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Ekonomický život 

 

Podpísaním dodatkov k zmluvám o poskytovaní 
autobusovej dopravy ušetrí v roku 2015  Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) v porovnaní s minulým rokom na 
doprave asi 3,5 milióna eur. Úspora je podľa predsedu TSK 
Ing. Jaroslava Bašku zakomponovaná už do rozpočtu na 
tento rok. Kým v minulom roku dával 
kraj na dopravu takmer 20,9 milióna 
eur ročne, v tomto roku počíta rozpočet 
so 17,3 miliónmi eur.  

„Jediným rizikom, ktoré bude pri 
napĺňaní zníženého rozpočtu pre 
dopravu, je jeho možné ovplyvnenie 
študentskými a dôchodcovskými 
zľavami vo vlakovej doprave. 
Momentálne ešte nemáme prepočítané, aký dosah to môže 
mať na výpadky v autobusovej doprave, ktoré by sme museli 
hradiť z rozpočtu TSK. Budeme to postupne sledovať,“ 
skonštatoval Ing. Jaroslav Baška.  

Ako dodal, niektoré kraje budú mať v súvislosti so zľavami 
vo vlakoch veľké výpadky, spomenul najmä Košický 
a Prešovský samosprávny kraj. „U nás v Trenčianskom kraji 
by ten výpadok nemal byť taký veľký. Najmä na hornej Nitre 
nie je železničná doprava taká zahustená ako napríklad na 
Považí“. 

Baškov predchodca vo funkcii predsedu TSK MUDr. 
Pavol Sedláček dohodol tesne pred koncom volebného 
obdobia navýšenie primeraného zisku spoločnostiam 
Slovenská autobusová doprava (SAD) Prievidza a SAD 
Trenčín z troch percent na 5,5 percenta ročne. Nové vedenie 
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kraja s dopravcami napokon dohodlo zníženie primeraného 
zisku na päť percent.  

„Už v minulom roku sme sa dohodli s dopravcami na 
znížení zisku, časť z neho nám odpustil, čím sme ušetrili asi 
815 tisíc eur, ktoré sme použili na opravy ciest druhej a tretej 
triedy,“ doplnil predseda TSK s tým, že podobné asi 
päťpercentné primerané zisky platia dopravcom aj niektoré iné 
kraje. 
     www.teraz.sk 05.01.2015 

pomocná evidencia 003/1/2015 
 
Colný úrad v Trenčíne odviedol v minulom roku do 

štátneho rozpočtu v rámci vymáhacieho konania takmer 620 
tisíc eur. Podľa hovorkyne Colného úradu Renáty Peťovskej 
najčastejšie uplatňovaný inštitút vymáhania boli upomienky a 
výzvy na zaplatenie dlhu, exekúcie na zrážku zo mzdy a na 
peňažné prostriedky vedené na účtoch v bankách. 

Najvyšší podiel predstavuje colný dlh (clo a daň z pridanej 
hodnoty), ktorý tvoril viac ako 520 tisíc eur. Nasleduje 
spotrebná daň z liehu (64 tisíc eur) a sankcie za rôzne 
porušenia predpisov vo výške vyše 28 tisíc eur, priblížila 
Renáta Peťovská. 

Colný úrad podľa nej vykonáva správu evidovaných 
nedoplatkov. V prípade nezaplatenia pohľadávok v zákonom 
stanovenej lehote splatnosti pristupuje k ich vymáhaniu. V 
praxi sa často stáva, že dlžník v obave pred exekúciou zostáva 
nekontaktný, nepreberá písomnosti a myslí si, že sa takto 
vyhne splneniu svojich povinností, teda zaplateniu dlžnej 
sumy. V každom prípade je potrebné aj v takejto nepríjemnej 
situácii aktívne spolupracovať s colným úradom. Nie je možné 
očakávať, že nedoplatok zanikne uplynutím určitého času. 
Napríklad právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká až 
po 20 rokoch, zdôraznila colná hovorkyňa. 
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Ako dodala, ak už dôjde k samotnej exekúcii, dlžník musí 
počítať so zvýšenými nákladmi. Nejde len o exekučné náklady 
a hotové výdavky, ale aj o rôzne iné poplatky s tým spojené. V 
prípade omeškania s platením colného dlhu alebo dane je 
colný úrad povinný vymerať úrok z omeškania. Jeho výška 
závisí od dlžnej sumy a dĺžky doby omeškania. 

Zabudnúť na svoj dlh sa teda nevypláca. Colný úrad pri 
vymáhaní nedoplatkov spolupracuje s bankami, Sociálnou 
poisťovňou, katastrom nehnuteľností a inými inštitúciami, 
ktoré evidujú majetok a je len otázkou času, kedy zistí o 
dlžníkovi potrebné údaje a začne exekučné konanie, uzavrela 
Renáta Peťovská. 

www.sme.sk 17.01.2015 
pomocná evidencia 027/1/2015 
 
Železnice dali primátorovi mesta prísľub, že dokončia 

rozostavené objekty do konca roka 2015. Ľudia však strácajú 
trpezlivosť.  

Práce na modernizácii železničnej trate v Trenčíne majú v 
niektorých prípadoch 
sklz, čo má vplyv aj 
na život ľudí, ktorí 
žijú v blízkosti stave-
nísk. Pomôcť riešiť 
podnety a zvyšovať 
informovanosť Tren-
čanov chcú poslanci i 
vedenie mesta.  
    „Chceme dosiahnuť 

to, aby železnice prehodnotili doterajší spôsob výstavby. 
Stavebných objektov je viac ako 360  a chceme, aby sa 
zamerali najmä na tie, ktoré sa dotýkajú ľudí. Iným prácam, 
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ktoré ľudí priamo neovplyvňujú, sa môžu venovať neskôr,“ 
povedal poslanec Miloš Mi čega.  
Ľudia najviac spomínajú rozkopávky v časti Pred poľom, 

kde pracovníci budujú podjazd. Práce pritom mali skončiť už 
vlani. Trpia hlavne rodiny s deťmi. „Musím aj s mojimi deťmi 
obchádzať stavenisko, keď idem za starými rodičmi. Trvá mi 
to pritom aj o polhodinu dlhšie, ako keby som išla priamo,“ 
dodala obyvateľka tejto miestnej časti. Primátor Trenčína 
Mgr.  Richard Rybníček informoval, že situácia v súvislosti 
s modernizáciou trate je zložitá, nie však kritická. 

„Stretol som sa 
už aj s novým 
vedením Železníc 
Slovenskej repub-
liky a mám prísľub, 
že všetky rozosta-
vané stavby v 
meste v tomto roku 
zhotoviteľ dokon-
čí,“ informoval pri-
mátor. Začiatok prác na nových stavbách je pritom závislý od 
dokončenia tých rozostavaných.  

Podľa železníc mal  zhotoviteľ na nedodržanie termínu v 
časti Pred poľom objektívne dôvody. „Tie najzávažnejšie sa 
týkajú zvýšenej hladiny spodnej vody po odkopaní vrchnej 
vrstvy zeminy, upravenia dokumentácie k realizácii stavby 
oporných múrov a chodníkov podchodu a zmeny postupu pri 
prácach na plynovode. Pri odkrývaní zeminy vznikli vynútené 
prekládky rozvodov vody a plynu v priestore kruhového 
objazdu pri Radegaste a taktiež zhotoviteľ musel vymeniť 
nevhodné podložie,“ povedala hovorkyňa železníc Martina 
Pavlíková.  
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Železnice s dodávateľom rokovali o bezodkladnom 
dokončení uvedených prác po rozhodnutí stavebného úradu. 
„Očakávame, že by to malo byť v jarných mesiacoch 2015,“ 
povedala Martina Pavlíková.  

Železnice sa vyjadrili, že chápu dôvod, prečo ľudia stavbu 
pozorne sledujú, keďže na dlhý čas sú obmedzení v komforte 
bývania a cestovania. „Avšak ide o náročnú stavbu 
obrovského rozsahu, na ktorej sa môžu vyskytnúť aj 
nepredpokladané skutočnosti. Tie však neboli zavinené 
žiadnou zo zúčastnených strán,“ dodala Martina Pavlíková.  

www.sme.sk 26.01.2015 
pomocná evidencia 062/1/2015 
 
K dôslednejšej príprave projektových zámerov a k 

lepšiemu manažovaniu projektov financovaných z eurofondov 
má v Trenčianskom samosprávnom kraji prispieť nový systém 
projektového riadenia. 

Na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja funguje od 
decembra minulého roku a jeho cieľom je efektívne využiť 
možnosti, ktoré ponúkajú nové operačné programy. 

Podľa predsedu kraja Ing. Jaroslava Bašku ide o súbor 
pravidiel a postupov pre prípravu projektov a predkladaní 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Smernica sa dotýka 
najmä žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov 
Európskej únie, ale nové postupy vypracovávania projektov sa 
vzťahujú aj na dotačné programy a fondy jednotlivých 
ministerstiev Slovenskej republiky a aj vlastné finančné 
prostriedky samosprávneho kraja, priblížil Baška. 

V súlade s novou smernicou bude podľa neho pri každom 
projekte vytvorená projektová rada s projektovým manažérom. 
Každý projekt má svojho garanta, ktorým môže byť predseda 
kraja, jeho podpredsedovia alebo riaditeľ úradu. Cieľom 
projektovej rady je vzájomná spolupráca a poradenstvo pri 
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príprave projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
Do prípravy projektu bude zapojený aj projektový tím 
zostavený z kompetentných zamestnancov Úradu TSK, ako aj 
zo zamestnancov jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho kraja. 

„Myslím si, že toto bude možno už posledné programové 
obdobie, keď bude môcť Slovenská republika, a teda aj 
samosprávy, čerpať finančné prostriedky z eurofondov. Preto 
je našou úlohou dôkladne pripraviť projekty a projektové 
zámery, ktoré máme schválené v zásobníku projektov v oblasti 
stredného odborného školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, 
dopravy,“ doplnil Ing. Jaroslav Baška. 

www.sme.sk 28.01.2015 
pomocná evidencia 080/1/2015 
 
Nekonečný príbeh v prípade rekonštrukcie železničnej trate 

medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou pokračuje. Štátu 
aktuálne hrozí, že bude musieť zaplatiť peniaze za stavebné 
práce zo svojho rozpočtu, lebo Európska únia (EÚ) ich nebude 

ochotná preplatiť. 
Navyše porazená 
firma v boji o 
tento úsek, Skan-
ska, môže požado-
vať odškodnenie. 
Rezort dopravy 
situáciu zatiaľ až 
tak čierne nevidí. 

Na prípadné 
odškodnenie ako prvý upozornil denník Pravda, ktorý sa 
odvolával na aktuálne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Súd 
totiž dal za pravdu Úradu pre verejné obstarávanie. Ten ešte v 
roku vyhodnotil verejnú súťaž ako diskriminačnú a nariadil 
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Železniciam SR (ŽSR), aby znovu posúdili všetky ponuky od 
stavebných firiem, ktoré dostali v rámci tendra na rekonštruk-
ciu. ŽSR totiž pri vyhodnocovaní vyradili ponuku spoločnosti 
Skanska a ako víťaza určili firmu TSS Grade, ktorej cena bola 
vyššia. 

Ak sa po opätovnom vyhodnotení zistí, že túto zákazku 
mala nakoniec dostať Skanska, ktorá chcela zmodernizovať 
daný úsek za 201 miliónov eur, tak si bude môcť nárokovať 
odškodné. „Dostali sme rozsudok najvyššieho súdu až v 
pondelok 26. januára 2015. ŽSR musia rozsudok najprv 

preštudovať a 
podrobiť právnej 
analýze z pohľadu 
spoločnosti. Až 
následne bude 
možné zaujať k 
veci stanovisko," 
povedala hovor-
kyňa železníc 
Martina Pavlí-
ková. 

Opätovné vyhodnotenie však nie je jediným problémom, 
ktorý súvisí s obnovou trate medzi Zlatovcami a Trenčianskou 
Teplou. Slovensku totiž hrozí, že tento projekt únia nepreplatí 
a celkové náklady vo výške 245 miliónov eur bude vláda 
hradiť zo štátneho rozpočtu. 

Ako nás informovala hovorkyňa Zastúpenia Európskej 
komisie (EK) na Slovensku Ingrid Ludviková , vyšetrovanie 
tohto prípadu prebieha v dvoch paralelných líniách. „Tou 
prvou líniou je vyšetrovanie EK pre podozrenie z nezrovna-
lostí s európskymi pravidlami o verejnom obstarávaní. Kon-
krétne, komisia otvorila konanie pre porušenie právnych 
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predpisov v tendri na modernizáciu trate Zlatovce – Tren-
čianska Teplá,“ uviedla Ingrid Ludviková. 

Vyšetrovanie je v úvodnej fáze konania o porušení 
právnych predpisov. EK vyjadrila svoje obavy ohľadom 
súladu projektu modernizácie železničnej trate pri Trenčíne s 
európskymi pravidlami o verejnom obstarávaní. Slovensko má 
teraz priestor na to, aby sa obhájilo a vysvetlilo svoj postup. 

„Ak by sa podozrenia potvrdili, komisia bude môcť 
uplatniť finančné korekcie na projekt. To znamená, že v 
závislosti od závažnosti porušenia pravidiel by Brusel 
nepreplatil náklady v plnej výške. V prípade najzávažnejších 
porušení EK môže rozhodnúť, že náklady na daný projekt 
nepreplatí vôbec,“ dodala Ingrid Ludvigová. 

Druhou líniou je vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF). O zistených skutočnostiach však 
kompetentní zatiaľ nechcú bližšie informovať. 

Rezort dopravy, pod ktorý spadajú ŽSR, celú situáciu 
upokojuje. Otázky prípadného odškodnenia alebo 
nepreplatenia finančných nákladov sú podľa ministerstva 
predčasné. „EK definitívne nezastavila eurofondy na tento 
projekt. Argumentácia Slovenskej republiky o podnete, ktorý 
na komisiu dala firma Skanska, sa len začína. My veríme, že 
Slovensku sa podarí svojimi argumentmi Brusel presvedčiť,“ 
odkázal hovorca rezortu Martin Kó ňa. Tak sa to podľa neho 
stalo už vo viacerých sporoch medzi Slovenskom a EÚ. 

www.aktuality.sk 28.01.2015 
pomocná evidencia 086/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo prijalo 20. januára 2015 uznesenie, 

v ktorom vyjadruje svoju nespokojnosť s predlžovaním 
termínov na niektorých úsekoch modernizácie železničnej 
trate.   
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Návrh na prijatie uznesenia predložil poslanec Ing. Miloš 
Mi čega. „Nie je v kompetencii mestských poslancov a ani 
primátora riešiť problémy modernizácie železnice. Je však 
naším právom a voči občanom i povinnosťou na ne poukázať 
a vysloviť nespokojnosť s procesom výstavby a predlžovaním 
termínu pre dokončenie stavby,“ uviedol.  

Modernizácia železnice v úseku Zlatovce – Trenčianska 
Teplá je najväčšou investičnou akciou na území mesta 
minimálne od roku 
1989. Stavebné prá-
ce život ľudí 
v Trenčíne negatív-
ne ovplyvňujú. Prí-
kladom je časť 
stavby Pred poľom. 
Termín jej ukonče-
nia sa z pôvodného 
14. apríla 2013 po-
sunul o pätnásť mesiacov na 31. decembra 2014. Ani tento 
termín nebol zhotoviteľom stavby dodržaný. Ide o nový cestný 
most na štátnej ceste I/61 nad podjazdom ulice Pred poľom a 
úpravu štátnej cesty I/61 - napojenie komunikácie podjazdu 
ulice Pred poľom. Podľa informácií Železníc SR zhotoviteľ 
uviedol sedem objektívnych dôvodov, napríklad zvýšenú 
hladinu spodnej vody po odkopaní vrchnej zeminy, nutnosť 
upraviť dokumentáciu k stavbe oporných múrov a chodníkov 
podchodu, zmena postupu prác pri kotvení pilotovej steny, 
vrátane vybudovania chráničky plynovodu alebo vynútené 
prekládky rozvodov vody a plynu v priestore kruhového 
objazdu pri Radegaste. 

„Železnice SR ako investor akceptovali tieto dôvody, 
pretože sú závažné z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti 
stavby,“ uviedla hovorkyňa ŽSR Martina Pavlíková s tým, 
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že ŽSR očakávajú rozhodnutie príslušného stavebného úradu 
o konaní o zmene termínu dokončenia stavby. 
„Predpokladáme, že to bude v jarných mesiacoch 2015. Celá 
stavba má vyše 570 prevádzkových súborov a stavebných 
objektov. Na jej dokončenie nemajú čiastkové zdržania žiadny 
vplyv – ani finančný, ani časový,“ zdôraznila M. Pavlíková. 

Primátor Mgr. Richard Rybní ček sa začiatkom roka 
stretol s novým vedením Železníc SR. „Mám prísľub, že 
všetky dnes rozostavané objekty v meste v tomto roku 
zhotoviteľ dokončí. Začiatok prác na nových objektoch je 
závislý od dokončenia rozostavaných. Mojou úlohou je 
i naďalej rokovať a zmierňovať dopady počas výstavby na 
našich obyvateľov a chod mesta,“ povedal Mgr. Richard 
Rybníček.  

Info 30.01.2015 
pomocná evidencia 094/1/2015 
 
Ministerstvo dopravy uvažuje nad tým, že projekt 

modernizácie železničnej trate z Trenčianskej Teplej po 
Zlatovce stiahne z financovania z práve končiaceho 
eurofondového obdobia. Vyhlásil to dnes v Národnej rade šéf 
rezortu dopravy Ján Počiatek (Smer-SD). 

Spravil tak v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok, 
keď reagoval na otázku opozičného poslanca Pavla Zajaca 
(KDH), týkajúcu sa práve tohto projektu. 

Dôvodom takýchto úvah ministerstva sú podľa Jána 
Počiatka dlhotrvajúce vnútroštátne súdne spory, ktoré súvisia s 
verejným obstarávaním na tento projekt a tiež aj proces 
takzvaného infrigementu, ktorý vedie Európska komisia (EK) 
voči Slovenskej republike. 

„Po ukončení týchto sporov môže byť tento projekt 
rekonštrukcie železničnej trate prefinancovaný z peňazí v 
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Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII) na 
roky 2014 a 2020,“ doplnil minister. 

Zároveň zdôraznil, že EK nezastavila eurofondy na túto 
modernizáciu trate, a Slovensko tak o žiadne peniaze neprišlo. 

Voľné peniaze, ktoré by ostali po vyňatí tejto trate z 
aktuálneho eurofondového balíka, by sa podľa Počiatka 
využili na iné železničné 
projekty. „Projektov, ktoré by 
mohli nahradiť tento projekt, má 
ministerstvo dopravy pripra-
vených niekoľko,“ dodal. 

Ak by sa tento úsek nakoniec 
teoreticky nepodarilo preplatiť z 
eurofodov z OPII na roky 2014 
až 2020, zmodernizuje sa podľa ministra z týchto zrojov iný 
úsek, ktorý by sa skôr či neskôr musel financovať zo štátneho 
rozpočtu. 

Zmodernizovať celú železničnú sieť totiž podľa ministra 
nie je možné len z eurofondov.  

Projekt modernizácie trate z Trenčiaskej Teplej po Zlatovce 
sa tiahne už niekoľko rokov. Samotnú súťaž sprevádzalo 
niekoľko sťažností na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a 
jeho rozhodnutia a tiež aj súdne spory. 

Aktuálne sa trať modernizuje na rýchlosť 160 kilometrov 
za hodinu a zákazku realizuje spoločnosť TSS Grade. 

Tá ponúkla v súťaži druhú najnižšiu cenu vo výške 245 
miliónov eur. Najnižšiu ponuku dala firma Skanska, a to 200 
miliónov eur. Z tendra však bola vylúčená. 

Keď ÚVO rozhodol o vrátení spoločnosti Skanska do 
tendra a opätovnom vyhodnotení ponúk, Železnice SR už mali 
podpísanú zmluvu so spoločnosťou TSS Grade. 

www.sme.sk 05.02.2015 
pomocná evidencia 144/1/2015 

Minister Ján Počiatek. 
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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

(SARIO) aktuálne komunikuje s deviatimi firmami, ktoré 
uvažujú nad investíciou v Trenčianskom kraji. 

Projekty majú potenciál preinvestovať približne 50 až 150 
miliónov eur a vytvoriť 2 až 3 tisíc nových pracovných miest. 

Podrobnosti, o aké firmy ide, 
či v akej oblasti podnikajú a 
koľko ľudí zvažujú 
zamestnať, sme sa zatiaľ 
nedozvedeli. „Vzhľadom na 
to, že SARIO zverejňuje 
podrobnosti iba o uzavretých 
projektoch, teda keď investor 

začal podnikať kroky k realizácii investície, nie je možné 
požadované údaje poskytnúť,“ povedal hovorca SARIO 
Richard Dírer . 

V priemyselnom parku na Bratislavskej ulici v Trenčíne 
rozbehlo proces výstavby sedem nových firiem. K AU 
Optronics, Johnson Controls a Akebono Brakes pribudnú 
domáce firmy. 

„Tieto sa zaoberajú polygrafickou výrobu, informačnými a 
komunikačnými technológiami, predajom malej 
poľnohospodárskej techniky, stavebno-obchodnými 
činnosťami, výrobou a montážou komunálnych nadstavieb a 
servisom áut. Bude tu tiež potravinárska prevádzka, ale aj 
reklamná firma,“ povedala hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová. 

Mesto v súčasnosti rokuje s ďalšími piatimi záujemcami, z 
toho sú štyri firmy z Trenčína, jedna zo zahraničia.  

„Konkrétne názvy spoločností zatiaľ nemôžeme uviesť, 
pretože ide o predbežné návrhy a spoločnosti nemajú záujem o 
zverejňovanie ich podnikateľských zámerov. Po odsúhlasení 

Priemyselný park v Trenčíne. 
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predbežných podmienok predaja pozemkov zo strany 
záujemcov budú návrhy na predaj predložené na rokovanie a 
schválenie orgánom mesta,“ dodala Erika Ságová. 

www.sme.sk 22.02.2015 
pomocná evidencia 233/1/2015 
 
Mesto Trenčín nemá v rozpočte na tento rok vyčlenené 

finančné prostriedky na nájomné byty. O nákupe bytov s 
využitím Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej dotácie 
uvažuje mesto až v budúcom roku. 

Podľa hovorkyne Trenčína Eriky Ságovej nepriaznivú 
situáciu s nájomným bývaním v Trenčíne spôsobil prístup 
mestského zastupiteľstva v minulom volebnom období. „V 
rozpočte pre rok 2014 mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
neschválilo finančné prostriedky pre prípravu územia 
potrebného na výstavbu takýchto bytov. Nájomné byty mali 
byť postavené v areáli súčasného mestského hospodárstva na 
Soblahovskej ulici,“ priblížila hovorkyňa. 

Už v roku 2013 podľa nej primátor Mgr. Richard 
Rybníček žiadal mestské zastupiteľstvo o schválenie 
výberového konania na podlimitnú zákazku na prípravnú 
činnosť takejto rozsiahlej investičnej akcie. Podložené to bolo 
najmä vysokým záujmom obyvateľov, keď na úrade evidovali 
vyše 600 žiadostí. Poslanci jeho zámer nepodporili. 

„Samozrejme, mesto chce i naďalej realizovať túto 
investičnú akciu a stavať nájomné byty vo vlastnej réžii, no 
proces prípravy až po stavebné povolenie je dlhý a prístupom 
väčšiny bývalých poslancov sme stratili čas. Nehovoriac o 
ďalšom projekte Idea Grande, ktorý stroskotal viacnásobným 
zamietnutím väčšiny poslancov bývalého mestského 
zastupiteľstva. Šlo o súkromný projekt výstavby takmer 700 
nájomných bytov, pričom 225 z nich by patrilo mestu. Ani s 
týmto projektom však bývalé zastupiteľstvo nesúhlasilo, hoci 
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ho primátor postupne trikrát predložil na schválenie,“ 
skonštatovala Erika Ságová. 

Ako dodala, mesto sa preto najskôr sústredí na kúpu už 
hotových bytov s využitím ŠFRB a štátnej dotácie. Vedenie 
mesta rokuje s viacerými subjektmi. „V budúcnosti mesto 
plánuje aj výstavbu nájomných bytov pri diaľničnom 
privádzači medzi Zlatovcami a Záblatím," uzavrela Erika 
Ságová. 

www.teraz.sk 21.02.2015 
pomocná evidencia 232/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo 25. februára 2015 zriadilo Komisiu 

pre dohľad nad ukončením výstavby modernizácie železničnej 
trate. V komisii budú pracovať poslanci Ing. Miloš Mi čega, 
Mgr. Ján Forgáč (viceprimátor), Ing. Richard Ščepko a Ing. 
Tomáš Bahno. 

Modernizácia železnice strpčuje život Trenčanom dlhšie 
ako sa predpokla-
dalo. Pre dokonče-
nie niektorých častí 
stavby došlo i 
k viacnásobnému 
posunutiu termínov. 
Preto mestskí po-
slanci v januári vy-
slovili nespokojnosť 
s procesom vý-
stavby. Zároveň požiadali Železnice SR, aby prehodnotili 
postup prác a primárne riešili dokončenie všetkých 
rozostavaných dopravných stavieb.  

„Negatívne vplyvy výstavby sa prejavujú najmä na 
dopravnej situácii v meste. My však nechceme na negatívny 
stav iba poukazovať. No keďže nie je možné z hľadiska našich 

Richard Rybníček a Ján Forgáč (vpravo). 
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kompetencií vstupovať priamo do výrobného procesu, budeme 
sa orientovať na administratívnu agendu,“ uviedol ku 
zriadeniu novej komisie predkladateľ návrhu, poslanec Ing. 
Miloš Mičega.  

Úlohou komisie bude predovšetkým komunikovať s 
každým, kto má alebo chce poukázať na problémy spojené 
s modernizáciou železnice a zároveň bude sledovať priebeh 
kolaudácií stavebných objektov stavby. „Dôležité bude aj to, 
aby samotní občania predkladali komisii podnety. Adresátom 
môžu byť priamo poslanci komisie, výbory mestských častí 
alebo aj iné komisie. Samozrejme, že aj mestský úrad,“ 
povedal Ing. Miloš Mičega s tým, že ide o to, aby sa každý 
podnet dostal na stôl novej komisie.   

„Ak činnosť tejto komisie prispeje k odstráneniu niektorých 
nedorobkov na stavbe, napríklad chodníkov, ciest, dopravných 
značení alebo oplotení, ak pomôže dotknutým občanom pri 
riešení ich problémov, napríklad uvedením pozemkov do 
pôvodného stavu, tak bude mať svoj význam,“ doplnil 
viceprimátor Mgr. Ján Forgáč.  

Komisia ukončí svoju činnosť maximálne do šiestich 
mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti posledného 
kolaudačného rozhodnutia na ktorúkoľvek časť stavby. 

Info 27.02.2015 
pomocná evidencia 267/1/2015 
 
V hale Vojenského opravárenského podniku na okraji 

Trenčína je relatívny pokoj. Zamestnanci postávajú okolo 
korby pásového transportéru a debatujú. Keď vstúpi skupina 
mužov a žien v čele s premiérom Robertom Ficom, zoberú 
náčinie a vrátia sa k práci. 

Práve trenčiansky VOP, ktorý si v pondelok 2. marca  
prezrel Robert  Fico cestou na oslavy MDŽ v mestskej 
športovej hale, považuje jeho vláda za svoju „výkladnú 
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skriňu“. Takmer sto rokov existujúci závod prenajala na jeseň 
2013 spoločnosti MSM Martin, za ktorou stoja českí 
a slovenskí zbrojári. 

„Keď sme sa tu v tej dobe stretli, videli sme len pár 
autobusov. Dnes je tu úplne iný ruch,“ povedal minister 
obrany Martin Glvá č. A ukázal na rozobraté transportéry, 
nákladné autá aj samohybné húfnice, na ktorých robotníci 
momentálne pracujú. 

Lízing armádnych podnikov sa stal obľúbenou stratégiou 
druhej Ficovej vlády, ako 
nakladať so štátnymi 
podnikmi. Ešte pred VOP 
Trenčín prenajala 
rovnakým záujemcom aj 
VOP Nováky, ktorý 
likviduje muníciu. 
Najnovšie má do tejto 
série pribudnúť aj posledný závod, ktorý slovenskej armáde 
ešte zostal – Letecké opravovne Trenčín. Vláda chce 
v najbližších mesiacoch vypísať súťaž na strategického 
partnera. 

„Pravicové vlády predávali všetko, čo mohli. My chceme 
riešiť vstup súkromného kapitálu formou prenájmu,“ hovorí 

Robert Fico. 
Prenájom armádnych 

podnikov je postavený na 
jednoduchej filozofii: štát 
pustí do firiem biznis-
menov, ktorí prinesú 
manažérsky duch a budú 
mať motiváciu hľadať 

nové zákazky. Vláda sa vďaka tomu nemusí o podniky starať, 
ale pritom jej zostanú vo vlastníctve. „Pre nás je to výhodné, 

Premiér Robert Fico vo VOP. 
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pretože nemusíme ako štát dávať podnikom nové a nové 
kontakty,“ tvrdí Martin Glváč. 

VOP Trenčín vláda prenajala na dve desaťročia za 7,56 
milióna eur. Súkromník sa zaviazal, že päť rokov udrží 288 
pracovných miest (zmluva mu umožnila prepustiť viac než 30 
ľudí, čo nový manažment následne aj využil). Podnik, 
historicky závislý od štátnych zákaziek, dnes vďaka tomu ťaží 
z kontaktov súkromných zbrojárov.  

Jednou z kľúčových postáv sa stal vplyvný český zbrojár 
Jaroslav Strnad, ktorý ovláda v MSM Martin polovičný 
podiel. Jeho české podniky sa venujú opravám sovietskej a 
československej techniky, 
ktorú naďalej využíva 
nielen Slovensko, ale 
predovšetkým štáty ako 
India a bývalí arabskí či 
africkí spojenci 
východného bloku.  „VOP 
Trenčín sa sústredí presne 
na tento typ služieb. Je pre 
nás výhodné, keď môžeme spájať sily,“ hovorí Jaroslav 
Strnad. 

Vplyv nových vlastníkov bol vidieť aj v halách 
trenčianskeho VOP. Transportéry, na ktorých tamojší 
robotníci pracovali, boli podľa neoficiálnych informácii 
určené pre štáty ako Nigéria, Egypt či Irak. Okrem toho služby 
podniku využíva aj jedna z amerických firiem, ktorá ponúka 
sovietske obrnené vozidlá obvykle ako cvičné ciele pri 
cvičeniach západných armád. 

„Zákazky od slovenskej vlády dnes tvoria už len niekoľko 
percent našich tržieb,“ hovorí konateľ a generálny riaditeľ  
MSM Martin Marián Goga. Podľa Mariána Gogu v troch 
podnikoch zamestnávajú zhruba 550 ľudí. „Stabilizovali sme 
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zamestnanosť a navýšili zákazky. V Trenčíne máme 
požiadavky na ďalších 50 zamestnancov,” povedal. 
Spoločnosť tak podľa jeho slov výrazne prekročila pôvodné 
požiadavky ministerstva obrany na zachovanie zamestnanosti, 
ktorá bola významnou súčasťou pri verejnej súťaži. 

Fico pri tejto príležitosti uviedol, že jeho vláda nie je 
zástancom privatizácie a predaja štátneho majetku. Práve 
vstup súkromného kapitálu s ponechaním si samotného 
majetku sa podľa jeho slov ukázal ako správny smer. Za 
rovnako správnu označil aj podporu zbrojárskeho priemyslu.  

„Nebol som nadšený v roku 1990 voči opatreniam v 
zbrojárskom priemysle. Krajiny, ktoré nás najviac kritizovali, 
okamžite obsadili trhy, ktoré sme opustili. Musíme byť troška 
sebeckí. Nevidím dôvod, prečo by Slovensko nemalo mať 
výrobné kapacity na modernizáciu a výrobu zbraní. Je to 
produkt, ako ktorýkoľvek iný,” uzavrel premiér. 

www.dennikn.sk 02.03.2015 
www.teraz.sk 02.03.2015 
pomocná evidencia 304/1/2015 
 
Ročnú úsporu 357 tisíc eur má priniesť optimalizácia 

prímestskej dopravy v Trenčianskom samosprávnom kraji 
(TSK). Týka sa asi 170 autobusových liniek, nové cestovné 
poriadky nadobudli platnosť 1. marca tohto roku. 

Podľa vedúcej oddelenia komunikácie a medzinárodných 
vzťahov TSK Jany Paulínyovej je cieľom optimalizácie 
úspora ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú hradené 
z prostriedkov TSK. 

„V schválených cestovných poriadkoch je zrealizovaných 
viac ako 250 prestupov, čím dôjde k zníženiu objemu 
dopravných výkonov. V praxi to znamená, že ak dva autobusy 
v ten istý čas idú podobnou trasou spoločne (aj keď sú to iné 
linky) a každý má nižšiu obsaditeľnosť, vďaka prestupom sa 
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na jednej trase autobus naplní. Súčasný systém je nastavený 
ekonomicky, pričom ostáva zachovaná možnosť dopraviť sa 
na miesto určenia autobusom,“ konštatovala. 

Podľa Jany Paulínyovej prestup neznamená vždy pre 
cestujúceho zmenu autobusu. „Špeciálnym prípadom prestupu 
sú pokračujúce spoje, keď prestupná zastávka je súčasne 
konečnou zastávkou prvého spoja a prvou zastávkou 

pokračujúceho spoja 
a cestujúci neprestu-
puje, ale ostáva 
v autobuse,“ doplnila 
Jana Paulínyová 
s tým, že výška 
cestovného zostane 
zachovaná aj napriek 
prestupom.  

K optimalizácii spojov sa podľa nej mali možnosť vyjadriť 
aj predstavitelia miest a obcí. TSK v návrhu prihliadal na 
zachovanie základnej dopravnej obslužnosti a pripomienky 
odkonzultoval aj so zmluvnými dopravcami. V roku 2014 
poskytol Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zmluvou 
vo verejnom záujme zmluvným dopravcom príspevok na 
služby vo verejnom záujme vo výške 19.312 milióna eur, 
vrátane finančného vyrovnania za rok 2013. 

Podľa hovorkyne Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) 
Trenčín Ivany Strelcovej úprava výkonu v prímestskej 
autobusovej doprave sa začala už v auguste 2014 na pokyn 
objednávateľa (TSK) z dôvodu zníženia nákladov na túto 
verejnú službu. 

„Redukcia výkonov bola rovnomerne na linkách vo 
všetkých okresoch, redukované alebo skrátené boli minimálne 
využívané spoje. Týka sa to asi 287 tisíc kilometrov, čo je 
zníženie výkonov iba o 1,9 %. Zároveň, pre zachovanie ceny 
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cestovného pri prestupe, bola u liniek zasiahnutých touto 
úpravou zavedená pre cestujúcich prestupná tarifa - prestupný 
lístok,“ doplnila Ivana Strelcová. 

www.aktuality.sk 04.03.2015 
pomocná evidencia 319/1/2015 
 
Mesto Trenčín plánuje nákup techniky používanej pri 

prevádzke kompostoviska. Zámer vyhlásiť verejné 
obstarávanie schválilo trenčianske Mestské zastupiteľstvo, 
výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku 
Úradu pre verejné obstarávanie.  

Ako TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika 
Ságová, v súčasnosti používaná technika je zastaraná 
a nevyhovuje požiadavkám pri prevádzkovaní kompostoviska.  

„Pôjde o nákup traktora s nadstavbou - čelný nakladač, 
náves a štiepkovač, s predpokladanou hodnotou zákazky 
maximálne 97.913 eur bez DPH,“ uviedla Ságová. Ako 
dodala, zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí byť 
prerokovaný mestským zastupiteľstvom pred oficiálnym 
oznámením vyhlásenia verejného obstarávania v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní.  

„Výsledkom by mala byť kúpna zmluva, ktorá nadobudne 
účinnosť, ak Environmentálny fond uzavrie s mestom Trenčín 
zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie (95 %). 
Spoluúčasť mesta na financovaní projektu vo výške 5 % bude 
krytá rozpočtom. Žiadosť o dotáciu sme už podali, čakáme, či 
bude úspešná,“ konštatovala trenčianska hovorkyňa. 

Podľa vestníka Úradu pre verejné obstarávanie je lehota na 
predkladanie ponúk najneskôr do 20. marca do 10.00 hodiny. 
Kritériom vyhodnotenia je najnižšia cena, pri výberovom 
konaní použijú elektronickú aukciu.  

www.teraz.sk 09.03.2015 
pomocná evidencia 347/1/2015 



 

 
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o

pokuty takmer pol milióna eur pre Tren
samosprávny kraj (TSK) za chyby pri verejnom obstarávaní 
pri výstavbe administratívnej budovy ešte v
Informoval hovorca ÚVO 

„ÚVO vydal dňa 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým 
uložil TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že d
5. januára 2006 uzavrel Zmluvu o
uchádzačom v zmluvnej cene 9,928 milióna eur na 
administratívnu budovu TSK metódou priameho 
rokovacieho konania bez zverejnenia, a
podmienky pre jeho použitie,“ 

Ako dodal, pri urč
z ustanovenia zákona o
ktorého uložil ÚVO pokutu vo výške piatich percent 
zmluvnej ceny. „Proti rozhodnutiu je možné poda
zákona o správnom konaní opravný prostriedok 
na ÚVO do 15 dní od d
doplnil hovorca ÚVO.

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
a medzinárodných vzť
v zmysle správneho poriadku použije prostredníctvom 
svojho právneho zástupcu všetky opravné prostriedky. 
„V prípade konečného potvrdenia vyrubenia takto vysokej 
pokuty je vedenie kraja rozhodnuté rieši
porušenie zákona o
rokov aj súdnou cestou, prípadne vyvodi
zodpovednosť,“ uzavrela Paulínyová.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o
pokuty takmer pol milióna eur pre Trenč
samosprávny kraj (TSK) za chyby pri verejnom obstarávaní 
pri výstavbe administratívnej budovy ešte v roku 2006. 
Informoval hovorca ÚVO Ján Mažgút. 

ňa 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým 
uložil TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že d
5. januára 2006 uzavrel Zmluvu o dielo s

zmluvnej cene 9,928 milióna eur na 
administratívnu budovu TSK metódou priameho 

konania bez zverejnenia, a to bez splnenia 
podmienky pre jeho použitie,“ priblížil Ján Mažgút.

Ako dodal, pri určení výšky pokuty vychádzal ÚVO 
ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, pod

ktorého uložil ÚVO pokutu vo výške piatich percent 
„Proti rozhodnutiu je možné podať

správnom konaní opravný prostriedok 
na ÚVO do 15 dní od dňa doručenia účastníkovi konania,“ 
doplnil hovorca ÚVO. 

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
medzinárodných vzťahov TSK Jana Paulínyová
zmysle správneho poriadku použije prostredníctvom 

svojho právneho zástupcu všetky opravné prostriedky. 
čného potvrdenia vyrubenia takto vysokej 

pokuty je vedenie kraja rozhodnuté riešiť situáciu za možné 
porušenie zákona o verejnom obstarávaní spred desiatich 
rokov aj súdnou cestou, prípadne vyvodiť trestnoprávnu 

uzavrela Paulínyová. 
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Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rozhodol o uložení 
pokuty takmer pol milióna eur pre Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK) za chyby pri verejnom obstarávaní 

roku 2006. 

a 24. februára 2015 rozhodnutie, ktorým 
uložil TSK pokutu vo výške 496 414,33 eura za to, že dňa 

dielo s vybratým 
zmluvnej cene 9,928 milióna eur na 

administratívnu budovu TSK metódou priameho 
to bez splnenia 

priblížil Ján Mažgút. 
ení výšky pokuty vychádzal ÚVO 

verejnom obstarávaní, podľa 
ktorého uložil ÚVO pokutu vo výške piatich percent 

„Proti rozhodnutiu je možné podať podľa 
správnom konaní opravný prostriedok – rozklad 

astníkovi konania,“ 

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie 
Paulínyová, TSK 

zmysle správneho poriadku použije prostredníctvom 
svojho právneho zástupcu všetky opravné prostriedky. 

ného potvrdenia vyrubenia takto vysokej 
ť situáciu za možné 

verejnom obstarávaní spred desiatich 
ť trestnoprávnu 
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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 po viac ako 
dvoch rokoch na 
základe expertíz a 
posudkov vydal ÚVO 
v septembri 2010 nové 
rozhodnutie o pokute 
vo výške viac ako 
496.000 eur. TSK sa 
voči nej opäť odvolal. 
ÚVO si od TSK 

vyžiadal správu a prehľad o investičných akciách schválených 
krajským parlamentom. Zmluvu o výstavbe sídla Úradu TSK 
podpísal bývalý šéf TSK Štefan Štefanec v roku 2006 už po 
regionálnych voľbách a len pár dní pred nástupom vtedajšieho 
predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka. Argumentoval 
časovou tiesňou a hrozbou poškodenia základovej dosky 
budovy, ktorá mala pôvodne slúžiť ako dom štátnej správy. 

Podľa Evy Balážovej z Asociácie komunálnych ekonómov 
je podobná pokuta veľké nešťastie najmä pre obyvateľov 
kraja.  

„Pochybením verejných funkcionárov dochádza 
k obrovským únikom verejných zdrojov, ktoré majú byť 
využité v území. Nie je to ospravedlniteľné, pretože odmeny 
a platy predsedov i starostov sú vysoké, nemali by robiť 
politické nominácie a mali by staviť na odborníkov. Ak sa už 
takáto situácia vyskytne, je treba nájsť tých, ktorí ju spôsobili, 
dať prešetriť ich vinu a mali by znášať následky,“ zdôraznila 
Eva Balážová.  

www.teraz.sk 13.03.2015 
pomocná evidencia 365/1/2015 
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Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) klesla vo februári 
medzimesačne o 0,13 percenta na úroveň 9,39 percenta. 
Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Trenčín. 

Najvyššia miera nezamestnanosti v TSK bola vo februári 
v okrese Prievidza (12,22 
percenta). Nasledovali 
okresy Partizánske (11,29 
percenta), Považská Bys-
trica (10,80 percenta), 
Bánovce nad Bebravou 
(10,11 percenta), Myjava 
(7,86 percenta), Ilava (7,67 
percenta), Trenčín (7,55 

percenta) a Púchov (7,20 percenta). Najnižšia miera 
nezamestnanosti bola v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom 
(7,17 percenta). S výnimkou Považskobystrického klesla vo 
februári miera nezamestnanosť vo všetkých okresoch TSK.  

Vo všetkých deviatich okresoch TSK bola vo februári 
miera nezamestnanosti nižšia ako celoslovenský priemer 
(12,32 percenta). Najvyššia miera nezamestnanosti na 
Slovensku bola vo februári v okrese Rimavská Sobota, kde 
opäť stúpla nad 30 percenta (30,04 percenta), najnižšia 
v okrese Bratislava I. (5,20 percenta).  

www.teraz.sk 21.03.2015 
pomocná evidencia 411/1/2015 
 
Ministerstvo dopravy uzavrelo so Železnicami Slovenskej 

republiky dohodu o mimoriadnom ukončení zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov 
Európskej únie a štátu na modernizáciu traťového úseku 
Zlatovce - Trenčianska Teplá. 
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Ako vyplýva z dohody zverejnenej v Centrálnom registri 
zmlúv, štátny správca železničnej infraštruktúry dostal od 12. 
augusta 2013 na financovanie stavby pri Trenčíne peniaze v 
objeme 94,91 milióna eur. Európska komisia z toho poskytla 
80,67 milióna eur a štát 14,24 milióna eur.  

Železnice teraz musia finančný príspevok vyrovnať na 
základe pokynov ministerstva dopravy uvedených v 
žiadostiach o vrátenie finančných prostriedkov. Všetky 
doteraz schválené žiadosti železničiarov o platbu sú podľa 
dohody zrušené bez nároku na náhradu škody. 

Európska komisia už skôr začala vyšetrovať sporné verejné 
obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Zlatovce - 
Trenčianska Teplá na podnet vylúčeného uchádzača, stavebnej 
skupiny Skanska. Železničný tender vyšetruje aj Európsky 
úrad pre boj proti podvodom (OLAF). 

Ak sa podozrenia z porušenia pravidiel pri obstarávaní 
potvrdia, Brusel peniaze na projekt nepreplatí, resp. už 
poskytnuté peniaze bude musieť Slovensko vrátiť a použiť len 
financie z vlastného rozpočtu.  

www.hnonline.sk 23.03.2015 
pomocná evidencia 419/1/2015 
 
Peniaze, ktoré sme z eurofondov dostali na rekonštrukciu 

železničnej trate pri Trenčíne, podľa rezortu dopravy 
neprepadnú. 

Dvadsaťpäť miliónov eur. Takúto sumu bude musieť štát 
vrátiť Bruselu. Ide totiž o preddavok z eurofondov, ktorý nám 
Európska komisia stihla vyplatiť na modernizáciu trate pri 
Trenčíne.  

www.hnonline.sk 24.03.2015 
pomocná evidencia 436/1/2015 
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Pred vojnou bola svetovým textilným gigantom. Dnes 
značka Nehera vstáva z popola a opäť mieri na výslnie – 
medzi luxusné módne ikony. 

Píše sa rok 1923 a v českom 
Prostějove mladý vyučený zámočník 
zakladá spoločnosť Nehera a spol. Tými 
spoločníkmi sú jeho otec a dvaja známi. 
A oným začínajúcim podnikateľom je 
Jan Nehera. Vtedy ešte málokto tuší, že 
čoskoro sa oblečenie s touto značkou 
bude predávať na troch kontinentoch. 

O deväťdesiat rokov sa meno Nehera 
skloňuje opäť. No tentoraz ako nová 
luxusná značka, ktorá štartuje prezentáciou na prestížnom 
Parížskom týždni módy. Čo tieto dve Nehery spája a 
rozdeľuje? Čítajte ďalej. 

Baťa módy 
Vráťme sa ešte do dvadsiatych rokov minulého storočia, do 

čias prvej Československej republiky. Do obdobia, keď útrapy 
prvej svetovej vojny začínajú blednúť v radovánkach, ktoré 
prináša mier a ekonomický rast. Potenciál doby si očividne 
uvedomuje aj vtedy len 24-ročný Jan Nehera. S deviatimi 
zamestnancami a 50 krajčírkami a krajčírmi vyrába pánske a 
detské oblečenie, ktoré predáva ďalej obchodníkom. Darí sa 
mu. Okrem toho má pred očami ďalšieho mladého a 
ambiciózneho podnikateľa. Navyše skúsenejšieho. 

Tomáš Baťa má v tom čase za sebou už ťažké začiatky, 
stáž v Amerike, 112 predajní po celom Československu a vyše 
5 tisíc zamestnancov. Jan Nehera sa nechal inšpirovať – 
cenami končiacimi deviatkami, výpredajmi a najmä silou 
reklamy a propagácie. Práve vďaka nej sa mu podarilo prečkať 
aj náročné obdobie veľkej hospodárskej krízy. Takže kým 
mnohí ledva prežívali, Nehera v roku 1931 s veľkou pompou a 
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heslom „od výrobcu priamo k spotrebiteľovi“ otvára v Prahe 
prvú samostatnú predajňu. 
Ďalej to pokračuje takmer ako vo vzorovom americkom sne 

(mimochodom, aj Nehera sa medzičasom vybral za oceán po 
„rozumy“) – o päť rokov neskôr už otvára filiálky vo Švédsku, 
v Nórsku či v Afrike a firma zarába neuveriteľných dvadsať 
miliónov korún mesačne. Ani druhá svetová vojna mu v 
počiatkoch veľmi neubližuje, skôr naopak. V roku 1940 
zakladá novú továreň v Trenčíne (z nej vznikla napríklad aj 
neskoršia Ozeta), z ktorej denne „odíde“ dvesto nohavíc. 
Okrem toho sa mu podarí získať verejnú zákazku pre armádu, 
takže sa šije veľmi intenzívne. 

Podobne ako Baťa, aj Nehera si vychováva pracovný dorast 
vo vlastných 
školách, stavia 
internáty a 
ubytovne pre 
zamestnancov. No 
republika, v ktorej 
začínal,  sa mu 
stáva osudnou. 
Hneď po vojne mu 
firmu znárodnia a 
on odchádza do 
marockej Casablanky. Keď v roku 1958 zomiera, nemá ešte 
ani šesťdesiat. Odevné impérium, ktoré vybudoval, však 
pokračuje vo forme štátnych odevných závodov v 
socialistickom Československu. 

Prejde dlhých štyridsať rokov. Z Československa sú dve 
republiky a divoké deväťdesiate roky kosia firmy po 
desiatkach. Mladý Slovák Ladislav Zdút  si necháva 
registrovať značku Nehera SK. „Spočiatku to bola skôr len 
taká myšlienka a obdiv k niekdajšej Nehere ako zámer založiť 

Jan Nehera 
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odevnú firmu,“ spomína jeho manželka Bibiána Zdútová. 
Trvalo to ešte niekoľko rokov, kým rozhodnutie dozrelo a 
začala sa písať nová kapitola Nehery. 

„Hneď na začiatku treba upozorniť, že nie sme tá istá 
značka,“ prízvukuje Zdútová. „No prvorepubliková Nehera je 
pre nás veľkou inšpiráciou a veľmi ju obdivujeme. Pretože v 
tom čase bolo Československo naozaj na špici v textilnej 
výrobe. Nehovoriac o tom, že Jan Nehera bol veľký inovátor.“ 

Nová, slovenská Nehera, oficiálne vznikla až pred dvoma 
rokmi. Podľa Bibiány Zdútovej potrebovala myšlienka novej 
značky dozrieť. Od začiatku existencie bol totiž jasne 
nastavený cieľ: vytvoriť luxusnú módnu značku, ktorá bude 
fungovať na medzinárodnej úrovni. „Museli sme získať 
skúsenosti a vytvoriť schopný tím,“ vysvetľuje výkonná 
riaditeľka spoločnosti. 

To bol celkom náročný oriešok – aj absolútnemu laikovi 
totiž musí byť jasné, že na 
Slovensku ľudia s medzinárod-
nými skúsenosťami v top 
módnom priemysle nerastú ako 
huby po daždi. Prvou veľkou 
posilou bol Francúz Samuel 
Drira , ktorý je dnes kreatívnym 
riaditeľom Nehery. Ako sa 
podarilo štylistu a poradcu takých 
značiek ako Hugo Boss, Hermès 
či The Row presvedčiť, aby sa 
stal tvárou novovznikajúcej? 
„Pravdepodobne má rád výzvy a 

dobrodružstvo,“ smeje sa Bibiána Zdútová. „Ale, myslím si, 
že je len dobré, keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí hľadajú presne 
to, čo im viete ponúknuť.“ 

Samuel Drira 
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Samuel Drira sa očividne výzvy nebál, práve naopak. A 
Nehera rozhodne nechcela zostať lokálnou značkou. Preto s 
prvou kolekciou zamierila rovno... do Paríža. „Pokiaľ chcete 
vybudovať niečo podobné, jednoducho musíte myslieť 
globálne,“ dôvodí výkonná riaditeľka. 

A čo povedal na 
tento slovenský 
„nápad“ svet? Za-
tlieskal. „Prvé 
ohlasy boli veľmi 
dobré a čo nás teší, 
tie po uvedení 
druhej kolekcie 
jeseň/zima 2016 
tento rok boli ešte 
lepšie. Nie je to zvyčajné už po druhej sezóne, ale o to viac 
nás teší, ak sú odborníci aj médiá prekvapení vysokým 
štandardom.“ 

Aká teda vlastne je nová Nehera? „Moderná, experimen-
tujúca, no zároveň nie ukričaná. My to voláme tichý luxus,“ 
hovorí Bibiána Zdútová. Hoci k tradíciám vzhliadajú s úctou, 
nechcú na ne bezhlavo nadväzovať. „Pokiaľ sa bavíme o starej 
Nehere, tak nás inšpiruje najmä vysokou úrovňou krajčírstva a 
tiež inovátorstvom Jana Neheru.“ Myslí tým predovšetkým 
fakt, že československý podnikateľ ako prvý použil takzvanú 
vertikálnu integráciu v oblasti módy. Teda, že pod jednou 
strechou fungovalo všetko od prvotnej výroby cez logistiku až 
po maloobchod. „Dnes je to moderný model, ktorý používajú 
mnohé značky. Ale v tridsiatych rokoch to bolo niečo naozaj 
výnimočné,“ vysvetľuje Bibiána Zdútová.  

Všetko teda vzniká a realizuje sa na Slovensku. Od návrhov 
až po ušitie a distribúciu. Gro sa odohráva v bratislavskom 
ateliéri, no spolupracujú aj s menšími ateliérmi na Slovensku a 

Predstavenie kolekcie v Paríži. 
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v Česku. Okrem tradičných neherovských bášt Trenčína a 
Prostějova vyrábajú v Ružomberku, Žiline, Púchove, ale aj v 
Šahách či Báhoni. Podľa Bibiány Zdútovej všade, kde nájdu 
šikovných ľudí.  

Stále sa však boria s nedostatkom skúseností s takzvanou 
vysokou módou. „Najužší tím je zhruba desaťčlenný a 
momentálne je slovensko-francúzsky, no podľa potreby sa 
dopĺňa,“ hovorí riaditeľka, keď nám robí malú prehliadku 
chystaného showroomu a ďalších priestorov spoločnosti. A 
kde okrem mól sa s Neherou môžete stretnúť? „V obchodoch 
v Londýne, Miláne, ale napríklad aj v Montreale, Soule, 
Pekingu, Hongkongu... a, samozrejme, v Bratislave.“  

www.hnonline.sk 28.03.2015 
pomocná evidencia 495/1/2015 
 
Život viacerých rodín v Opatovej i v Zámostí sa už čoskoro 

skvalitní. Povolenia o užívaní vodnej stavby im umožňujú 
pripojiť sa na novovybudovanú kanalizáciu. 

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (TVK), a.s. 
získala v týchto dňoch právoplatné kolaudačné rozhodnutia 
pre nové úseky kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 
8 332 metrov, vrátane 8 novovybudovaných čerpacích staníc. 
Tie umožnia odkanalizovanie trenčianskych ulíc: Jahodová, 
Istebnícka, Matice slovenskej, Kasárenská, Jána Psotného, 
Opatovská, Mlynská, Pod driením, Niva, Mníšna, Horeblatie a 
10.apríla. Novú kanalizáciu budú môcť užívať i Zamarovčania 
na ulici A. Lišku, Pod Kaštieľom, Zamarovskej a Športovej 
ulici. 

Na verejnú kanalizáciu sa môže ihneď pripojiť asi 3 440 
obyvateľov. Všetky informácie o postupe a detailoch poskytnú 
pracovníci spoločnosti TVK v Zákazníckom centre na 
Kožušníckej 4 v Trenčíne, na telefónnom čísle (032) 65 72 
851 a emailovej adrese rozborova@tvkas.sk. 
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Nová kanalizácia významne prispeje k trvalej udržateľnosti 
kvality životného prostredia a minimalizácii znečisťovania 
podzemnej vody a vodných tokov. Vybudovaná bola v rámci 
projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, ktorý je 
spolufinancovaný z kohéznych fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
vo výške 81,77% oprávnených nákladov. V rámci tohto tzv. 
„veľkého projektu“, ktorý je najväčším vodohospodárskym 
projektom v celom regióne, ešte v tomto roku spoločnosť 
TVK dokončí alebo postaví 5 čističiek odpadových vôd a 
dobuduje 33 čerpacích staníc.  

Celkovo ide asi o 60 km kanalizácie a približne 26 km 
vodovodného potrubia. Projekt tak umožní napojenie viac ako 
11 tisíc obyvateľov z 11 obcí, vrátane Trenčína na verejnú 
kanalizáciu a pripojenie viac ako 3000 obyvateľov z 3 obcí na 
verejný vodovod. 

www.trencin.sk 16.04.2015 
pomocná evidencia 624/1/2015 
 
Viac ako 184 tisíc obhospodárených kilometrov ciest, 37 

tisíc ton posypového materiálu a takmer 3 milióny eur. Taká je 
bilancia zimnej údržby Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (SC TSK) počas zimnej údržby v sezóne 
2014/2015. 

SC TSK celkovo spravuje 1483 kilometrov ciest II. a III. 
triedy vo vlastníctve TSK, z toho 348 kilometrov ciest II. 
triedy a 1135 kilometrov ciest III. triedy.  Údržbu vykonáva aj 
na cestách I. triedy vo vlastníctve SR a v správe SSC IVSC 
Žilina v dĺžke 284 kilometrov.  

O najväčší počet kilometrov cestných komunikácií v kraji 
sa stará Cestmajsterstvo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava, ktoré z celkového počtu kilometrov spravuje viac 
ako 738 kilometrov ciest I., II., a III. triedy. O niečo nižší 
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počet, 581 kilometrov ciest, udržuje Cestmajsterstvo 
Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. 
Cestmajsterstvo Považská Bystrica, Púchov a Ilava má vo 
svojej správe 448 kilometrov ciest.  

V období od 12. decembra 2014 do 7. apríla 2015 SC TSK 
celkovo spotrebovala 37 107 ton materiálu, z toho 26 593 ton 
inertného a 10 514 chemického posypového materiálu. 
V časovom horizonte 117 dní v priemere minula viac ako 317 
ton materiálu na jeden deň. Soľanku ako posypový materiál 
využilo len Cestmajsterstvo Prievidza v objeme 32 litrov. 

SC TSK pritom počas výkonu zimnej údržby pluhom prešla 
celkovo 20 387 kilometrov ciest a posypala 75 413 kilometrov 
komunikácií. Pre lepšiu predstavu v priebehu necelých 4 
mesiacov pluhy obišli cestné komunikácie v správe SC TSK 
v priemere viac ako 11-krát a sypače až viac ako 42-krát. 
Pluhovanie a posyp zároveň SC TSK zrealizovala v priebehu 
zimnej údržby ciest v tomto období na 88 357 kilometroch 
ciest. 

Počas zimnej údržby v zmysle platnej legislatívy je na 
správcoch komunikácií povinnosť nepretržitej  24-hodinovej 
služby. Hoci sa zdalo, že zimná sezóna 2014/2015 nebola 
veľmi náročná na klimatické podmienky, situáciu sťažila 
kalamitná situácia z konca januára 2015. 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja počas 
kalamitnej situácie na cesty vyslala viac ako 60 sypačov, viac 
než 10 nakladačov a 25 zazmluvnených traktorov s radlicou. 
V teréne sa pohybovalo približne 100 pracovníkov vo výkone. 
Kalamita si v priemere vyžiadala až 4-násobné množstvo 
posypového materiálu, než je bežné pri štandardných 
podmienkach, teda až 3124 ton.  

Finančný objem za výkony realizované v priebehu zimnej 
údržby 2014/2015 sa na cestách I. triedy vyšplhal na sumu 
viac ako 1 milión eur z rozpočtu Slovenskej správy ciest a na 
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cestách II. a III. triedy na takmer 1,9 milióna eur z rozpočtu 
TSK. 

www.tsk.sk 23.04.2015 
pomocná evidencia 669/1/2015 
 
Ministerstvo obrany SR začne hľadať strategického 

partnera pre Letecké 
opravovne Trenčín 
(LOTN). V stredu s 
tým súhlasila vláda. 
Šéf rezortu obrany 
Martin Glvá č po 
rokovaní vlády 
uviedol, že podnik 
chcú prenajať na 20 
rokov cez 
medzinárodný tender, ktorý vypíšu v máji. Štát zostane 
vlastníkom podniku, zdôraznil. Pri verejnej súťaži sa bude 
posudzovať cena nájmu (50 %), počet zamestnaných ľudí 
(40%) a odkúpenie strojov a zariadení (10%). Podľa Martina 
Glváča bude o tento podnik väčší záujem ako v minulosti pri 
prenájme vojenských opravovní. 

„Som presvedčený, že celý proces bude úspešný a bude 
generovať ešte väčší príjem pre štátny rozpočet,“ zdôraznil 
minister. Podnik by mal byť novému nájomcovi odovzdaný 
k 1. januáru 2016. 

Z rozpočtu Ozbrojených síl SR podľa Martina Glváča 
nemožno LOTN udržať. Ministerstvo obrany SR v opravách 
leteckej techniky nie je schopné zabezpečiť dostatočný objem 
zákaziek potrebný na zachovanie fungovania spoločnosti 
v súčasnom rozsahu bez vstupu strategického partnera. 
Minister pripustil, že podniku niekedy až umelo dávajú 
zákazky. 

Minister Martin Glváč v Leteckých opravovniach Trenčín. 
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Aby sa udržala zamestnanosť, tie zákazky niekedy nie sú 
veľmi efektívne, uviedol. Ak v krátkom čase nevyberú 
strategického partnera alebo sa nezvýši rozpočet Ministerstva 
obrany SR v objeme umožňujúcom zadávanie zákaziek 
v potrebnom rozsahu (ide o sumu minimálne 9 – 10 miliónov 
ročne), bude už v priebehu roka 2016 ohrozených 
329 pracovných miest, uvádza sa v materiáli rezortu obrany. 

Strategický partner, ktorý vzíde z medzinárodného tendra, 
bude podľa predloženého materiálu zaviazaný zachovať 

základné výrobné 
spôsobilosti podniku 
potrebné pre štát 
v krízových situá-
ciách a v prípadoch 
hospodárskej mobili-
zácie počas celej 
doby zmluvného 
vzťahu, ako aj za-
mestnanosť v období 

minimálne piatich rokov od vzniku zmluvného vzťahu 
v rozsahu vyplývajúcom z jeho ponuky. 

Akékoľvek opravy, údržba a investície týkajúce sa 
prenajatého majetku spoločnosti budú zaťažovať strategického 
partnera bez možnosti poskytnutia náhrady od Ministerstva 
obrany SR alebo spoločnosti. Zároveň sa od strategického 
partnera bude vyžadovať poistenie (resp. zabezpečenie 
poistenia) majetku spoločnosti počas celej doby zmluvného 
vzťahu. 

Akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín (LOTN) 
bola založená 25. januára 2006. Ako bývalý štátny podnik 
bola transformovaná na akciovú spoločnosť so 100-percentnou 
majetkovou účasťou štátu. V posledných rokoch mala 
prevažne záporné výsledky hospodárenia. Odkázaná je 
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prevažne na zákazky Ministerstva obrany SR (s podielom cca 
80 percent na celkových tržbách). 

Spoločnosť robí hlavne údržbu, opravy a modernizácie 
lietadiel L-410, L-39 a vrtuľníkov Mi-8, Mi-17 a pozemnej 
zabezpečovacej techniky, skúšky leteckej techniky, skúšky 
padákovej a výsadkovej techniky, merania leteckých 
prevádzkových kvapalín a merania leteckej techniky. 

Súkromník už prevádzkuje štátne Vojenské opravárenské 
podniky (VOP) v Trenčíne a Novákoch. Počas marcovej 
návštevy trenčianskeho opravárenského podniku premiér 
Robert Fico uviedol, že model prenájmu bývalých VOP bol 
veľmi dobrým rozhodnutím a vláda SR bude v prenájmoch 
pokračovať. 

www.pravda.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 783/1/2015 
 

Exminister hospodárstva a šéf Sitno Holdingu Ľudovít 
Černák poskytol Hospodárskym novinám rozhovor, v ktorom 
sa vyjadruje aj k Leteckým opravovniam Trenčín (LOT). 

Pre náš domáci zbrojársky biznis je typické, že našu 
starú ťažkopádnu techniku vyrábanú štátom nevieme 
predať na Západ a je stratová, no máme úspech v malých 
inovatívnych projektoch súkromného charakteru typu 
Božena alebo letecké simulátory v Trenčíne. Napriek tomu 
ste deklarovali, že sa zúčastníte na tendri o nájom LOT. 
Máte predstavu, ako by to zapadlo do vášho portfólia, aby 
to dávalo zmysel?  

„Doma nikto nie je prorokom. Presne ste definovali, kde 
vidím priestor na úspech domácich zbrojárskych firiem. Už to 
nie sú veľké kontrakty a obrovské opravovne. Nás realita tiež 
pritlačila smerom k tomu, ako funguje VRM (trenčianska 
firma, ktorá vyrába a vyvíja letecké simulátory, pozn. red.). Je 
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to firma vybudovaná na zelenej lúke, našla si svoj priestor, je 
vysoko kvalitná, možno európsky líder.  

My máme relatívne dobrý obchod. Myslím si, že veľkým 
hendikepom štátnych spoločností je, paradoxne, to, čo by malo 
byť ich výhodou: že sú štátne. Štát si svoju zodpovednosť 
vysvetľuje tak, že 
nie je schopný 
radikálnych kro-
kov, ako je reštruk-
turalizácia, zmena 
profilácia či pre-
púšťanie. Raz je 
príliš neskoro, lebo 
je pred voľbami, 
potom je zase po 
voľbách a nie je 
čas. Neriadia sa ako ekonomické, ale ako politické jednotky. 
Niekedy sa tam dávajú zákazky, ktoré by súkromný sektor 
urobil lepšie a lacnejšie, a tým sa tie podniky nepriamo dotujú 
cez opravy a kontrakty.“ 
Čo s tým teda chcete robiť? 
„V tých firmách je sústredená technológia, licencie a najmä 

ľudia. Už pred desiatimi rokmi som mal záujem o LOT. 
Zakladal som konzorcium, ktoré sa mi javilo ako win-win pre 
investora, Slovensko a aj pre Trenčín, pretože by dokázalo 
využiť opravárenské kapacity a letisko, možno by tam 
dokonca mohla byť medzinárodná škola pilotov. V tom čase 
sa zo Západu lietalo do Afganistanu a Iraku a platili sa veľké 
peniaze za skladovacie priestory v západnej Európe.  

Trenčiansky priestor a jeho ceny by pritom boli takmer 
bezkonkurenčné. To dávalo zmysel. Potom sa však prestalo 
hovoriť o tom, že LOT sa bude prenajímať, dve volebné 
obdobia bolo ticho a až teraz sa ten model prenájmu štátnych 

Ľudovít Černák 
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podnikov aplikoval. Dnes oprašujeme starú myšlienku. Vtedy 
sme v konzorciu mali aj výrobcu motorov pre helikoptéry, 
ktorý zvažoval presun časti výroby na Slovensko, prípadne 
opráv. To, s akou ponukou pôjdeme do súťaže, závisí od toho, 
či sa nám podarí opäť poskladať takéto konzorcium.“  

Dnes v LOT opravuje najmä štát a armáda. Zameriate 
sa teda viac na súkromný sektor? 

„Áno, vieme súťažiť aj v leteckom priemysle. Neviem, či je 
to dané pomalosťou štátu v súťažiach, ale LOT robili len 
vnútorné zákazky a Slovensko je príliš malé na to, aby ťahalo 
takéto veľké kapacity. Je tam tristo ľudí. My by sme chceli 
využiť túto kapacitu, momentálne je veľký dopyt po službách, 
ktoré poskytujú LOT.“  

Tá je dnes v strate, no nájomca by musel garantovať 
udržanie zamestnanosti. Podľa vás je tá strata spôsobená 
len zameraním na domáce štátne zákazky a tým, že 
nesúťaží vonku? 

„To je jednoduchá matematika, strata je tam preto, že je tam 
tristo ľudí a nemajú zákazky okrem štátnych. Na to, čo 
potrebuje slovenská armáda a letectvo, prípadne nejaké 
subdodávky do susedných krajín, by stačil aj polovičný počet 
zamestnancov.“  

www.hnonline.sk 12.05.2015 
pomocná evidencia 791/1/2015 
 
Pracovať na projektoch celoslovenského významu môžete 

aj v Trenčianskom kraji. Dôkazom je spoločnosť ICZ Slovakia 
a. s., ktorá je jedným z dominantných zamestnávateľov 
v oblasti IT technológií v trenčianskom regióne. 

V minulom roku oslávila spoločnosť ICZ Slovakia a. s. 
desiate výročie pôsobenia na slovenskom IT trhu. Počas tohto 
obdobia vyrástla z malej, takmer rodinnej firmy spoločnosť, 
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ktorá dnes zamestnáva viac ako sedemdesiat špecialistov a 
odborníkov. 

„V ostatných rokoch sme do veľkej miery konsolidovali, 
stabilizovali a aj rozšírili našu personálnu základňu, pričom 
sme sa orientovali omnoho viac na podporu vyššej profesijnej 
odbornosti zamestnancov. Ako generálny riaditeľ spoločnosti 
môžem s radosťou konštatovať, že nielen formálne výsledky 
nášho interného a externého auditu kvality, ale predovšetkým 
spokojnosť našich zákazníkov, obchodných partnerov či 
samotných zamestnancov je najlepším potvrdením toho, že 
nastúpená cesta a vízia spoločnosti ICZ Slovakia bola a je 
správna,“ zhodnotil pôsobenie spoločnosti Martin Terkovi č. 

ICZ Slovakia realizuje svoje riešenia s vysokým dôrazom 
na využitie špičkových technológií a štandardov. Na základe 

detailnej identi-
fikácie potrieb 
zákazníka reali-
zuje komplexné 
služby systémo-
vej integrácie, 
pričom svojim 
zákazníkom po-
núka ucelené 
a komplexné rie-
šenia s maximál-
nou možnou pri-

danou hodnotou. Centrála spoločnosti je umiestnená v Tren-
číne, pobočky sú vo Zvolene, Liptovskom Mikuláši, 
Bratislave, Žiline a Prievidzi. Spoločne s ďalšími 
spoločnosťami skupiny ICZ zamestnáva v súčasnosti na 
Slovensku viac ako 120 ľudí. 

 „Našej spoločnosti sa už viac ako 10 rokov darí držať 
získané postavenie seriózneho a stabilného dodávateľa IT 

Minister spravodlivosti Tomáš Borec s náramkom na elektronický monitoring osôb. 
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riešení s vysokou pridanou hodnotou, a to nielen v segmente 
verejnej správy, ale aj v privátnom sektore,“ konštatuje 
generálny riaditeľ spoločnosti ICZ Slovakia Martin Terkovič. 

Potvrdením jeho slov sú riešenia a projekty, na ktorých 
spoločnosť pracovala v období posledných pár rokov. V roku 
2012 sa začal realizovať projekt „Dobudovanie infraštruktúry 
Národnej transfúznej služby SR“, jeden z najväčších vo 
vtedajšej histórii spoločnosti. V rámci projektu bol 
vybudovaný integrovaný informačný systém, ktorý využívajú 
všetky pracoviská Národnej transfúznej služby po celom 
území SR. V roku 2013 rozšírila spoločnosť svoje portfólio 
o novú oblasť, keď získala funkciu vnútroštátneho správcu 
emisných kvót, ktorú vykonáva od 1. januára 2013. 

Podpis zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR v roku 
2014 na dodávku systému elektronického monitoringu osôb je 
svojím rozsahom jedným z najväčších projektov, ktorý 
spoločnosť od svojho vzniku realizovala. 

 „V našej spoločnosti si uvedomujeme, že práve ľudia, naši 
zamestnanci, sú to najdôležitejšie, čo máme. Snažíme sa preto 
poskytovať svojim zamestnancom kvalitné pracovné 
prostredie a pracovné podmienky, vrátane zamestnaneckých 
benefitov, ktoré sa snažíme neustále zlepšovať,“ hovorí Martin 
Terkovič a dodáva, že v apríli tohto roka spoločnosť otvorila 
novú pobočku v Prievidzi, kde zatiaľ pracuje 5 zamestnancov. 

Vzhľadom na rastúce množstvo projektov, na ktorých 
spoločnosť pracuje, stále platí, že odborníkov nie je nikdy 
dosť. „V súčasnosti naďalej hľadáme skúsených špecialistov, 
najmä programátorov, ktorým vieme ponúknuť prácu na 
zaujímavých projektoch,“ uzatvára Martin Terkovič. 

Predchodcom spoločnosti ICZ Slovakia bola spoločnosť 
Exprit s.r.o., založená v roku 2003, ktorá sa profilovala ako 
tzv. technology provider v oblasti správy a obehu 
dokumentov.  
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K veľkému míľniku vo vývoji spoločnosti došlo v roku 
2006, keď sa Exprit stala súčasťou skupiny ICZ a zároveň 
zmenila svoje obchodné meno na ICZ Slovakia. 

Skupina ICZ je IT holdingom s administratívnou centrálou 
v Holandsku. Dnes ju tvorí viac ako 10 samostatných 
subjektov a už dlhodobo patrí medzi top 10 najväčších IT 
spoločností v tzv. československom regióne. 

www.hnonline.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 784/1/2015 
 
Praktické informácie o možnostiach financovania firiem v 

oblasti výskumu, vedy a inovácií z najväčšieho európskeho 
programu na podporu výskumu a inovácií „Horizont 2020“ a z 
operačného programu „Výskum a inovácie“ boli v utorok 5. 

mája  obsahom konfe-
rencie s názvom „Ino-
vačný región – Možnosti 
financovania inovácií“.  

Približne päťdesiatke 
podnikateľov v Kongre-
sovej sále Úradu Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja (TSK) boli 
poskytnuté aj informácie 
k novele zákona o dani 

z príjmov, ktorá umožňuje dodatočný odpočet nákladov na 
výskum a vývoj. Konferenciu zorganizoval TSK v spolupráci 
so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu 
SARIO a Trenčianskou regionálnou komorou SOPK.  

Program konferencie tvorili prezentácie zúčastnených 
zástupcov podnikateľskej verejnosti, a to Jána Václava, 
riaditeľa Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Juraja 
Mihála , projektového manažéra SARIO, Daniely 
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Gavalierovej z odboru regionálneho rozvoja TSK, Ivana 
Filusa z BIC Bratislava, Dušana Galuseka z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Juraja Hrdlovi ča 
z Ministerstva hospodárstva SR.  

„Cieľom dnešnej prezentácie je priblížiť podnikateľom 
a ďalším hráčom na poli inovácií veľký európsky program, 
ktorý má rozpočet 80 miliárd eur na roky 2014 – 2020 
a takisto aktivity siete Enterprise Europe Network, čo je 
vlastne najväčšia sieť Európskej komisie na podporu 
podnikania, inovácií a prístupu k európskym fondom,“ 
informoval Ivan Filus z BIC Bratislava. 

Európsky program „Horizont 2020“ sústreďuje všetky 
aktivity, ktoré sa týkajú podpory výskumu, vývoja nových 
technológií a inovácií. Je otvorený pre firmy, výskumné 
organizácie, univerzity či akékoľvek subjekty z členských 
a asociovaných krajín Európskej únie. Novinkou programu 
„Horizont 2020“ je oblasť, ktorá sa nazýva Nástroj pre malé 
a stredné podniky, vďaka ktorej môžu po prvýkrát samotné 
malé a stredné podniky čerpať financie z európskeho 
programu. 

www.tsk.sk 06.05.2015 
pomocná evidencia 785/1/2015 
 
Harmonogram dokončenia stavieb pri modernizácii 

železnice v Trenčíne má ďalší posun. Ešte v marci železnice 
tvrdili, že stavbu podjazdu na Vlárskej ulici pri Old Herolde 
dokončia v júli. Dnes to už neplatí. 

Podľa železníc za to môže štvormesačný odklad uzavretia 
priecestia Vlárska. „Museli sme upraviť harmonogram celého 
uzla posunom začiatku jeho výstavby a časovým 
skoordinovaním s ostanými objektmi. Uzavretie bolo posunuté 
oproti pôvodnému termínu o štyri mesiace,“ povedala Daniela 
Detersová z odboru komunikácie železníc. 
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Nový termín ukončenia podjazdu je podľa upraveného 
harmonogramu prelom tretieho a štvrtého kvartálu tohto roka. 
K ďalším zmenám v termínoch dokončenia sa železnice 
nechceli vyjadriť. „Nový harmonogram dokončenia zatiaľ 
nemá konečnú podobu a preto by bolo predčasné hovoriť o 
posune termínov,“ dodala Daniela Detersová. 

Dokončenie podjazdu na Vlárskej ulici má pritom výrazný 
vplyv na dopravu v meste. Obchádzky a obmedzenia stoja 
podľa informácií Trenčianskeho fóra obyvateľov mesta tisíce 
eur denne. 

„Obchádzková trasa v dôsledku uzávierky Čierneho 
mosteka má dĺžku približne 3 kilometre. Denne ňou prejde 

vyše sedemtisíc 
áut, minimálne 
dve tretiny z 
nich smerujú 
do centra mes-
ta. To je asi 15 
tisíc kilometrov 
denne. To zna-
mená navyše 

približne tisíc eur denne za pohonné hmoty, stovky hodín 
strávených v zápche a ťažko vyčísliteľné znečistenie ovzdušia, 
hluk a poškodenie komunikácií,“ povedal Norbert Brázda z 
Trenčianskeho fóra. 

Práce na železnici po uzavretí Čierneho mosteka v tejto 
časti stavby pokračujú. Podľa informácii železníc založili v 
Orechovom oporný múr a robia prípravné práce na preložkách 
vodovodu a kanalizácie. 

„Práce budú pokračovať výstavbou oporných múrov 
smerom k areálu Old Herold. V samotnom areáli Old Herold 
sú oporné múry už vo výstavbe. Za súčasného stavu nie je 
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možné opätovne otvoriť pôvodný úsek cesty pre automobilovú 
dopravu,“ povedala Daniela Detersová. 

Obyvateľom zo Sihote, ktorí bývajú pri železnici, chýbajú 
protihlukové steny. Medzi železničnou stanicou a rodinnými 
domami na Hodžovej ulici, ktoré sa nachádzajú v tesnej 
blízkosti železničnej stanice, nie sú postavené žiadne zábrany. 

Tie končia pri rodinných domoch približne v miestach, ako 
je zimný štadión Mariána Gáboríka. Ďalej smerom k 
bývalému Mliečnemu baru už protihluková stena nepokračuje. 

 „Po ukončení stavby modernizácie, keď už bude trať v 
plnej prevádzke, urobíme opätovné merania hluku. Ak sa 
preukáže prekročenie hygienických limitov v konkrétnych 
úsekoch, dôjde k dobudovaniu protihlukových stien, prípadne 
budú vykonané individuálne opatrenia na zníženie hluku 
napríklad výmenou okien,“ sľúbili na svojej stránke železnice. 

Podobný problém, ale v súvislosti s výstavbou nového 
cestného mosta, riešili aj ľudia, ktorí majú domy v jeho 
blízkosti. Šesť rodín, ktoré bývajú neďaleko mosta, sa 
sťažovalo na absenciu protihlukovej zábrany, ktorá práve nad 
ich domami nepokračuje. Jedna z dotknutých obyvateliek 
Legionárskej ulice nechala zhotoviť aj špeciálny transparent, 
ktorý bol počas slávnostného otvorenia viditeľný aj z mosta. 

Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Roman 
Žembera vtedy argumentoval, že stavbu hradili z európskych 
dotácií a projekt nemôžu meniť svojvoľne, problém ale sľúbil 
vyriešiť. V prípade neprimeraných výsledkov protihlukovú 
stenu predĺžime,“ povedal Roman Žembera. 

Podľa informácií zo Slovenskej správy ciest merania 
hlučnosti práve prebiehajú. „Po ich vyhodnotení bude 
vypracovaný postup ďalšieho riešenia,“ povedala hovorkyňa 
Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová. 

www.sme.sk 11.05.2015 
pomocná evidencia 800/1/201 



 

Do priemyselného parku na Bratislavskej ulici 
v Trenčíne mieri ď
zameraná na výrobu upínacích zariadení na upínanie 
obrobkov pre kovoobrábacie stroje
výrobnú halu a vytvoriť

Mestské zastupiteľ
schválilo predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov za 
346 440 eur. Súč ť

priestory, skladové 
plochy. 

Spoločnosť HS –
spoločnosť nemeckej firmy Hainbuch GmbH. V sú
majú v prenajatých priestoroch dve výrobné prevádzky 
Trenčíne a v Bánovciach nad Bebravou. Kúpou 
následnou výstavbou si zabezpe
Spoločnosť momentálne zamestnáva 160 pracovníkov.

Podľa trenčianskeho primátora 
už v júni tohto roku mala za
s výrobou japonská spolo
so zamestnancami ď
v priemyselnom parku v
spoločnosti AU Optronics, by pod
malo do konca roku pracova
tisíc ľudí. 

www.teraz.sk 13.05.2015
pomocná evidencia 819/1/2015
 
Trenčínu sa podarilo po rokoch snahy získa

rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zárove
divadelná scéna pre miestnych ochotníkov a vyše desiatku 
rôznych súborov. 

Do priemyselného parku na Bratislavskej ulici 
íne mieri ďalší investor. Spoločnosť HS 

zameraná na výrobu upínacích zariadení na upínanie 
obrobkov pre kovoobrábacie stroje tam chce postavi

vytvoriť až 40 pracovných miest. 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v stredu 13. mája  

schválilo predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov za 
346 440 eur. Súčasťou stavby budú i administratívne 
priestory, skladové priestory, parkovacie a manipula

– Tec, spol. s r.o., Trenčín je dcérska 
ť nemeckej firmy Hainbuch GmbH. V súč

majú v prenajatých priestoroch dve výrobné prevádzky 
íne a v Bánovciach nad Bebravou. Kúpou pozemku a 

následnou výstavbou si zabezpečia vlastné priestory. 
ť momentálne zamestnáva 160 pracovníkov.
čianskeho primátora Richarda Rybní

júni tohto roku mala začať v priemyselnom parku 
výrobou japonská spoločnosť Akebono. 
zamestnancami ďalších spoločností, ktoré sídlia 

priemyselnom parku v bývalej budove taiwanskej 
nosti AU Optronics, by podľa Richarda Rybní

malo do konca roku pracovať v priemyselnom parku okolo 

13.05.2015 
pomocná evidencia 819/1/2015 

ínu sa podarilo po rokoch snahy získať eurofondy na 
rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zároveň

divadelná scéna pre miestnych ochotníkov a vyše desiatku 
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Do priemyselného parku na Bratislavskej ulici 
č ť HS – Tec 

zameraná na výrobu upínacích zariadení na upínanie 
tam chce postaviť 

 
stredu 13. mája  

schválilo predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov za 
administratívne 

priestory, parkovacie a manipulačné 

čín je dcérska 
 nemeckej firmy Hainbuch GmbH. V súčasnosti 

majú v prenajatých priestoroch dve výrobné prevádzky - v 
pozemku a 

ia vlastné priestory. 
 momentálne zamestnáva 160 pracovníkov. 

Richarda Rybníčka by 
priemyselnom parku 

 Akebono. Spolu 
ností, ktoré sídlia 

bývalej budove taiwanskej 
a Richarda Rybníčka 

priemyselnom parku okolo 

ť eurofondy na 
rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zároveň slúži ako 
divadelná scéna pre miestnych ochotníkov a vyše desiatku 
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Národná kultúrna pamiatka vybudovaná v štýle 
funkcionalizmu získala 1,6 milióna eur na rekonštrukciu. 
Práce má na 
základe verejnej 
súťaže vykonať 
firma Euro-Buil-
ding. Vzhľadom 
na skúsenosti 
iných samospráv 
so spoločnosťou 
mesto aj poslanci 
zvažujú, či sa 
majú do rekon-
štrukcie pustiť. To by však pre časové termíny znamenalo, že 
krajské mesto o financie príde. 

Za európske zdroje sa má schátraná budova zatepliť, 
opraviť strecha a zmodernizovať divadelná sála, vrátane 
nového javiska a sedenia. „Dôveryhodnosť partnera je 
dôležitá. To, čo vieme o tejto firme, znamená, že je majstrom 
v dodatkoch. Mesto by mohlo na celú rekonštrukciu doplatiť,” 
povedal na zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec za 
Občiansku konzervatívnu stranu (OKS) Juraj Bakoš. 

Trenčiansky primátor Richard Rybníček povedal, že o 
problémových rekonštrukciách firmou vie. Kritizoval štát a 
poslancov parlamentu, že svojimi rozhodnutiami a 
schválenými zákonmi spôsobujú mestám a obciam problémy. 

„Najradšej by sme boli za systém, keby starostovia a 
primátori mohli slobodnejšie rozhodovať a dávať priestor 
miestnym firmám,” povedal s tým, že zákon o verejnom 
obstarávaní, ktorý je postavený na cene, dáva priestor 
špekuláciám. Súťaž podľa jeho slov analyzujú, konečné 
rozhodnutie plánuje urobiť spolu s poslancami.  
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„Nechcem to riešiť dramatickým rozhodnutím alebo 
odsudzovaním spomínanej firmy, ktorá možno len využíva 
systém nastavený štátom. Pravda je taká, že nás tlačí čas, 
pretože ide o eurofondy ešte z minulého programového 
obdobia. Buď budeme čerpať, alebo o peniaze definitívne 
prídeme. To, čo sa deje s verejným obstarávaním na 
Slovensku, je skôr vizitka, že nedôveryhodným začína byť 
štát,” povedal Richard Rybníček. 

Na negatívne skúsenosti s firmou upozorňovalo aj 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Jeho bývalý šéf a 
primátor Nitry Jozef Dvonč (Smer-SD) pre Denník N uviedol, 
že keď stavebnú činnosť na Slovensku vykonávajú firmy, 
ktoré majú viac právnikov ako robotníkov, prirodzene 
vznikajú problémy. Vedenie ZMOS vtedy podľa denníka 
vyhlásením, v ktorom sa Euro-Building priamo nespomínal, 
reagovalo na viaceré sťažnosti primátorov a starostov. 
Kriticky sa vyjadril aj primátor Trenčianskych Teplíc Štefan 
Škultéty (SIEŤ). „Táto firma sa nám prihlásila do tendra na 
modernizáciu hasičskej stanice. Nakoniec sme súťaž zrušili a 
radšej nečerpali žiadne peniaze. Po referenciách od iných 
kolegov starostov sme urobili toto neľahké rozhodnutie. 
Stanica síce nie je opravená, ale aspoň pokojne spávam,” 
povedal. 

Nedokonalosť zákona o verejnom obstarávaní priznávajú aj 
ľudia bojujúci proti korupcii. „Zákon o verejnom obstarávaní, 
ktorý myslí primárne na cenu, je často postavený na hlavu. Je 
to dôsledok toho, že na Slovensku automaticky myslíme na to, 
že sa niekto bude snažiť kradnúť. Ešte potrvá asi dlho, kým 
budeme môcť obstarávať tak, aby prvoradá bola kvalita 
poskytovaných služieb,” povedal politický komentátor a člen 
nadácie Zastavme korupciu Marián Leško. 

www.sme.sk 14.05.2015 
pomocná evidencia 827/1/2015 
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Najväčšou investičnou akciou financovanou z eurofondov 

bola v Trenčíne v končiacom programovom období 
rekonštrukcia troch základných škôl (ZŠ) v rokoch 2010 až 
2012. TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

Celkové náklady na rekonštrukciu troch ZŠ sa vyšplhali na 
4,14 milióna eur, z eurofondov išlo na rekonštrukciu 
prostredníctvom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
takmer 3,94 milióna eur. Najväčšia suma šla na Základnú 
školu Hodžova, kde išlo z eurofondov na rekonštrukciu 1,82 
milióna eur. Rekonštrukcia ZŠ Novomeského stála takmer 
1,49 milióna eur, z eurofondov bolo viac ako 1,41 milióna. Na 
rekonštrukciu ZŠ Veľkomoravská prispeli eurofondy sumou 
701 489 eur. 

Po rekonštrukciách základných škôl išla v končiacom 
programovom období v Trenčíne najvyššia suma z eurofondov 
na vzdelávanie zamestnancov mestského úradu.  

Na projekt Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej 
prípravy zamestnancov mesta Trenčín putovalo z eurofondov 
prostredníctvom Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny 
takmer 300 tisíc eur.  

www.teraz.sk 16.05.2015 
pomocná evidencia 836/1/2015 
 
 
 
Most v trenčianskej mestskej časti Opatová nad Váhom je 

poškodený. Začiatok opravy ale opäť odložili. „Vždy pred 
mostom radšej spomalím a dávam pozor na nové výtlky. 
Dúfam, že to opravia čím skôr, je to tam katastrofálne. Keď 
som ho videl zospodu, čudoval som sa, že vôbec ešte stojí,“ 
povedal Miroslav z Trenčína. 
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Opravy sa nevedia dočkať ani obyvatelia Opatovej. „Už 
veľakrát sľubovali, že most opravia, doteraz však ani nezačali. 
Bývame blízko mosta, večer a v noci vnímame otrasy, ktoré 
robia autá na výtlkoch,“ povedala Anna z Opatovej. 

Cestu aj samotný most spravuje Slovenská správa ciest. 
„Na rekonštrukciu uve-
deného mosta sa vy-
pracovali viaceré har-
monogramy, ktoré však 
zhotoviteľ nedodržal,“ 
povedala hovorkyňa 
Slovenskej správy ciest 
Zuzana Hromcová. 

Podľa zmluvy mala 
byť oprava ukončená na 

konci roka 2014. Žiadne práce sa však nezačali. „Slovenská 
správa ciest jednostranným právnym úkonom listom z 
30.1.2015 odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom HANT BA 
DS, a. s., pre podstatné porušenie zmluvou stanovených 
podmienok zo strany zhotoviteľa,“ povedala Zuzana 
Hromcová. 

Správa ciest teraz čaká na schválenie vyhlásenia verejného 
obstarávania. „Na všetky otázky ohľadne rekonštrukcie bude 
možné odpovedať až po ukončení verejného obstarávania.“ 

Kedy bude obstarávanie ukončené, to sa podľa nej nedá 
odhadnúť. „Je to zložitý proces, ktorý sa niekedy predĺži kvôli 
rôznym lehotám. Vyhlásenie by ale malo byť v najbližších 
dňoch,“ uzavrela Zuzana Hromcová. 

Samotná rekonštrukcia sa mala týkať hornej a spodnej časti 
mosta. Práce mali spočívať v odbúraní mostného zvršku až po 
úroveň nosnej konštrukcie, demontáži zábradlia a odbúraní 
monolitických ríms. Na obidvoch stranách mosta by sa mali 
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rozšíriť chodníky o 60 centimetrov, osadiť prefabrikované 
rímsy, nové zábradlie s protihlukovou stenou a nové zvodidlá. 

Pracovníci by sa mali zamerať aj na spodnú časť mosta. 
Mali by vybudovať novú izoláciu mosta a položiť asfaltové 
vrstvy vozovky. Zo spodnej časti mosta by mali opraviť 
vypadnuté časti betónu, vykonať sanáciu výstuže a opraviť 
oporné múry. 

www.sme.sk 03.06.2015 
pomocná evidencia 1003/1/2015 
 
V priestore medzi hrádzami bude postavených celkovo šesť 

samostatných pilierov, pričom v súčasnosti sú ukončené práce 
na piatich a začaté na zakladaní zostávajúceho šiesteho piliera, 
kde je potrebné vykonať hĺbkovú tryskovú injektáž v koryte 
Váhu. To je situácia na stavbe nového železničného mosta. 

Stavbári tiež pokračujú na vrchnej stavbe mostnej 
konštrukcie a realizujú polia medzi už vybudovanými piliermi. 
Na pravej strane Váhu už sú prvé polia hotové, pripravené sú 
výstuže na položenie ďalších polí. Na ľavej strane Váhu sa 
začali práce na spojení začiatku mosta s najbližším pilierom 
vo Váhu ponad hrádzu. Termín dokončenia mosta je podľa 
zmluvy február 2016. 

Celková dĺžka železničného mostu cez Váh bude takmer 
350 metrov, konštruovaný je na rýchlosť 140 km/h., pričom je 
samostatný pre každú koľaj so šírkou vyše 7 metrov. 
Železničný zvršok bude tvoriť pevná jazdná dráha.  

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 951/1/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 13. mája 

schválilo predaj pozemku s rozlohou 11 548 m² trenčianskej 
spoločnosti HS – Tec. Okrem príjmu z predaja si mesto 
zabezpečí príjem z dane nehnuteľností.  



302 

 

V priemyselnej zóne na Bratislavskej ulici chce spoločnosť 
postaviť halu na výrobu upínacích zariadení pre 
kovoobrábacie stroje. Súčasťou stavby budú administratívne a 
skladové priestory, parkovacie a manipulačné plochy. 
Spoločnosť má v súčasnosti dve výrobné prevádzky v 
prenajatých priestoroch  v Trenčíne a v Bánovciach nad 
Bebravou a zamestnáva 160 zamestnancov. Výstavbou si 
zabezpečia vlastné priestory a plánujú nárast zamestnancov 
o 30 - 40. Celková kúpna cena pozemku predstavuje 346.440 
eur.  

„Veľmi sa tešíme, že sa trenčianska priemyselná zóna 
napĺňa,“ povedal zástupca primátora Ján Forgáč. „Vznikne tu 
opäť niekoľko desiatok pracovných miest, vrátane tejto 
investície bude ich počet v priemyselnom parku presahovať 
číslo tisíc, čo je skvelé.“ 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 954/1/2015 
 
Mestský parlament schválil 13. mája hospodárenie mesta za 

minulý rok, a to bez 
výhrad.  

Záverečný účet mes-
ta obsahuje podrobné 
informácie o správe 
vecí verejných, o kon-
krétnych príjmoch a vý-
davkoch.  

„Mesto hospodárilo 
v súlade so všetkými 
zákonnými normami. 

Veľmi pozitívne hodnotím, že vo volebnom roku dokázalo 
hospodáriť s pozitívnym výsledkom, dokonca vyšším ako bolo 
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pôvodne predpokladané,“ uviedol predseda Finančnej 
a majetkovej komisie Peter Hošták.  

Značná časť hospodárskeho výsledku sa presúva do 
rozpočtu na rok 2015. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
rezervný fond vo výške 432 tisíc eur. Súvisí to s tým, že 
investícia do letnej plavárne sa presúva do ďalšieho roka.  

Aj v minulom roku mesto pokračovalo v konsolidácii 
svojho dlhu. Za štyri roky poklesol o 51 percent. Celkový dlh 
k 31.12.2014 bol 19,45 milióna eur, čo je 351 eur na 
obyvateľa. 

Na konci roka 2013 bol prijatý nový zákon o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, ktorý sprísnil hranice 
možného zadlženia samospráv. Do roku 2014 sa do dlhovej 
služby počítali len bankové úvery, od 1. 1. 2014 sa dlhová 
služba rozšírila o investičné dodávateľské úvery. Maximálna 
možná výška dlhovej služby je stanovená na 60 percent 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Podľa 
nových pravidiel je dlh Trenčína k 31.12.2014 takmer 53 
percent.  

Ak by nebol schválený nový zákon a postupovalo by sa 
podľa pôvodného zákona, výška dlhovej služby by ku koncu 
roka 2014 bola 32,5 percenta. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 956/1/2015 
 
Nová prístavba staničnej budovy v železničnej stanici 

Zlatovce bude slúžiť pre umiestnenie nového 
zabezpečovacieho zariadenia, momentálne prebieha jeho 
montáž. Pre INFO to povedal Ľubomír Mitas z odboru 
komunikácie Železníc SR. 

Po ukončení výluk v decembri 2015 dôjde k spusteniu 
zariadenia a tým budú podľa neho práce v stanici ukončené. 
Ako ďalej povedal, dajú do prevádzky podchod, celé 
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koľajisko s novými nástupišťami a oznamovacími zaria-
deniami pre cestujúcich a iné.  

„Následne zhotoviteľ upraví terén v súlade s projektovou 
dokumentáciou, prípadne uvedie terén do pôvodného stavu. V 
rámci modernizácie nie je riešená úprava starej budovy 
stanice. O jej ďalšom využití rozhodne správca budovy - ŽSR, 
Oblastné riaditeľstvo Žilina,“ doplnil Ľubomír Mitas. 

Info 29.05.2015 
pomocná evidencia 952/1/2015 
 
Spolupráca Slovenska a Ruskej federácie v oblasti obrany 

sa má dotýkať iba systémov, ktorými v súčasnosti disponuje 
slovenská armáda. Takto dnes v Košiciach vysvetľoval svoje 
slová premiér Robert Fico, ktoré povedal počas tohto 
týždňovej návštevy v Moskve. 

V oblasti pozemnej techniky ide najmä o spoluprácu pri 
dodávke náhradných 
dielov. Slovenská 
armáda totiž podľa 
jeho slov disponuje 
viacerými typmi 
ruskej pozemnej 
techniky, ako sú na-
príklad bojové vo-

zidlá pechoty (BVP). „Celkom prirodzene sa musia tieto stroje 
niekedy opravovať, ak nemáme peniaze na nákup nových,“ 
vysvetlil. 

Fico v Moskve hovoril aj o modernizácii protilietadlového 
raketového systému S-300, ktorý taktiež pochádza z Ruska. 
„Ak tieto systémy majú fungovať, tak musia byť kupované 
náhradné diely. Preto ak sme hovorili o spolupráci, tak sme 
hovorili o spolupráci pri udržiavaní existujúcich systémov, 
ktoré máme,“ zdôraznil Robert Fico. 
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Témou rozhovorov v Moskve bola aj modernizácia 
vrtuľníkov Mi-17. V tejto súvislosti si premiér vie predstaviť 
väčšie využitie kapacít Leteckých opravovní Trenčín (LOT), 
kde sa tieto typy vrtuľníkov opravujú.  

„Otázka opráv, modernizácie vrtuľníkov Mi-17 má 
podstatne širší ako len vojenský charakter. Ide nám o opravu 
vojenských vrtuľníkov, ale aj využitie kapacít LOT na tento 
účel,“ dodal s tým, že by sa v Trenčíne mohli opravovať aj 
civilné vrtuľníky Mi-17, aj vrtuľníky Mi-17 z iných krajín. K 
dohode s ruskou stranou však v tomto smere ešte podľa jeho 
slov nedošlo. 

www.teraz.sk 05.06.2015 
pomocná evidencia 1014/1/2015 
 
Slovenské technológie dobývajú svet. Málokto však vie, že 

u nás sa vyrábajú špičkové vojenské zariadenia pre americkú 
armádu. 

V Trenčíne vznikajú vyspelé letecké simulátory pre 
vrtuľníky aj stíhačky. A my sme si ich vyskúšali na vlastnej 

koži. Dokonca sme si 
zalietali nad Afganis-
tanom!  

V trenčianskej firme 
Virtual Reality Media 
(VRM) vznikajú po-
kročilé technológie, kto-
ré patria k svetovej 
špičke. Ako je to mož-
né? Príbeh firmy sa 

pritom začal nenápadne...  
„Firma VRM bola založená v roku 1992. Zo začiatku sme 

sa venovali počítačom. Prvý veľký projekt prišiel náhodne v 
roku 1995, keď boli majitelia oslovení armádou, či by boli 

Simulátor. 
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schopní opraviť letecký simulátor pre MIG-29, ktorý mali na 
letisku na Sliači. Tak sa pustili do toho, ešte ho aj 
zmodernizovali a ten simulátor používajú naši letci dodnes,“ 
hovorí Milan Mrázik z marketingu firmy. A potom prišli 
ďalšie zákazky. „Dnes dodávame simulátory pre americkú 
armádu, ktorá ich používa na školenie letcov v Afganistane a v 
Iraku, vyvážame ich aj do istej severoafrickej krajiny.“ Ako 
taký simulátor vlastne vyzerá a čo dokáže? To si o chvíľu 
vyskúšame. 

„Chápte, všetko je veľmi citlivé. Fotky a videá, ktoré idú 
von alebo na propagačné účely, musia byť upravené tak, aby 
sa z nich nedala vyčítať konkrétna konfigurácia, čo ktorý stroj 
obsahuje,“ upozorňuje nás Milan Mrázik, keď vchádzame do 
obrovskej haly. V nej je viacero simulátorov, na ktorých práve 
robia.  

„Tam vľavo testujeme simulátor pre MIG-29, ktorý si 
objednala poľská armáda, vy si vyskúšate simulátor pre 
vrtuľník MI-17,“ vedie nás k čiernej kabíne, ku ktorej sa ide 
po schodoch. Tam nás víta projektový manažér Juraj Lauš. 
„MI-17 sú ruské vrtuľníky poslednej generácie, ktoré prešli 
americkou modernizáciou. Používajú sa v Afganistane a tento 

simulátor je určený na 
výcvik miestnych pilo-
tov, ktorých cvičia ko-
aliční piloti,“ hovorí a 
otvára dvere do kabíny. 
Zrazu sa ocitáme v 
kokpite vrtuľníka, všet-
ko vyzerá ako vo filme 

- všade iba tlačidlá, gombíky, páky. 
Juraj Lauš si sadá na miesto pilota, ja vedľa neho a fotograf 

sa usadá za nami. Na panoramatickom plátne, ktoré je pred 
oknami kabíny, sa objaví obraz krajiny - Afganistanu. „Ja to 

Juraj Lauš 
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nahodím,“ povie náš pilot, poprepína páčky a ozve sa hukot 
rotora. Dokonca na hornom okraji zorného pola vidíme 
krútiacu sa vrtuľu - aj tá sa premieta na plátno. Kabína vibruje, 
a keď sa odlepíme od zeme, cítim, ako stúpame.  

„Toto je kábulské medzinárodné letisko tak, ako reálne 
vyzerá. Viem to potvrdiť, bol som tam päťkrát,“ vysvetľuje. 
„Je to hlinené mesto, bez elektriny, nič tam nie je... Je tu jedna 
rezidenčná štvrť, ktorá je dôležitá, a tak je aj zobrazená 
detailnejšie ako zvyšok mesta,“ pokračuje v lete nad mestom. 
Vidíme mešity, budovy, úzke uličky aj veľké vily. Zrazu 
naklopí stroj, že to cítim až v žalúdku. „Pritom sa naozaj 
vôbec nehýbeme, všetky pocity sú len ilúzia vášho mozgu, 
ktorý takto vyhodnocuje obraz, ktorý sa premieta,“ ubezpečuje 
nás s úsmevom. Jedine kabína trocha vibruje, ako by bol 
naozaj pustený motor, a tiež sa prenášajú mierne tlaky do 
sedačky. 

„Tak toto je Kábul, pekné...“ poviem nahlas.  
„A to nie je všetko, nahratý tu máme celý Afganistan, terén 

je vymodelovaný s 
presnosťou 0,5 metra 
na pixel.“ Celá pro-
jekcia terénu sa napro-
gramovala na základe 
výškopisu a ortofoto-
snímok, ktoré dodali 
trenčianskej firme 

Američania. „Všetko, čo tu vidíte, celé ovládanie, projekcia, 
systém, všetko sa robilo u nás,“ povie hrdo Juraj Lauš. Jedine 
kabína je z pôvodného vyradeného stroja MI-17. 

„Za desať minút priletíme z letiska Kábul, kde pôsobia aj 
naši vojaci, na letisko v Bagrame,“ oznámi pilot. 
Vychutnávame si let ponad oranžovú vyschnutú krajinu a 
malé hlinené mestečká, na obzore sa črtajú vysoké hory.  

Takto vyzerá reálna krajina v Afganistane. 
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„Máme výšku 1 800 metrov nad terénom, môžem letieť, 
kam chcem, aj pristáť, kde chcem. Vie to simulovať všetky 
poruchy aj havárie - program cvičného letu zadáva veliteľ cez 
počítač, ktorý ste videli v hale pred simulátorom,“ vysvetľuje 
pilot.  

A ako vyzerá taká havária? Pilot namieri stroj rovno k 
zemi. Žalúdok aj srdce mám až v krku z toho, ako rýchlo sa 
rútime dole. Namiesto otrasov a výbuchu sa simulátor iba 
vypne. Všetko treba znova nahodiť a my sa vraciame späť na 
virtuálne kábulské letisko. S pocitom, že Afganistan je naozaj 
krásny a našťastie v simulátore nám nehrozilo, že nás zostrelí 
nejaký talibanec. 

www.cas.sk 06.06.2015 
pomocná evidencia 1023/1/2015 
 
Nový závod spoločnosti Akebono Brake Slovakia s.r.o. 

otvorili 23. júna v priemyselnom parku v Trenčíne. Ide 
o jednu z najvýznamnejších investícií v rámci Slovenskej 
republiky. 

Akebono je celosvetovým lídrom vo vývoji a výrobe bŕzd. 
„Naše produkty sme-
rujú do všetkých dru-
hov kolesových vozi-
diel, vysoko rýchlost-
ných vlakov, lietadiel 
a do priemyselných 
zariadení,“ uviedol pri 
otvorení trenčianskeho 
závodu prezident spo-
ločnosti Akebono Hi-

sataka Nobumoto s tým, že „práve tento závod bude mať 
hlavnú úlohu pri budovaní výrobnej základne spoločnosti 
Akebono v Európe“.  

Richard Rybníček (vľavo) a Rastislav Chovanec (druhý sprava). 
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a posledné dve dekády sa z Akebona stala globálna 
spoločnosť, ktorá má 18 výrobných závodov v 9 krajinách. 
Japonská spoločnosť je etablovaná hlavne na americkom, 
ázijskom a európskom trhu. Už na jeseň začne produkovať 
prvé výrobky i trenčiansky závod. Vo výrobnej hale s rozlohu 
10 tisíc m² by mali už čoskoro pracovať desiatky ľudí. Štátny 
tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec 
zdôraznil, že príchod každého zahraničného investora je veľmi 
dôležitý. „Akebono zamestnáva 
vyše 220 tisíc ľudí po celom svete 
a je veľmi príjemné, že si 
v európskom priestore vyhliadla 
Trenčín.“  

Pri otvorení nového závodu 
spoločnosti Akebono nechýbal 
trenčiansky primátor Richard Rybníček, ktorého teší, že 
s novým investorom prichádza do Trenčína i nová kultúra. 
„Podarila sa dobrá vec. Som vďačný vedeniu spoločnosti za 
toto rozhodnutie. Boli to zložité, ale korektné rokovania. Sme 
pripravení vytvárať manažmentu i zamestnancom dobré 
podmienky pre život.“  

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1148/1/2015 
 
Do priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici by najbližšie 

mali pribudnúť dve trenčianske firmy. Spoločnosť Wlana, s. 
r.o. má záujem postaviť mlyn na mletie kukurice a plánuje v 
rámci výroby zamestnať približne 10 zamestnancov. 
Spoločnosť Štefan Vanko, s. r.o., podnikajúca v oblasti 
zasielateľstva, chce  vybudovať firemné zázemie spoločnosti, 
zabezpečiť si tak vlastné priestory a možnosť rozšírenia 
podnikateľskej činnosti. V súčasnosti zamestnáva 15 ľudí a 
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plánuje nárast na 30 zamestnancov. Do mestskej kasy tak 
pribudne spolu necelých 250 tisíc eur.   

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1149/1/2015 
 
Spoločné vyhlásenie spoločností TVK a.s. Trenčín a TVS, 

a.s.: 
Spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK 

a.s. Trenčín) a Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 
(TVS, a.s.) si dovoľujú informovať, že dňa 3. 6. 2015 obe 
spoločnosti uzatvorili Dohodu o urovnaní sporných a 
pochybných práv, čím došlo k ukončeniu dlhotrvajúcich 
sporov oboch spoločností ohľadom prevádzkovania 
vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry. 

Obe spoločnosti sa dohodli, že prevádzkovateľom celej 
infraštruktúry vo vlastníctve spoločnosti Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. je od 1. 11. 2014 spoločnosť Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, a.s., ktorá tak má nárok na riadnu 
fakturáciu vodného a stočného za poskytnuté služby po 1. 11. 
2014. Obe spoločnosti sa taktiež dohodli, že spoločnosť 
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. je od 11. 2. 2015 
oprávneným prevádzkovateľom infraštruktúry v 
Trenčianskych Tepliciach a v krátkom čase dôjde k 
odovzdaniu aj zvyšných častí prevádzkovaných infraštruktúr. 
Je potrebné, aby všetci odberatelia, ktorí tak doposiaľ 
neučinili, uzatvorili so spoločnosťou Trenčianske vodárne a 
kanalizácie, a.s. novú zmluvu o dodávke pitnej vody a 
odvádzaní odpadových vôd. Obe spoločnosti týmto ďakujú 
všetkým odberateľom za doterajšiu trpezlivosť počas trvania 
neštandardnej situácie ovplyvnenej obchodnými spormi oboch 
spoločností, ktoré boli Dohodou urovnané. 

Info 03.07.2015 
pomocná evidencia 1157/1/2015 
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Frekventovaný most na ceste cez vozovku a potok 
v trenčianskej miestnej časti Opatová je v havarijnom stave. 
V dôsledku vibrácií a otrasov od dopravy a dlhodobého 
celoplošného zatekania do prasklín došlo k poškodeniu 
nosníkov nosnej konštrukcie. Primátor Trenčína Richard 
Rybníček vyhlásil 2. septembra mimoriadnu situáciu 
v priestoroch mostného objektu a jeho bezprostrednom okolí.  

Ako informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová, 
všetky časti mostnej konštrukcie sú značne poškodené. 
Najzávažnejšími zistenými poruchami sú najmä výtlky, 
celoplošný rozpad krytu vozovky, nefunkčná izolácia, rozpad 
betónu na rímsach, korózia výstuže, ohrozovanie 
opadávajúcimi časťami, rozpad betónu nosnej konštrukcie a 
nespolupôsobenie železobetónových prefabrikátov spôsobené 
rozpadom betónovej zálievky medzi prefabrikátmi.  

Slovenská správa ciest (SSC), Investičná správa ciest 
(IVSC) Žilina v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom PZ SR 
Trenčín a Okresným úradom Trenčín – odborom cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií osadila v utorok 7. 
septembra na mostnom objekte dočasné dopravné značenie za 
účelom usmernenia dopravy mimo krajné nosníky mostného 
objektu na minimalizovanie vplyvov dopravy na nosníky. 

„Boli prijaté a pripravujú sa opatrenia na ochranu života, 
zdravia a majetku ohrozených osôb, vyhodnotenie obhliadky 
aktuálneho stavu mostného objektu a príprava podkladov na 
výber zhotoviteľa stavebných prác v zrýchlenom konaní. 
Následne vykoná SSC IVSC Žilina rekonštrukciu mostného 
objektu na vlastné náklady,“ doplnila Erika Ságová s tým, že 
kontrolu postupu a tempa prác pri rekonštrukcii mostného 
objektu budú priebežne vykonávať primátor mesta Trenčín 
a jeho zástupca v rámci kontrolných dní na stavbe. 

www.teraz.sk 09.09.2015 
pomocná evidencia 1470/1/2015 
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Slovenská správa ciest (SSC) vo štvrtok  15. októbra začala 

s opravou frekventovaného mosta nad Potočnou ulicou 
v trenčianskej mestskej časti Opatová.  

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, dnes 
a v piatok 16. októbra postavia podperu mosta, práce 
obmedzia dopravu. Na budúci týždeň odfrézujú starý a položia 
nový asfaltový kryt na moste, ktorý je súčasťou cesty I/61.  

„Pred zimným obdobím tak vykoná zhotoviteľ dočasné 
opatrenia, aby nedošlo k havárii mosta. So samotnou opravou 
začnú na jar budúceho roka, práce potrvajú až do druhej 
polovice roka 2016,“ priblížila Erika Ságová. 

Ako dodala, počas dnešných a piatkových prác bude 
uzavretý vždy jeden jazdný pruh na Potočnej ulici.  

„V čase, keď bude uzavretá cesta pod mostom v smere do 
Opatovskej doliny, obyvatelia hornej časti Potočnej ulice sa 
automobilmi dostanú domov iba od motorestu Maják. Od 
kultúrneho domu nebude prejazd automobilmi možný,“ 
doplnila trenčianska hovorkyňa.  

www.sme.sk 15.10.2015 
pomocná evidencia 1604/1/2015 
 
Letecké opravovne Trenčín (LOTN) zrušili dnešným dňom 

súťaž na výber svojho strategického partnera. Sústredia sa na 
strategické zákazky, ktoré im má v pláne zabezpečiť 
Ministerstvo obrany (MO) SR.  

LOTN tak nateraz ostávajú v portfóliu MO SR a neplánujú 
ani prepúšťať zamestnancov. Na brífingu v areáli štátnej 
akciovej spoločnosti to oznámil minister obrany Martin 
Glváč (Smer-SD).  

Do súťaže sa prihlásilo päť subjektov v prvom kole, štyri 
boli zo Slovenska a jeden bol český. Do druhého kola 
vstupovali len štyri firmy, jedna zo súťaže odstúpila a ponuky 
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predložili tri. Podmienky na výber boli rovnaké ako pri 
súťažiach na výber partnera vo Vojenských opravárenských 
podnikoch v Novákoch a Trenčíne, t.j. 50 percent bola cena 
nájmu, 40 percent garancia zamestnanosti a 10 percent 
odkúpenie hmotného investičného majetku. Súťaž zrušil 
predseda predstavenstva Milan Mutala  na základe 
odporučenia výberovej komisie. 

„Pre nás firmy, ktoré sa zúčastnili na tendri, nie sú 
garanciou zamestnanosti v regióne a nejakého oživenia tejto 

firmy,“ zdôvodnil roz-
hodnutie o zrušení sú-
ťaže Martin Glváč.  

Podľa slov predsedu 
odborov LOTN a člena 
výberovej komisie na 
výber strategického part-
nera Viliama Jánošíka 
túto súťaž, ktorá sa 

realizovala na základe rozhodnutia vlády, vnímala spoločnosť 
citlivo.  
„Činnosti v leteckom priemysle sú úzko viazané na potrebné 
osvedčenia, oprávnenia, certifikáty. Vzhľadom na to, že tieto 
spoločnosti ich samy o sebe nevlastnia, v krátkom období, 
keby sa ujali vedenia tejto spoločnosti, by došlo k vážnym 
problémom,“ vyhlásil.  

Minister obrany povedal, že súbežne so zrušením súťaže na 
zahraničných cestách MO SR rokuje i o strategických 
zákazkách pre LOTN. Do roku 2016 má podnik gro pokryté aj 
z rozpočtu MO SR zákazkami, ktoré rezort presunie do 
LOTN. MO rokuje aj o ďalších zákazkách zo zahraničia, či už 
z Chorvátska alebo USA. Martin Glváč bude rokovať aj s 
ministrom vnútra o zabezpečení servisu pre vrtuľník rezortu 
vnútra.  

Martin Glváč (vpravo) a Milan Mutala. 
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Od začiatku októbra vstúpila časť zamestnancov LOTN aj 
do štrajkovej pohotovosti. Podľa Viliama Jánošíka ich 
dôvodom bol aj výber strategického partnera pre podnik. Ako 
ďalej pripustil, pohotovosť by mohol podnikový výbor po 
svojom najbližšom rokovaní zrušiť.  

www.teraz.sk 27.10.2015 
pomocná evidencia 1643/1/2015 
 
Hospodárske noviny ako vyhlasovateľ rebríčka TOP 10 

firiem regiónu spolu s generálnym partnerom UniCredit 
Bank, odborným partnerom Deloitte a dátovým partnerom 
Bisnode posúdili ekonomickú kondíciu spoločností 
v Trenčianskom kraji.  

TOP 10 firiem v štyroch kategóriách v stredu 11. novembra 
vyhodnotili v trenčianskom hoteli Elizabeth v rámci podujatia 
zo série diskusných klubov HNregióny nazvaného „Aké sú 
šance na podnikanie v regióne“.  

„Existujú štatistiky, ktoré analyzujú najlepšie spoločnosti v 
rôznych odvetviach, ale malé a stredné podniky sa do týchto 
rebríčkov dostanú len veľmi obmedzene. Chceli sme preto v 
spolupráci s partnermi na tieto podniky upozorniť, zaslúžia si 
obdiv. Ich novodobá história je mladšia ako v krajinách 
západnej Európy, ale dnes už na Slovensku máme množstvo 
dobre fungujúcich podnikov, ktoré ťahajú ekonomiku 
v regiónoch. Pôsobí v nich veľa šikovných ľudí,“ priblížil 
riaditeľ UniCredit Bank pre stredne veľké firmy František 
Doležal.  

V kategórii obchodných spoločností s ročným obratom od 2 
do 9,99 milióna eur si najvyššie ocenenie odniesla trenčianska 
spoločnosť Bijou Brigitte, s. r. o., predajca bižutérie 
a módnych doplnkov.  

Medzi obchodnými spoločnosťami s obratom od 10 do 50 
miliónov eur ho získala spoločnosť Linde Material Handling 
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Slovenská republika, s. r. o., z Trenčína. Spoločnosť sa 
zaoberá predajom a servisom vysokozdvižných vozíkov, 
manipulačnej a skladovacej techniky. 

V kategórii výrobných spoločností s obratom od 2 do 9,99 
milióna eur ocenili ako najzdravšiu firmu v Trenčianskom 
kraji spoločnosť MCL, s. r. o., Rudník v myjavskom okrese. 
Strojárska spoločnosť sa zaoberá trieskovým obrábaním 
železných a neželezných kovov.  

Medzi obchodnými spoločnosťami s obratom od 10 do 50 
miliónov eur triumfovala stavebná spoločnosť PORFIX - 
pórobetón, a. s., Zemianske Kostoľany.  

Podľa riaditeľa na oddelení auditu Deloitte Patrika Ferka 
rebríček pomôže firmám porovnať sa so spoločnosťami na 
trhu, možno identifikovať silné stránky a oblasti na zlepšenie. 
Je to taktiež ocenenie ich tvrdej práce. 

www.teraz.sk 11.11.2015 
pomocná evidencia 1719/1/2015 
 
Podnikanie v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) je 

relatívne jednoduchšie oproti niektorým iným slovenským 
regiónom. Počas slávnostného odmeňovania najzdravších 
malých a stredných fi-
riem TSK v rámci série 
podujatí HN regióny to v 
stredu (11.11.) povedal 
štátny tajomník Minister-
stva hospodárstva SR 
Rastislav Chovanec.  

„Sám z trenčianskeho 
regiónu pochádzam, 
poznám tu veľa firiem a sám som tu v minulosti podnikal. 
Trenčín je veľmi vyspelý, má veľmi dobrú cestnú a dnes už 
i železničnú infraštruktúru. Máme tu univerzitu, to znamená, 

Rastislav Chovanec 
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že je tu dostatok priestoru pre nové inovatívne riešenia. Aj do-
statok zahraničných investorov poukazuje na to, že Trenčín je 
veľmi zaujímavá lokalita na podnikanie,“ konštatoval 
Rastislav Chovanec. 

Ako dodal, podporiť malé a stredné firmy nielen 
v Trenčianskom kraji, ale na celom Slovensku, by mal 
pripravovaný nový zákon o malom a strednom podnikaní.  

„V novom zákone by sme chceli zlúčiť všetky formy 
podpory a možnosti, ktoré podnikatelia majú na to, aby bol 
štát nápomocný pri ich činnosti. Zákon je momentálne 
v legislatívnom procese, takže ešte si počkáme na jeho finálne 
znenie,“ doplnil štátny tajomník.  

Jednou z priorít ministerstva hospodárstva je podľa neho 
najmä znižovanie byrokratickej záťaže. Podľa analýz je dnes 
možné odbúrať asi desať percent administratívnej záťaže. 

„Chceli by sme znižovať tie rôzne papierovačky, ktoré 
podnikateľov trápia. Či už tým, že sa bude zlepšovať 
informatizácia verejnej správy, alebo tým, že niektoré 
opatrenia možno vieme zlúčiť do jedného,“ zdôraznil 
Rastislav Chovanec. Ako príklad uviedol možné zníženie 
sumy potrebnej pri založení spoločností s ručením 
obmedzeným alebo niektoré daňové ústupky.  

www.teraz.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1720/1/2015 
 
Investíciu desaťročia firmy Jaguar, ktorá napokon zakotvila 

pri Nitre, by primátor Trenčína Richard Rybníček odmietol. 
Povedal to na diskusnom klube HNregióny v stredu 11. 
novembra.  
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„Náš plán nie je postavený na megafabrike. Sme historické 
mesto,“ povedal Richard Rybníček a dodal, že v budúcnosti by 
uvítali najmä rozvoj služieb a tvorivých a inovatívnych 
malých a stredných podnikov. Štátny tajomník ministerstva 
hospodárstva Rastislav Chovanec však malým a stredným 
podnikateľom pripomenul, že z prítomnosti veľkého investora 
profitujú aj oni.  

„Na takú veľkú fabriku je naviazaných aj 150 či 200 
menších dodávateľov,“ povedal Rastislav Chovanec po kritike 
udeľovania podpory najmä veľkým investorom. 

Nájsť dostatok vhodných zamestnancov do takej veľkej 
fabriky, ako je Jaguar, by mohol byť v Trenčíne väčší problém 
než v Nitre, kam nová automobilka mieri. Trenčiansky kraj má 
totiž podľa posledných štatistík ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny 8,3-percentnú nezamestnanosť, kým Nitriansky kraj 
10,5-percentnú.  

Problémom by mohla byť aj kvalifikácia zamestnancov. 
Vyučených odborníkov je podľa podnikateľov nedostatok. 

„Školy dnes chrlia samých bakalárov a magistrov sociálnej 
práce a na trhu chýbajú elektrikári či stolári,“ povedal pre HN 
konateľ spoločnosti FINAL – CD Roman Cvik. Rastislav 
Chovanec z rezortu hospodárstva spomenul, že vláda už 
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spustila projekt duálneho vzdelávania. Ten však podnikatelia 
kritizovali. Ich hlavnou výhradou bolo, že sa neprebral 
fungujúci nemecký systém, ale vymýšľal sa vlastný. 

www.hnonline.sk 13.11.2015 
pomocná evidencia 1723/1/2015 
 
Priemyselný park v Trenčíne by mal byť do dvoch rokov 

naplnený. O posledné dva hektáre mestských pozemkov 
v priemyselnom parku má podľa primátora Trenčína 
Richarda Rybníčka záujem nemecký investor, ktorý sa 
zaoberá logistikou.  

Finančný benefit pre mesto v podobe daní z nehnuteľností 
je podľa Rybníčka rádovo niekoľko desiatok tisíc eur.  

„Nie je to niečo tak zásadné, že by nám to radikálne 
zvyšovalo príjmy. Pridaná hodnota je skôr v novej pracovnej 
sile, príchod nových obyvateľov do Trenčína a s tým súvisiace 
rastúce nároky na výstavbu nájomných bytov a zlepšovanie 
infraštruktúry a vzdelávacieho procesu v meste,“ skonštatoval 
trenčiansky primátor.  

V priemyselnom parku je podľa neho ešte množstvo 
pozemkov, ktoré však nepatria mestu, ale vlastní ich privátny 
sektor.  

„Ak by prišiel nejaký ďalší investor, musí sa dohodnúť 
s privátnymi majiteľmi pozemkov. Faktom ale je, že väčšina 
investorov zatiaľ ako keby dôverovala viac pri rokovaní 
samosprávam ako súkromným vlastníkom,“ doplnil Richard 
Rybníček.  

Aj v duchu pripravovaného plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja sa podľa primátora bude Trenčín 
v budúcnosti viac orientovať na rozvoj cestovného ruchu, 
služieb a malých a stredných podnikov s pridanou hodnotou 
inovácií. Mesto sa nechce sústrediť na veľké podniky.  
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„Myslím si, že sme historické a kultúrne mesto, ktoré má 
ťažiť predovšetkým z cestovného ruchu. Mojou ambíciou je, 
aby v horizonte desiatich až pätnástich  rokov aj v rámci 
rozvoja mesta a centrálnej mestskej zóny bol Trenčín 
najlepším miestom na život na Slovensku,“ zdôraznil 
trenčiansky primátor. 

www.teraz.sk 16.11.2015 
pomocná evidencia 1737/1/2015 
 
Práce na rekonštrukcii mosta na Ostrov pokračujú, aj tu ale 

Železnice SR termíny 
oproti pôvodne pláno-
vaným mierne posúvajú. 
Dokončenie mosta na 
Ostrov je podmienkou 
na spustenie prevádzky 
letného kúpaliska. 

Pôvodný termín do-
končenia Železnice SR 

odhadovali na apríl 2016, aby nebola opäť ohrozená ďalšia 
sezóna na letnej plavárni. Dnes už aprílový termín neplatí.  

„Sprevádzkovanie predpokladáme v máji 2016, úplné 
ukončenie uvedeného objektu v auguste 2016,“ informoval 
Ľubomír Mitas zo Železníc SR. „Bolo urobené otryskanie 
a reprofilácia povrchu nosnej konštrukcie, príprava na betonáž 
nových deviátorov pre dodatočné predpätie mosta, zarazenie 
štetovníc a odkop v prechodových oblastiach, podkladné 
betóny pod gabióny, odstránenie pôvodných vrstiev 
komunikácie na mostovke.“  

Mesto zostáva zatiaľ pokojné, o ďalšom lete bez plavárne 
nehovorí. 

„Je to v súlade s dohodami. Dôležité je, že most bude 
v máji 2016 schopný užívania,“ povedala hovorkyňa mesta 
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Erika Ságová s tým, že momentálne pripravujú peniaze na 
spustenie plavárne. 

„Do návrhu rozpočtu na budúci rok ide suma na 
kolaudačnú ratu viac 
ako pol milióna eur, 
plus financie na 
spustenie letného kú-
paliska vo výške 
130-tisíc eur,“ dodala 
Erika Ságová.  

Zmluva o diele na 
novú letnú plaváreň 
so spoločnosťou 

VOD-EKO je vo výške 5,4 mil. eur. Desaťpercentná 
kolaudačná rata predstavuje 10 percent zo zmluvy, ktoré 
mesto dodávateľovi uhradí po kolaudácii stavby. 

Železnice začali budovať výťahy na stanici v Trenčíne pred 
rokom. Majú pomôcť hendikepovaným s prístupom 
k nástupištiam a tiež vyviezť ťažký náklad k vlaku. 

Podľa posledných informácií chcú výťahy dokončiť ešte 
tento rok. 

„V súčasnej dobe sa dokončuje opláštenie, pripojenie 
núdzovej telefonickej linky na centrálny pult. Zároveň 
pripravujeme dokumentáciu pre odovzdanie výťahovej 
techniky, aby sme výťahy mohli uviesť do bezpečnej 
prevádzky,“ informoval Ľubomír Mitas. Prečo sa stavba troch 
osobných a troch nákladných výťahov naťahuje, súvisí podľa 
neho so zložitými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi 
a osobitnými zmluvnými podmienkami podzhotoviteľských 
subjektov. 

„Tieto problémy nebolo možné včas odhaliť, respektíve do 
tohto procesu manažérsky zasiahnuť,“ dodal Ľubomír Mitas. 
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Na stavbe výťahov pracovala aj spoločnosť Euro 
Continental Building, ktorá podľa konateľa Marcela Fábryho 
za práce nedostala zaplatené. 

www.sme.sk 18.11.2015 
pomocná evidencia 1751/1/2015 
 
Firma Leoni v Trenčíne tento rok veľmi významne rozšírila 

svoju výrobu. V novo postavenom inžinierskom centre 
rozšírili výrobu testovacích zariadení a skúšobných modulov. 
Tie slúžia na testovanie káblových zväzkov.  

„Predtým, ako sú káblové zväzky dodávané k zákazníkom, 
musia byť na sto percent otestované na svoju funkčnosť. Pri 

dodaní nepodarku káblového 
zväzku je totiž potrebná 
demontáž celého vozidla, 
keďže práve káblové zväzky 
sa zabudovávajú medzi 
prvými komponentmi do áut. 

A sú tiež od nich závislé všetky ostatné zariadenia v aute, ako 
napríklad motor, svetlá a čokoľvek iné,“ hovorí manager 
MMC SK Konrad Thaller . 

Testovacie zariadenia dodávajú z Trenčína do celého sveta. 
Firma Leoni má svoje pobočky na všetkých svetových 
kontinentoch okrem Austrálie. Zákazníkov má okrem Európy 
v Južnej i Severnej Amerike, v Ázii, ale aj v Afrike. Tá časť 
fabriky, ktorá sa zaoberá výrobou testovacích zariadení je 
jedinečná v rámci celej Leoni. Medzi najdôležitejších 
zákazníkov Leoni na celom svete patria svetoznáme značky 
ako Mercedes, Audi, Porsche, VW, BMW, Opel, Jaguar, 
Renault, Peugeot a veľa iných. 

Nové inžinierske centrum v Trenčíne má tri oddelenia. 
Najdôležitejšiu časť tvorí výrobné centrum modulov. Potom je 
to tím podpory služieb, čo je vlastne servis a podpora.  
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„Ten je úplne nový a začne svoju funkciu od začiatku 
budúceho roku. Má funkciu podpory závodov, ktoré máme vo 
svete pri nábehu 
na nové výroby, 
nové technoló-
gie, pri ktorých 
sme spolupraco-
vali, vyvíjali ich 
alebo sú dodá-
vané do podni-
kov z externých 
firiem,“ upresnil K. Thaller. Poslednou časťou je inžinierstvo 
výrobného procesu, v rámci ktorého funguje technológia 
skúšania, technológia výroby, plánovanie výroby a 
priemyselné inžinierstvo.  

Zaujímavosťou je, že všetky produkty vyrobené v Trenčíne 
idú do celého sveta so značkou „Made in Slovakia“ od vývoja 
až po konečnú fázu, ktorou je odskúšanie produktu.  

V septembri sa v Trenčíne stretli všetci manažéri Leoni 
pobočiek z celého sveta.  

„Sú to v podstate naši zákazníci, pretože sú koncoví 
odberatelia našich produktov. Našimi výrobkami testujú svoje 
vlastné zariadenia alebo produkty, ktoré následne dodávajú 
svojim zákazníkom. Všetci boli veľmi prekvapení a doslova 
unesení z toho, čo sa nám tu podarilo vybudovať a na akú 
úroveň sme to dopracovali. Toto všetko sa nám podarilo 
vybudovať vďaka výborným výsledkom, ktoré dosahujú všetci 
naši zamestnanci, či už sa podieľajú na plánovaní alebo 
výrobe,“ povedal Konrad  Thaller. 

Lojálni zamestnanci sú pre firmu veľkou devízou aj do 
budúcnosti. Mnoho ľudí, ktorí tu začínali na nižších pozíciách 
robotníckeho typu ako mechanici alebo frézari, sa postupne 
vypracovali na vyššie pozície. Najviac takýchto zamestnancov 
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pracuje na pozícii konštruktérov, väčšina z nich sú 
zamestnanci z vlastných zdrojov. Pre Leoni je to veľká 
výhoda, celý proces je pre ľudí oveľa jednoduchší, keďže 
všetky princípy a fungovanie sa naučili už z výroby.  

Mnohí z nich sú dnes na Projektovom oddelení, kariérne sa 
posunuli zase ďalej a teraz plánujú a dohliadajú na zákaznícke 
projekty po celom svete. 

Firma Leoni počíta v nasledujúcich rokoch s nárastom 
objemu výroby. Podľa Konrada Thallera jediné, čo by tieto 
plány mohlo ohroziť, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej 
sily vzhľadom na ekonomickú situáciu.  

„Veríme, že sa nič podobné nestane. Ľudí k nám do firmy 
berieme v podstate permanentne. Stále hľadáme 
motivovaných a angažovaných zamestnancov, ktorých bavia 
nové úlohy a ktorí chcú byť súčasťou mladého aktívneho tímu. 
Niekoľko rokov po sebe podporujeme aj spoluprácu so 
školami, každoročne máme u nás aj praktikantov – študentov. 
Zamestnancom poskytujeme zaujímavý sociálny program,“ 
dodal Konrad Thaller. 

Leoni je popredným svetovým dodávateľom vodičov, 
optických vlákien, káblov a káblových systémov, ako aj 
súvisiacich služieb pre použitie v automobilovom priemysle. 
Spoločnosť verejne uvedená v nemeckom MDAX zamestnáva 
približne 75 tisíc ľudí v 31 krajinách a v roku 2014 dosiahla 
konsolidovaný obrat 4,1 miliárd eur. Hlavným odberateľom je 
automobilový priemysel.  

Trenčianske noviny 21.12.2015 
pomocná evidencia 1928/1/2015 
 
 

 

 
 


