
 

Z á p i s n i c a  

z XXXII. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 27. 9. 2021 

  

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m: - podľa pozvánky 
 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
    a programu rokovania). 

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
 

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. 
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

  Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
  
3. Slovo pre verejnosť. 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

    Predkladá: Ing. Pavol Zigo – hlavný kontrolór TSK 
 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    ___ 

 Predkladá: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad 

Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy 

ciest TSK. 

b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena  
od vlastníkov pozemkov pod stavbou "Zlepšenie cyklis-

tickej infraštruktúry v TSK", časť 2, úsek: Nové Mesto 

nad Váhom-Trenčín. 

c) Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - 
pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. Adamovské 

Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. Štvrtok v prospech 

Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej. 

e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 3404 k.ú. Dolné Srnie v prospech 

Lenky Miklovičovej. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech Obce 

Hrabovka. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1680/3 k. ú. Veľké Stankovce         

v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. 

Duvačovej. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 



2 

 
registra "C" parc. č. 644/7 k. ú. Myjava v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 2880/3 k. ú. Zlatníky v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava. 

k) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 
zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č. 

119/2, 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredoslo-

venskej distribučnej, a. s., Žilina. 

l) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - 

časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do správy 

správcu - Správy ciest TSK. 

m) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 405/1 k. ú. Nová Dubnica            

v prospech Mesta Nová Dubnica. 

n) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. 

Poriadie s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie. 

o) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie 
zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Beluša  

s pozemkami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža – 

Podhorie. 

p) Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - 
pozemok parcela registra "C" KN č. 756/1 a pozemok parcela 

registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

q) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve so Západoslovenskou distribučnou, a. s.. 

r) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizova-

ných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100      

pre traťovú rýchlosť do 160 km/h IV. a V. etapa – úsek 

Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa 

cesty III/1944. 
 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-  
skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021. 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2021-2023 (2. zmena). 

    Predkladá: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 
 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená- 
    vratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

    a investičných fondov.       ____ 

   Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy  
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s názvom "Vybudovanie krajského ekocentra Pruské", 

realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. 

b) Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci OP KŽP na projekt s názvom 

"Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy 

Nováky", realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. 
 

9. Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  
   inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín. 

Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 
 

10. Návrh Regionálnej stratégie  výchovy a vzdelávania  
v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025. 

    Predkladá: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 
 

11. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020. 
    Predkladá: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 
 

12. Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia 
Alexandra Dubčeka.    

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 
            

13. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice 
s poliklinikou Považská Bystrica a podpredsedov dozorných 

orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. 

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odb. zdravot. a SP 
 

14. Informatívna správa o pripravovanej kategorizácii ústavnej 
zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocníc,   

a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predkladá: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odb. zdravot.a SP 
 

15. Diskusia – Rôzne. 
16. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK. 
17. Záver. 
 

 

R o k o v a n i e: 

 

     Na úvod dnešného rokovania predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Baška požiadal prítomných, aby sme si uctili 

pamiatku nedávno zomrelého bývalého poslanca Zastupiteľstva TSK 

a riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Myjava MUDr. Henricha 

Gašparíka, PhD., s ktorým sme sa rozlúčili 24.8.2021 v Bánovciach 

nad Bebravou. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice  
    a programu rokovania).         

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

 

         Dnešné  XXXII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho  
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    samosprávneho kraja (TSK) vo volebnom období 2017-2022  

    otvoril a viedol predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.  

    Na úvod privítal všetkých prítomných na zasadnutí. Vzhľadom  

    na súčasnú priaznivú epidemiologickú situáciu a v súlade  

    s aktuálnou Vyhláškou č. 241. Úradu verejného zdravotníctva  

    SR zo dňa 12.8.2021 požiadal o dodržanie všetkých opatrení  

    súvisacich s vyhláškou. Na základe uvedeného bude dnešné  

    rokovanie aj za účasti médií v rokovacej sále. Zároveň  

    privítal aj zástupcov oznamovacích prostriedkov. O preroko- 

    vaných bodoch budeme informovať na tlačovom brífingu.  

         Aj dnešné rokovanie môže verejnosť sledovať online  

    na portáli youtube.com, aj na webovom sídle TSK. 

    Dnešné rokovanie sa už tradične koná s tlmočením do posun- 

    kovej reči, dnes za účasti jedného tlmočníka, ktorého  

    taktiež privítal na rokovaní.  

    Oznámil overenie zápisnice z predošlého XXX. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK, ktoré sa konalo 12.7.2021. Zápisnica je  

    zverejnená na webovej stránke TSK. 

    Skonštatoval, že zo 47 poslancov Zastupiteľstva TSK bolo  

    v úvode rokovania prítomných 39 poslancov, svoju neúčasť  

    vopred ospravedlnili 4 poslanci: pp. Abramovičová, Panáček,  

    Cíbik, Hajšová, neprítomný je aj p. Smatana, o ktorom  

    nevieme. Pán Trstenský a Bublavý sa zúčastňujú na pohrebe  

    kolegu starostu obce Horná Streda, aj p. hlavný kontrolór  

    Ing. Zigo, ktorý bol švagrom p. starostu a pri predkladaní  

    správ ho zastúpi Mgr. Ladislav Tóth, PhD.. 

         O programe rokovania bol celý aktív zastupiteľstva, ako 

    aj verejnosť a médiá vopred informované písomne – elektro- 

    nicky zaslanou pozvánkou, ktorá bola zverejnená na úradnej 

    tabuli TSK, aj prostredníctvom internetovej stránky TSK.  

    Pre poslancov boli sprístupnené rokovacie materiály v intra- 

    netovej knižnici TSK, aj na webovej stránke TSK.  

         Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, referentku  

    Kancelárie predsedu TSK.  

    Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia boli za skru- 

    tátorov určení Mgr. Lenka Kukučková a Mgr. Barbora Jánošková.   

  

    Za overovateľov zápisnice z dnešného XXXII. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK boli navrhnutí:  

I.  overovateľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  
        II.  overovateľ: MUDr. Peter Daňo. 

 

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 39 poslancov, čím  

    je zasadnutie uznášania sa schopné.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 39-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a   

    s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice z dnešného roko- 

    vania podľa predloženého návrhu.  

                         (viď uznesenie č. 711/2021/A) 

 

 

p. predseda: - predložil návrh na úpravu programu dnešného 
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rokovania, a to vypustenie bodu:  

5. k) Návrh na schválenie jednorazovej náhrady za zriadenie 

      zákonného vecného bremena na pozemkoch registra "C" p.č.  

      119/2, 119/3 k.ú. Dolná Breznica v prospech Stredosloven- 

      skej distribučnej, a. s., Žilina.       
 

p. predseda: - z komisií aj Rady predsedov komisií vyplynula naša 

požiadavka o navýšenie náhrady za vecné bremeno, Stredoslovenská 

distribučná požiadala o interné zváženie, ale doteraz sa 

nevyjadrili, preto navrhujeme bod stiahnuť z rokovania,          

a zaradíme až po súhlase SSD, a.s. Žilina s navrhovanou sumou     

za vecné bremeno.  

Ďalej navrhol doplniť do programu ako bod: 

 

10. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 

    kraja v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska.   

    Predkladá: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 
 

p. predseda: - materiál je zverejnený v Knižnici poslancov. 

Chceme aby sa TSK stal členom NVAS, nakoľko sme Zelenou župou, 

chceme aktívne znižovať emisie a podať projekt vodíkových 

autobusov na hornej Nitre. Projekt vodíkovej verejnej osobnej 

dopravy chceme rozšíriť v celom kraji a využívať zelený vodík 

vyrábaný z obnoviteľných zdrojov energie. Členom sa stala aj 

Trenčianska univerzita, členský poplatok je 250,- eur ročne, 

členstvo nám pomôže v príprave ďalších projektov.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 2: 39-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a  s ch v á – 

l i l o  predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku na vypustenie 

bodu 5. k) z programu rokovania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 3: 39-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a  s ch v á – 

l i l o  predložený návrh predsedu TSK Ing. Bašku na doplnenie 

bodu 10. do programu rokovania.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 4: 39-ZA, Zastupiteľstvo 

TSK na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo a  s ch v á – 

l i l o  program rokovania ako celok, vrátane predložench zmien.  

 

K uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 711/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

   

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. 
    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Mgr. Ladislav Tóth, PhD. – vedúci Odd. hospodárenia      
     a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností, ÚHK TSK  

  Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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    p. predseda: - v zastúpení za Ing. Ziga predloží materiál  

    Mgr. Ladislav Tóth, PhD..  

    Mgr. Tóth, PhD.: - na predošlom zasadnutí bolo prijatých 24  

    uznesení, bez ukladacej povinnosti. Uznesenie ukladacieho  

    charakteru o predkladaní Ozdravných plánov nemocníc v ZP TSK  

    polročne do Knižnice poslancov bolo splnené. Na májovom  

    zastupiteľstve bolo na návrh poslanca schválené vykonanie 

    mimoriadnej kontroly v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

    uznesenie bolo splnené. Kontrolou bolo zistených 24 nedos- 

    tatkov, 24.8.2021 bol návrh správy prerokovaný s bývalým  

    riaditeľom NsP Bojnice, námietky boli vyhodnotené ako neo- 

    podstatnené. Čakáme na prijatie opatrení, vyhotovením správy  

    bude kontrola ukončená.  

    p. predseda: - informoval, že pán riaditeľ sám odišiel z NsP  

    Bojnice, vedením nemocnice bol poverený Mgr. Peter Glatz,  

    ktorý je na úrade manažérom pre Hodnotu za peniaze v oblasti  

    zdravotníctva, pracoval ako analytik vo VšZP, vyštudoval  

    vo Švajčiarsku. Po úmrtí p. Gašparíka bola vedením NsP  

    Myjava poverená PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca Odboru  

    zdravotníctva a soc. pomoci Úradu TSK.  

    Po vykonaní kontroly v NsP Bojnice vyplynula povinnosť ulo- 

    žiť zdravotníckym zariadeniam v ZP TSK - vykonať audit  

   účtovnej závierky k 31.12.2021 a následne najneskôr  

    k 30.06.2022 vložiť audítorom overenú účtovnú závierku 

    spolu s audítorskou správou do Knižnice poslancov Z TSK.  

     

         Na základe výsledku hlasovania č. 5: 37-ZA, 1-NEHLASO-  

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27. septem- 

    bra 2021 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí           

    Z TSK, ako aj informáciu o výsledkoch mimoriadnej kontroly  

    vykonanej na základe schváleného uznesenia Z TSK č.  

    686/2021 zo dňa 10.05.2021 v príspevkovej organizácii NsP  

    Prievidza so sídlom v Bojniciach, a zároveň  u l o ž i l o  

    povinnosť zdravotníckym zariadeniam v ZP TSK - vykonať  

   audit účtovnej závierky k  31.12.2021 a následne najneskôr 

    k 30. 06. 2022 vložiť audítorom overenú účtovnú závierku  

    spolu s audítorskou správou do Knižnice poslancov Z TSK.  

    K uvedenému výsledku hlasovania bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 712/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

3. Slovo pre verejnosť.          
 

p. predseda: - v zmysle Rokovacieho poriadku Z TSK 

v stanovenej lehote 72 hodín pred rokovaním zastupiteľstva 

neboli na TSK doručené žiadne požiadavky o vystúpenie        

na dnešnom zasadnutí. 

 

4. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.   

    Predkladal: Mgr. Ladislav Tóth, PhD. – vedúci Odd. hospodárenia  
     a nakladania s majetkom a kontroly vybavovania sťažností, ÚHK TSK  

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Mgr. Tóth, PhD.: - v kontrolovanom období bolo na Úrade TSK   

    evidovaných 9 sťažností a žiadna petícia. 7 sťažností bolo 

    postúpených na vybavenie, 1 bola odložená a 1 vzatá späť.  

    Kontrolou dokladov neboli zistené nedostatky a opatrenia         

    neboli prijaté.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 6: 37-ZA, 1-NEHLASO-  

    VAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27. septem- 

    bra 2021 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Správu  

    o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK  

    za I. polrok 2021, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 713/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

 

5. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.    _____ 

 Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž – vedúci Odd. právneho, SMaVO 

a) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad 

Váhom - Myjava, I. etapa" do správy správcu - Správy 

ciest TSK.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na zverenie uvedeného majetku     

do správy SC TSK, pri hodnote nad 700 tis. eur musí o zverení 

rozhodnúť zastupiteľstvo. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 7: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 prerokovalo 

a  r o z h o d l o  o zverení nehnuteľného majetku vo výlučnom 

vlastníctve TSK - stavba: „Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové 

Mesto nad Váhom – Myjava, I. etapa“ podľa predloženého návrhu,  

k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 714/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

5.  

 b) Návrh na schválenie nadobudnutia práva vecného bremena       

    od vlastníkov pozemkov pod stavbou "Zlepšenie cyklistickej   

    infraštruktúry v TSK", časť 2, úsek: Nové Mesto nad Váhom-  

    Trenčín.          _ 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 
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Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie nadobudnutia práva 

vecného bremena od vlastníkov pozemkov pod stavbou "Zlepšenie 

cyklistickej infraštruktúry v TSK", časť 2, úsek: Nové Mesto nad 

Váhom-Trenčín, pričom povinnými sú: Obec Kostolná-Záriečie, 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianska Turná, Rímskokato- 

lícka cirkev Biskupstvo Nitra, Roľnícke družstvo podielnikov 

Chocholná-Velčice, Obec Melčice-Lieskové, s náhradou 1,- €      

za celý predmet užívania, a od 2 súkromných osôb za cenu podľa 

znaleckého posudku po 27,04 eur, v prospech oprávneného z vec-

ného bremena, ktorým je TSK so sídlom v Trenčíne.   

 

 Na základe výsledku hlasovania č. 8: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  nadobudnutie práva vecného bremena 

spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena, ktorým 

sú uvedené subjekty a súkromné osoby - podľa predloženého návrhu,  

k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 715/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

  

 5.    

    c) Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku – 

       pozemok registra "C", parc. č. 342/6, v k. ú. Adamovské  

       Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zámeru prevodu ne-

hnuteľného majetku – pozemku o výmere 77 m
2
, v prospech Pavla 

Capáka a manž. Oľgy Capákovej, do bezpodielového spoluvlast-

níctva manželov, za kúpnu cenu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, ktorý spočíva v záujme TSK na lepšom využití pozemku   

a majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku, na základe 

zamerania existujúceho oplotenia DSS – Adamovské Kochanovce. 

p. predseda: - doplnil, že podľa nových Zásad hospodárenia je 

potrebné prvotne schváliť zámer, až na ďalšom zastupiteľstve 

samotný prevod majetku.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 9: 36-ZA, 2-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo 

a  s ch v á l i l o  zámer prevodu nehnuteľného majetku (pozem-

ku) vo výlučnom vlastníctve TSK, v k.ú. Adamovské Kochanovce, 

podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 716/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 5. 

    d) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" parc. č. 2295/1  k.ú. Štvrtok v prospech  

       Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej rod. Žitňákovej.   
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Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie série vecných 

bremien - prvým je Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena 

na pozemku v k.ú. Štvrtok v prospech Tomáša Faba a manž. Evy 

Fabovej, ktoré spočíva v práve vstupu, uloženia NN prípojky,  

vodovodnej prípojky a obslužných činností, za jednorazovú 

náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec 

Štvrtok. 

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 10: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Štvrtok v prospech Tomáša Faba a manž. Evy Fabovej 

podľa predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 717/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 5. 

    e) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku  

       registra "C" parc. č. 3404 k.ú. Dolné Srnie v prospech  

       Lenky Miklovičovej.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku v k.ú. Dolné Srnie, v prospech Lenky Miklo-

vičovej, ktoré spočíva v práve vstupu, uloženia NN prípojky,  

vodovodnej prípojky a obslužných činností, za jednorazovú náhradu 

v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom TSK pre obec Dolné 

Srnie.  

   

     Na základe výsledku hlasovania č. 11: 33-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Dolné Srnie v prospech Lenky Miklovičovej, podľa 

predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 718/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

f) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech Obce 

Hrabovka.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku v k.ú. Hrabovka v prospech Obce Hrabovka, pre 

vyporiadanie stavby vodovodu obce z roku 1999, ktoré spočíva      

v práve vstupu, zriadenia a uloženia vodovodnej prípojky          
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a obslužných činností, za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom TSK pre obec Hrabovka.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 12: 34-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Hrabovka v prospech Obce Hrabovka, podľa predlo-

ženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 719/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

g) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 1680/3 k. ú. Veľké Stankovce         

v prospech Tomáša Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej rod. 

Duvačovej.           

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku v k.ú. Veľké Stankovce, v prospech Tomáša 

Pecháčka a manž. Moniky Pecháčkovej, ktoré spočíva v práve 

vstupu, uloženia kanalizačnej a elektrickej NN prípojky a ob-

služných činností, za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospo- 

dárenia s majetkom TSK pre obec Trenčianske Stankovce. 

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 13: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Veľké Stankovce v prospech Tomáša Pecháčka a manž. 

Moniky Pecháčkovej podľa predloženého návrhu, k čomu bolo 

prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 720/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

h) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 371/1 k. ú. Hrabovka v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku v k.ú. Hrabovka, v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava, ktoré spočíva v práve vstupu, 

zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení a obslužných 

činností, za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia    

s majetkom TSK pre obec Hrabovka. 

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 14: 35-ZA, 3-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-
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valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Hrabovka v prospech oprávneného z vecného bremena 

– Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, podľa predlože-

ného návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 721/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5.  

i) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 

registra "C" parc. č. 644/7 k. ú. Myjava v prospech 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku v k.ú. Myjava, v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava, ktoré spočíva v práve vstupu, 

zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení a obslužných 

činností, za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia    

s majetkom TSK pre mesto Myjava.  

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 15: 33-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Myjava v prospech oprávneného z vecného bremena – 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, podľa predlože-

ného návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 722/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 5. 

j) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku   

   registra "C" parc. č. 2880/3 k. ú. Zlatníky v prospech  

   Západoslovenskej distribučnej, a. s., Bratislava.   

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku v k.ú. Zlatníky, v prospech Západoslovenskej 

distribučnej, a. s., Bratislava, ktoré spočíva v práve vstupu, 

zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení a obslužných 

činností, za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia    

s majetkom TSK pre obec Zlatníky.  

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 16: 32-ZA, 6-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Zlatníky v prospech oprávneného z vecného bremena 

– Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, podľa predlože-

ného návrhu, k čomu bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 723/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

k) Návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľného majetku TSK - 
stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 

2: úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín do správy správcu - 

Správy ciest TSK.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na rozhodnutie o zverení nehnuteľ-

ného majetku TSK - stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry 

v TSK" - časť 2: úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, do správy 

správcu - Správy ciest TSK. Nakoľko je hodnota uvedeného majetku 

nad 700 tis. eur, musí o zverení rozhodnúť zastupiteľstvo.  

p. predseda: - doplnil, že po vypustení bodu k) je to nový bod 5. 

k).  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 17: 34-ZA, 4-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  r o z h o d l o  o zverení nehnuteľného majetku TSK - 

stavby "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK" - časť 2: 

úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenčín podľa predloženého návrhu,   

k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 724/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

 tejto zápisnice).  

 

5. 

l) Návrh na schválenie zriadenia vecného bremena na pozemku 
registra "C" parc. č. 405/1 k. ú. Nová Dubnica v prospech 

Mesta Nová Dubnica.         

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zriadenia vecného 

bremena na pozemku v k.ú. Nová Dubnica, v prospech Mesta Nová 

Dubnica, ktoré spočíva v práve vstupu, zriadenia a uloženia 

inžinierskej siete – verejného vodovodu a obslužných činností,   

za jednorazovú náhradu v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

TSK pre Mesto Nová Dubnica, ktorú uhradí súkromný investor.   

Ing. Marušinec: - požiadal o prehodnotenie výšky úhrady, nakoľko 

inžinierska sieť bola uložená dávno predtým ako mesto odovzdalo 

pozemky do vlastníctva TSK. 

Mgr. Baláž: – úhradu platí súkromná obchodná spoločnosť, nie 

mesto.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 18: 33-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  zriadenie vecného bremena TSK k pozem-

ku v k. ú. Nová Dubnica v prospech oprávneného z vecného 

bremena – Mesto Nová Dubnica, podľa predloženého návrhu, k čomu 
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bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 725/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

   m) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie  

      zámeny nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Poriadie 

      s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie.     

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zámeny nehnuteľného 

majetku TSK - pozemkov v k. ú. Poriadie (pod chodníkmi v obci)   

s pozemkami vo vlastníctve Obce Poriadie (pod cestami vo vlast-

níctve TSK), o výmere 1:1, bez finančného vyrovnania, ako prevod 

pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok        

so stavbou. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 19: 31-ZA, 7-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa dňa 27.09.2021 prero-

kovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného 

majetku (pozemkov) TSK, v správe SC TSK, Trenčín, v okrese 

Myjava, v k . ú .  Poriadie, u r č i l o  prevod – zámenu uvedeného 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK s nehnuteľným 

majetkom vo vlastníctve Obce Poriadie, v okrese Myjava, v k.ú. 

Poriadie, bez finančného vyrovnania, a zároveň  s ch v á l i l o  

prevod – zámenu uvedeného trvale prebytočného nehnuteľného 

majetku TSK, v správe SC TSK, Trenčín, v okrese Myjava, v obci 

Poriadie, k.ú. Poriadie, s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 

Obce Poriadie, v okrese Myjava, v k.ú. Poriadie, bez finančného 

vyrovnania, v zmysle predloženého návrhu. K uvedenému bolo 

prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 726/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

n) Návrh na rozhodnutie o prebytočnosti a na schválenie zámeny 
nehnuteľného majetku TSK - pozemkov v k. ú. Beluša s pozem-

kami vo vlastníctve Obce Beluša v k.ú. Hloža – Podhorie.  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie zámeny nehnuteľného 

majetku TSK (pozemkov pod chodníkmi v k. ú. Beluša) s pozemkom    

vo vlastníctve obce Beluša v okrese Púchov, k.ú. Hloža-Podhorie 

(pod cestou) o výmere 1:1, bez finančného vyrovnania, ako prevod 

pozemkov zastavaných stavbou vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok         

so stavbou. 
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     Na základe výsledku hlasovania č. 20: 31-ZA, 7-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa dňa 27.09.2021 prero-

kovalo a  r o z h o d l o  o trvalej prebytočnosti nehnuteľného 

majetku (pozemkov) TSK, v správe SC TSK, Trenčín, v okrese 

Púchov, k . ú .  Beluša, u r č i l o  prevod – zámenu uvedeného 

trvale prebytočného nehnuteľného majetku TSK s nehnuteľným 

majetkom (pozemkom) vo vlastníctve Obce Beluša, v okrese Púchov, 

v k.ú. Hloža - Podhorie, bez finančného vyrovnania, a zároveň     

s ch v á l i l o  prevod – zámenu uvedeného trvale prebytočného 

nehnuteľného majetku TSK, v správe SC TSK, Trenčín, v okrese 

Púchov, v obci Beluša, k.ú. Beluša, s nehnuteľným majetkom      

vo vlastníctve Obce Beluša, v okrese Púchov, k .ú. Hloža-

Podhorie, bez finančného vyrovnania, v zmysle predloženého 

návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 727/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

o) Návrh na schválenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku - 
pozemok parcela registra "C" KN č. 756/1 a pozemok parcela 

registra "C" KN č. 857/8 v k. ú. Hanzlíková, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa.        

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na prerokovanie a schválenie zá-

meru nájmu nehnuteľného majetku (pozemkov) v k. ú. Hanzlíková    

v prospech nájomcu KONI INVEST s.r.o., Trenčín, z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v záväzku nájomcu 

zhodnotiť majetok TSK rekonštrukciou pri realizácii stavebného 

objektu SO 202 Úprava na ceste III. triedy v rámci stavby 

„Rekonštrukcia Križovatky ulíc Hanzlíkovská a Hlavná“. 

       

     Na základe výsledku hlasovania č. 21: 32-ZA, 6-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  Zámer nájmu časti nehnuteľného 

majetku (pozemkov) TSK v okrese Trenčín, v obci Trenčín,       

v k.ú. Hanzlíková, v prospech nájomcu KONI INVEST s.r.o., 

Trenčín, ako prípad hodný osobitného zreteľa, v zmysle predlo-

ženého návrhu. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 728/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

5. 

p) Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve so Západoslovenskou distribučnou, a. s..  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so Západoslovenskou distribučnou, 
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a. s., Bratislava. Spoločnosť musí preukázať právo k pozemku,      

na ktorom plánuje vybudovať transformačnú stanicu. Po realizácii 

stavby bude spracovaný GOP pre uzatvorenie kúpnej zmluvy (do 30 

dní po schválení zastupiteľstvom). Pozemok je v správe CSS Lipa 

Horné Srnie, ktoré súhlasilo s realizáciou stavby vrátane 

uvedených podmienok. Kúpna cena bude stanovená znaleckým 

posudkom, ktorý zabezpečí budúci kupujúci.  

      

     Na základe výsledku hlasovania č. 22: 29-ZA, 8-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prero-

kovalo a  s ú h l a s í  s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., 

Bratislava ako budúcim kupujúcim, v zmysle predloženého návrhu. 

K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 729/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 5. 

q) Návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov 
vyvolaných investícií medzi Železnicami Slovenskej 

republiky a Trenčianskym samosprávnym krajom zrealizova-

ných v rámci stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500-159,100 pre 

traťovú rýchlosť do 160 km/h IV. a V. etapa – úsek 

Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa 

cesty III/1944.          

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Mgr. Baláž: - predložil návrh na schválenie Zmluvy o odovzdaní   

a prevzatí 4 stavebných objektov vyvolaných investícií medzi 

Železnicami SR a TSK, zrealizovaných v rámci stavby „ŽSR, 

Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, 

úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša“ – objekty týkajúce sa 

cesty III/1944. Ide o rovnakú zmluvu ako bola v prípade podjazdov 

na Brnianskej a Vlárskej, v minulom období. Prevzatie sa navrhuje 

bezodplatne, ale až po kolaudačnom rozhodnutí a zhodnotení stavu 

stavebných objektov zo strany TSK. Zmluva bola dodaná minulý 

týždeň a je zverejnená v Knižnici poslancov.  

       

     Na základe výsledku hlasovania č. 23: 29-ZA, 8-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokova-

lo a  s ch v á l i l o  Zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektov 

vyvolaných investícií medzi Železnicami SR a TSK, v zmysle 

predloženého návrhu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 730/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 
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6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčian-  

skeho samosprávneho kraja za I. polrok 2021.     

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Ozimová: - skomentovala predložený materiál. Plnenie 

bežných príjmov v percentuálnom vyjadrení predstavuje 49,74%,   

v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pokles o 401 

tis. eur. Bežné výdavky boli čerpané na 47,56%, čo je nárast    

o 4,8 mil. eur. Kapitálové príjmy boli plnené na 9,06%, 

kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 13,79%. Hospodárenie 

TSK za sledované obdobie ovplyvňovala pandémia Covid-19, hlavne 

na úseku sociálnej pomoci a dopravy, v I. polroku boli zriadené 

2 veľkokapacitné očkovacie centrá – v Trenčíne a v Prievidzi.   

Súčasťou materiálu je aj rozpočet TSK v programovej štruktúre.   

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách pri Z TSK        

a v Rade predsedov komisií, ktoré odporučili materiál zobrať    

na vedomie.   

Mgr. Ďureje, PhD.: - predniesol niekoľko otázok. Vzhľadom      

na nízke čerpanie dotácií sa spýtal na prognózu v II. polroku,    

a v bode Rôzne otvorí možné preinvestovanie prostriedkov.  

2. Zmluva na zahájenie výstavby Hokejovej akadémie má byť 

uzatvorená v II. polroku, spýtal sa kedy bude.  

3. Pri druhej zmene rozpočtu bol daný prísľub primátorovi mesta 

Nováky na vyčlenenie 100 tis. eur na röntgen pre Polikliniku 

Nováky, spýtal sa, či sa s tým počíta.  

Ing. Ozimová: – termín na predkladanie dotácií bol do 31.3.,     

do 30. 4. bolo vyhodnotenie, čerpanie bude v II. polroku vyššie, 

ale objem vyčerpaný nebol, niektoré subjekty vracajú prostriedky 

pre neuskutočnené akcie kvôli pandémii, ešte budú uzatvorené 

niektoré zmluvy.  

K röntgenu pre Nováky bolo po zastupiteľstve vykonané rozpočtové 

opatrenie a finančné prostriedky boli vyčlenené, nevieme či už 

bolo aj čerpanie, čo preveríme dodatočne. K Hokejovej akadémii 

prebieha proces VO.  

p. predseda: – k röntgenu pre NsP Bojnice bolo podpísané 

rozpočtové opatrenie, nakoľko bude v ich vlastníctve. K Hokejo-

vej akadémii sa robí druhé VO. K nevyčerpaným dotáciám uviedol, 

že žiadostí bolo menej, žiadatelia nevedeli plánovať, čo bude 

umožnené kvôli pandémii. Časť sme použili z propagácie na orga-

nizáciu podujatí a časť chceme použiť na financovanie obcí, 

ktoré boli postihnuté povodňami. Oslovili sme všetky mestá      

a obce v kraji, zatiaľ máme 16 žiadostí, s dodržaním podmienky – 

zasadnutia krízového štábu. Dnes o tom hovoril aj na 

Bezpečnostnej rade kraja. Požiadal p. Držkovú, aby kontaktovala 

OU TN, ktorý tiež eviduje všetky krízové situácie následkom 

povodní a živelných pohrôm.  

PhDr. Škultéty: – percentuálna úroveň kapitálových príjmov, 

ktoré závisia od eurofondov je zatiaľ mizivá. Spýtal sa, či sa 

to zlepší v II. polroku. Kapitálové príjmy boli nízke kvôli 

predaju, či je predpoklad zlepšenia.  

Ing. Ozimová: – k 31.7. bolo plnenie 42%, očakávame vyššie 

plnenie. Granty a transfery nevieme predvídať. Máme ukončené 2 
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cesty v rámci Interreg, ale refundácia bude až budúci rok, 

nakoľko sa predĺžili lehoty.  

p. predseda: - v októbri príde na rokovanie na TSK p. generálny 

riaditeľ Németh z MIRRI a chceme si prejsť problematické veci.  

Pani Lamačková Vám pošle kompletný zoznam, ktoré projekty       

z eurofondov sú v akom stave. Čakáme dlho na kontroly.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 24: 30-ZA, 5-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.9.2021 preroko- 

valo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Vyhodnotenie plnenia 

príjmov a čerpania výdavkov TSK za I. polrok 2021, k čomu bolo 

prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 731/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  
na roky 2021-2023 (2. zmena).        

    Predkladala: Ing. Renáta Ozimová - vedúca Odboru finančného 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

Ing. Ozimová: - skomentovala predložený návrh na 2. Zmenu 

Rozpočtu TSK, z dôvodu oživenia ekonomiky a refundácie výdavkov 

vynaložených zo zdrojov TSK. Navrhujeme zvýšenie príjmovej časti 

rozpočtu, rozpočet výdavkových operácií zostáva bez zmien. 

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách pri Z TSK        

a v Rade predsedov komisií, ktoré odporučili predložený materiál 

schváliť.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 25: 35-ZA, 1-NEHLASOVAL, 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo predložený návrh a  s ch v á l i l o  Zmenu Rozpočtu TSK    

na roky 2021-2023 (2. zmena). K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 732/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 

8. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nená- 
    vratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych  

    a investičných fondov.       ____ 

   Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy  

s názvom "Vybudovanie krajského ekocentra Pruské", 

realizovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  
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Ing. Lamačková: - oba projekty plánujeme financovať z OP KŽP. 

Prvý projekt sa zameriava na klimatické zmeny, bude poskytovať 

vzdelávanie pedagógom, žiakom a širokej verejnosti. Termín pred-

loženia žiadosti je 29.10.2021. V prípade schválenia bude 

vybudovaný na SOŠ Pruské špeciálny skleník, náučné chodníky      

a iné edukačné prvky.  

p. predseda: - hľadali sme vhodné priestory pre krajské EKO 

centrum, rozhodli sme sa pre Pruské, ďalšie ekocentrá budú podľa 

Krajskej koncepcie envirovýchovy a vzdelávania v rámci siete 

jestvujúcich Eko-centier v kraji. V Pruskom je kašieľ, pozemky, 

park je certifikovanou záhradou, internát by sa mal rekon-

štruovať z projektu, okrem skleníka bude veľa ďalších aktivít. 

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 26: 38-ZA, Zastupiteľstvo  

TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a  s ch v á –  

l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu „Vybudovanie krajského ekocentra Pruské“, zabezpečenie 

realizácie projektu, financovanie a spolufinancovanie projektu,  

k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 733/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

8. 

b) Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci OP KŽP na projekt s názvom "Zníženie 

energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky", 

realizovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.    

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Lamačková: - ide o štandardný projekt znižovania energetic-

kej náročnosti SOŠ Nováky, vrátane inteligentnej elektroinštalá-

cie a riadeného vetrania.  

p. predseda: - výzva nebola dlho vyhlásená, v prípade neúspechu  

chceme zámer financovať z Fondu spravodlivej transformácie.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 27: 38-ZA, Zastupiteľstvo  

TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a  s ch v á –  

l i l o  predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu „Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej 

školy Nováky“, zabezpečenie realizácie projektu, financovanie     

a spolufinancovanie projektu, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 734/2021 

         (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 

9. Návrh na založenie neziskovej organizácie Kreatívny  

   inštitút Trenčín, n. o. s Mestom Trenčín.     

Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 
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Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Lamačková: - Zastupiteľstvo TSK 23.9.2020 podporilo dekla-

ráciou kandidatúru mesta Trenčín na titul Európske hlavné mesto 

kultúry 2026. Mesto postúpilo do užšieho výberu s mestami Žilina 

a Nitra, a pokračuje v príprave. Podmienkou získania titulu je 

vytvorenie administratívnych podmienok pre riadenie aktivít 

projektu, čo plánuje mesto Trenčín vytvorenim neziskovej orga-

nizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n.o.. Mesto ponúklo TSK stať 

sa jej zakladajúcim členom, čím sa bude kraj podieľať na riadení 

projektu. Kraj sa bude podieľať na financovaní činnosti n.o.     

5 mil. eur na bežné výdavky v rokoch 2022-2027, činnosť bude 

financovaná aj z rozpočtu mesta Trenčín, z dotácií, grantov 

a príspevkov. Výsledok kandidatúry bude známy začiatkom 

decembra. Na základe pripomienok Komisií pri Z TSK bude TSK 

zakladajúcim členom len v prípade schválenia kandidatúry EHMK 

2026 pre mesto Trenčín, t.j. po pridelení alokácie. Z uvedenej 

alokácie 40 mil. eur má kraj realizovať investície vo svojich 

OvZP v oblasti kultúry zhruba vo výške 15 mil. eur. 

p. predseda: - zrekapituloval postup kandidatúry EHMK 2026.      

Na začiatku sme schválili deklaráciu o podpore kandidatúry mesta 

Trenčín, ktorú podporila aj Trenčianska univerzita. Mesto postú-

pilo do druhého kola a dostali sme návrh materiálu od mesta 

Trenčín. Financie budú schvaľované vopred na nasledujúci rok, 

ako materiál na MsZ aj na Z TSK. Podpora TSK bude len 

s podmienkou úspešnosti mesta v kandidatúre. K financovaniu 

vyčlení prostriedky štát cez MIRRI v objeme 40 mil. eur na KV. 

3 kraje sme požiadali MIRRI, z akých zdrojov budú prostriedky 

vyčlenené. List požiadal naskenovať do Knižnice poslancov.  

V prílohe v tabuľke je návrh 38 mil. eur, dohodli sme sa na 15 

a 25 mil., nakoľko župný dom rekonštruovaný mestom bude stáť asi 

5 mil. a múzeum tam naďalej zostane.  

Uznesenie o financiách je len deklaratórne, v decembri bude 

známy výsledok kandidatúry mesta Trenčín, až po schválení 

v zastupiteľstve budú prostriedky poskytované, naše pripomienky 

mesto zapracovalo do materiálu a tak to schválilo MsZ.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: - nadviazal na slová p. predsedu       

k návrhu na vytvorenie n.o. Kreatívny inštitút Trenčín. 

Predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý vychádza z uznesenia MsZ 

Trenčín z 22.9.2021, ktorým došlo ku zmenám v zakladacej listine 

a štatúte. V pôvodnom návrhu oboch dokumentov sa vypúšta čl. 

III., ods. 1 písm. h), ktorý určoval, že n.o. bude realizovať 

aktivity projektu Kreatívneho centra Hviezda aj v prípade 

neúspešnosti kandidatúry mesta Trenčín na EHMK 2026, nakoľko TSK 

a mesto Trenčín založia neziskovú organizáciu len v prípade 

úspešnosti kandidatúry mesta Trenčín na EHMK 2026. 

Druhou zmenou je doplnenie vety v čl. XV. ods. 2 za poslednou 

vetou v znení: „V období od 01.01. príslušného kalendárneho roka  

do schválenia rozpočtu neziskovej organizácie na príslušný 

kalendárny rok je riaditeľ v mene neziskovej organizácie 

oprávnený vykonávať len tie úkony, ktoré vyplývajú z existujú-

cich záväzkov neziskovej organizácie alebo z platných rozhodnutí 

správnej rady neziskovej organizácie.“ 
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Treťou zmenou je aktualizácia tabuliek, ktorú vysvetlil p. 

predseda, príjmy a výdavky sa budú schvaľovať v rozpočte vopred. 

Tabuľky sú od piatka v Knižnici poslancov. Predniesol pozmeňu-

júci návrh na uznesenie: 
  

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 

1 .   s c h v a ľ u j e  
 zmenu Zakladacej listiny neziskovej organizácie Kreatívny     

 inštitút Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2,   

 911 64 Trenčín spočívajúcu vo vypustení čl. III. ods. 1  

 písm. h) Zakladacej listiny neziskovej organizácie Kreatívny  

 inštitút Trenčín, n. o. 
 

2 .   s c h v a ľ u j e  
zmenu Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút 

Trenčín, n. o., so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 

Trenčín spočívajúcu vo vypustení čl. III. ods. 1 písm. h) 

Štatútu neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, 

n. o. a doplnení vety v čl. XV. ods. 2 za poslednou vetou 

v znení „V období od 01.01. príslušného kalendárneho roka  

do schválenia rozpočtu neziskovej organizácie na príslušný 

kalendárny rok je riaditeľ v mene neziskovej organizácie 

oprávnený vykonávať len tie úkony, ktoré vyplývajú          

z existujúcich záväzkov neziskovej organizácie alebo        

z platných rozhodnutí správnej rady neziskovej organizácie.“ 
 

3.  p o v e r u j e 

    Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja k podpísaniu predloženej Zakladacej listiny a Štatútu 

neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.,   

so sídlom: Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín v znení 

pozmeňujúceho návrhu v mene Trenčianskeho samosprávneho 

kraja ako jedného zo zakladateľov neziskovej organizácie, 

pod podmienkou v zmysle bodu 1. uznesenia, 

 

4.  b e r i e  na   v e d o m i e 

upravenú správu o návrhu financovania neziskovej organizácie 

Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. a vyjadruje deklaratórnu 

podporu bežným a kapitálovým výdavkom v zmysle predloženého 

upraveného materiálu v tabuľkovom znení, ktoré nahrádza 

pôvodný materiál v rozsahu zmeny. 

 

p. predseda: - požiadal o odovzanie predloženého pozmeňujúceho 

návrhu písomne.  

p. Merašický: - podporuje kandidatúru mesta Trenčín, ale má iný 

dôvod na vystúpenie. V Partizánskom je komunita, ktorá usiluje 

o založenie kultúrno-kreatívneho centra aj v Partizánskom. Spolu 

so susednými Bánovcami mestám chýbajú Regionálne kultúrne  

centrá. Je vhodné dnes o tom hovoriť, nakoľko v Partizánskom je 

budova bývalých Baťových závodov s pôvodnou architektúrou a má 

byť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Budova je opustená 

a k dispozícii, a uvedená skupina ľudí by uvítala vybudovanie 

kultúrno-kreatívneho centra v meste Partizánske, podobne ako 
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centrum Jabloň v Prievidzi, kde tiež pomohol TSK, ale tento 

zámer by bol oveľa nákladnejší, čo by bolo možné riešiť formou 

zapojenia TSK do výziev. Navrhol vytvoriť odbornú skupinu alebo 

rokovanie na TSK s týmito ludmi a využiť príležitosť zachovania 

Baťovej architektúry zriadením kultúrno-kreatívneho centra. Táto 

skupina ľudí je v kontakte s iniciátormi založenia n. o. 

Kreatívny inštitút Trenčín. S ich podporou by sa mohol zámer 

zaradiť do projektov do roku 2026.   

p. predseda: – veľmi sa mu páčil projekt združenia Jabloň, 

ktorému sme prenajali náš objekt. Navrhol nekupovať budovu, ale 

spolupracovať s vlastníkmi. Projekt EHMK nie je len o meste 

Trenčín, sú v nom zainteresované aj iné mestá kraja. Môžeme sa 

stretnúť a nájsť podobný model ako v Prievidzi. Je za spoločné 

stretnutie so záujemcami.  

p. Merašický: - budova je v súkromnom vlastníctve, je možné 

rokovať.  

PhDr. Škultéty: - svoje otázky tlmočil na komisii, hlavne 

k financovaniu a pozície TSK z hľadiska príjmov. Ideme dať 5 

mil. eur na bežné výdavky a v prípade ich úspechu bude zo 40 

mil. eur od MIRRI - 15 mil. eur v prospech infraštruktúry TSK. 

Župný dom pôjde z podielu financií mesta? 

p. predseda: - áno.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - je veľmi rád, že vzniknutý inštitút 

bude organizovať aktivity nielen v rámci mesta a celého kraja, 

ale komunikujú aj s partnerským regiónom – Zlínskym krajom. 

Mesto Trenčín komunikuje s Fabrikou umenia Partizánske.       

Pre podporu zachovania histórie Baťovej architektúry prepojením 

Zlína s mestom Partizánske požiadal predsedu TSK zaoberať sa 

témou na Komisii finančnej a Komisii školstva a kultúry,       

za účasti Odboru financií a Odboru školstva a kultúry. Vizitka 

Zlína pre zachovanie Baťovej kultúry je výsledkom inej pozície 

krajov v ČR – do budovy sídla Zlínskeho kraja a Finančnej správy 

(Baťov mrakodrap) zainvestovala ČR spolu s krajom 20 mil. eur.  

p. predseda: - v ČR veľa zainvestoval štát, pomoc štátu tiež 

budeme potrebovať. Navrhol stretnúť sa spoločne na úrovni našich 

komisií, KPU, združenia mesta Partizánske a zakomponovať aj MK 

SR, pod ktoré patrí KPU, v prípade úspešnosti mesta Trenčín 

zapojiť aj Kreatívny inštitút.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 28: 33-ZA, 5-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021  s ch v á- 

l i l o  predložený pozmeňujúci návrh poslanca doc. Ing. Habá- 

nika, PhD.. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 29: 31-ZA, 1-SA ZDRžAL 

HLASOVANIA, 6-NEHLASOVALI Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 

dňa 27.09.2021  s ch v á l i l o  pôvodný návrh uznesenia, 

vrátane uvedených zmien podľa predloženého pozmeňujúceho návrhu.  

K obom uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 735/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 
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10. Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska.    

Predkladala: Ing. Martina Lamačková-vedúca Odboru reg.rozvoja 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Lamačková: - v rámci projektu Zelená župa sa TSK venuje 

téme prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo aj v rámci transfor- 

mácie uhoľného regiónu horná Nitra. Nosným projektom transfor-

mačného procesu je projekt vodíkovej verejnej osobnej dopravy   

na hornej Nitre, osobitná pozornosť sa venuje výrobe a využitiu 

čistého tzv. zeleného vodíka. Na základe našich aktivít oslovila 

TSK Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) s ponukou 

členstva v tejto organizácii aj v klastri NVAS. Vstupom do NVAS 

sa kraj prihlási k Charte čistého vodíka. Členstvo TSK je 

podmienené schválením v zastupiteľstve, výška ročného poplatku 

je 250,- eur. Dosiaľ je členom asociácie jediný kraj – Košický.  

p. Dvonč: - navrhol určiť aj člena, ktorý nás bude zastupovať 

napr. pri voľbe orgánov NVAS.  

p. predseda: - navrhneme zástupcu TSK. Nemáme zatiaľ určenú 

osobu. Prečítal znenie uznesenia.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 30: 27-ZA, 9-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  s ch v á l i l o  podanie prihlášky na členstvo TSK  

v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska, ako aj vstup TSK      

do NVAS. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 736/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 

11. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania  
v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2025.   

    Predkladal: Ing. Richard Hančin, PhD.–vedúci Odb.školstva a kult. 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: - predstavil p. Hančina, nového vedúceho Odboru 

školstva, po p. Žernovičovej. Pán Hančin dlhé roky pracoval      

v školstve, v projektovom tíme cez ŠIOV zavádzal duálny systém       

v našom kraji. Stratégia musí byť aktualizovaná, veľmi ocenil, 

že akčný plán na 5 rokov má jasné ciele, priority a kľúčové 

ukazovatele na každý rok, čo bude premietnuté do programového 

rozpočtu.  

Ing. Hančin, PhD.: - oboznámil s predloženou stratégiou na roky 

2021-2025, ako pokračovanie Stratégie rozvoja stredného odbor-

ného školstva na roky 2013-2020. Vychádza z metodiky MŠ SR, má 2 

hlavné ciele, kľúčové priority, akčný plán, termíny plnenia     

a zodpovedný subjekt. Skomentoval jednotlivé kľúčové priority, 

napr. pre zvýšenie kvality vzdelávania chceme zvýšiť počet 

oblastí, pre ktoré školy vypracovávajú samohodnotiace správy    

v rámci projektu HOM (Hodnotenie-Odmeňovanie-Motivácia).  
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RNDr. Beňová: - vyše 30 rokov pôsobí v oblasti školstva, má 

množstvo skúseností v rôznych pozíciách. Ocenila analytickú 

časť, merateľné výstupy a špecifické ciele materiálu, chýba však 

popísanie problémových miest a ich riešenie. Napr. v cieli 5.2 

sa hovorí: Priebežne rozvíjať digitalizáciu vyučovacieho 

procesu. K plneniu cieľa prispieva MŠ SR vyhlásením výzvy na 

obsadenie miest školských digitálnych koordinátorov. Keďže 

prihláška je jednoduchšia ako organizačná zmena, navrhla či 

neznížiť byrokratickú záťaž mnohých stredných škôl pri procese 

debyrokratizácie, ako je nastavený aj na celoštátnej úrovni.  

Ocenila cieľ 7.1 Zvýšenie kvality pedagogických zamestnancov, 

ale ako to docieliť, keď nám odborní kvalifikovaní pedagógovia 

chýbajú. Navrhla, ako vôbec získať pedagógov. Citovala zákon     

o pedagogických a odbornych zamestnancoch 138/2019 § 87, v odst. 

3 sa hovorí: Zamestnávateľ môže znížiť požiadavku vyučovania 

aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru,         

v ktorom učiteľ získal vzdelanie, na rozsah 1/3 jeho základného 

úväzku, ak nie je možné zabezpečiť vyučovací proces iným 

učiteľom, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady, najdlhšie do 

31.8.2024. To znamená, že ak si teraz môže učiteľ doplniť úväzok 

vyučovaním chýbajúceho predmetu, po tomto dátume to už nebude 

možné. Navrhla, či nevymyslieť systém motivácie a podpory      

na získavanie učiteľov, aj z iných krajov, napr. ponukou bytov, 

dotácií, motivačných štipendií, príspevkov na bývanie, aby sme 

učiteľov získali. Toto v stratégii chýba.  

Na str. 20 cieľ 1.1 sa definuje podiel 20% žiakov pre gymnáziá, 

ktorý považuje za nízky. V dokumente Učiace sa Slovensko sa 

uvádza, že podiel žiakov, ktorí získajú úplné stredné všeobecné 

vzdelanie s maturitou, dosahuje na Slovensku 25-30%. Európsky 

priemer je 52%, priemer OECD 56%. Navrhla postupne zvyšovať 

podiel žiakov, ktorí získajú všeobecné vzdelanie - ak nebudeme 

mať kvalifikované odbory na SOŠ, presunom žiakov na školy 

všeobecného zamerania, čo je predpokladom k tomu, že pri 

získavaní ďalšieho vzdelania študentov (mäkkých zručností v IT   

a jazykoch) prispejeme napr. k budovaniu znalostnej ekonomiky. 

Bude rada, ak sa pracovníci TSK nad námetmi zamyslia.  

p. predseda: - v krajoch je podiel gymnázií od 20-27%, 20 je pre 

TSK fajn. Žiadny kraj nedosahuje na Slovensku 40%, vychádzame    

z doterajších skúseností. Vašimi pripomienkami sa bude zaoberať 

Odbor školstva a Komisia školstva.  

Ing. Maláň: - predrečníčka povedala väčšinu, čo chcel tiež.     

Na komisii sme sa materiálom podrobne zaoberali, percento 

gymnázií je nízke. Nájsť dobrého odborníka v odbornom vzdelávaní 

je veľký problém, na odborných školách je väčšina pedagógov     

v dôchodkovom veku.  

p. predseda: - je problém na školách získať majstrov. 

Ing. Bagin: - zaželal veľa úspechov a trpezlivosti p. Hančinovi 

v neľahkej situácii. Poďakoval za spracovanie stratégie. 

Upriamil pozornosť na pedagogických pracovníkov, ale bez pomoci 

ministra a vlády to nejde. Situácia je ešte horšia, ale treba 

bojovať, deti za to nemôžu. Motivácia je na prvom mieste, ale 

spoločnosť nevytvára podmienky pre mladých pedagogických 

zamestnancov. Dôchodcovia vykrývajú 70% odborných hodín, veľa 
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odborných hodín sa vyučuje nekvalifikovane. Vyučujúci si urobia 

kurz a učia náročné predmety. V ČR to riešia poskytovaním 

príspevkov na bývanie, TTSK deklaroval príspevky na platenie 

nájmu bytov. Ako bývalý dlhoročný pracovník v školstve a bývalý 

riaditeľ SPŠ v Dubnici nad Váhom požiadal, ak vláda a MF SR 

neposkytne financie, aby TSK začal uvažovať o podpore.  

p. predseda: – týka sa to aj oblasti zdravotníctva, čo by mal 

riešiť štát koncepčne, hlavne odmeňovanie. Je problém získať 

pedagógov na odborné predmety.   

Mgr. Ďureje, PhD.: - materiál je postavený na prognózach, 

zaujíma ho časové napĺňanie. V okrese Prievidza došlo k optima-

lizácii siete škôl, má dôjsť k zníženiu počtu SOŠ technického 

zamerania v PB, optimalizácii siete stredných škôl v okrese TN. 

Spýtal sa, či máme aj časové vyhliadky-kedy. Uvažuje sa so zní-

žením počtu 8-ročných gymnázií, spýtal sa, kde.  

Ing. Hančin, PhD.: – chceme plánovať viac percent na gymnáziá, 

ale už teraz gymnáziá nenapĺňajú plánované počty. Optimalizácia 

siete škôl v PB bola v stratégii už predtým, ale neuskutočnila 

sa, uvidíme ako budú školy na tom ekonomicky a počtom žiakov. Je 

to výhľad do roku 2025.  

p. predseda: – v PB sme nerobili spájanie škôl, doteraz sa im 

darí. Aj štát bude redukovať 8-ročné gymnáziá, miesto toho 

chceme vytvoriť ďalšie bilingválne triedy. Od 1.1. vzniknú 

samostatné krajské školské úrady v ZP MŠ SR, a mohli by sme 

dostať 2 školy do ZP TSK–leteckú a dopravnú akadémiu, po dohode 

s OÚ a MŠ SR.  

PaedDr. Porubcová: – číslo pre gymnáziá je nízke. Vyjadrila sa 

ku špecifickému cieľu 9.1 – Posilnenie výchovnej funkcie škôl,   

a ocenila bod 1., v ktorom sa uvádza …primerane uplatňovať 

prístup k prípadom porušenia zásad slušného správania           

a medziľudských vzťahov, ktorý spojila s bodom 9.3 Posilnenie 

sociálnej inklúzie. Je správne zaradiť každého študenta        

do vzdelávania, ale talentované deti nemôžu trpieť na úkor 

takých, ktorí majú potvrdenie rôznych centier a ambulancií, že 

máme tolerovať ich neprispôsobivé správanie, čo veľmi narúša 

vzdelávanie v triede. 

Ocenila zámer venovať sa sociálnej inklúzii, t.j. aj ľuďom, 

ktorí majú sociálny postih. V tejto oblasti máme veľký dlh voči 

západnému svetu. Poďakovala kraju za podporu technických vecí 

pre školy a ich handicapovaných žiakov, napr. výťah. Potrebujeme 

špeciálnych pedagógov, ktorí sú nevyhnutnou súčasťou inkluzív-

neho tímu. Žiadali sme MŠ SR, aby pedagógovia  mohli získať takú 

odbornosť v kratšom programe. Ministerstvo bude žiadať, aby 

pedagogické fakulty a inštitúty ponúkli program pre pedagógov, 

ktorí chcú byť špeciálni pedagógovia. Chce to spoluprácu krajov, 

MŠ SR a VŠ s pedagogickým zameraním, pre vyškolenie pedagógov   

v oblasti špeciálnej pedagogiky, postačí 2-ročné štúdium špe-

ciálneho školstva. Poďakovala za podporu v tejto oblasti.  

p. predseda: - je pravdou, že špeciálnych pedagógov a asistentov 

v MŠ je málo, MŠ SR vyhlásilo výzvu pre špeciálnych asistentov, 

nevieme ako sa štátu podarí pripraviť ľudí, ktorých naše 

školstvo potrebuje.  
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doc. Ing. Habánik, PhD.: - teraz je v NR SR trojica školských 

zákonov, jedným je aj novela zákona o pedagogických a odborných 

zamestnancoch, kde sa spomína pojem špeciálny pedagóg a inklu-

zívne vzdelávanie a vytvárajú sa nové pozície, ale bez zvýšenia 

normatívneho financovania, alebo financovania z iných zdrojov 

(Plánu obnovy, fondov EÚ) zostanú pozície len ako možnosti      

v zákone. Treba spoločne tlačiť na zvýšenie normatívneho finan-

covania pre školy a školské zariadenia. Ocenil kvalitu pred-

loženej stratégie, čo ocenila aj Krajská rada pre odborné 

vzdelávanie a prípravu.   

PaedDr. Porubcová: - vie o tom návrhu  zákona, ale je možnosť aj 

kumulatívnych pedagógov, napr. dvaja pre okres. Nie je študijný 

program, v ktorom by sa mohli vyškoliť.  

doc. MUDr. Bielik, CSc.: - predniesol filozofický pohľad              

k obsahu materiálu. Pani Beňová spomenula, že nám ide aj o zna-

lostnú ekonomiku. Doplnil, aby nám pri výchove mladých ľudí išlo 

aj o znalostnú inteligenciu. Pri modifikácii mateiálu by bolo 

treba myslieť na krízový vývoj situácie. Vysoké školstvo reaguje 

na nedostatok pedagógov vznikom konzorcia univerzít, ktoré 

vytvára možnosti spolupráce medzi univerzitami, ktoré by mohli  

spoločne vyučovať predmety. Ideme do ďalšej vlny pandémie, ktorá 

nás naučila vyučovaniu online, možno by bolo vhodné ponechať 

niektoré predmety v digitálnej forme, ušetriť pedagógov, príp.  

využiť v rámci podobného konzorcia gymnázií a odborných škôl.  

V ČR sme mali priateľské vzťahy s polytechnickým inštitútom, kde 

mali veľký náskok v digitalizácii vyučovania, taká inšpirácia by 

mohla prísť aj v modifikácii tohto materiálu do budúcna.  

Ing. Hančin, PhD.: - je to otvorený dokument, budeme to 

sledovať, 20% u gymnázií sa po prestupoch zvýši, nebrali sa tam 

technické lýceá a 8-ročné gymnáziá. Kraj si nemôže dovoliť, aby 

nám deti odchádzali. Ide nám hlavne o to, aby žiaci mali 

uplatnenie. V spolupráci s Ministerstvom práce rozpisujeme počty 

žiakov, aby mali uplatnenie. Dodatočná potreba trhu práce je 

oveľa vyššia, ako sú teraz žiaci v prvých ročníkoch. Žiakov 

treba smerovať na odborné vzdelávanie, aby sa uplatnili. Ak bude 

hranica 25%, je otázne dokedy, či to nebude regulovať štát.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - s p. Hančinom sme diskutovali      

na Komisii školstva, 20% ho zarazilo tiež. Máme problém         

v okresoch Partizánske a Bánovce, ak sa deti neuplatnia        

na Gymnáziu v Partizánskom, nepôjdu na SOŠ v okrese, ale 

odchádzajú na Gymnázium do Topoľčian. Dnes sa študenti gymnázií 

na vysoké školy dostanú. Do percenta stanovovania absolventov by 

mal vstúpiť štát, môže sa stať, že deti pôjdu na školy         

do okolitých krajov. Gymnáziá v našom kraji majú kvalitu, je     

za to, aby sme nestrácali žiakov v okolitých okresoch a krajoch.  

p. predseda: - znovu uviedol podiely gymnázií v krajoch – TSK 

20%, NSK 21%, BBSK 21%, ŽSK 23%, PSK, KSK 25% a BSK 27%. U nás 

to bude skutočne asi 21%. Stratégia sa bude každý rok prehodno-

covať, pozrieme sa, ako plánujú ostatné kraje. 

Ing. Bagin: - pred 5. rokmi sme robili štatistiku, koľko detí 

odchádza do iných krajov a koľko príde, rozdiel bol 2. Vždy to 

bolo asi 21%, odporučil urobiť štatistiku, ak sa potvrdia 

vyjadrenia, treba reagovať, aby sme deťom štúdium umožnili.  
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p. predseda: - medzikrajské prestupy boli väčšie ako teraz.  

p. Dvonč: – súhlasí s p. Baginom, ale aby štatistika bola      

po okresoch.  

Ing. Hančin, PhD.: - robíme štatistiky, ale vieme len o žiakoch, 

ktorí prídu z iných okresov k nám do škôl, nevieme ktorí idú    

do iných okresov. Museli by sme požiadať VUC alebo MŠ SR o šta-

tistiky. 

p. predseda: - navrhol prijať úlohu pre Odbor školstva a Komisiu 

školstva: - pripraviť prehľad o počte žiakov, ktorí odchádzajú  

z TSK študovať do iných krajov. Vyžiadať štatistické údaje z MŠ 

SR za jednotlivé okresy v rámci TSK. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 31: 31-ZA, 6-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2021 

prerokovalo a  s ch v á l i l o  Regionálnu stratégiu výchovy     

a vzdelávania v TSK na roky 2021-2025, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 737/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 

12. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2020.  _____ 

     Predkladala: PhDr. Eva Frývaldská-výk.riad.KOCR Trenčín región 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

PhDr. Frývaldská: - skomentovala predloženú správu, ktorá 

obsahuje prehľad hospodárenia a aktivít, ktoré boli značne 

ovplyvnené pandémiou, veľa zariadení bolo zatvorených, čo sa 

negatívne prejavilo na návštevnosti. Boli sme však aktívni      

na sociálnych sieťach s ponukou voľnočasových aktivít v mieste 

bydliska, vytvorili sme propagačné videá turistických lokalít    

a nové propagačné materiály. Novinkou je vytvorenie mobilnej 

aplikácie pre 3D zobrazovanie zrúcanín hradov, pilotne 

Trenčianskeho hradu. Zamerali sme sa aj na podporu cykloturis-

tiky, návštevy hradov a ozdravné pobyty v kúpeľoch, v letnej 

sezóne sme pripravili hru pre rodiny s deťmi k návšteve miest 

spojených s Ľ. Štúrom, ktorú sme tento rok zopakovali s témou 

Matúša Čáka Trenčianskeho. Na záver odprezentovala video k let-

nej turistickej sezóne s témou Matúša Čáka. 

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - ku kúpeľným mestám kraja doplnil aj 

termálne kúpele Malé Bielice, ktoré majú návštevníkov hlavne     

z Českej republiky, ocenil inšpiratívne video.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 32: 25-ZA, 12-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 prero-

kovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Výročnú správu KOCR 

Trenčín región za rok 2020, v prijatom  

 

      U z n e s e n í  číslo 738/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 
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13. Deklarácia Zastupiteľstva TSK k 100. výročiu narodenia 

Alexandra Dubčeka.            

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: - deklaráciu prečítal aj v Uhrovci, v sobotu 

28.8.2021, kde sme mali mať plánované slávnostné XXXI. 

zasadnutie, ale nemohlo byť ako zastupiteľstvo, nakoľko sme 

neboli uznášania schopní a nezišlo sa ani 24 zo 47 poslancov.  

Bolo to nešťastné aj voči p. Máčekovej, ktorá všetko pripravila, 

boli prítomní aj mnohí hostia – p. Pavol Dubček, syn A. Dubčeka, 

starostovia, primátori… Z uvedeného dôvodu sme rokovanie zmenili 

na zhromaždenie a materiál dnes predkladáme znovu. Národná rada 

tiež schválila uznesenie pri príležitosti 100. výročia narodenia 

A. Dubčeka. Dnes sme slávnostne odhalili aj bustu pred Tren-

čianskou univerzitou. Pán Dubček bol rodák nášho kraja, ktorého 

pamiatku a zásluhy si treba uctiť, za všetko čo prežíval v roku 

1968 a po roku 1970. Bol priamo zúčastnený v SNP, zranený       

a ošetrený v obci Selec, získal prestížne tituly na zahraničných 

univerzitách, bol predstaviteľ Pražskej jari. Zaslúži si našu 

úctu a vďaku aj od poslancov Z TSK - požiadal o schválenie 

predloženej deklarácie. Veľmi poďakoval za organizáciu a vzornú 

prípravu podujatia p. Máčekovej.  

Ing. Máčeková: - je rada, že dnes budeme prijímať deklaráciu, 

poďakovala p. rektorovi, ktorý inicioval dnešné odhalenie 

pamätníka pred Trenčianskou univerzitou a vopred poďakovala  

všetkým za pomoc pri príprave podujatia na deň 100. výročia  

narodenia A. Dubčeka, ktoré bude v obci Uhrovec 27.11.2021,    

pod záštitou p. prezidentky. Verí, že pandemická situácia 

nenaruší toto podujatie. Poďakovala za finančnú podporu TSK. 

Obec finišuje s vydaním knihy Uhrovec a A. Dubček, ktorej časť 

je venovaná A. Dubčekovi. Na návrh p. Bielika sa nám podarilo      

v spolupráci s MZV SR získať aj zoznam pamiatok a inštitúcií, 

ktoré nesú meno A. Dubčeka. Pozvala všetkých do Uhrovca 27. 

novembra.  

p. predseda: - ulica A. Dubčeka je aj v Ankare, v New Delhi, aj 

vo Viedni plánujú pomenovať ulicu po A. Dubčekovi. Pán Habánik 

dnes verejne povedal, že na ocenenie Cenou A. Dubčeka, ktorú 

udeľuje vláda SR, a zatiaľ dva roky nebola udelená, navrhne p. 

starostku Máčekovú. K návrhu sa p. predseda rád pridá.  

doc. MUDr. Bielik, CSc.: - veľmi ocenil p. Máčekovú za prípravu 

slávnostného podujatia. Mohli sme vidieť ako úžasne Uhrovec žije 

Dubčekom a v tom čase a mieste nadobudol patriotizmus plno-

hodnotný význam. Rovnako veľmi ocenil rodinu A. Dubčeka - 

manželka a deti stáli v pozadí, ale vždy v línii otca, pre 

myšlienky, ktoré napĺňal, vydržali všetky úskalia života         

a na ceste ho sprevádzali. 

p. predseda: - priznal to aj pán Pavol Dubček, pri odhalení 

busty, že matka vždy stála pri otcovi.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - tak ako pána predsedu, aj nás veľmi 

mrzelo, že sme sa nedokázali zúčastniť v počte 24 poslancov, aby 

to bolo slávnostné zastupiteľstvo. Zrejme to tak malo byť, inak 
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by sme dnes o tom nerokovali. Nadviazal na slová p. Habánika     

a vyjadrenie p. predsedu, že sa rád pridá k jeho návrhu.  

Navrhol, aby sme pri prijatí deklarácie ako poslanci, ktorí si 

vážia prácu A. Dubčeka, ale aj veľkú prácu p. Máčekovej, 

starostky malej obce Uhrovec, ale s veľkým počtom osobností 

slovenského národa - dnes ako zastupiteľstvo prijali uznesenie, 

že navrhujeme p. Máčekovú na uvedené ocenenie. Pani Máčeková    

v obci Uhrovec žije aktivitami so symbolom Štúra a Dubčeka už 

piate volebné obdobie, a ocenenie, ktoré navrhuje p. Habánik     

a p. predseda - dvaja poslanci NR SR, si zaslúži a sme hrdí     

na to, čo dokázala. Matica slovenská ako jediná národná 

ustanovizeň vyhlásila rok 2021 za Rok A. Dubčeka. Požiadal      

o hlasovanie aj k tomuto návrhu.  

p. predseda: - navrhol hlasovať o deklarácii. Požiadal p. Baláža 

o prípravu uznesenia k návrhu na ocenenie, v súlade s príslušným  

zákonom.  

doc. Ing. Habánik, PhD.: – vyjadril veľké poďakovanie všetkým   

za prípravu slávnostného zhromaždenia 28.8. v rodnej obci A. 

Dubčeka v Uhrovci, ktoré sa konalo vo veľmi dobrej atmosfére,   

za účasti p. Sarvaša a syna pána Dubčeka - Pavla, ale aj mnohých 

ďalších hostí. Dnes dopoludnia na univerzite verejne oznámil, že 

navrhne, aby starostke obce Uhrovec Ing. Máčekovej bola udelená 

Cena A. Dubčeka, ktorú môže udeliť vláda SR, ale doteraz nebola 

udelená, a 100. výročie narodenia A. Dubčeka je vhodnou 

príležitosťou. Návrh nie je len s ohľadom na slávnostné zastu-

piteľstvo, ale aj za spoluprácu Trenčianskej univerzity s obcou 

Uhrovec pri mnohých aktivitách na pôde obce, za ktorými stojí 

práve p. starostka Máčeková. Potvrdil slová p. Božika, v malej 

obci je vykonaného veľmi veľa úsilia a aktivít, zúčastňuje sa aj 

na podujatiach v zahraničí, súvisiacich s osobnosťou A. Dubčeka, 

naposledy vo Viedni, predtým St. Pölten, Brusel a ďalšie. 

Významých ľudí z nášho kraja si treba vážiť. Ako prejav úcty 

máme na prízemí budovy Úradu TSK busty našich 4 dejateľov, 

ktorých si treba pripomínať.  

MVDr. Svatík: - pán predseda spomenul obec Selec. Ako starosta 

obce Selec uviedol, že v našej obci zachránili život p. 

Dubčekovi. Keď bol ťažko ranený v Považskom Inovci, bola mu 

poskytnutá pomoc v rodine Miškechových a bol prevezený za rieku 

Váh, kde ho ošetril ruský lekár. Z našej obce bolo počas II. 

svetovej vojny deportovaných do koncentračných táborov 50 ľudí, 

43 sa nevrátilo. Mal tú česť sa osobne stretnúť s p. Dubčekom, 

pri ceste na Inovec. Tiež sa zaslúžil o pamätník občanom obce 

Selec, odvlečených do koncentračných táborov. Jeho brat Július 

zahynul počas SNP v inoveckých horách. 

PhDr. PaedDr. Novotná: - v okresnom meste Bánovce n. B. bola 

11.9. odhalená pamätná tabuľa na historickej budove bývalého 

MNV, dnešného MsÚ, k nedožitým 100. narodeninám A. Dubčeka. 

Podujatia na regionálnej úrovni sa zúčastnil aj syn p. Dubčeka 

Pavol, PhDr. Jablonská, poslanci MsZ a veľa hostí. Súčasťou 

podujatia bol aj slávnostný koncert. Poďakovala p. Máčekovej    

za túto myšlienku, keďže pán Dubček často navštevoval aj mesto 

Bánovce cestou do obce Uhrovec a naše okresné mesto naňho 
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nezabúda. Poslanci MsZ aj vedenie mesta Bánovce sú za udelenie 

ocenenia p. Máčekovej. 

Ing. Takáč: - úprimne poďakoval kolegyni a starostke p. Máčeko-

vej, ako aj TSK a predsedovi TSK a Matici slovenskej, že si 

uctili 100 rokov narodenia A. Dubčeka. V národnej rade sme 

chceli prijať vyhlásenie k tomuto výročiu, zo 134 prítomných 

hlasovalo 111, z toho iba 71 poslancov vyhlásenie podporilo, čím 

sa uznesenie podarilo prijať. Veľmi poďakoval všetkým, ktorí    

na túto osobnosť nezabúdajú.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 33: 32-ZA, 4-NEHLASOVALI 

Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 27.09.2021 preroko-

valo a  p r i j a l o  Deklaráciu Zastupiteľstva TSK k 100. 

výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.  
 

p. predseda: - prečítal návrh uznesenia: 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja  

I. s ch v a ľ u j e  

  nomináciu Ing. Zuzany MÁČEKOVEJ, starostky Obce Uhrovec,    

na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka v zmysle ustano-

venia § 6 a nasl. zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene 

Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka, 

II. p o v e r u j e 

         Ing. Jaroslava Bašku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja - na podanie podnetu vláde Slovenskej republiky 

v mene Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja       

na udelenie štátnej ceny Alexandra Dubčeka v zmysle ustano-

venia § 7 zákona č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa 

Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka - Ing. 

Zuzane MÁČEKOVEJ. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 34: 31-ZA, 1-SA ZDRžAL 

HLASOVANIA, 4-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasad-

nutí dňa 27.09.2021 prerokovalo a  s ch v á l i l o  nomináciu 

Ing. Zuzany MÁČEKOVEJ, starostky Obce Uhrovec, na udelenie 

štátnej ceny Alexandra Dubčeka, a zároveň  p o v e r i l o           

Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK - na podanie podnetu vláde SR 

v mene Zastupiteľstva TSK, na udelenie štátnej ceny Alexandra 

Dubčeka - Ing. Zuzane MÁČEKOVEJ.  

K obom uvedeným výsledkom hlasovania bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 739/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

Ing. Máčeková: - je poctená návrhom na udelenie ocenenia, ktoré 

doteraz nikto nedostal. Pri tvorbe knihy o A. Dubčekovi študo-

vala aj formy ocenení. Uvedená cena nie je štátnym ocenením, 

udeľuje sa vládou SR. Vopred vyjadrila poďakovanie za návrh, ako 

úctu nielen k jej doterajšej práci. Za takmer 20 rokov         

vo funkcii starostky obce, aj za predošlých 10 rokov v štátnej 

správe spoznala mnoho ľudí, ktorí boli v kontakte s p. Dubčekom, 
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žiaľ mnohí už nie sú medzi nami. Slová uznania by venovala práve 

tým, ktorí sa toho nedožili, napr. akad. sochár Teodor Baník, 

spisovateľ Ladislav Ťažký, ale aj tým, ktorí doteraz pomáhajú, 

ako p. prof. Ivan Laluha, ktorý je odborným garantom všetkých 

spomienkových a sprievodných podujatí. Verí, že zdravotný stav 

mu dovolí zúčastniť sa spomienkového podujatia v novembri. 

Úprimne poďakovala za návrh na ocenenie.  

p. predseda: – vláda to schvaľuje svojim uznesením, ak to bude 

podané do konca roka, bude udelené za rok 2022.  

 

 

14. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu Nemocnice 
s poliklinikou Považská Bystrica a podpredsedov dozorných 

orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.          

Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH-vedúca Odb.zdravot.a SP 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

PhDr. Štefíková, MPH: - predniesla dôvody predloženia materiálu, 

ako aj návrh na vymenovanie predsedu dozorného orgánu NsP Pov. 

Bystrica a podpredsedov dozorných orgánov nemocníc v ZP TSK. 

p. predseda: - spýtal sa na predsedov dozorného orgánu v NsP 

Bojnice a Myjava.  

PhDr. Štefíková, MPH: - zatiaľ sme nedostali nomináciu z MZ SR 

na predsedu dozorného orgánu NsP Myjava, mala by prísť v naj- 

bližších dňoch. Predsedníčkou dozorného orgánu NsP Bojnice je             

po zmene za p. Očkaya Ing. Verešová.   

Mgr. Ďureje, PhD.: - spýtal sa, kedy naposledy zasadala dozorná 

rada v NsP Bojniciach.  

PhDr. Štefíková, MPH: – nemá takú informáciu.  

p. predseda: – požiadal o zistenie p. Štefíkovú. 

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 35: 28-ZA, 7-NEHLASOVALI, 

Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Trenčíne na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 27. septembra 2021 prerokovalo a  v z a l o        

na  v e d o m i e  s účinnosťou od 03.04.2020 - vzdanie sa PhDr. 

Mgr. Ľubomíra NEBESKÉHO, PhD., funkcie predsedu dozorného 

orgánu NsP Považská Bystrica,  v z a l o  na  v e d o m i e      

ku dňu 01. 02. 2021 uplynutie funkčného obdobia MUDr. Mariána 

BRÍDIKA:  

- vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu NsP Prievidza  

  so sídlom v Bojniciach,  

- vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu NsP Pov.  Bystrica,  

a vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu NsP Myjava, 
 

a zároveň  v y m e n o v a l o  s účinnosťou od 01.10.2021      

na obdobie dvoch rokov:  

- Mgr. Ivana BUKOVSKÉHO, LL.M. - za predsedu dozorného orgánu  

  NsP Považská Bystrica,  

- PhDr. Elenu ŠTEFÍKOVÚ, MPH -  za podpredsedu dozorného orgánu  

  NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach,  

- Mgr. Petra GLATZA - za podpredsedu dozorného orgánu NsP Pov. 

  Bystrica,  
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a MUDr. Janu HANAJÍKOVÚ - za podpredsedu dozorného orgánu NsP   

Myjava. K uvedenému bolo prijaté  
 

      U z n e s e n i e  číslo 740/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

 

15. Informatívna správa o pripravovanej kategorizácii ústavnej 
zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocníc,   

a ich možnom dopade na nemocnice a obyvateľov v regióne 

Trenčianskeho samosprávneho kraja.        

Predkladala: PhDr. Elena Štefíková, MPH- vedúca Odb. zdravot.a SP 

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

p. predseda: - dohodli sme sa, že po získaní ďalších informácií 

problematiku predložíme znovu, s iným odôvodnením a iným návrhom 

uznesenia.  

PhDr. Štefíková, MPH: - v materiáli sme poukázali na možné 

dopady pre NsP Myjava a Nemocnicu na okraji mesta, Partizánske. 

Doteraz nie je žiadny zoznam nemocníc, do akej úrovne by mali 

byť zaradené. Návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej 

starostlivosti je momentálne v legislatívnom procese, k čomu 

bolo vznesených 741 zásadných pripomienok. Aj TSK podal zásadné 

pripomienky, a z poverenia p. predsedu TSK sa zúčastnila rozpo-

rového konania, pričom žiadna z našich pripomienok nebola 

akceptovaná. Podstata kategorizácie je v rozdelení nemocníc do 5 

úrovní – nemocnica národnej úrovne, koncovej, komplexnej, regio-

nálnej a komunitnej úrovne. Našou snahou je, aby 3 nemocnice    

v ZP TSK boli zaradené do regionálnej úrovne, čo zodpovedá 

charakteru našich nemocníc. Odborná diskusia zatiaľ neprebehla.  

Dozvedeli sme sa, že 2 nemocnice nášho kraja – NsP Myjava       

a Nemocnica Partizánske by mali byť zaradené do komunitnej 

úrovne. Takáto nemocnica (podľa dôvodej správy k predkladanému 

zákonu) nebude poskytovať akútnu lôžkovú starostlivosť, bude 

zabezpečovať následnú a rehabilitačnú starostlivosť a v prípade 

záujmu môže vykonávať jednodňové výkony, stacionárnu a psy-

chiatrickú starostlivosť, časť týchto nemocníc by mala byť 

transformovaná na komplexné neurorehabilitačné centrá, ktoré 

budú poskytovať intenzívnu rehabilitačnú starostlivosť pre 

pacientov s neurologickými poruchami. Podrobnosti o činnostiach 

na jednotlivých úrovniach by malo vydať ministerstvo, právnou 

normou. Na Komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva sme v rámci 

vedenia oboch nemocníc podrobne analyzovali možné dopady 

pripravovaného zákona. Zamerali sme sa na geografickú dostup-

nosť. Podľa navrhovaného zákona má mať najmenej 90% poistencov 

dostupnosť do nemocnice regionálneho typu alebo vyššej úrovne   

do 30 minút, a najviac 1,5% poistencov má mať dostupnosť        

nad 45 minút. Okres Myjava má 15 obcí, žiadna z nich by nemala 

dostupnosť do okolitných nemocníc do 30 minút - v prípade 

obmedzenia akútnej zdravotnej starostlivosti NsP Myjava podľa 

návrhu zákona. Navrhujeme, aby pri kategorizácii nemocníc bol 

tento faktor rozhodujúci a aby myjavská nemocnica bola zacho-
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vaná v sieti regionálnych nemocníc. Podobne sme komunikovali aj 

s vedením nemocnice Partizánske, obe sú porovnateľné. V rámci 

TSK je nevyhnutné, aby obe nemocnice naďalej poskytovali akútnu 

starostlivosť našim obyvateľom.  

p. predseda: - návrhom zákona sa dáva veľký nástroj vláde a MZ 

SR. Do myjavskej nemocnice sme investovali nemalé financie, ako 

jediná z nemocníc v ZP TSK je zisková, pán Gašparík urobil       

v nemocnici veľmi veľa, len nedávno sme otvárali moderné ARO      

a teraz ju chce MZ SR zrušiť a zmeniť z regionálneho na komu-

nitného poskytovateľa. Pre dostupnosť v najmenšom regióne kraja 

má NsP Myjava opodstatnenie. Veľké zmeny v oblasti zdravotníctva 

nemožno robiť v tomto období, v čase pandémie, ale v priaz-

nivejšej dobe. Odišlo veľa zdravotníckeho personálu, ktorý je 

tiež vyčerpaný. Je to hazard so zdravím občanov krajiny a zmena          

do neznáma.  

PhDr. Štefíková, MPH: – bolo jedno spoločné rokovanie na MZ SR, 

ktorého sa zúčastnili riaditelia nemocníc v ZP TSK, p. riaditeľ 

Nemocnice Partizánske, riaditelia nemocníc z Nitrianskeho       

a Trnavského kraja, neboli tam riaditelia FN, ani z Nemocnice 

Bánovce, Handlová, Nové Mesto nad Váhom. Cieľom bolo len stručné 

predstavenie zámerov MZ SR. Spolu s p. Steinerom sme diskutovali 

a obhajovali zámery nášho regiónu, ale zo strany MZ SR to nebolo 

o diskusii, ale o monológu. Obidve spomínané nemocnice, aj naše 

3 nemocnice plnia dôležitú úlohu ako subjekty hospodárskej 

mobilizácie. FN nemá pripravené kapacity, aby v prípade obme-

dzenia lôžkových oddelení nemocníc Myjava a Partizánske, mohli 

prijať týchto pacientov, skôr naopak. Denne riešime regionálne 

animozity kam spadá pacient a už teraz sú na hrane kapacitných 

možností.  
p. predseda: - v tejto dobe nie je vhodné robiť zmeny v sieti 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, teraz majú reprofili-

zovať lôžka a nie robiť zmeny v systéme, je to zle načasované, 

bude o tom hovoriť aj v parlamente, k zákonu. 
doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval minule len na slová, ktoré 

boli publikované a na informácie Odboru zdravotníctva a od ria-

diteľov nemocníc. Naša nemocnica má spádovú oblasť pre 70 tis. 

obyvateľov. Zaoberal sa modelom Českej republiky, ku ktorej máme 

najbližšie. Urobil si prepočet 156 nemocníc s akútnymi lôžkami  

a ďalších 74 tzv. následnej starostlivosti (rehabilitácie), ako 

komunitné nemocnice. Pri počte 10,7 mil. obyvateľov ČR deleno 

počet nemocníc, pripadá na 68 tis. obyvateľov jedna plnohodnotná 

fakultná nemocnica s poliklinikou, s min. 8 oddeleniami. Pri 

počte obyvateľov nášho kraja 590 tis. deleno 68 tis. je 8,5 

nemocníc a spolu s nemocnicami tzv. následní péče, vyjde       

na počet obyvateľov TSK 13 nemocníc. My dnes bojujeme o 5 

akútnych. Kedysi mali v ČR 189 akútnych nemocníc, počet znížili 

na 156. V našom zdravotníctve je ročný obrat 6 mld. eur. V rámci 

reformy stratifikácie zanikajú všeobecné nemocnice. Komunitná 

nemocnica je niečo medzi sociálnym a zdravotníckym zariadením. 

Do vienka TSK sa dostali 3 nemocnice, ostatné sa vytrápili       

s problémami– v Handlovej a v Ilave je 1 oddelenie, v Bánovciach 

sú 3-4 a v Partizánskom je posledná neštátna nemocnica, ktorá má 

funkčných 8 oddelení a chceme o ňu zápasiť, aj kvôli občanom 
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susedných okresov, ktorí majú bližšie do Partizánskeho. Bojujeme 

aj za nemocnicu v Myjave. Poďakoval vedeniu TSK, že sa témou 

zaoberáme. Aj p. Novotná, primátorka mesta Bánovce podporuje 

zachovanie nemocnice v Partizánskom. Požiadal o podporu v tomto 

zápase.  
Ing. Takáč: - doplnil, že ako kraj pri transformácií regiónu 

hornej Nitry žiadame financie pre nemocnicu v Bojniciach, ale 

údajne bojnická nemocnica má byť komunitná, čo sa deje bez 

odbornej diskusie a komunikácie so samosprávami. Treba poukázať 

na to, že takto to fungovať nemôže.   

MUDr. Steiner, MPH: - ako člen Rady Asociácie nemocníc Slovenska 

(ANS) dnes dostal informáciu po viacerých rokovaniach ANS       

s ministrom zdravotníctva SR a predsedníčkou výboru NR SR pre 

zdravotníctvo, že v zmysle ústneho prísľubu sa kategorizácia 

nemocníc v rámci pripravovanej optimalizácie siete nemocníc 

odkladá na koniec roka 2022. Súhlasí s tým, že treba maximálne 

zachovať a rozširovať rozsah zdravotníctva v kraji, nie naopak, 

a treba o to usilovať. Stretnutie na MZ SR bolo predstavením ich 

vízie, na naše argumenty nebol vedený dôstojný dialóg.  

Mgr. Bočincová: - ako predsedníčka Komisie soc. pomoci a zdra-

votníctva preniesla návrh uznesenia k predloženej informatívnej 

správe, ktorou sa komisia zodpovedne zaoberala: 

Komisia odporúča Z TSK - vziať na vedomie Informatívnu správu 

o pripravovanej kategorizácií ústavnej zdravotnej starostlivosti 

a optimalizácii siete nemocníc a ich možnom dopade na nemocnice 

v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

- požiadať ministra zdravotníctva SR  

a) o stiahnutie návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov z legislatívneho procesu,  

b) pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní posúdiť a reš-

pektovať parameter geografickej dostupnosti na regionálnom prin-

cípe a ponechať NsP Myjava a Nemocnicu na okraji mesta, n. o.,  

Partizánske v sieti nemocníc na regionálnej úrovni,  

c) aby pripravované zmeny v oblasti optimalizácie siete nemocníc 

vopred prerokovali s predsedami samosprávnych krajov, primátormi 

miest, v ktorých sa jednotlivé nemocnice nachádzajú, riaditeľmi 

dotknutých nemocníc a ďalšími odborníkmi v oblasti zdravotníctva 

z regionálnej a miestnej samosprávy. 

doc. MUDr. Bielik, CSc.: - reagoval na p. Steinera, ministerstvo 

nás nepriamo vyzýva, aby sme mu pomohli s vycúvaním z danej 

problematiky. Na Slovensku je stabilne vyše 1 mil. hospitali-

zácií ročne, klesajú počty lôžok, chýbajú lekári a sestry        

a deklarovaná dostupnosť sa uvedeným zámerom zhorší. ANS dala 

odmietavé stanovisko, Slov. lekárska komora chystá tiež, 

Zastupiteľstvo BBSK a PSK zaujali odmietavé stanovisko, materiál 

sa ukazuje ako neprijateľný z pohľadu samosprávnych krajov.  

Česká predvolebná scéna diskutuje o tom, ako dostať čo naj-

bližšie zdravotnú starostlivosť k pacientovi, u nás je proti-

chodný trend. Nadviazal na p. Bočincovú a predniesol nové uzne-

senie k danej reforme:  

Zastupiteľstvo TSK – I.  b e r i e  na  v e d o m i e 

Informatívnu správu o pripravovanej kategorizácií ústavnej 
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zdravotnej starostlivosti a optimalizácii siete nemocníc a ich 

možnom dopade na nemocnice v regióne Trenčianskeho samosprávneho 

kraja,  
 

II.  o d m i e t a  

návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako celok. 

Požiadal hlasovať o návrhu, ktorý odovzdal písomne.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - v prvej časti povedal p. Bielik veľkú 

pravdu a zhrnul, kde sa zdravotníctvo nachádza. Je veľmi rád, že 

materiál predložila p. Dr. Štefíková, konečne čítal odborný 

materiál a zásadné pripomienky TSK v rámci pripomienkového 

konania, niektoré boli akceptované.  

PhDr. Štefíková, MPH: - akceptovaná bola iba jedna, v oblasti 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týkala prehod-

nocovania zdravotných obvodov, všetky týkajúce sa ústavnej zdra-

votnej starostlivosti boli zamietnuté, čo nesúvisí s kategorizá-

ciou.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - reforma by bola vhodná až po reforme iných 

oblastí. V Bojniciach na ARO pracuje z 15 sestier 9, živelne 

zanikajú oddelenia (interné Handlová, nerozšírenie kapacity 

lôžok v Bojniciach). Reformou zanikne 38% lôžok, ale lôžkový 

fond nebol využívaný efektívne, na 60%. Koncová nemocnica nie je 

umelo vytvorená kategória, je už v terajšom systéme. Fakultná 

nemocnica TN dostáva lepšie platby od poisťovní, lebo je 

v koncovej sieti. Naše zdravotníctvo reformu potrebuje, ale 

nemocnice musia spĺňať kritériá pre dané kategórie. Nie je      

za stiahnutie reformy, ale teraz je ten čas hovoriť s ministrom, 

ako reformu urobiť. Podmienky jednotlivých kategórií ÚZS majú 

byť v návrhu, v kategorizačnej komisii majú mať zastúpenie aj 

kraje, apeloval na poslancov NR SR, aby túto požiadavku presa-

dzovali. Treba niečo robiť a nie odmietnuť. Aj v materiáli navr-

hovaný model môže byť pri rokovaniach s ministerstvom úspešný. 

Systém koncových nemocníc voči iným poskytovateľom nie je 

férový.  

MUDr. Oulehle: - reagoval na p. Ďureje - žiadna nemocnica si 

nezrušila vlastné oddelenie, ale bolo to vplyvom zdravotnej 

poisťovne, nezazmluvnením oddelenia.  

p. predseda: - súhlasí s vyjadrením.  

MUDr. Steiner, MPH: – tiež súhlasil. Živelné zanikanie oddelení 

nemocníc nie je, nemocnice sa snažia činnosti držať čo naj-

dlhšie. K neefektívnemu využívaniu lôžkového fondu požiadal, aby 

sme sa stretli, k výpočtu obložnosti. TSK nikdy nemal koncovú 

nemocnicu, ani FN TN nie je koncová, ani v novom návrhu optima- 

lizácie siete nie je ako koncová. Je pravdou, že zákon o reforme 

sa kreuje dlho, ale prvý krát prichádza niečo reálne do par-

lamentu, pričom absentujú akékoľvek vykonávacie predpisy, ako to 

bude v reále.  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - reagoval na p. Ďureje. Nakoľko 

dlhodobo pôsobí v zdravotníctve a ako člen správnej rady 

nemocnice sa už veľa naučil. Tému otvoril už pred 2 mesiacmi, 

keď po konzultácii s lekármi a vedením nemocníc cítil, že sa idú 
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zatvárať všeobecné nemocnice. Ich zánik a transformácia na komu- 

nitnú znamená, že nemá plnohodnotnú starostlivosť.  

Spolu s p. Porubcovou sme spomínali využiť lekárov z Ukrajiny.  

Mali sme výbor pre otázky zdravotníctva, 24 lekárov z Ukrajiny 

pride do regiónu Partizánskeho a Bánoviec. Slovenskí lekári 

odchádajú do Čiech zrejme preto, že systém tam lepšie funguje.  

Neučme sa od Veľkej Británie, ale pozrime sa do Českej 

republiky, kde to funguje lepšie, na základe vyhlášky, ktorú 

vydáva MZ ČR a platby sú podľa druhu nemocnice. Poďakoval p. 

Štefíkovej a vedeniu TSK a požiadal, aby sme pozerali na český 

model. Sme vdační, že tu robia lekári z Ukrajiny. Problémy 

považuje za mimoriadne dôležité.  

PaedDr. Porubcová: - riešenie ukrajinskými lekármi nie je opti-

málne, ale je jedným z riešení, keď nemáme lekárov. Poukázala   

na to, že na lekárskej fakulte študujú zahraniční študenti, 

ktorí si to zaplatia, ale potom odídu. Treba sa zamyslieť, ako 

do nemocníc získať lekárov. 

p. Merašický: – reagoval na príspevok p. Steinera, k dobrej 

správe ktorú dnes dostal. Je to dobrá správa pre primátorov, 

starostov a predsedov VUC za vládnu koalíciu, že reforma sa 

odkladá po spojených komunálnych a regionálnych voľbách.      

Pre ľudí to bude dobrá správa, ak štát urobí reformu dopravnej 

infraštruktúry (panelová cesta z okresov Bánovce, Partizánske, 

Prievidza), reformu personálneho zabezpečenia (problém študentov 

na lekárskej fakulte) a reformu technického vybavenia nemocníc, 

ktoré je žalostné. Pripája sa k p. Božikovi - neustávať 

s tlakom. Vzhľadom na včerajšie vyjadrenie p. premiéra, na vý-

chode Slovenska spustili petície, aj my máme pripravenú petičnú 

akciu za podporu nášho regiónu.  

Ing. Randziaková: – zastupuje RZMO Horné Ponitrie, t.j. mesto 

Partizánske a 22 obcí okresu. Za starostov podporila p. 

primátora, urobíme všetko pre to, aby sme nemocnicu v Parti-

zánskom zachovali.  

PhDr. Štefíková, MPH: - veľmi si váži, že si pán poslanec Ďureje  

prečítal pripomienky TSK v rámci medzirezortného pripomienkového 

konania. Sústredili sme sa na ústavnú zdravotnú starostlivosť 

(ÚZS), k ambulantnej starostlivosti s nami MZ SR komunikovalo. 

K sieti a koncovej sieti uviedla, že pracovala na MZ SR,       

na úseku siete zdravotníckych zariadení. Pri tvorbe siete boli 

vždy rešpektované isté princípy, ktoré sa osvedčili – úroveň 1., 

2., 3. typu. V rámci kategorizácie nemocníc navrhla úroveň 

národnú, nadnárodnú a regionálnu. Obložnosť nemá vypovednú 

lehotu, nakoľko je skreslený systémom vykazovania. ÚZS je jediný 

segment, ktorý funguje, ale robiť jej zmeny bez reformy 

primárnej ambulantnej starostlivosti s rozšírením kapacít, siete 

špecializovanej ambulantnej starostlivosti a záchrannej zdra-

votnej služby, by bol hazard. Cítime potrebu reformy v zdra-

votníctve, aby sa vysoko špecializované výkony robili na vysoko 

špecializovaných pracoviskách, a tu treba centralizovať.       

Po skúsenosti v NsP Myjava je každodenný boj o preloženie 

pacienta, čo denne rieši aj p. doc. Šramková. Treba vytvoriť 

kapacitné podmienky, aby vysoko špecializované pracoviská boli 
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schopné prijať našich pacientov a potom sa môžme baviť o úprave 

lôžkového fondu menších nemocníc, aby to bolo reálne v praxi.  

p. predseda: - prečítal návrh uznesenia, v znení pozmeňujúceho 

návrhu p. poslanca Bielika, a požiadal o hlasovanie.  

  

     Na základe výsledku hlasovania č. 36: 26-ZA, 2-SA ZDRžALI 

HLASOVANIA, 7-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK so sídlom v Tren-

číne na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. septembra 2021 

prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  Informatívnu správu 

o pripravovanej kategorizácií ústavnej zdravotnej starostli-

vosti a optimalizácii siete nemocníc a ich možnom dopade       

na nemocnice v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

a zároveň o d m i e t l o  návrh zákona o kategorizácii ústavnej 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov, ako celok. K uvedenému bolo 

prijaté  
 

      U z n e s e n i e  číslo 741/2021 

          (obsah uznesenia viď príloha  

        tejto zápisnice). 

 

p. predseda: - nakoľko uznesenie bolo prijaté, nebudeme hlasovať 

o pôvodnom návrhu uznesenia, ktorý bol súčasťou materiálu.  

 
 

 

16. Diskusia – Rôzne.          

 

doc. Ing. Habánik, PhD.: – požiadal riaditeľov stredných škôl    

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ale aj riaditeľov ostatných 

stredných a základných škôl, ak sa rozhodnú organizovať lyžiar-

ske kurzy a ubytovacie zariadenie to umožní, aby kurzy 

organizovali v režime OTP. Každý žiak môže dostať na lyžiarsky 

výcvik príspevok zo štátu 150,- eur, čo je nemalý príspevok     

a mali by sme umožniť výcvik absolvovať a získať aj štátnu 

podporu, za uvedených podmienok. Kurzy sa robia v mesiacoch 

január–marec, požiadal o ich organizovanie v režime OTP. Miera 

zaočkovanosti vo vekovej kategórii 12-18 rokov je okolo 30%, 

preto žiada, aby sme rešpektovali OTP a v prípade záujmu        

a možností ubytovacieho zariadenia to študentom a žiakom 

umožnili.  

p. predseda: – požiadal p. Hančina, prerokovať možnosti s ria-

diteľmi škôl.  

 

doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - TSK opravil v meste Považská 

Bystrica mnohé komunikácie, vrátane časti komunikácie v správe 

SC TSK, v centre na hlavnej križovatke. Upozornil, že po roku sú 

tam opäť vyjazdené koľaje. Ak je to možné, treba to reklamovať.  

p. predseda: - požiadal p. Karkuša a p. Lamačkovú o riešenie 

stavu.  

  

Mgr. Ďureje, PhD.: - vysvetlil, že nemyslel to tak, že nemocnica 

si zrušila oddelenie, ale bolo zrušené oddelenie v nemocnici.  

 



37 

 
V lete kontaktoval p. predsedu vo veci možnej finančnej podpory 

pre obce, zasiahnuté prívalovými povodňami, čo preberal aj s p. 

Ozimovou. Ide o obce v okrese Prievidza a Bánovce nad Bebravou, 

máme zoznam 16 obcí, kde zasadal krízový štáb. Spýtal sa, či by 

sme im vedeli pomôcť dotáciou. 

p. predseda: - oslovili sme všetky mestá a obce kraja, aby nám 

oznámili živelnú pohromu alebo povodeň, zatiaľ evidujeme 16 

obcí, k čomu je potrebný zápis z krízového štábu, tak ako       

v prípade podania žiadosti vláde SR. Časť prostriedkov by sme 

mohli poskytnúť obciam postihnutým živelnými pohromami.  

Mgr. Ďureje, PhD.: - poďakoval a ocenil tento krok. 

 

 

17. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

- neboli predložené žiadne interpelácie.  

 

 

18. Záver.            

 

p. predseda: - poďakoval prítomným za účasť na dnešnom rokovaní, 

prerokovali sme rôzne body. Posledné tohtoročné zasadnutie 

Zastupiteľstva TSK sa bude konať 22. novembra 2021, Rada 

predsedov sa zíde v pondelok, 8. novembra 2021, komisie budú 

zasadať 2. a 3. novembra 2021. 

Na záver informoval prítomných, že tradičný Deň otvorených dverí 

TSK plánovaný na 1.10.2021 sa po dohode s Regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva v Trenčíe presúva na jar budúceho roka,        

o novom termíne budeme vopred informovať.  

Poďakovaním za účasť dnešné rokovanie ukončil. 
 

 

Trenčín,  11.10.2021 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 

 
 

 I. overovateľ: doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD., v.r. 
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