom postupe pri výstavbe protihlukových ba-
riér,“ uviedol Ľ. Mitas s tým, že merania budú robiť aj po 
ukončení prác v celom úseku trate, teda od Zlatoviec až po 
Trenčiansku Teplú.  

Nevylúčil realizáciu ďalších protihlukových stien, resp. 
iných stavebno-technických úprav. „Modernizáciou železnice 
došlo k posunu koľajiska smerom od obytnej zóny a pri stavbe 
boli použité nové progresívne prvky za účelom zníženia nega-
tívnych vplyvov železničnej dopravy na okolie,“ zdôraznil Ľ. 
Mitas.  

Komfort bývania ľudí na Hodžovej ulici narúša aj intenzív-
ne osvetlenie zo stožiarov. Podľa Ľubomíra Mitasa zo ŽSR aj 
v tomto prípade ide o štandardné riešenie, ktoré zohľadňuje 
požiadavky slovenských technických noriem, resp. implemen-
tovaných smerníc a nariadení Európskej komisie.  

„Na podnet obyvateľov Hodžovej ulice sme reagovali už 
v minulosti, pričom zo strany zhotoviteľa došlo 
k viacnásobnému zabezpečeniu optimalizácie nastavenia 
osvetlenia. Sme si vedomí, že najkritickejšie miesta v intenzite 
osvetlenia sú nezakryté časti nástupišťa č.2 a č.3. Po celkovom 
ukončení prác v železničnej stanici Trenčín a pred odovzda-
ním osvetlenia do správy ŽSR vykoná zhotoviteľ stavby záve-
rečnú optimalizáciu nastavenia osvetľovacích telies,“ ubezpe-
čuje Ľ. Mitas. 

Trenčania pozorne sledujú i termíny dokončenia jednotli-
vých čiastkových stavieb modernizácie železnice. Podchod 
Billa mal byť ukončený v auguste 2015 a sprevádzkovaný v 
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septembri 2015. Na začiatku augusta bol terén nedotknutý sta-
vebnou činnosťou.  

Hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková hovorí, že práce na 
podchode pri Bille sa začnú až po spustení cestnej premávky 
v podjazde na ulici Pred poľom. „Na stavbe sa vyskytli kom-
plikácie a nepredvídané okolnosti, ktoré sme nemohli pred za-
čatím prác predpokladať. V súčasnej dobe zaznamenávame 
časové sklzy na niektorých objektoch stavby, ktoré boli zaprí-
činené viacerými nepredvídateľnými faktormi v závislosti od 
povahy a technickej náročnosti, konštrukčných vlastností, 
umiestneniu a pod. Ide predovšetkým o zle vytýčené inžinier-
ske siete, čelili sme povodni, museli byť prepracované projek-
tové dokumentácie mostov z dôvodu zmeny seizmicity 
a podobne,“ uviedla.  

ŽSR komunikovali so zhotoviteľom stavby o predĺžení le-
hoty výstavby z objektívnych príčin, resp. tzv. vyššej moci. 
„Uvedomujeme si, že aj v prípade podchodu pri Bille bude 
v záujme dodržania harmonogramu uvedenia podchodu do 
prevádzky nutné zaviesť mimoriadne opatrenia v podobe zvý-
šeného nasadenia výrobných kapacít a celkovej intenzity sta-
vebnej výroby,“ dodala M. Pavlíková. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1431/1/2015 
 
 
Mesto Trenčín v rámci prípravy plánu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta realizovalo v druhej polovici mája 
a začiatkom júna kvalitatívny prieskum názorov obyvateľstva. 

Dotazníkom oslovilo 2 tisíc náhodne vybraných 
trenčianskych domácností s návratnosťou 41,3 percenta, čo 
znamená, že dotazníky vyplnilo a odovzdalo 826 
respondentov.  

Cieľom prieskumu bolo zistiť štruktúru, zvyklosti a návyky 
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občanov, ako aj ich vnímanie mesta a kvality života v ňom.  
Otázky boli zamerané na oblasti dopravy, bývania, práce, 
životného prostredia, bezpečnosti, služieb mesta a ďalšieho 
rozvoja mesta.   

„To, čo ukázali doterajšie analýzy a workshopy v rámci 
procesu Trenčín si Ty, potvrdil aj uskutočnený prieskum. 
Trenčín má dobrú východiskovú pozíciu pre zvrátenie 
nepriaznivého demografického vývoja,“ hovorí špecialistka 
pre strategický rozvoj mes-
ta útvaru hlavného architekta 
Renáta Kaščáková. 

Trenčín má podľa jej slov 
veľký, doteraz slabo využitý 
potenciál hneď v niekoľkých 
oblastiach a podľa výsledkov 
prieskumu ich silne vnímajú 
aj samotní občania mesta.  

Trenčín považujú za jedinečný, sú relatívne spokojní 
s prácou i terajším bývaním, vo voľnom čase najviac preferujú 
aktívny šport a záhradkárčenie a viac ako polovica opýtaných 
by privítala sieť cyklotrás pre bezpečný pohyb po meste. 
Kompletné výsledky prieskumu sú obsiahnuté v Správe 
o výsledkoch prieskumu, ktorá je dostupná na útvare hlavného 
architekta i na webstránkach www.trencinsity.sk 
a www.trencin.sk.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1440/1/2015 
 
Trenčania pociťujú potrebu budovania kapacít siete 

sociálnych služieb a privítali by rozšírenie pozornosti na túto 
oblasť.  

V meste Trenčín žije až 17 percent ľudí v poproduktívnom 
veku. Priemerný vek obyvateľov mesta presahuje 44 rokov a 

Renáta Kaščáková 
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zároveň je tu vysoký počet ľudí, ktorí dosiahnu dôchodkový 
vek v horizonte 10 rokov. V kombinácii s akútnym 
nedostatkom mladších ročníkov v reprodukčnom veku ide 
o alarmujúce riziko prestarnutia, ku ktorému mesto Trenčín 
s určitosťou o 10 rokov dospeje, ak nepodnikne nič pre 
zvrátenie tohto stavu. Dôchodcov bude pribúdať a na 
zabezpečenie reprodukcie nebude dostatok mladej generácie. 

Z naznačeného vývoja možno očakávať, že už v krátkej 
budúcnosti bude rapídne stúpať tlak na poskytovanie 
sociálnych služieb a infraštruktúry pre osoby tzv. tretieho 
veku.  

Trenčín tak kopíruje všeobecný trend starnutia 
v porovnateľných mestách a pre jeho ďalší rozvoj bude 
kľúčovým spôsob, akým zabojuje v konkurencii ostatných 
miest Slovenska o pritiahnutie nových obyvateľov.  

Pripravovaný plán rozvoja mesta musí teda určiť stratégiu, 
ako sa o to bude usilovať. Prvá verzia určená 
na pripomienkovanie bude pripravená v septembri. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1441/1/2015 
 
Počas nedele 2. augusta 2015 prekonal Trenčiansky hrad 

rekord v dennej návštevnosti. Navštívilo ho až 1295 platiacich 
návštevníkov. Išlo o bežný deň, v ktorom sa nekonalo na hrade 
žiadne podujatie. V  priemere sa počas bežnej prevádzky 
návštevnosť hradu pohybuje okolo 650 až 800 návštevníkov 
denne. Návštevnosť vzrástla aj medziročne. Napríklad v júli 
2014 hrad navštívilo 16 131 platiacich návštevníkov, počas 
rovnakého obdobia 2015 to bolo 18 947 návštevníkov.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1443/1/2015 
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V medzinárodnom rebríčku rezervačného portálu Hotel.de 
zostaveného na základe hodnotenia dvoch miliónov 
hotelových hostí sa stal Hotel Elizabeth v Trenčíne víťazom 
kategórie Hotel s najlepšími službami pre zákazníka. Podľa 
tohto rebríčka sú hotely na Slovensku najčistejšie v Európe. 
Prvé Slovensko získalo 8,75 bodu na desaťstupňovej škále, 
druhé Bulharsko 8,70 bodu a tretie Švajčiarsko 8,66 bodu. 

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 1445/1/2015 
 
Do rekonštrukcie troch mestských materských škôl inves-

tovalo mesto Trenčín v letných mesiacoch takmer 42 tisíc eur. 
Na jednej materskej škole mesto opravilo strechu, v ďalšej 
stropy, umyvárne 
a toalety a v tretej 
aj v spolupráci 
s niektorými ro-
dičmi dostali novú 
tvár umyvárne. 

Ako informova-
la hovorkyňa Tren-
čína Erika Ságová, 
do rekonštrukcie 
strechy materskej školy na Medňanského ulici investovalo 
mesto takmer 28 tisíc eur, nové stropy, umyvárne a toalety MŠ 
Stromová na Sídlisku noviny zrekonštruovalo mesto za viac 
ako 36 tisíc eur.  

V materskej škole J. Halašu na Sídlisku juh sa mestu aj 
v spolupráci s rodičmi podarilo počas leta zrekonštruovať 
v dvoch triedach umyvárne. Mesto do projektu v celkovej 
hodnote 4500 eur prispelo 3000 eurami, tamojšie združenie 
rodičov investovalo z dvoch percent daní ďalších 1500 eur. 

V MŠ na Stromovej ulici sa rekonštruovali umyvárne a toalety. 
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Zároveň sa rodičia podieľali prácami na rekonštrukcii bezplat-
ne. 

V Trenčíne je v súčasnosti 16 materských škôl, do ktorých 
chodí približne 1560 detí.  

www.teraz.sk 08.09.2015 
pomocná evidencia 1466/1/2015 
 
Z depozitu Trenčianskeho múzea zmizol obraz Ženy pod 

krížom, ktorého hodnota je vyššia ako 50 tisíc eur. Vzácne 
dielo namaľoval Miloš Alexander Bazovský koncom 30. ro-
kov minulého storočia, keď tvoril svoje najlepšie diela. 

Krádež sa prevalila po-
tom, ako si dal súkromný 
zberateľ overiť jeho pra-
vosť. Dnes už má múze-
um obraz späť a polícia 
prípad vyšetruje. Zatiaľ 
nikoho neobvinila, zlode-
jovi však hrozia až tri ro-
ky vo väzení.  

Za posledné dva-tri ro-
ky ide o prvú známu krá-
dež umeleckého predmetu 
v Trenčianskom kraji. 

V zbierkach ich však má múzeum tisícky, chýbať mu tak mô-
žu aj ďalšie. Viac o zmiznutí významného obrazu a ďalších 
krokoch múzea prezradil jeho pracovník Peter Pastier. 

Odkedy múzeum vlastní Bazovského obraz Ženy pod 
krížom? Bol súčasťou nejakej výstavy? 

„Trenčianske múzeum ho vlastní od roku 1959. Obraz bol 
za ten čas na troch výstavách, v roku 1960 v Slovenskej ná-
rodnej galérii a v roku 1999 v Oravskej galérii, súčasne aj 
v Bazovského galérii v Trenčíne.“ 

Ukradnutý obraz Ženy pod krížom. 
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Kedy ste prišli na to, že obraz chýba? 
„Podnet na preverenie chýbajúceho zbierkového predmetu 

nám prišiel 27. augusta v priebehu večerných hodín.“ 
Podľa medializovaných informácií na obraz upozornila 

bývalá zamestnankyňa múzea, u ktorej si dal súkromný 
zberateľ overiť jeho pravosť. Bola by v inom prípade šan-
ca, že sa nájde? 

„Nešlo o bývalú zamestnankyňu Trenčianskeho múzea. 
Ostatné veci sú záležitosťou vyšetrovania, a preto sa k nim 
nebudem vyjadrovať.“ 

Kto všetko má prístup k depozitom? 
„Do jednotlivých depozitov má prístup len príslušný správ-

ca depozitu.“ 
Koľko umeleckých diel sa v nich nachádza? 
„Trenčianske múzeum v súčasnosti spravuje 

170 876 zbierkových predmetov. V rámci dejín umenia evidu-
jeme približne 4 497 zbierkových predmetov.“ 

V niektorých prípadoch sa krádeže umeleckých diel zis-
tili pri inventarizácii. Kedy ste ju v múzeu robili  vy? 

„Inventarizácia zbierkových predmetov v Trenčianskom 
múzeu prebieha priebežne od nástupu povereného riaditeľa 
Petra Martiniska 1. júna 2014.“ 

Ako často sa robia inventarizácie? 
„Riadna revízia sa vykonáva podľa zákona o múzeách kaž-

dých sedem rokov.“ 
Zmizlo v minulých rokoch z múzea nejaké umelecké 

dielo? 
„To sa dozvieme až po ukončení revízie zbierkových 

predmetov, ktorá v súčasnosti nie je ukončená.“ 
www.pravda.sk 08.09.2015 
pomocná evidencia 1478/1/2015 
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Trojdňovými oslavami ( 11.-13. septembra) si miestna časť 
Opatová nad Váhom pripomenula 777. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci. 

Piatkový večer 11. septembra sa začal premietaním doku-
mentárneho filmu z osláv 775. výročia, potom vystúpili 
Trombitáši z Púchovskej doliny v programe „Večierka na de-
dine“ a nov patrila tanečnej retro zábave so skupinou Domino. 

V sobotu popoludní sa ochutnávali opatovské jedlá. Nasle-
dovali ukážky hasičskej techniky, program detí miestnej Zá-
kladnej školy a koncert Cimbal tria. Po vystúpení opatovských 
harmonikárov účast-
níkov roztancovala 
ľudová zábava s dy-
chovou hudbou Opa-
tovanka a hudobným 
hosťom, ktorým boli 
Kollárovci. Nedeľný 
program sa začal kro-
jovaným sprievodom 
do kostola, kde sa 
uskutočnila ďakovná svätá omša. Popoludní odohrali exhibič-
ný futbalový zápas starí páni z Opatovej nad Váhom, po kto-
rom nasledovalo majstrovské stretnutie domácich futbalistov 
proti Ľuborči. Záver osláv patril miestnemu Divadlu 21, ktoré 
sa predstavilo hrou „To ste vy, pán Taner?“ 

K oslavám prispelo aj vydanie knihy „Také sme my boli 
deti“ autora Stanislava Vanča. Touto druhou publikáciou 
o obci si miestni občania pripomenuli nielen 777. výročie pr-
vej písomnej zmienky, ale aj 225. výročie existencie školy 
v obci a 70. výročie skončenia druhej svetovej vojny. 

Obsahom publikácie sú spomienky na život opatovských 
detí, ktoré sa narodili v dedine pred koncom druhej svetovej 
vojny a v prvých povojnových rokoch. Kniha zaznamenáva 

Krojovaný sprievod do kostola. 
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mnohé príbehy z detstva a zo školských lavíc až po ich vstup 
do dospelosti. Priamy podiel na obsahu knihy majú svojimi 
ilustráciami aj školopovinné deti.  

V publikácii sa nachádza aj približne 1000-slovný slovník 
opatovskej hovorovej reči z uvedeného obdobia. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1490/1/2015 
 
Trenčiansky starý cestný most cez Váh je vo veľmi zlom 

technickom stave. Podľa pôvodných prísľubov ho Slovenská 
správa ciest (SSC) mala 
začať opravovať hneď po 
dokončení nového mosta, 
ale to sa nestalo. Hrozí, že 
sa dostane do havarijného 
stavu a premávku na ňom 
budú musieť zastaviť, ako 
sa to stalo nedávno na 
Orave. 

Ešte v marci 2012, keď 
sa začal stavať nový trenčiansky most, sa o rekonštrukcii toho 
starého hovorilo ako o hotovej veci. „Len čo dokončíme nový 
most, začína sa etapa modernizácie starého mosta v Trenčíne. 
Tá by mala trvať asi 12 mesiacov a predpokladám, že ju bude 
možné financovať z eurofondov,“ povedal pri slávnostnom 
otvorení stavby vtedajší generálny riaditeľ SSC Pavel Pavlá-
sek. 

Dvaapolkilometrový nový cestný most, ktorý stál 
37 miliónov eur, je v prevádzke pol roka. Stavbári z neho od-
išli, na starom sa však neukázali. Podľa vyjadrenia SSC na je-
ho opravu nie sú peniaze.  

„Na starom moste v Trenčíne mali byť v roku 
2015 zrealizované úpravy a opravy mosta, dilatácia a oprava 
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prechodovej dosky. Uvedené práce z dôvodu nedostatku zdro-
jov z bežných prostriedkov zatiaľ zrealizované neboli,“ pove-
dala Zuzana Hromcová, hovorkyňa SSC. 

Ako ďalej Zuzana Hromcová dodala, prestavba mosta je 
naplánovaná na roky 2018 až 2021. Zatiaľ sa nezačala ani sú-
ťaž na spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na tú-
to stavbu, v súčasnosti sa spracovávajú súťažné podklady.  

Trenčiansky starý most je zaradený do šiesteho stupňa sta-
vebno-technického stavu, ktorý sa označuje ako veľmi zlý. Po-
tom nasleduje už len siedmy stupeň, ktorým je havarijný stav, 
a ten si vyžaduje uzatvorenie mosta. Kedy prekročí hranicu 
medzi šiestym a siedmym stupňom, to sa podľa Ľubomíra 
Palčáka, generálneho riaditeľa Výskumného ústavu doprav-
ného v Žiline, nedá odhadnúť, pretože to ovplyvňuje množstvo 
okolností. 

„Určite aj tento most je monitorovaný, či spĺňa podmienky 
na dopravu. Ale môže sa stať, že sa dostane do stavu, keď ho 
budú musieť zavrieť, ako sa to stalo na Orave, ešte kým začnú 
s rekonštrukciou. Toto nebezpečenstvo tu je. Výhoda je aspoň 
v tom, že sa v Trenčíne zlepšila dopravná situácia novým mos-
tom, takže by to až taká katastrofa nebola,“ predpokladá Ľu-
bomír Palčák.  

Veľkým a dlhodobým problémom správcov ciest na Slo-
vensku je podľa Ľubomíra Palčáka to, že majú málo financií 
na údržbu a opravy ciest. Síce budujeme infraštruktúru, ale 
stále dávame málo na prevádzku a údržbu cestných komuni-
kácií, a tento dlh nás o chvíľu dobehne, zdôraznil riaditeľ Vý-
skumného ústavu dopravného. 

Starý most ústi priamo do centra Trenčína a spája dve časti 
mesta, ktoré od seba delí rieka Váh. Stále po ňom jazdí veľa 
áut a v čase špičiek sa tu vytvárajú dlhé kolóny. Mesto si sľu-
buje od jeho rekonštrukcie a úprav výrazné zlepšenie dopravy. 
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„Výstavbou nového mosta sa síce odľahčila doprava 
v meste, ale aj tak je dopravný uzol pri starom moste stále 
dosť zaťažený. Preto budeme žiadať úpravy križovatky pri 
moste v centre mesta, ktoré by pomohli odľahčiť dopravu,“ 
vraví Erika Ságová, hovorkyňa Trenčína. 
Či SSC pri rekonštrukcii vyhovie požiadavkám mesta a 

upraví križovatku, to zatiaľ nie je isté. Podľa Zuzany Hromco-
vej všetky podrobné informácie o prestavbe mosta budú zná-
me až potom, keď sa uskutoční verejné obstarávanie. 

Starý cestný most má takmer 60 rokov. Pôvodný trenčian-
sky most vyhodili do vzduchu ustupujúce nemecké vojská. Pre 
dopravu potom slúžili provizórne drevené mosty. Keď v roku 
1956 otvárali betónový most cez Váh, bola to veľká sláva. So 
svojou dĺžkou 346 metrov a šírkou 15 metrov patril vtedy me-
dzi najväčšie na Slovensku. 

www.pravda.sk 25.09.2015 
pomocná evidencia 1529/1/2015 
 
Slávnostným programom v sobotu 29. augusta si miestna 

časť Kubrá pripomenula 750. výročie prvej písomnej zmienky 
o obci.  

Počas športového 
dopoludnia v areáli 
miestnej Základnej 
školy sa predstavili 
bežci, bedmintonisti, 
stolní tenisti a florba-
listi.  Popoludňajší 
program sa začal svä-
tou omšou pri Lurd-
skej jaskyni panny 

Márie a pokračoval slávnostným sprievodom. V kultúrnom 
programe vystúpili ženská spevácka skupina Dubničanka, 

Janko Zachara pri „svojej“ lavičke. 
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mužská spevácka skupina Chotár a folklórna skupina Kubrá. 
Podvečer sa začala tanečná zábava s dychovou hudbou Opato-
vanka. 

Pri príležitosti osláv vyšla publikácia o Kubrej v počte 400 
kusov. Jej autormi sú Stanislav Liška a Pavol Moško. 

Veľkej pozornosti sa na oslavách tešil najslávnejší rodák 
z Kubrej Ján Zachara, ktorý v roku 1952 vybojoval v boxe 
pre Československo zlatú olympijskú medailu. Na jeho počesť 
osadili pred miestnym kostolom lavičku s jeho menom. 

„Takej úcty sa mi nedostalo, ani keď som domov priniesol 
zlatú medailu,“ povedal Jano Zachara. 

Kubrá sa môže pochváliť aj treťou najstaršou folklórnou 
skupinou na Slovensku, piatou najstaršou dedinskou knižnicou 
a druhou najstaršou dychovou hudbou v trenčianskom regióne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1409/1/2015 
 
Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na mimoriad-

nom zasadnutí 10. augusta. Schválili návrh primátora mesta na 
zmenu rozpočtu na tento rok s tým, že došlo len k presunu fi-
nančných prostriedkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu. 
Znížením výdavkov na strategické plánovanie mesta boli na-
príklad zvýšené výdavky na materské školy, konkrétne na vy-
pracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia MŠ Legionár-
ska. Peniaze na realizáciu mesto získa z dotácie ministerstva 
školstva.  
Ďalej poslanci schválili 70 tisíc eur na výstavbu viacúčelo-

vého ihriska medzi telocvičňou a bežeckou rovinkou 
s doskočiskom v športovom areáli ZŠ Dlhé Hony. Malo by 
vzniknúť multifunkčné ihrisko so zameraním na loptové hry 
(malý futbal, volejbal, tenis, streetbal). 

Na ZŠ Novomeského a Veľkomoravská poslanci navýšili 
mzdy a poistné, aby mohli od 1. septembra 2015 obe školy 
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otvoriť školský klub aj pre štvrtákov. Školy totiž prijali o jed-
nu triedu prvákov viac ako predchádzajúci školský rok, bez 
navýšenia by nemohli prijať žiakov štvrtého ročníka do škol-
ského klubu. 

Schody na uliciach Cintorínska a Nová sa dočkajú nie čias-
točnej, ale kompletnej rekonštrukcie. Pôvodnú sumu poslanci 
navýšili na 9500 eur. Nový priechod pre chodcov na Hodžovej 
ulici potrebuje aj nové verejné osvetlenie a stojany na bicykle, 
tu zvýšili sumu na 7500 eur. Poslanci tiež schválili kúpu sied-
mich bytov, ako náhradných nájomných bytov v súvislosti s 
riešením bytovej situácie občanov, ktorí momentálne žijú 
v reštituovaných priestoroch.  

Info 04.09.2015 
pomocná evidencia 
 
Pod záštitou nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka 

a trenčianskeho dekana Vdp. Milana Kup číka otvorili 15. 
septembra na Farskej ulici 12 Centrum pre rodinu (CPR). 

Ako informoval Gabriel Chromiak , centrum je miestom 
pre všetkých. Víta ľudí ochotných nezištne slúžiť druhým i 
ľudí, ktorí chcú budovať svoje vzťahy v rodine alebo 
potrebujú akúkoľvek pomoc. Svoju činnosť oficiálne začalo 
v septembri a zastrešuje aktivity a iniciatívy skupín a 
spoločenstiev Trenčína a okolia.  

Základným smerovaním činností CPR je podpora zdravej 
rodiny na základe kresťanských hodnôt a poskytovanie služieb 
pre rodiny, ktoré potrebujú pomoc, a to prostredníctvom 
príležitostí, programov, aktivít, sociálnych služieb, 
vzdelávania a tiež formou svedectiev a vzájomnej podpory. 

Info 02.10.2015 
pomocná evidencia 1552/1/2015 
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Krajskí poslanci schválili na svojom minulotýždňovom za-
sadnutí plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Hovorí 
sa v ňom o tom, ako sa má uberať rozvoj hospodárstva, slu-
žieb, vzdelávania, ale aj sociálnej pomoci v regióne. 
Existencia takéhoto dokumentu je podmienkou poskytnutia 
nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie. 
Aktuálne platný plán bol vypracovaný takmer pred desiatimi 
rokmi a v mnohých častiach je už neaktuálny. 

Viacerí krajskí poslanci prijatý dokument kritizujú, podľa 
nich ide o premrhanú príležitosť, ako pohnúť kraj dopredu. 
„Dokument vznikol bez komunikácie s mestami a obcami, ako 
kompilát od stola zostavený z voľne dostupných štatistík. Je 
zase len jedným z ďalších nepoužiteľných popísaných papie-
rov do šuflíka,“ hovorí poslankyňa Renáta Kaščáková. 

Podľa nej je prijatý kľúčový dokument tohto volebného 
obdobia šitý horúcou ihlou a hrubo zanedbanou domácou úlo-
hou. 

„Nie je mysliteľné, aby nebolo oslovené krajské mesto, 
okresné mestá, pretože tých všetkých sa bude tento rozvoj tý-
kať,“ skonštatovala Renáta Kaščáková. 

„Vedenie kraja sa dostalo do časovej tiesne, a teraz sa má-
me narýchlo uspokojiť s kompilátom na úrovni zlej bakalár-
skej práce iba preto, aby neprepadli peniaze na jeho spracova-
nie získané z grantu. Ide o 62 tisíc eur, čo je suma, ktorá sa 
navyše vzhľadom na úroveň dodaného diela javí ako neprime-
rane vysoká,“ povedala Renáta Kaščáková. 

Jej návrh na to, aby poslanci vzali dokument len na vedo-
mie s tým, že sa do konca roka prerobí na zastupiteľstve, ne-
prešiel. Rozhodla sa preto požiadať predsedu kraja, aby schvá-
lený plán vetoval. 

„Tvorba tohto dokumentu preukázateľne neprebehla 
v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja. Nebol 
totiž uplatnený princíp partnerstva, teda spolupráca pri tvorbe 
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plánu medzi subjektmi verejnej správy, podnikateľmi 
a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti regio-
nálneho rozvoja,“ dodala Renáta Kaščáková. 

Ak by zostal dokument v platnosti, podľa nej hrozí, že ho 
Európska únia nepreplatí, čo by mohlo byť hodnotené ako ne-
hospodárne nakladanie kraja s verejnými prostriedkami. 

Víťazom verejnej súťaže na vypracovanie plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja kraja sa stala firma GFK Slovakia. 
Tá predložila v súťaži najnižšiu ponuku, za vypracovanie do-
kumentu kraj zaplatil 62 400 eur. Kraj ju zazmluvnil až v máji 
tohto roka, takže na tvorbu dokumentu mala firma len krátky 
čas. 

Peter Sitányi zo spoločnosti GFK kritiku niektorých pos-
lancov odmieta. Spoločnosť podľa neho urobila 
z vyplývajúceho zadania maximum a čerpala len relevantné 
štatistické údaje. 

„Nejaké 'mäkké' údaje robiť lokálnymi prieskumami je pre 
takýto typ dokumentov absolútne neprofesionálne. Tento do-
kument bol na úrovni kraja a musí byť kompatibilný 
s národnými a európskymi dokumentmi, ktoré nám dávajú ob-
sah a metodiku,“ dodal Peter Sitányi. 

Kritiku dokumentu odmieta aj trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. „Plán bol aktualizovaný po desiatich rokoch a budeme 
ho ďalej pravidelne aktualizovať. Určite to nie je plán do šuf-
líka. Každý dostal možnosť sa k týmto materiálom vyjadriť,“ 
dodal. 

www.sme.sk 09.10.2015 
pomocná evidencia 1584/1/2015 
 
Bol raz jeden dom na Kukučínovej ulici v Trenčíne, popis-

né číslo 1. V nájomných bytoch v ňom svorne žilo šesť rodín. 
V lete 1974 ich šokoval tvrdý verdikt – museli sa vysťahovať. 
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Mesto im ponúklo byty na odpredaj. Nesúhlasili s tým. Mi-
lovaný domov, prí-
jemné prostredie 
s kúskom záhradky 
a najmä dlhoročné 
blízke susedské 
vzťahy sa stali mi-
nulosťou. Sťahovali 
sa do bytov na no-
vých sídliskách. 
Budovu, ktorá stála 
v tesnom susedstve 
s kasárňami, získala 
armáda. Po vyše štyridsiatich rokoch sa v piatok 9. októbra 
bývalí susedia opäť na Kukučínovej 1 stretli. 

„Starneme, ale nostalgia a krásne spomienky zostávajú, čo-
raz nástojčivejšie v nás dozrievala túžba po spoločnom stret-
nutí,“ vraví Ľubica Filová, rodená Hlístová, ktorá spolu 
s Antonom Páleníkom myšlienku realizovala. A tak sa zá-
stupcovia rodín Páleníkovcov, Filovcov-Hlístovcov, Kotlári-
kovcov, Božukovcov a Janíkovcov po dlhých desaťročiach 
opäť ocitli pred svojím niekdajším domovom. Viacerí prices-
tovali z diaľok, z Humenného, Michaloviec, Plzne... 

„Bol to smutný pohľad, všetci sme mali v očiach slzy. Dom 
sa už dlho nevyužíva, je v zlom stave, najmä interiér,“ priblíži-
la prvé dojmy Ľubica Filová. 

Napriek tomu spomienky ožívali, každý tam niečo svoje 
objavil. „Skoro som odpadla, keď som tam našla svoju garní-
žu, Tonko Páleník na povale objavil povrázok, na ktorý si ve-
šal rôzne predmety...“ opisovala silné zážitky Ľubica Filová.  

Nevšedné chvíle dojali aj hosťa stretnutia, primátora Tren-
čína Richarda Rybníčka. Účastníci si sľúbili, že o rok sa 
stretnú opäť. Veria, že ešte v početnejšom zložení. 

Časť bývalých susedov pred domom, v ktorom pred rokmi žili. 



217 

 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1583/1/2015 
 
Najúspešnejším exponátom 21. ročníka medzinárodného 

veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizá-
cie, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS na trenčianskom 
výstavisku Expo Center (13.–16.10.) sa stalo terénne pásové 
vozidlo s elektrickým pohonom z dielne študentov Fakulty 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-
ka (TnUAD) v Trenčíne.  

Na vývoji unikátneho vozidla, ktoré tento rok získalo aj 
prestížnu cenu Kia Innovation Awards a cenu Techfórum 
v Nitre, pracovali študenti Daniel Siekela, Dominik Malec 
a Miroslav Bartoš pod vedením pedagóga Ivana Kopeckého. 
Na vývoji a zlepšovaní vozidla pracujú aj Jakub Krchňavý 
a Filip Hlavanda, ktorí si počas slávnostného otvorenia veľtr-
hu Elo Sys prevzali prestížne ocenenie.  

„Je to veľký úspech a motivácia pre študentov, ktorí sa do-
slova našli v technike. Uznanie patrí nielen oceneným, ale ne-
smieme zabudnúť ani na pôvodných konštruktérov tohto vyná-
lezu. Mladí úspešní konštruktéri zo slovenských univerzít sú 
zárukou budúcnosti elektrotechniky a strojárstva na Sloven-
sku. Väčšinou sú okamžite po škole doslova rozchytaní fir-
mami,“ uviedol rektor TnUAD Jozef Habánik. 

Diplom za Unikát roka získala novodubnická spoločnosť 
RMC za napájací zdroj prvej slovenskej družice. 

www.teraz.sk 13.10.2015 
pomocná evidencia 1602/1/2015 

 
Prístrešok so stojanmi na 12 bicyklov má vo svojom areáli 

od 23. októbra Základná škola na Hodžovej ulici.  



218 

 

Do užívania ich slávnostne odovzdalo občianske združenie 
Fialka s prispe-
ním Mesta 
Trenčín, TSK, 
spoločností E-
nel, Slovanet 
a ďalších orga-
nizácií. Na vý-
robu bol použi-
tý recyklovaný 
materiál zo sta-
rej tržnice. Pod-

ľa iniciátora a autora myšlienky Mariána Rendeka ide 
o dôkaz toho, že keď sa ľudia spoja, vec sa podarí.  

„Niektorí dali do toho veľa energie, niektorí prispeli pe-
niazmi, postupne sa pridávali ďalší a ďalší.“ Vyrobili sto jed-
noduchých cyklostojanov a zatiaľ jeden prestrešený. Ďalšie 
štyri čakajú na osadenie.  

„Máme ich pripravené zatiaľ bez strechy, neopieskované, 
nenastriekané. Hľadáme peniaze na dokončenie a pomaly ich 
distribuujeme do škôl,“ povedal M. Rendek.  

Primátor mesta Richard Rybníček mu poďakoval a ocenil 
jeho aktivitu s tým, že cyklodoprava je pre mesto extrémne 
dôležitá. Trenčín by rád získal v ďalšom programovacom ob-
dobí do roku 2020 z eurofondov 4 milióny eur na budovanie 
cyklotrás v meste a ďalších 1,5 milióna eur na Vážsku cyklo-
magistrálu v rámci mesta. Cyklokomisia navrhla každý rok 
dávať do rozpočtu mesta euro na obyvateľa a z toho realizovať 
drobné úpravy a opatrenia pre cyklistov.  

Mesto aktualizuje cyklogenerel dopravy a pracuje na prí-
prave materiálov potrebných pre zisk eurofondov.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1667/1/2015 

Pásku prestrihol iniciátor a autor myšlienky Marián Rendek. 
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Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli na 

riadnom rokovaní 21.októbra.  
O finančnej situácii mesta informoval poslancov primátor 

Richard Rybníček: „Výška záväzkov k 30. augustu 2015 je 
15,6 mil. eur. Oproti stavu k 31. decembru 2010 dlh mesta po-
klesol o takmer 61 percent.“  

Kým ku koncu roka 2010 bol dlh na jedného obyvateľa 714 
eur, koncom augusta tohto roku to bolo 282 eur na jedného 
Trenčana. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zá-
konom o rozpočtových  pravidlách k 31.8.2015 bola 41,51 
percenta, zákonná maximálna možná miera zadlženosti je 60 
percent.  

„Dlh stále klesá, i keď už nie tak rýchlo, ako v minulých 
rokoch. Je to tým, že už aj investujeme,“ povedal R. Rybníček. 
Na konci septembra boli záväzky mesta nižšie o ďalších pri-
bližne 400 tisíc eur. 

Mestský parlament schválil ďalšie zmeny v rozpočte. Pos-
lanci navýšili financie napríklad pre MŠ Kubranská na nákup 
novej práčky. Táto škôlka perie i pre ostatné materské školy. 
Školský klub detí Východná dostane viac peňazí na obnovu 
svojich oddelení, Školské jedálne ZŠ Dlhé Hony a pri MŠ 
Opatovská na vybavenie, jedáleň pri MŠ Soblahovská na kúpu 
plynového sporáka s elektrickou rúrou. Zastupiteľstvo podpo-
rilo i nákup malého mobilného pódia, ktoré bude slúžiť ako 
prídavné k pódiu na námestí aj ako samostatné pódium pre 
menšie podujatia. 

Z rozpočtu poslanci uvoľnili peniaze aj na nákup materiálu 
k údržbe zimného štadióna a na údržbu systému chladenia, 
vrátane opravy jedného kompresora a čerpadiel v kotolni.  
Mestský parlament schválil zvýšenie dotácie pre HK Dukla 
Trenčín a.s. na činnosť klubu o 45 tisíc eur. 
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Mestské hospodárstvo a správa lesov bude mať nový trak-
tor s nakladačom. Dnes používa len jeden vyše 30-ročný trak-
tor, ktorý nie je kompatibilný s novými prídavnými zariade-
niami. Mesto Trenčín podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na 
nákup traktora na Enviromentálny fond. Podľa verejne do-
stupných informácií však figuruje v zozname neúspešných 
žiadateľov o dotáciu. Preto sa kúpa traktora zabezpečí 
z rozpočtu mesta. 

Poslanci schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na 
túto zákazku s predpokladanou hodnotou maximálne 60 tisíc 
eur bez DPH. 

Zastupiteľstvo odsúhlasilo prijatie úveru od Tatra banky vo 
výške 1 800 tisíc eur s dobou splatnosti 10 rokov. Mesto ho 
začne splácať v januári 2016. Prijatie úveru je súčasťou roz-
počtu na tento rok a bude z neho financovaná príprava alebo 
realizácia viacerých investičných akcií.  

Jednou z najväčších bude vybudovanie podchodu pre chod-
cov pod chynoranskou železničnou traťou. „Urobíme aj chod-
ník medzi Opatovou a Sihoťou IV, zrekonštruujeme ďalšie 
komunikácie, detské ihriská, školy i škôlky. Väčšiu časť úveru 
použijeme ešte v tomto roku a časť z neho prenesieme na in-
vestície v roku 2016,“ informoval primátor R. Rybníček.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1668/1/2015 
 
Prvý Deň otvorených dverí náčelníka Mestskej polície 

Trenčín Ivana Liptaia  bude 12. novembra 2015 v čase od 
14.00 do 18.00 h v sídle Mestskej polície na Hviezdovej ulici 
192/2.  

„Ľudia môžu prísť s podnetom, otázkou alebo s čímkoľvek, 
v čom im môže mestská polícia pomôcť,“ hovorí I. Liptai, kto-
rý sa bude občanom osobne venovať. Na Deň otvorených dve-
rí plánuje pozývať ľudí pravidelne vždy vo štvrtok druhý týž-
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deň v mesiaci. Zavedením tejto novinky chce posilniť budo-
vanie dôvery ľudí v Mestskú políciu (MsP).  

„Keď som nastupoval do funkcie náčelníka, obraz 
o mestskej polícii 
nebol v očiach 
ľudí ideálny, vní-
mali ju skôr ne-
gatívne,“ hovorí 
náčelník s tým, 
že si od začiatku 
predsavzal túto 
mienku o mests-
kých policajtoch 
meniť. Doteraz 

sa mu podarilo zaviesť novú organizačnú štruktúru v MsP, 
personálne MsP zabezpečiť, v polovici decembra, keď sa vrá-
tia noví policajti zo školy, bude mať každý rajón v meste opäť 
svojho policajta. Teraz majú niektorí inšpektori pridelené dva 
rajóny. 

„Zmenu v uliciach si ľudia už mohli všimnúť. Každý deň 
majú policajti pešie hliadky vo svojich rajónoch, minimálne 
hodinu doobeda a hodinu popoludní. Plus majú plánovanú mi-
nimálne polovicu pracovnej zmeny ako pešiu alebo cykloh-
liadku.“ I. Liptai plánuje prebudovať aj informovanosť obča-
nov o činnosti polície.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1673/1/2015 
 
Česká spoločnosť pracovného lekárstva udelila MUDr. 

Františkovi Jarošovi, CSc. Čestnú medailu prof. MUDr. J. 
Teisingera, DrSc. za zásluhy a rozvoj odboru pracovného le-
kárstva. Na 32. svetovom kongrese pracovného lekárstva 
v Jihlave (15.- 16. 10.) František Jaroš prezentoval výsledky 
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dlhodobého sledovania otráv. Ide o najdlhšie sledovaný súbor 
i rozbor otráv vo svete.  

Info 30.10.2015 
pomocná evidencia 1677/1/2015 
 
Krajská Správa ciest inštalovala na rizikové cesty v kraji 

meteostanice, tento rok ich počet po dobrých skúsenostiach 
doplnila. 

Webkamery neustále informujú dispečera, aký je stav ces-
ty, jej teplota, vlhkosť a rosný bod. Ak teplota klesne pod 2 
stupne a hrozí vznik poľadovice, ihneď je v teréne personál, 
ktorý rozhodne o potrebe nasadenia mechanizmov na zimnú 
údržbu. Meteostaníc je v kraji 28, sú najmä na cestách druhej a 
tretej triedy.  

„Majú veľký význam pre dispečera. Ten má aké také in-
formácie od vodičov alebo polície. Najlepšie si ale aktuálnu 
situáciu na ceste vie vyhodnotiť sám, ak má reálny obraz o 
stave cesty,“ povedal Stanislav Lališ zo Správy ciest TSK. 

V Správe ciest Trenčianskeho kraja je 1134 kilometrov 
ciest tretej triedy a 347 km ciest druhej triedy. Z celkového 
počtu 1481 kilometrov počas zimného obdobia chemickou a 
nechemickou údržbou pokrýva takmer 97 percent z nich.  

Zvyšné tri percentá sú cesty, po ktorých nejazdí autobusová 
doprava alebo v zimnom období nie sú dostatočne využívané.  

www.sme.sk 11.11.2015 
pomocná evidencia 1716/1/2015 
 
Trenčania si na Mierovom námestí pripomenuli pamätné 

udalosti z novembra roku 1989. V utorok 17. novembra si na 
začiatok nežnej revolúcie prišlo napriek daždivému počasiu 
zaspomínať niekoľko desiatok ľudí. 
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Pri Mestskom úrade odznela báseň o slobode od Rudolfa 
Dobiáša, príhovor primátora Richarda Rybníčka aj skladby 
folkového pesničkára Eda Klenu, signatára výzvy „Několik 
vět“. Tento dokument proti totalitnému režimu vypracovala 
Charta 77 na jar 
1989 a bol zve-
rejnený 29. júna 
v tom istom ro-
ku. 

Richard Ryb-
níček a Rudolf 
Dobiáš položili 
veniec k pamät-
nej tabuli na bu-
dove Mestského 
úradu. Ľudia si uctili pamiatku zapálením sviečok, ktoré majú 
pripomínať aj pamiatku obetí teroristických útokov islam-
ských teroristov z Paríža z 13. novembra 2015. 

Poďakovaním za slobodu bola aj svätá omša v Piaristickom 
kostole sv. Františka Xaverského a komorný koncert Eda Kle-
nu v priestoroch kultúrno-informačného centra. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1738/1/2015 
 
Trenčiansky hotel Elizabeth získal na zasadnutí predstavi-

teľov historických hotelov Európy na francúzskom zámku 
Chateau de l’Epinay prestížne ocenenie Najlepší mestský his-
torický hotel Európy na rok 2016. Hotel Elizabeth sa tak stal 
víťazom hlasovania hotelových hostí v jednej z desiatich ka-
tegórií v súťaži, v ktorej bolo nominovaných viac ako 500 
historických hotelov Európy. 

Pod pamätnou tabuľou vystúpil aj folkový spevák Edo Klena. 
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Hotel Elizabeth sa objavil v troch kategóriách - tretie mies-
to za Best Customer Care Historic Hotel of Europe a štvrté 
miesto v kategórii Best Adventure Historic Hotel of Europe 
vďaka dobovým hos-
tinám na trenčian-
skom hrade. Najvý-
znamnejšie však bolo 
hodnotenie v tretej 
kategórií Best Histo-
ric City Hotel of Eu-
rope, kde získal pr-
venstvo. 

Cenu prevzal hote-
lový manažér Tiago Locatelli Vigano. „Toto ocenenie je vý-
sledkom práce celého kolektívu, ale aj architektov, ktorí dali 
hotelu pri rekonštrukcii novú tvár, no zároveň zachovali origi-
nálne prvky. Klienti oceňujú najmä kvalitný servis, ale i pro-
stredie hotela,“ povedal hotelový manažér. 

Z ocenenia mal radosť aj prezident asociácie Historické ho-
tely Slovenska Ján Svoboda. Podľa neho je ešte významnej-
šie najmä preto, že hotelu Elizabeth sa podarilo skórovať dva 
roky po sebe. Vlani to bolo prvé miesto za Najlepší zákazníc-
ky servis v Európe a teraz ako Najlepší mestský historický ho-
tel Európy. 

„Na rozdiel od michelinských ocenení, ktoré dnes už vlast-
nia stovky reštaurácií, je cena Historic Hotels of Europe vzác-
nejšia preto, lebo ročne toto ocenenie získa iba desať hotelov. 
Ak sa niekomu podarí umiestniť dva roky po sebe na prvom 
mieste, je to znak kvality a profesionálnej práce," zdôraznil 
Ján Svoboda. 

Hotel Elizabeth otvorili v septembri 2012 po takmer dvoj-
ročnej rekonštrukcii bývalého hotela Tatra. Ponúka 78 izieb, 
wellness Caracalla spa, secesnú kaviareň Sisi a originálnu reš-
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tauráciu Elizabeth. Kongresové priestory hotela sú variabilné a 
vhodné aj na usporiadanie svadieb a iných spoločenských ak-
cií. 

Prevádzkovateľom hotela je Skupina SYNOT, ktorého za-
kladateľom je Ivo Valenta. SYNOT stojí aj za nedávnou re-
konštrukciou architektonicky cenného kúpaliska Zelená Žaba 
v Trenčianskych Tepliciach. 

www.aktualne.sk 17.11.2015 
pomocná evidencia 1739/1/2015 
 
Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) bude v budúcom ro-

ku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové príjmy 
i výdavky by mali byť takmer 142,07 milióna eur. Rozpočet 
na rok 2016 schválili poslanci zastupiteľstva TSK na zasadnutí 
v pondelok 23. novembra.  

Schválený návrh rozpočtu počíta s prebytkom bežného roz-
počtu na úrovni 16,74 milióna eur (bežné príjmy 123,88 mi-
lióna eur, bežné výdavky 107,14 milióna eur). Kapitálový roz-
počet je naplánovaný so schodkom takmer 14,5 milióna eur 
(kapitálové príjmy 18,19 milióna eur, kapitálové výdavky 
32,69 milióna eur). V kapitole výdavkových finančných ope-
rácií počíta návrh rozpočtu so splácaním istín vo výške 2,24 
milióna eur. 

Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku je rozpočet na bu-
dúci rok rozvojový. Kraj podľa neho len na verejných obstará-
vaniach cez elektronický kontraktačný systém ušetril za deväť 
mesiacov tohto roku viac ako 1,7 milióna eur, ktoré chcú 
v budúcom roku použiť na ďalšie investície.  

„Najväčším rizikom rozpočtu môže byť to, že sa slovenskej 
ekonomike začne zle dariť. Jediný daňový príjem TSK je 
z dani z príjmov fyzických osôb, ak by sa ekonomike nedarilo, 
vtedy by to bol výpadok. Z nedaňových príjmov by výpadok 
nebol takou veľkou položkou, aby to ovplyvnilo príjmovú 
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stránku rozpočtu. Inak má rozpočet veľké plusové rezervy," 
doplnil Jaroslav Baška. 

www.teraz.sk 23.11.2015 
pomocná evidencia 1767/1/2015 
 
Vianoce v Trenčíne sa pomaly začínajú. V piatok 27. no-

vembra predpoludním umiestnili do stredu Mierové-
ho námestia - ako každý rok - vianočný stromček. 

„Námestie bude tento rok zdobiť smrek pichľavý, ktorý je 
vysoký približne 13 metrov,“ informovala hovorkyňa mesta 
Erika Ságová. Smrek mestu daroval občan zo Zámostia. 

Slávnostne ho rozsvieti v sobotu  5. decembra o 17.00 h 
Mikuláš. 

www.sme.sk 27.11.2015 
pomocná evidencia 1782/1/2015 
 
V sobotu 5. decembra príde na Mierové námestie Mikuláš, 

aby rozsvietil stromček a otvoril „Čaro Vianoc pod hradom“.  
Pestrý adventný program s vianočným jarmokom potrvajú až 
do 23. decembra.  

Na jarmoku v centre mesta nájdu domáci obyvatelia aj náv-
števníci Trenčína celkom 55 stánkov. V desiatich z nich budú 
rozvoniavať horúce vianočné nápoje a zaujímavá ponuka je-
dál. Ako informovala Janka Sedláčková z útvaru kultúrno-
informačných služieb mesta, v ostatných 45 stánkoch budú 
ponúkať svoj tovar starostlivo vyberaní remeselníci.  

V stánkoch sa ich vystrieda spolu sedemdesiat, takže 
v niektorých sa bude meniť sortiment niekoľkokrát počas tr-
vania vianočného jarmoku. Preto sa oplatí navštíviť ho  častej-
šie.  
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„Ponúkaný sortiment bude rozsiahly, od tradičných vianoč-
ných ozdôb a darčekov až po novinky, ktoré budeme mať na 
vianočných trhoch po prvýkrát, napríklad raw torty od tren-
čianskeho výrobcu, či hand made výrobky s čičmianskymi 
vzormi z pravej ovčej vlny z regionálnych chovov,“ povedala 

J. Sedláčková.  
Každodenné 

večerné vianočné 
programy sa za-
čínajú už od piat-
ka 11. decembra. 
Zvlášť víkendy 
budú veľmi boha-
té, pripravený je 
celodenný prog-
ram. Svoje miesto 

v ňom majú koledy, spevácke skupiny a zbory, folklórne súbo-
ry, programy zamerané na detského návštevníka – jednoducho 
všetko, čo k tradičným Vianociam patrí plus novinky, ktoré 
tento ročník adventného festivalu „Čaro Vianoc pod hradom“ 
zatraktívnia.  

„Snažili sme sa pridať vianočné bonbóniky pre rôzne gene-
rácie a milovníkov rôznych žánrov. K hlavným hviezdam 
programu bude tento rok patriť operný spevák Martin Babjak, 
pre mladých návštevníkov festivalu indie-soulová kapela Bad 
Karma Boy, či slovenská špička world-music Banda,“ uzavre-
la pozvanie na vianočné programy J. Sedláčková.  

Organizátorom podujatia je Mesto Trenčín.  
Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1784/1/2015 
 
 
 

Vianočná atmosféra na rozsvietenom Mierovom námestí. 
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Poslanci trenčianskeho mestského parlamentu sa stretli na 
riadnom rokovaní 18. novembra. 

Primátor Richard Rybníček informoval o finančnej situá-
cii mesta. „Celkový dlh bol k 30. septembru 2015 vo výške 
15,23 milióna eur, teda 274 eur na obyvateľa. Dlh poklesol o 
viac ako 61 percent oproti stavu k 31. decembru 2010. Všetky 
svoje záväzky platíme v lehote splatnosti,“ uviedol R. Rybní-
ček. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná zákonom o 
rozpočtových pravidlách k 30. 9. 2015 bola 40,5 percenta, zá-
konná maximálna možná miera zadlženosti je 60 percent. 

V rokoch 2011 – 2014 sa podarilo znížiť celkový dlh mesta 
z 39,7 mil. eur na 19,45 mil. eur. 

Poslanci odsúhlasili niekoľko zmien v tohtoročnom rozpoč-
te. Vyčlenili necelých 13 tisíc eur na nákup osobného automo-
bilu pre mestskú políciu. V súčasnosti sú tri vozidlá mestskej 
polície na hranici životnosti. Ich údržba a opravy si vyžadujú 
vysoké náklady. Po nákupe nového auta sa jedno z nich vyra-
dí.  

Mestské zastupiteľstvo navýšilo peniaze na akcie počas 
„Čara Vianoc“ pod hradom o 5 625 eur. Poslanci rozhodli aj 
o členskom príspevku do Oblastnej organizácie cestovného 
ruchu na rok 2015 vo výške 20 758 eur. Minimálna výška roč-
ného členského príspevku je 1 200 eur a maximálna do výšky 
jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani 
za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2014 
to bolo približne 41 500 eur.  

Mestský parlament súhlasil s prevodom nehnuteľností do 
vlastníctva mesta za účelom zriadenia útulku ako sociálnej 
služby krízovej intervencie za kúpnu cenu vo výške 32 700 
eur. Teda za sumu o 10 percent nižšiu z ceny podľa znalecké-
ho posudku. Ide o budovu a areál Detského domova pre malo-
letých cudzincov v Hornom Orechovom, ktorého vlastníkom 
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je štát. V súčasnosti je nevyužívaný a pre vlastníka ide o pre-
bytočný majetok. 

V Trenčíne absentujú sociálne služby krízovej intervencie. 
Preto sa mesto rozhodlo získať areál v Hornom Orechovom do 
svojho majetku a zriadiť tu útulok s celoročným pobytom a 
službami pre ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situ-
ácii.  

Poslanci schválili zámer vyhlásiť verejné obstarávanie na 
výmenu kotlov na Zimnom štadióne P. Demitru s predpokla-
danou hodnotou zákazky maximálne 45 833 eur bez DPH. 
Dôvodom je ich nevyhovujúci stav. Jeden je úplne nefunkčný.  

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie zmenu organi-
začnej štruktúry MsÚ. S účinnosťou od 1.11.2015 sa vytvoril 
samostatný Útvar dopravy. 

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1789/1/2015 
 
Rok 2015 bol z pohľadu zásahov do infraštruktúry 

mesta asi najzložitejší za posledných niekoľko dekád. 
S Richardom Rybníčkom sme sa porozprávali o tom, ako sú-
časné dianie v meste vníma z pozície primátora mesta. 

Ste primátorom Trenčína druhé volebné obdobie. Čo by 
ste chceli povedať občanom rok po vašom opätovnom zvo-
lení? 

„Rozumiem obyvateľom mesta, že už začínajú byť nervóz-
ni z neustáleho naťahovania termínov dostavby železničnej 
trate. Nekonečné rokovania s investorom a zhotoviteľom stav-
by berú obrovské množstvo času. Momentálne rokujeme o 
urýchlení prác na tzv. Malej stavbe, ktorá umožní natiahnutie 
sieti na letnú plaváreň. Verím, že veľká časť stavby, najmä ne-
šťastné podjazdy Vlárska a Predpolie budú definitívne spre-
jazdnené na jar budúceho roka. Faktom je, že veci idú, stavia 
sa a to je v tejto chvíli najpodstatnejšie.“ 
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Neľutujete svoje predošlé rozhodnutia ohľadom vý-
stavby železnice? 

“Nie, neľutujem, že som si zvolil cestu spolupráce 
so štátom. Neľutujem to, že som si zvolil cestu komunikácie 
a rokovaní, aj keď sú mnohé ťažké a nie vždy platí to, na čom 

sa dohodneme. Ale 
stále si myslím, že 
v konečnom výsledku 
to bude mať pre 
Trenčín veľký prínos 
a veľký zmysel. Sa-
mozrejme, sú chvíle, 
kedy je tej energie 
vydanej veľmi veľa a 
už nevládzem. Štát 

by mohol zrýchliť celý proces, ale nedarí sa mu to.“ 
Spomínali ste plaváreň. V akom stave je momentálne 

rekonštrukcia mosta na Ostrov, ktorá je nevyhnutná na 
sprevádzkovanie letnej plavárne? 

„Vyrokovať začiatok rekonštrukcie mosta na Ostrov bol 
nesmierne zložitý proces. Následne sa ukázalo že je v oveľa 
horšom stave, ako si mysleli projektanti, musel sa nanovo pre-
rábať projekt. To vyvolalo súčasné zdržanie. V tejto chvíli 
všetko nasvedčuje tomu, že by most mal byť sprejazdnený do 
leta. Po všetkých mojich skúsenostiach s predlžovaním termí-
nov už ale nebudem radšej na sto percent niečo sľubovať. V 
súčasnosti je dôležité, že sa na moste robí. 

Úprimne poviem, a to hovorím so všetkou vážnosťou, pla-
váreň je jedna veľká trauma tohto mesta. Všetci ju chceme, 
potrebujeme, ale verím, že toto už nikdy nebudem musieť ab-
solvovať. Zároveň chcem povedať, že neplánujeme žiadne 
slávnostné otvorenie. Len ju k 1. júlu, dúfam, otvoríme.“  
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Most na Ostrov, nový cestný most, nový železničný 
most. Ste primátor mostov? 

„Nie. Ide o investície štátu, aj keď mnohí kritici už asi za-
budli, že predtým, než som prišiel na úrad, sa v meste ani ne-
koplo a nie, že nový cestný most bol dohodnutý. Za našej éry 
sa poklepalo, koplo aj dostavalo. Rekonštrukcia mosta na 
Ostrov aj budovanie železnice si vynútilo tvrdé rokovania. Te-
raz zas začnem vyjednávať a chcem dopomôcť k tomu, aby sa 
opravil aj starý cestný most, ktorý je vo veľmi zlom stave. Aj 
keď patrí štátu a má ho prevziať VÚC, využívajú ho hlavne 
Trenčania. Tak ako sa nám podarilo spolu s obyvateľmi do-
tiahnuť rekonštrukciu mosta v Opatovej, verím, že sa nám po-
darí aj toto.“ 

Veľmi vám záleží na projekte Trenčín Si Ty, ktorý pod-
ľa odborníkov nemá na Slovensku obdobu. Ako by ste jeho 
význam priblížili obyvateľom mesta, ale napríklad aj po-
tenciálnym investorom? 

„Na jednej strane všetci chcú strategickú víziu mesta, kam 
máme smerovať. Na druhej strane pýtajú riešenia vytvorené za 
dva dni. Trenčín Si Ty je projekt, ktorého stopa tu ostane ďal-
ších možno sto rokov. Projekt určuje budúcnosť centrálnej 
mestskej časti, ktorá sa spojí s riekou Váh. Je to projekt cene-
ný za doteraz nevídanú spoluprácu odbornej aj laickej verej-
nosti, architektov z celého sveta. Výsledkom má byť to, že to-
to mesto bude naozaj mestom na rieke. 

Pri Váhu máme veľké pozemky, ktoré vďaka projektu kon-
krétne zadefinujeme a potom začneme ponúkať investorom. Tí 
ľudia budú presne vedieť, na čo si tie pozemky kupujú, budú 
dokonca vedieť, čo v ich okolí sa bude nachádzať, čiže budú si 
vedieť presne do toho územia zasadiť svoj zámer.  Váh 
v Trenčíne bol doposiaľ len Ostrov, ktorý aj tak z časti nepatrí 
Trenčínu, čo je podľa mňa zvlástne. Pri Váhu pôsobia rybári, 
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vodáci. To je málo. Nábrežie by malo slúžiť všetkým 
Trenčanom.”  
Čiže niečo také ako Eurovea v Bratislave? 
“Oveľa lepšie, lebo celé toto územie je dopredu urbanistic-

ky kvalitne so všetkými odborníkmi pripravované. Projekt 
priniesol systematickú prípravu celého územia. Samozrejme, 
je to robota, ktorá nie je vidieť v tejto chvíli, ale ja viem, že to 
dopadne dobre. Celý proces samozrejme vyvolala aj rekon-
štrukcia železnice, ktorá prinesie obrovské priestory. Preto 
sme hneď s prvými prácami naštartovali proces a diskusiu o 
budúcom využití tohto územia.“ 
Čo mesto čaká ďalej? 
„Plánujeme rekonštrukciu Mierového námestia. Ustúpil 

som v zámere premenovať ho po Marcovi Auréliovi, aj keď si 
myslím, že ľudia by si zvykli. No z hľadiska prevádzok, zmien 
poštových adries, je to ťažký proces. Mierové námestie je 
krásne, ale potrebuje rekonštrukciu. Musíme vymeniť staré a 
nedostačujúce kanalizačné, elektrické a plynové siete. Len 
elektrina napríklad dokáže zvládnuť maximálne desať gastro-
nomických stánkov. Námestie ostane konzervatívne, jeho ráz a 
charakter sa nezmení, iba sa vylepší do krajšej podoby 21. sto-
ročia. Na námestí ostanú pôvodné a dnes už vzácne dlažobné 
kocky. Tu je aj výhoda, že sa námestie neopravovalo v divo-
kých 90. rokoch, kedy kocky v iným mestách nahrádzala ne-
kvalitná a tuctová dlažba. Námestie si opravu v súčasnosti už 
naozaj zaslúži.” 

Poslanci sa budú v decembri opäť zaoberať projektom 
Terminál. Znamená to, že zámer spoločnosti SIRS je stále 
živý? 

„Áno. Investor je pripravený postaviť Terminál, to zname-
ná autobusovú a železničnú stanicu plus obchodné centrum. 
Všetko v jednom. Samozrejme, je to niečo, čo by prinieslo ob-
rovský nový rozmer pre mesto Trenčín, mať vynovenú vstup-
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nú bránu do mesta. Hovoríme o úplne novej autobusovej sta-
nici, hovoríme o zrekonštruovanej vstupnej hale železničnej 
stanice a hovoríme o novom obchodnom dome. Samozrejme, 
aj okolo tisícsto nových parkovacích miest. 

Autá môžu zaparkovať na autobusovej stanici a ľudia ísť 
napríklad na hokej alebo na futbal pešo cez podchod na Ho-
džovej ulici. Zároveň to naštartuje revitalizáciu mestského 
parku, kde so železnicami rokujeme o prevode pozemkov za 
symbolické euro. Pretože 60 percent územia nepatrí mestu, ale 
ŽSR. Chceme park oživiť, aby časť kaviarničiek, ktoré vznik-
nú, išla aj do parku. Dnes sme v rozhodujúcej fáze schvaľova-
nia tohto procesu a ja verím, že každý z poslancov toto chápe, 
aby sme najneskôr do piatich rokov mali celú stavbu hotovú.“ 

Mesto čelí kritike, že nedokáže využiť svoj turistický 
potenciál. Hrad, vodu… 

„Treba hlavne povedať, že turista vystúpi z vlaku alebo au-
tobusu v Trenčíne a ocitne sa v jednom nepeknom a nepríjem-
nom priestore, ktorý ho hneď znechutí. Ak turista vystúpi na 
uhladenom priestore, podobnom letiskám alebo moderným že-
lezničným staniciam, prejde ním a potom aj  pekným parkom 
na zrekonštruované historické námestie s fontánou venovanou 
významnému rímskemu cisárovi, prejde sa po verejných prie-
storoch nového nábrežia, navštívi hrad, pocíti atmosféru  jed-
ného moderného európskeho mesta. To je moja vízia, ktorú 
rozbiehame.“ 
Čo vás teda teší a čo vás naopak štve? 
„Teší ma, že mesto je, aj keď rozbité, je vo veľkom rozvoji 

a v stavebnom ruchu a teší ma, že to pri veľkých veciach, 
o ktorých sme teraz hovorili, sa robia aj dôležité menšie veci, 
ale extrémne dôležité. Rekonštrukcia Opatovskej cesty, rozši-
rovanie parkovacích miest, rekonštrukcia ciest, zvýšili sme fi-
nancie na čistotu mesta, na kosenie, spolupodieľame sa na re-
konštrukcii Čerešňového sadu, oplotení detských ihrísk a je 
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toho oveľa viac. A toto všetko sa darí aj vďaka korektnej spo-
lupráci s poslancami mestského zastupiteľstva. 

Teší ma, že napriek tomu všetkému stále klesá dlh, že už 
sme na úrovni 15 a pol milióna eur. Keď si predstavím, že 
pred piatimi rokmi sme boli na úrovni 40 miliónov, tak je to 
zásadný rozdiel. Na budúci rok by sa mal začať rekonštruovať 
futbalový štadión. 

Tešia ma mnohé úspechy Trenčanov v oblasti športu, kultú-
ry, vzdelávania, podnikania, spolupráca so seniormi, výni-
močnosť našich ľudí, ktoré robia Trenčín výnimočným mes-
tom. 
Čo ma neteší, je napríklad stav zimného štadióna. Keď si 

predstavím, že zimný štadión už mohol byť predaný a 
zrekonštruovaný, tak dnes mi je smutno a čakáme na dodrža-
nie sľubu od premiéra Roberta Fica, že mestu poskytne 1,1 
milióna na nevyhnutnú výmenu chladiarenského zariadenia a 
ďalšie investície. A veľmi ma hnevá, že Železnice SR  nedo-
držali množstvo termínov.“ 

Blíži sa vianočné obdobie. Čo by ste chceli ľuďom zaže-
lať? 

„Chcem im zaželať hlavne pokoj v duši a veľa zdravia, to 
je to najdôležitejšie. Chcel by som im povedať, že v tejto dobe 
sa viac ako kedykoľvek inokedy ukazuje, aká veľmi dôležitá 
je rodina, aké dôležité je vzájomne si pomáhať. Sme jeden na 
druhého odkázaní.  
Ďakujem Trenčanom, že sú k svojmu okoliu zhovievaví 

a prosím ich, aby v tom vytrvali. Kde vedia pomôcť, nech po-
môžu. 

Želám im, aby boli šťastní. Aby ich Vianoce boli požehna-
né, pokojné a milostiplné.“ 

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1792/1/2015 
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Vo štvrtok 5. novembra ocenili v obradnej sieni Mestského 
úradu v Trenčíne 39 bezpríspevkových darcov krvi. Odovzdali 
30 zlatých a 6 diamantových plakiet prof. MUDr. Jana Jan-
ského a tri medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického. Sloven-
ský Červený kríž oceňuje mnohonásobných darcov krvi podľa 
počtu odberov 
krvi. Medzi 
ocenenými 
boli šiesti 
Trenčania. 

Kňazovic-
kého medailu 
(u mužov nad 
100 odberov 
krvi) odo-
vzdali Joze-
fovi Sjekelo-
vi. Diamantovú plaketu profesora  MUDr. Jana Janského (mu-
ži za 80 odberov) si prevzali Ján Kvasnica a Jozef Zajáček.  
Zlatú Janského plaketu (ženy za 30 a muži za 40 odberov) 
odovzdali Pavlovi Marčekovi, Renáte Rástočnej 
a Martinovi Šutému.  

Darcom vyjadrili úctu a poďakovanie MUDr. Milan M a-
saryk, predseda Územného spolku Slovenského Červeného 
kríža, MUDr. Nataša Chovancová, vedúca lekárka Národnej 
transfúznej služby a Mgr. Barbara Činčárová, vedúca so-
ciálneho útvaru mesta Trenčín.  

Info 27.11.2015 
pomocná evidencia 1797/1/2015 
 
Poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva schválili 

prevod budov po Detskom domove v Hornom Orechovom do 
vlastníctva mesta. 
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Do dvoch rokov tu vznikne krízové centrum pre ľudí v nú-
dzi, sociálne slabších alebo týrané matky s deťmi. V krajskom 
meste takéto zariadenie dlhodobo chýbalo.  

„Mestský parlament na svojom novembrovom zasadnutí 
súhlasil s prevodom nehnuteľností do vlastníctva mesta za 

účelom zriadenia 
útulku ako sociálnej 
služby krízovej in-
tervencie. Cena je 
necelých 33- tisíc 
eur,“ povedala ho-
vorkyňa mesta Tren-
čín Erika Ságová.  

Táto suma je pod-
ľa nej nižšia o desať 

percent, ako nehnuteľnosti ohodnotil znalec. Budovy a po-
zemky vlastní štát, v súčasnosti nie sú využívané. Označené sú 
ako prebytočný majetok.  

„V Trenčíne absentujú sociálne služby krízovej intervencie. 
Preto sa mesto rozhodlo získať areál v Hornom Orechovom do 
svojho majetku a zriadiť tu útulok s celoročným pobytom a 
službami pre ľudí, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situ-
ácii,“ dodala Erika Ságová.  

Mesto sa zaviazalo, že útulok bude fungovať najmenej päť 
rokov pre ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.  

Zabezpečené tu budú mať ubytovanie, sociálne poraden-
stvo, pracovnú terapiu, stravu, ošatenie a obuv ale tiež záuj-
movú činnosť, vytváranie podmienok na resocializáciu klien-
tov cez rôzne programy. Presný dátum otvorenia zatiaľ nie je 
stanovený, v zmluve sa hovorí o dvoch rokoch od nadobudnu-
tia nehnuteľnosti.  



237 

 

Budovy spravuje Detský domov Lastovička. Pozemky ma-
jú viac ako sedemtisíc metrov štvorcových, nachádzajú sa tu 
štyri budovy.  

„Keďže objekt je vzdialený asi dva kilometre od posled-
ných domov v Hornom Orechovom, zabezpečovali sme stráž-
nu službu, aby nedošlo k vykradnutiu alebo poškodeniu, v zi-
me aj kúrenie. Najväčšie trápenie bola v zime údržba cesty, 
ktorá patrí sčasti urbariátu,“ povedala riaditeľka Detského 
domova Lastovička Janka Lacová.  

Podľa nej sú tieto priestory vhodné pre zriadenie krízového 
centra. „Myslím, že to bude veľmi dobré pre Trenčín, som ra-
da, že sa to začalo robiť,“ dodala Janka Lacová.  

Ku skompletizovaniu prevodu nehnuteľností do majetku 
mesta ešte chýba úradu práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosť 
mesta o prevod vlastníctva za nižšiu než primeranú cenu a 
uznesenie mestského zastupiteľstva, kde je špecifikovaná 
kúpna cena.  

„Po doručení týchto dokladov predložíme súhlasné stanovi-
sko k prevodu vlastníctva, detský domov ako samostatný 
správca zašle dokumentáciu s návrhom zmluvy na schválenie. 
Po schválení postupu bude kúpna zmluva podpísaná a zaslaná 
na ministerstvo financií, aby udelilo súhlas s predajom. Po za-
platení kúpnej ceny detský domov predloží návrh na vklad do 
katastra,“ informovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. 

Detský domov pre maloletých bez sprievodu otvorili v 
Hornom Orechovom v roku 2005. Dostali sa sem deti z Afga-
nistanu, Indie, Pakistanu alebo Iraku.  

Niektoré tu chodili do školy, učili sa rôznym remeslám. 
Domov nebol strážený, chovanci sa mohli voľne pohybovať aj 
mimo areálu. 
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Obyvatelia Horného Orechového nemali s deťmi, ktoré tu 
boli umiestnené, žiadne problémy. Namiesto krízového centra 
by tu ale chceli radšej domov dôchodcov. 

„S deťmi sme nemali žiadne problémy, boli milé, zhovor-
čivé. Ja by som bola radšej, keby tu bol domov dôchodcov, ten 
tu chýba. Je tu pokoj, pekné prostredie,“ povedala staršia pani 
z dediny. 

Zriadenie krízového centra v Trenčíne je témou už niekoľ-
ko rokov. Mesto dlho hľadalo vhodné priestory. Hovorilo sa o 
mestskej chate v Soblahove, proti ale boli miestni obyvatelia, 
ďalšou možnosťou mala byť budova Dukly na Štefánikovej 
ulici. 

www.sme.sk 02.12.2015 
pomocná evidencia 1825/1/2015 
 
Po štyroch rokoch začala v Trenčíne opäť fungovať kance-

lária občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia. Občian-
ske združenie poskytuje sociálno-právne a psychologické po-
radenstvo pre obete týrania alebo násilia.  

„Robíme konzultácie a prakticky pomáhame pri spisovaní 
rôznych návrhov a podaní na súdy,“ hovorí trenčianska koor-
dinátorka občianskeho združenia Mária Plešková. Pomoc 
obetiam násilia je jedinou organizáciou, ktorá môže oficiálne 
zastupovať obete násilia, je zakomponovaná aj v trestnom po-
riadku. Ich kanceláriu navštívi mesačne dvadsať až tridsať ľu-
dí, väčšinu klientov tvoria ženy.  

„Pomáhame im pri formulácii trestných oznámení, návrhov 
na rozvod alebo rôznych vyjadrení pre súdy. Vysvetľujeme, 
aké sú práva a povinnosti voči polícii pri vyšetrovaní,“ spres-
nila Mária Plešková. 

Najviac klientov k nim prichádza z domáceho prostredia. 
Násilie na ženách stále zostáva skrytým problémom. 
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„Násilie v rodine, či už fyzické alebo psychické, sa týka aj 
rozvodových situácií,“ hovorí Mária Plešková.  Mnoho prob-
lémov by podľa nej vyriešilo chýbajúce azylové centrum.  

„Azylové centrum, v rámci ktorého by bola takáto poradňa, 
by to bolo veľkým prínosom. Rodiny by sme nielen rozvádza-
li, ale možno tam, kde sa to dá ešte zastaviť, mohli by sme ich 
zachrániť,“ dodala Mária Plešková.  

Poradňa je na Ulici kniežaťa Pribinu, na konzultáciu je po-
trebné sa objednať.  

Najviac žien, ktoré v rámci Slovenska vyhľadali lekárske 
vyšetrenie v súvislosti s fyzickým alebo psychickým násilím, 
je z Trenčianskeho kraja. Podľa štatistického prehľadu Národ-
ného centra zdravotníckych informácií ich bolo za minulý rok 
až 77. Je to viac ako v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnav-
skom, Žilinskom, Prešovskom aj Banskobystrickom kraji do-
kopy.  

Podozrenia z násilia páchanom na ženách majú hlásiť gy-
nekológovia okrem Národného centra zdravotníckych infor-
mácií aj polícii. 

„Nahlási sa to orgánom činným v trestnom konaní s ohľa-
dom na zachovanie bezpečnosti ženy,“ píše sa v odbornom 
usmernení ministerstva zdravotníctva z roku 2008. 

www.sme.sk 04.12.2015 
pomocná evidencia 1837/1/2015 
 
Nocľaháreň pre bezdomovcov na Nešporovej ulici je od 1. 

novembra aj tento rok otvorená pre ľudí bez domova. Aj na-
priek množstvu ľudí, ktorí protestovali proti jej otvoreniu je 
veľa takých, ktorí im pravidelne pomáhajú. Ľudia opäť môžu 
pomôcť aj zapojením sa do projektov Polievka pre bezdomov-
cov a Sociálny šatník. Na schválenie mestským zastupiteľ-
stvom čaká návrh, aby nocľaháreň, ktorá je otvorená od no-
vembra do marca, bola otvorená celoročne. Úspešný projekt 
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Polievka pre bezdomovcov funguje už tretí rok. Opäť sa do 
neho zapojili podnikatelia, majitelia reštaurácií, cirkvi 
z Trenčína a hlavne bežní občania. 

„Ľudí na varenie polievok máme momentálne zabezpeče-
ných do februára. Väčšinou sa dohodneme na varení hustých 
a výživných polievok, niektorí ľudia však prinesú tiež koláče 
alebo zemiakové placky, sú veľmi ochotní, “ povedala za-
mestnankyňa nocľahárne Alžbeta Švančarová. 

Problém nie je ani s odvozom a varnicami. 
„Vďaka ľuďom sa nám podarilo kúpiť tiež veľké varnice 

a naberačky. Ďalší dobrovoľník je zasa ochotný priviezť po-
lievku od človeka, ktorý ju nemá ako dopraviť do nocľahárne. 
Jedna pani ju priviezla dokonca taxí-
kom,“ povedala Alžbeta Švančárová. 

Vždy je podľa nej najlepšie, keď člo-
vek zavolá a spolu sa dohodnú na tom, 
ako a kedy to bude najlepšie 
a najefektívnejšie pre obe strany. Otvo-
rený pomoci je opäť aj Sociálny šatník v mestských priesto-
roch na Soblahovskej ulici. „Ľudia môžu priniesť, čo majú. 
V šatníku sa to už roztriedi a nám dovezú, čo najviac potrebu-
jeme. Konkrétne sú to mikiny, tepláky, teplé svetre, nohavice, 
jednoducho veci, v ktorým ich vonku nebude zima,“ dodala A. 
Švančárová. 

Nocľaháreň je vďačná za hocijakú formu pomoci. „Niektorí 
ľudia nám donesú tiež hygienické potreby, posteľnú bielizeň, 
tekuté prášky. Na Vianoce tu boli tiež ľudia z Modrého kríža, 
ktorý im pripravili program,“ pokračuje Alžbeta Švančárová. 
Na tento rok majú zatiaľ na Štedrý večer sľúbenú večeru od 
Cirkvi adventistov siedmeho dňa a návštevu dobrovoľníkov. 

 „Vianoce sú pre nich pravdepodobne najťažšia časť roku, 
keďže sú bez rodiny a blízkych. Návšteva a spoločná večera je 
preto pre nich veľmi dôležitá,“ dodala Alžbeta Švančárová. 
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„Bolo by skvelé, pokiaľ by sa podarilo mestu schváliť nocľa-
háreň na celý rok.“ 

www.sme.sk 05.12.2015 
pomocná evidencia 1842/1/2015 
 
Netradičný darca krvi navštívil trenčianske pracovisko Ná-

rodnej transfúznej služby v piatok  4. decembra 2015. 
Dlhoročný darca krvi Leo Kužela prišiel darovať krv 81. 

raz, no tentoraz v prestrojení za Sv. Mikuláša. Leo Kužela ako 
amatérsky herec každoročne rozdáva deťom radosť v prestro-
jení za Sv. Mikuláša.  

V týchto dňoch je jeho mikulášsky program nabitý, v čase 
medzi dvomi vystúpeniami si odskočil darovať krv kvôli veku 
poslednýkrát. V budúcnosti pracovisko navštívi už iba ako 
Mikuláš.   

www.sme.sk 10.12.2015 
pomocná evidencia 1868/1/2015 
 
V kongresovej sále hotela Elizabeth sa v pondelok 14. de-

cembra uskutočnilo 
stretnutie prezidenta 
Slovenskej republi-
ky Andreja Kisku  
s osobnosťami Tren-
čianskeho kraja.  

Pozvaní hostia si 
najskôr vypočuli 
prezidentov prího-
vor. Andrej Kiska 

v ňom dva a pol mesiaca pred parlamentnými voľbami prezen-
toval svoj názor na aktuálnu vnútropolitickú situáciu.  

„Aj na Slovensku si uvedomujeme, aké zložité časy žijeme 
z hľadiska situácie a problémov v Európe, aj za hranicami Eu-

A. Kiska so spisovateľom R. Dobiášom (vpravo) a výtvarníkom J. Vydrnákom. 
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rópy. A všetkých nás oprávnene znepokojujú. Som však záro-
veň presvedčený, že nás to nesmie odradiť alebo odviesť našu 
pozornosť od výziev, ktoré máme u nás doma. Od diskusií 
o nich. Aby sme dokázali definovať priority našej krajiny, aby 
sme Slovensko urobili úspešnejším a pre občanov prívetivej-
ším,“ povedal Andrej Kiska. 

Kritizoval korupciu, stav v justícii a ďalšie negatíva v našej 
spoločnosti.  V rámci sloganu „Slovensko musí pridať“ načrtol 
hlavné priority, ktoré vidí najmä vo výraznom zlepšení stavu 
v oblastiach zdravotníctva a školstva. 

Zdôraznil, že sa chce takto stretnúť a diskutovať 
s mienkotvornými osobnosťami aj v iných regiónoch, pretože 
bez tlaku občanov na politikov nie je ďalší rozvoj Slovenska 
reálny. 

V diskusii, ktorú moderoval novinár Štefan Hríb,  kládli 
otázky a vyjadrovali svoje názory šéfovia samospráv, podni-
katelia, učitelia, lekári a ďalšie osobnosti z celého Trenčian-
skeho kraja. 

Po diskusii pozval Andrej Kiska účastníkov na čašu vína 
a viedol s nimi neformálne rozhovory. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1884/1/2015 
 
Trenčianske mestské zastupiteľstvo už rok ovládajú nezá-

vislí poslanci. Z 25 členov zastupiteľstva ich je až 20 nestraní-
kov. Podľa pravidiel, ktoré platili v Trenčíne doteraz, si nezá-
vislí poslanci nemohli založiť svoj poslanecký klub. 
Toto privilégium patrilo iba straníkom, a na založenie klubu 
museli byť minimálne šiesti.  

Podľa poslanca Richarda Ščepka tento stav nezohľadňo-
val aktuálny stav, keď je drvivá väčšina poslancov nezávis-
lých. Navrhol zmenu, ktorá umožnila vytváranie poslaneckých 
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klubov aj nestraníckym poslancom, znížil sa aj minimálny po-
čet členov zo šiestich na troch. 

„Zo skúsenosti z prvého roka vychádza, že poslanec ako 
jednotlivec nemá veľkú šancu pozitívne ovplyvňovať smero-
vanie mesta či svojej mestskej časti,“ hovorí Richard Ščepko. 
Podľa neho existujú v zastupiteľstve tri skupiny, kde poslanci 
medzi sebou komunikujú. Či však niektorí z nich plánujú za-
ložiť poslanecký klub, zatiaľ nevie. 

„Dúfam, že postupne ukážeme, že politická príslušnosť 
nemusí byť nutnou podmienkou kvality poslanca. Dúfam 
v efektívnejšiu komunikáciu s primátorom i úradom. Kon-
štruktívnu, vecnú a bez zbytočných emócii,“ dodal Richard 
Ščepko. 

Podľa poslanca Miloša Mi čegu doteraz existovalo zosku-
penie poslancov na báze lokalizácie podľa mestských častí. 
Zmena pravidiel je ale podľa neho logická. 

„Reflektuje dve veci. Jednou je zvolenie 20 poslancov bez 
straníckej príslušnosti a druhou je legitímne združovanie ľudí. 
Vytvorením klubu sa sprehľadní názorová príbuznosť poslan-
cov, čo však nič neuberá na ich nezávislosti. Naopak, vytvára 
sa priestor na názorovú rôznosť,“ dodal Miloš Mičega s tým, 
že aj tu platí, že najlepšia cesta k riešeniam je spoločná komu-
nikácia. 

V jej zlepšenie dúfa aj primátor Trenčína Richard Rybní-
ček. Prevaha nezávislých poslancov je podľa neho všeobecný 
trend, a pre mesto by bolo zlé, ak by spolu nekomunikovali. 

„Poslanci v Trenčíne sa namiesto politických strán angažu-
jú vo svojich mestských častiach. Sú tam silné osobnosti, preto 
je ich tam viac vidieť aj počuť,“ hovorí Richard Rybníček, 
ktorého úlohou je podľa jeho slov skôr ustrážiť, aby boli pos-
lanci v rámci požiadaviek solidárni aj k ostatným mestským 
častiam. 
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Existencia a činnosť poslaneckých klubov môžu podľa Mi-
chala Piška z Transparency International Slovensko pomôcť 
zefektívniť rozhodovacie procesy.  

„Ak súčasný rokovací poriadok mesta neumožňoval vytvá-
rať nezávislým poslancom kluby, považujem to za jeho výraz-
ný diskriminačný nedostatok. Pri celkovom počte poslancov 
25 sa mi ako rozumné javí aj zníženie minimálneho počtu pos-
lancov pre vytvorenie klubu na troch,“ povedal Michal Piško. 

www.sme.sk 11.12.2015 
pomocná evidencia 1870/1/2015 
 
Mesto Trenčín bude v budúcom roku hospodáriť 

s celkovou sumou 38 miliónov eur. Vyrovnaný rozpočet na 
rok 2016 v stredu 16. decembra na zasadnutí schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva. Za rozpočet hlasovalo všetkých 25 
poslancov. 

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je 
schválený rozpočet jednoznačne najrozvojovejší za posled-
ných päť rokov, čo súvisí aj so zlepšovaním finančnej situácie 
mesta. Za najdôležitejšiu považuje skutočnosť, že sa 
v rozpočte posilnila oblasť vzdelávania, sociálnych služieb 
a oblasť čistoty mesta a údržby komunikácií. 

„Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016 
je zostavený konzervatívne v časti bežných príjmov mesta, re-
álne v časti jeho výdavkov. Zohľadňuje priority mesta v oblas-
ti vzdelávania a sociálnej oblasti, viac financií pôjde na sta-
rostlivosť o čistotu a údržbu mesta. Investície sú určené na 
rozvoj mesta, infraštruktúru a riešenie modernizačného dlhu. 
V roku 2016 počítame so spustením novej letnej plavárne. Jej 
dokončenie a kolaudácia je závislá od rokovaní so štátom,“ 
priblížil Richard Rybníček. 

Naďalej podľa neho platí základná filozofia znižovania cel-
kového zadlženia mesta a zodpovednej rozpočtovej politiky. 
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„Toto tempo už nebude také radikálne ako tomu bolo v ro-
koch 2011 – 2014, kedy klesol dlh o 51 % za štyri roky. Cie-
ľom je, aby dlh na konci roka 2018 bol nižší ako na konci roka 
2014 aj napriek tomu, že v rokoch 2016 – 2018 sa počíta so 
zásadnou investíciou súvisiacou s rekonštrukciou Mierového 
námestia,“ doplnil trenčiansky primátor.  

www.teraz.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1893/1/2015 
 
V stredu 16. decembra sa otvára novovybudovaný podjazd 

Brnianska pod železničnou traťou. Prechádzať ním budú môcť 
len motorové vozidlá a cyklisti. Pre peších zostáva podjazd eš-
te uzatvorený. 

 Obchádzková trasa cez diaľnicu už neplatí, zrušená je tak-
tiež dočasná zastávka MHD na Psotného ulici. 

Do predčasného užívania je teda daný nový úsek cesty me-
dzi kruhovým objazdom (Bratislavská x Brnianska) na Brati-
slavskej ulici a kruhovým objazdom (Hanzlíkovská x Psotné-
ho) v Zlatovciach.  

Pre motoristov tým vzniká nové cestné spojenie medzi Bra-
tislavskou ulicou a mestskými časťami Záblatie, Zlatovce, Is-
tebník, Orechové. 

Mesto upozorňuje cyklistov, že podjazdom môžu prechá-
dzať len po ceste. 

www.trencin.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1895/1/2015 
 
 
Trenčanom sa nepáčil návrh na obnovu historického Mie-

rového námestia. Podľa pôvodnej štúdie tu mali prevažovať 
vydláždené plochy, ľuďom chýbalo viac zelene. Architekti te-
da návrh prerobili, rekonštrukčné práce to však oddiali o celý 
rok.  
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Trenčín je posledným krajským mestom, ktoré ešte nemá 
zmodernizované centrum. Rekonštrukcia sa má uskutočniť 
podľa architektonického návrhu brnianskeho ateliéru RAW. 
Ten zvíťazil vo verejnej súťaži, ktorú mesto vyhlásilo a vy-
hodnotilo ešte v roku 2008. 

A tým sa aktivity skončili. Námestie zostalo naďalej 
v podobe, akú malo v časoch socializmu. Jeho obnova sa opäť 

stala horúcou témou 
v tomto roku, keď 
sa ohlásili distri-
bučné spoločnosti, 
že chcú rekonštruo-
vať rozvody elek-
triny a plynu. Inži-
nierske siete sú 
ukryté pod po-

vrchom námestia, a to by bolo tak či tak rozkopané. 
Návrh ateliéru RAW mesto v lete opäť predložilo trenčian-

skej verejnosti. Tej sa nepáčilo, že podľa tohto návrhu 
z námestia zmizne oválny zelený ostrovček uprostred. Mala ho 
nahradiť rovná plocha, so schodíkmi z jednej strany. Pribudne 
fontána, ktorá na Mierovom námestí doteraz nebola. 

 „Vzhľadom na to, že boli silné požiadavky verejnosti, aby 
na Mierovom námestí zostalo viac zelene, pristúpili sme 
k zmene architektonickej štúdie. Rokovali sme s ateliérom 
RAW a dohodli sme sa na tom, ktoré veci sú z ich pohľadu 
upraviteľné, aby to nenarušilo celý koncept námestia, a podľa 
toho architektonickú štúdiu prepracovali,“ povedal Martin 
Beďatš, hlavný architekt Trenčína. 

Po týchto úpravách by mali byť na námestí väčšie odpočin-
kové trávnaté plochy. Takéto trávnikové pozadie má zdôraz-
ňovať tri dominanty námestia, ktorými je Morový stĺp, Strom 
slobody a plánovaná fontána Marca Aurelia. Okolo kruhovej 
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fontány je navrhnutý kamenný prstenec, na ktorom sú lavičky 
a na zemi tabuľky s významnými dátumami mesta. Na fontáne 
bude citát Marca Aurelia, rímskeho cisára a filozofa. 

„Zmenili sme aj výšku fontány z pôvodných 90 centimet-
rov na 45, je to výškovo priaznivejšie pre deti, aby sa mohli 
dotýkať vody, keď budú chcieť,“ dodal Ivan Wahla, jeden 
z trojice architektov, ktorí pracujú na projekte. 

Pôvodne sa práce mali začať na jar budúceho roka. Prepra-
covanie projektov predstavuje asi polročné zdržanie. Na ná-
mestí je množstvo prevádzok, je odtiaľto prístup na hrad, preto 
by bolo dosť nepraktické, aby sa práce začali niekedy na jeseň, 
a potom by námestie zostalo rozkopané celú zimu. 

Takže sa rekonštrukcia začne až na jar 2017, hotová by ma-
la byť za sedem až desať mesiacov. Predpokladané náklady 
predstavujú asi tri milióny eur, mesto si chce tieto peniaze po-
žičať z banky. Poslednou veľkou rekonštrukciou prešlo ná-
mestie v osemdesiatych rokoch minulého storočia, vtedy bolo 
vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Odvtedy si len 
s malými zmenami zachováva svoju podobu. 

 „V ostatných rokoch veľmi veľa aj malých miest a obcí 
dokázalo zrekonštruovať svoje námestia, pretože tie sú symbo-
lickým srdcom danej komunity. Je dobre, že aj Trenčín pôjde 
touto cestou a už v dohľadnej dobe by si Trenčania mohli vy-
chutnať príjemné chvíle strávené na svojom vlastnom námes-
tí,“ povedal Michal Kali ňák, hovorca Združenia miest a obcí 
Slovenska. 

Niekde tu táborili v roku 179 n. l. rímski vojaci. To bolo 
v období, keď Rímu vládol cisár Marcus Aurelius Antoninus. 
Rimania zanechali na svoj pobyt pamiatku vo forme nápisu na 
brale, na ktorom teraz stojí Trenčiansky hrad. Nápis je 
v súčasnosti viditeľný len z priestorov hotela Elizabeth. 

www.pravda.sk 17.12.2015 
pomocná evidencia 1901/1/2015 
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Národná sieť Fórum pre pomoc starším pod záštitou Minis-
terstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a ministra prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera udelila titul v ce-
loslovenskej ankete Senior roka 2015 predsedníčke Krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne (KO 
JDS) Anne Prokešovej a jej manželovi Ivanovi Prokešovi za 
mimoriadne aktivity v seniorskom veku a ochotu pomáhať 
druhým. 

Zasadnutie Predsedníctva a Rady KO JDS Trenčín využila 
jej predsedníčka Anna Prokešová, aby všetkým popriala pekné 
sviatky a šťastný nový rok:  

„Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. 
Vôňa koláčov okolo sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás 
podlieha. Iskričky šťastia nech nám svietia z očí. Povedzme si 
úprimné slová a robme veľké činy, naučme sa odpúšťať dru-
hým ich viny. Majme ľudské cítenie, zlo nech sa zruší, nech 
zavládne pokoj v každej duši. Zaželajme si všetci príjemné a 
pokojné prežitie nielen vianočných sviatkov, ale aj úspešný 
každý jeden deň v novom roku 2016,“ popriala všetkým zú-
častneným. 

www.tsk.sk 16.12.2015 
pomocná evidencia 1899/1/2015 
 
Výstavba nového dopravného terminálu s obchodným cen-

trom v Trenčíne dostala zelenú. Vyplýva to zo zmien 
a doplnkov územného plánu, ktoré na svojom zasadnutí 16. 
decembra schválili poslanci tamojšieho mestského zastupiteľ-
stva.  

Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka zmena 
územného plánu zabezpečí rozvoj nielen územia v okolí že-
lezničnej stanice a autobusového nástupišťa, ale umožní roz-
voj aj lokalitám v okolí zimného štadióna, parku, centra mesta 
a športovísk na sídlisku Sihoť. 
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Niektorí poslanci poukázali na možné zhoršenie dopravnej 
situácie v Trenčíne. „Už teraz je dopravná situácia zlá. Schvá-

lená zmena ú-
zemného plánu je 
neriešenie do-
pravnej situácie 
a iba prísľub, 
a nie záväzok, že 
sa to v budúcnos-
ti vyrieši, nesta-
čí,“ skonštatovala 
poslankyňa Da-
nica Birošová, 

ktorá rovnako ako ďalších sedem poslancov hlasovala proti 
zmene územného plánu.  

Podľa Richarda Rybníčka sa vždy nájde niekto, kto bude 
tvrdiť, že skolabuje doprava. „Väčšinou sú to ľudia, ktorí ne-
majú pečiatku odborníka na dopravu. Sú to predovšetkým po-
litici. Dnes sme počuli najmä politické názory o tom, že asi 
skolabuje doprava. 
Odborníci na dopravu 
sa vyjadrili jasne 
a pustili to,“ zdôraz-
nil Richard Rybníček.  
Ďalším krokom 

k začatiu výstavby 
terminálu budú podľa 
neho rokovania 
o zmluvách o majet-
kových prevodoch, o zmluve s investorom (spoločnosť SIRS), 
celý proces musí prejsť finančnou a majetkovou komisiou a 
výborom mestskej časti Sever tak, aby koncom januára alebo 
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začiatkom februára mohli predložiť materiály na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu.  

„Je dôležité, že zmenou územného plánu sa dala zelená aj 
podpisu zmluvy medzi spoločnosťou SIRS a Železnicami Slo-
venskej republiky na rekonštrukciu železničnej stanice,“ dopl-
nil trenčiansky primátor.  

Ako dodal, pri dobrej konštelácii bude môcť investor začať 
stavať terminál už na budúci rok, v prípade nejakých odvolá-
vaní na jar 2017.  

„Som presvedčený, že prvá časť terminálu bude hotová už 
koncom roku 2017 a definitívne bude stavba hotová medzi 
rokmi 2018 až 2020,“ uzavrel Richard Rybníček.  

Podľa hovorkyne spoločnosti SIRS Ivany Strelcovej sa 
v prvej fáze projektu zrekonštruuje železničná stanica a nasle-
dovať bude výstavba moderného dopravného terminálu pre 
autobusovú dopravu. Súčasťou projektu bude aj obchodné 
centrum spájajúce železničnú stanicu a autobusový terminál. 
Celkové náklady odhadujú na 80 miliónov eur. 

www.teraz.sk 17.12.2015 
pomocná evidencia 1902/1/2015 
 
Na jedenástom ročníku projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ 

dostalo pred Vianocami knihy podľa želania takmer dvesto de-
tí v hmotnej núdzi. Trenčianska nadácia už jedenástykrát zor-
ganizovala tento projekt, vďaka ktorému deti v sociálnej 
hmotnej núdzi dostanú k Vianociam knihu podľa vlastného 
výberu.  

Tento rok sa do projektu zapojilo sedem materských a de-
väť základných škôl. Spolu dostalo knihu presne 184 detí. Na-
dácia im ich slávnostne odovzdala v Trenčianskom múzeu 17. 
decembra. 

Knihy mohli anonymne kúpiť ľudia v piatich kníhkupec-
tvách v Trenčíne. „Deti si zaželali, aké knižky chcú. Podľa zo-
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znamu sme potom označili jednotlivé knihy v kníhkupectvách. 
Tie potom mohol kúpiť anonymne hocikto,“ povedala projek-
tová manažérka Nikola Sedláčková.  

Niektorí ľudia pre deti píšu do kníh venovania.  
„Je to veľmi milé. Tento rok sa niektorí naozaj pripravili a 

venovania pripravili na počítači a vytlačili,“ hovorí Nikola 
Sedláčková. Deti z materských škôl mali podľa nej záujem 
hlavne o knihy o zvieratkách, princeznách a autách, veľmi 
žiadané boli tiež encyklopédie alebo knihy o športe. Žiaci zá-
kladných škôl mali už vybratého presného autora a titul. 

„Prekvapil ma vkus starších žiakov. Veľa z nich chcelo na-
príklad Dominika Dána, ktorého som mala zafixovaného ako 
autora pre dospelých. Záujem bol tiež o dobrodružnú literatúru 
alebo žáner fantasy,“ hovorí.  

Tento rok ľudia kúpili všetky knihy zo zoznamu. 
 „Mali sme zabezpečené aj firmy, ktoré by boli ochotné do-

kúpiť aj ostatné knihy. Jednoducho sa nesmie stať, že by neja-
ké dieťa prišlo a nedostalo knihu. Vianoce bez knihy jednodu-
cho nie sú Vianoce.“ 

 Vďaka projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ dostalo za po-
sledných jedenásť rokov knihu podľa želania spolu 2235 detí. 

Trenčianske noviny 21.12.2015 
pomocná evidencia 1929/1/2015 
 
Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v minu-

lom týždni stalo 33 dopravných nehôd. Nikto pri nich nezom-
rel ani neutrpel ťažké zranenie.  

Od začiatku roka sa na cestách samosprávneho kraja stalo 
1254 dopravných nehôd, čo je o 56 viac, ako v rovnakom ob-
dobí minulého roku. Zomrelo pri nich 26 ľudí (medziročný ná-
rast o 10). Ťažké zranenia utrpelo 70 osôb, čo je o 16 menej, 
ako v rovnakom období roku 2014. 
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Na slovenských cestách zomrelo v minulom týždni pri do-
pravných nehodách 13 ľudí. Od začiatku roka si slovenské 

cesty vyžiadali už 
267 ľudských 
obetí, čo je o 18 
viac, ako v rovna-
kom období minu-
lého roku. Najviac 
obetí si vyžiadali 
tento rok cesty Ži-
linského samo-
správneho kraja, 

kde pri dopravných nehodách zomrelo 54 ľudí. Najmenej obe-
tí po 25, majú cesty Bratislavského a Trnavského samospráv-
neho kraja. 

www.sme.sk 23.12.2015 
pomocná evidencia 1935/1/2015 
 
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 

v novembri v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) me-
dzimesačne o 0,15 % na úroveň 7,80 %. V Myjavskom 
a Púchovskom okrese poklesla nezamestnanosť pod hranicu 6 
%.  

V novembri 2015 klesla medzimesačne miera nezamestna-
nosti vo všetkých deviatich okresoch TSK. Najvyššia neza-
mestnanosť bola v uvedenom mesiaci v TSK v okrese Prievi-
dza, kde dosiahla úroveň 10,40 %. Nasledovali okresy Parti-
zánske (9,42 %), Považská Bystrica (8,44 %), Bánovce nad 
Bebravou (8,14 %), Trenčín (6,38 %), Ilava a Nové Mesto nad 
Váhom (6,32 %), Myjava (5,97 %) a Púchov (5,85 %). 

V celoslovenskom meradle klesla evidovaná miera neza-
mestnanosti v novembri na 10,77 %. Najvyššia bola v okrese 

Pri Novej Dubnici zahynul v marci 54-ročný muž. 
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Rimavská Sobota (27,51 %), najnižšia v okrese Bratislava V 
(4,67 %).  

www.teraz.sk 27.12.2015 
pomocná evidencia 1941/1/2015 
 
Na Štedrý deň 24. decembra 2015 sa dve desiatky bezdo-

movcov v trenčianskej nocľahárni aktívne zapojili do prípravy 
štedrej večere spolu s dobrovoľníkmi centra Maltézskej po-
moci Slovensko pôsobiacimi v Trenčíne.  

Vďaka dobrodincom a sponzorom pripravili klasické slo-
venské vianočné menu v podobe oblátok s medom, kapustni-
cou, chlebom, vyprážanou rybou, zemiakovým majonézovým 
šalátom, kysnutými koláčmi, zákuskami a ovocím. Vianočný 
stromček rozsvietil najstarší obyvateľ nocľahárne.  

Slávnostné duchovné slovo predniesol duchovný otec tren-
čianskeho centra miestny gréckokatolícky kňaz Igor Cingeľ. 
Spoločne sa s klientmi nocľahárne a prítomnými dobrovoľ-
níkmi pomodlili a zaspievali tradičnú Tichú noc. Kňaz osobne 
obslúžil každého z prítomných bezdomovcov, ale aj tých, ktorí 
sa zastavili len na jedlo, pretože nespĺňali podmienky pre pri-
jatie do nocľahárne, keďže požili alkoholické nápoje.  

Po štedrej večeri kňaz rozdal aj symbolické vianočné dar-
čeky, ktoré obsahovali okrem iného aj sadu ponožiek a tričká 
darované sponzormi z Cirkvi Adventistov siedmeho dňa z 
Trenčína.  

Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko zabezpečili 
množstvo ovocia, koláčov, zákuskov a sladkostí. Na tvárach 
mužov a žien bez domova, ktorí v živote zažili už nemálo utr-
penia, sa objavili aj slzy dojatia pri spomienke na sviatky, kto-
ré prežili v minulosti ešte v kruhu svojich rodín.  

www.tkkbs.sk 28.12.2015 
pomocná evidencia 1942/1/2015 

 


