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        Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            
     

 

Trenčín, 10. august 2015  
Trenčiansky župan sa osobne stretol s 13 primátormi a starostami kopaničiarskeho 
regiónu  
 

Rekonštrukcia cestných komunikácií, Vážska cyklotrasa, ale aj investície do školstva či nultá 
tarifa. Aj to boli témy, ktoré rezonovali v rozhovoroch medzi trenčianskym županom 
Jaroslavom Baškom a vedením 13 miest a obcí kopaničiarskeho regiónu. Po okrese Nové 
Mesto nad Váhom a okrese Myjava predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
počas uplynulého víkendu na bicykli najazdil viac ako 110 kilometrov. V sprievode vicežupana 
Richarda Takáča, poslancov NR SR Dušana Bublavého a Vladislava Petráša a Petra Pilka 
z odboru SO/RO Úradu TSK sa trenčiansky župan okrem vedenia obcí stretol napr. aj so 
zástupcami Jednoty dôchodcov na Slovensku, Únie žien či dobrovoľných hasičov, ale aj 
s Henrichom Gašparíkom, povereným riadením NsP Myjava.  
 

Tému realizácie projektu Vážskej cyklotrasy otvorili verejní činitelia hneď na svojej prvej 
zastávke - na Mestskom úrade v Novom Meste nad Váhom, kde cyklistickú výpravu privítal 
jeho primátor a zároveň podpredseda TSK, Jozef Trstenský. Vážska cyklomagistrála by aj 
pre Novomešťanov mala byť nielen bezpečným a atraktívnym miestom na cyklistiku, ale aj 
jednou z dopravných tepien pri dochádzaní za prácou. „Tento projekt je dlhodobo očakávaný. 
Osobne vítam túto aktivitu TSK a predsedu Jaroslava Bašku, ktorý má osobnú záštitu nad 
budovaním cyklotrás na území TSK a som rád, že v tomto projekte je zahrnutá napr. aj Zelená 
voda,“ prezradil svoje stanovisko Jozef Trstenský.  
 

Najčastejšie sa skloňovala cestná infraštruktúra  
Až 18% zo všetkých ciest II. a III. triedy v správe TSK sa nachádza v okrese Myjava. Minulý 
rok bolo na ich opravu určených až 400 tisíc €. Kľúčovou témou cestná infraštruktúra v kraji 
slivkových samôt ostáva aj naďalej. O plánoch a zámeroch TSK v tomto smere trenčiansky 
župan informoval nielen v Lubine, Starej Turej a na Myjave, ale aj v ostaných obciach, ktoré 
navštívil. „Už minulý rok sme dali do okresu Myjava najväčší podiel finančných prostriedkov na 
opravy ciest. V novom programovacom období chceme z eurofondov, či už z Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) alebo prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, 
kompletne zrekonštruovať hlavné cesty. Čiže cestu II. triedy od Nového Mesta nad Váhom cez 
Starú Turú až na Myjavu a cestu z Brezovej pod Bradlom smerom na Myjavu, Vrbovce 
a štátnu hranicu,“ povedal predseda TSK a dodal: „Verím, že sa myjavské kopanice konečne 
dočkajú kvalitnej prístupovej cesty k diaľnici a opravy viacerých úsekov, ktoré treba 
zrekonštruovať.“ 
 

V súvislosti s témou cestných komunikácii debata odbočila aj smerom k ich zimnej a letnej 
údržbe. Trenčianskeho župana zaujímala najmä spokojnosť starostov kopaničiarskych obcí 
s výkonom údržby, ktorá zohráva v tomto regióne významnú úlohu.  
 

Podpora regiónu 
Zastávku v meste Stará Turá cyklisti využili aj na krátku návštevu jarmoku s názvom Remeslá 
našich predkov. Odtiaľ sa však presunuli po náročnom kopcovitom teréne o 13 kilometrov 
ďalej – do obce Jablonka. Podobne ako v Lubine, tak aj v Jablonke predseda TSK vyzval 
zástupcov obcí, aby  budúci rok požiadali o finančný príspevok z dotačného systému TSK. Ten 
by mal v obci Lubina smerovať na úpravu pamätníku SNP na vrchu Roh a v Jablonke zas na 
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podujatie s názvom Jablonkové kumštovanie. Finančným príspevkom však predseda TSK 
plánuje podporiť aj mnohé ďalšie obce myjavských kopaníc.  
 

Tému rekonštrukcie cestných komunikácií v tomto regióne župní cyklisti opäť otvorili 
v Polianke. Starosta Dušan Mockovčiak sa na predsedu TSK obrátil s podnetom na opravu 
cesty z obce Priepasné do Polianky. Trenčiansky župan informoval, že už v priebehu tohto 
mesiaca bude významná časť tejto cesty zrekonštruovaná, a to konkrétne na úseku Priepasné 
– Minárčiny v dĺžke 1,8 km.  
 

Symbolicky na začiatku obce župných jazdcov na bicykli privítal starosta obce Priepasné, 
Peter Czere. Tu si medzi prítomnými okrem iného našla miesto aj téma rozvoja cestovného 
ruchu a cezhraničnej spolupráce. TSK tento rok vyčlenil na základe podpísaného memoranda 
pre Slovenský cykloklub a Klub slovenských turistov 20 000€ na obnovu a osadenie nového 
značenia cyklistických a turistických trás. Jaroslav Baška okrem toho vyjadril podporu 
opätovnému získaniu štatútu pre fungujúce miestne akčné skupiny (MAS) pôsobiace na území 
TSK. V tejto časti kraja ide o MAS Kopaničiarsky región, v ktorej je združených 26 obcí. 
Vďaka jej existencii do rozpočtu obce Priepasné pribudlo až 40 000€ na jej ďalší rozvoj.  
 

Po odchode z Priepasného čakalo na cyklistov náročné stúpanie. Aj napriek tropickému 
letnému počasiu nevynechali ani návštevu Mohyly gen. M. R. Štefánika na vrchu Bradlo 
a odtiaľ pokračovali takmer 10 kilometrov nemenej prudkým stúpaním do obce Bukovec. Jeho 
starostku Marcelu Paveskovú trenčiansky župan Jaroslav Baška potešil súhlasom so 
zaradením cesty na trase Bukovec – Bašnárovci do plánu opráv ciest na rok 2017. V Brezovej 
pod Bradlom župan pripomenul nulté tarifné pásmo, platné od 1. augusta 2015. To v úseku 
do 2 kilometrov nahrádza MHD a cestujúcim umožňuje cestovať až o 33% lacnejšie ako 
doteraz.  
 

Neobišli ani rodný dom M. R. Štefánika 
Poslednou piatkovou zastávkou cyklistov z Trenčianskej župy bola obec Košariská. Tú 
výprava navštívila aj s cieľom uctiť si pamiatku gen. M. R. Štefánika, ku ktorého rodnému 
domu predseda TSK symbolicky položil veniec a zároveň si obzrel vynovenú expozíciu v jeho 
interiéri. „Som rád, že po pár dňoch, keď sme si pripomínali 135. výročie narodenia gen. M. R. 
Štefánika, sme si mohli aj my za Úrad TSK a všetkých zamestnancov uctiť pamiatku tohto 
významného človeka,“ skonštatoval trenčiansky župan. Ani v Košariskách sa prítomní nevyhli 
téme rekonštrukcie ciest, v tomto prípade v úseku Brezová pod Bradlom – Košariská.  
 

Cyklistika po kopaničiarskom regióne v sobotu pokračovala návštevou obce Chvojnica, ktorá 
je len kúsok vzdialená od hraníc s Českou republikou, ale aj Trnavským samosprávnym 
krajom (TTSK). Práve cesta vedúca smerom na Javorec po hranicu s TTSK by sa vďaka 
debate s trenčianskym županom mohla taktiež rekonštruovať. V obci Vrbovce sa na predsedu 
TSK obrátili so žiadosťou o pomoc s chýbajúcou technikou v stredisku Správy ciest TSK na 
Myjave. Už tento rok by tak mala na Myjave pribudnúť nová žacia technika.   
 

Po náročnom presune 17% stúpaním cez vrch Poľana cyklisti dorazili na Myjavu. Na 
Mestskom úrade sa za účasti primátora Pavla Halabrína  skloňovala najmä otázka školstva 
a zdravotníctva. „Už dlhšiu dobu myjavská nemocnica stagnovala, preto sme dohodou 
pristúpili k zmenám vo vedení. Riadením nemocnice som poveril primára gynekologicko-
pôrodníckeho oddelenia, Henricha Gašparíka a očakávam, že nemocnica naberie druhý dych,“ 
vysvetlil zmeny v nemocnici župan a dodal, že nemocnica by už od októbra mohla 
prevádzkovať svoju vlastnú verejnú lekáreň.  
 

http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/trenciansky-samospravny-kraj/tlacove-spravy/2015/v-trencianskom-samospravnom-kraji-sa-oplati-cestovat-primestskou-autobusovou-dopravou-aj-jednu-zastavku.html?page_id=258507
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Trenčiansky župan informoval aj o situácii na myjavských stredných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK: „Minulý rok sa nám podarilo ušetriť veľa finančných prostriedkov – až 4,5 
milióna €. Takmer všetky investujeme do stredného školstva, vrátane dvoch škôl, ktoré máme 
na Myjave. Je to myjavské gymnázium, na ktorom budeme vymieňať okná a zatepľovať. 
Potrebujeme dokončiť aj projekt z eurofondov na SPŠ Myjava, preto sme sa rozhodli, že 
niektoré veci, ktoré neboli v rozpočte projektu, dokončí TSK zo svojho rozpočtu.“  
 

V súvislosti s aktuálnou témou rozvoja cestovného ruchu na myjavských kopaniciach predseda 
nezabudol zástupcom miest a obcí pripomenúť vznik krajskej organizácie cestovného ruchu 
Trenčín región. V nej sú združené tri oblastné organizácie cestovného ruchu: Región horné 
Považie, Región horná Nitra - Bojnice a Trenčianske Teplice. Jaroslav Baška by zároveň 
privítal vznik oblastnej organizácie aj v tomto regióne, ktorá by mohla pre kopanice znamenať 
vyšší prílev turistov.   
 

Cyklisti videli aj tradičnú žatvu 
Počas návštevy Myjavy sa športovci zastavili tiež v časti Turá Lúka, aby si počas dožinkových 
slávností na vlastné oči pozreli priebeh tradičnej žatvy. „Je to tradícia, ktorú naši starí otcovia 
a staré matere dodržiavali a my by sme ju tiež mali zachovávať pre mladšie generácie. Som 
veľmi rád, že TSK mohol tento rok podporiť toto podujatie aj finančne,“ uviedol Jaroslav 
Baška.  
 

Obec Kostolné bola predposledným stanovišťom kopaničiarskej cyklistickej návštevy. Aj tu sa 
opäť debatovalo o nevyhnutnej rekonštrukcii ciest v správe TSK, tentokrát na úseku Kostolné 
– Krajné. Aj tento úsek by sa mal v roku 2017 zaradiť do plánu opráv.  
 

Športovci na dvoch kolesách návštevu Myjavska zavŕšili na jubilejnom 30. ročníku 
Staroturanského triatlonu. Predseda TSK Jaroslav Baška v cyklistickom drese na Dubníku 
symbolicky ocenil  víťaza spomedzi mužov a víťazku v ženskej skupine a cenu venoval aj 
víťazovi špeciálnej kategórie. Všetci mali za sebou 750 m plávania, 20 km bicyklovania a 5-
kilometrový beh. Bodkou za cyklistickým víkendom bolo otvorenie rodinného pivovaru 
a pálenice v Starej Turej, na ktorom predseda TSK prestrihol pásku a jeho majiteľom zaželal 
mnoho spokojných zákazníkov, medzi nimi aj domácich či zahraničných turistov, ktorí TSK 
navštívia.  
 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
veronika.rezakova@tsk.sk , tel.: +421/ 32/ 65 55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 


