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Trenčín 8. január 2016 
Na Tri krále s trenčianskym županom 
 
Aj keď tohtoročná zima ešte stále neudrela plnou silou, zimné mesiace so sebou priniesli 
zvýšenú pohotovosť cestmajsterstiev na väčšine územia Slovenska. Sviatok Troch 
kráľov znamenal pre mnoho Slovákov koniec vianočného obdobia. Pre službukonajúcich 
hasičov, policajtov a cestárov bol tento sviatok ďalším dňom, počas ktorého boli 
pripravení na okamžitý zásah.   
 
Trenčiansky župan Jaroslav Baška každoročne počas vianočných sviatkov na Štefana, 
Silvestra aj na Troch kráľov navštevuje jednotlivé cestmajsterstvá v celom Trenčianskom 
kraji, ktoré sú súčasťou organizačnej štruktúry Správy ciest Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, aby preveril ich pripravenosť  na zimnú údržbu ciest. Nevynechá 
ani jednotlivé okresné riaditeľstvá Policajného zboru SR a okresné riaditeľstvá 
Hasičského a záchranného zboru SR. „Myslím si, že sa patrí vyjadriť spolupatričnosť 
všetkým tým, ktorí počas týchto sviatkov v roku pracujú, zaželať im všetko najlepšie, 
pretože to naozaj nemajú jednoduché,“ uviedol trenčiansky župan.  
 

Prvé kroky predsedu TSK počas jeho trojkráľovej návštevy viedli na Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou. 
„Navštívil som aj okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru Slovenskej 
republiky, ktorých stanice sú naozaj veľmi pekne vynovené. Je tam veľa novej techniky, 
ktorá má chrániť životy, zdravie a majetok občanov, ktorí tu v kraji žijú,“ uviedol 
trenčiansky župan a poďakoval Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky za to, že pre 
hasičské a záchranné zbory v Trenčianskom kraji zabezpečilo novú techniku. 
V Bánovciach nad Bebravou župan ďalej navštívil bánovské cestmajsterstvo, aby 
preveril zásoby posypového materiálu a celkovú pripravenosť na zimnú údržbu ciest 
v bánovskom okrese. Zastavil sa aj u policajtov na miestnom Okresnom riaditeľstve 
Policajného zboru SR.  
  
Traja králi na hornej Nitre so županom  
 
Sviatok Troch kráľov už od nepamäti patrí vinšovníkom prechádzajúcim od domu k domu 
s vinšami o zdraví a šťastí. Podobne aj trenčiansky župan Jaroslav Baška na hornej 
Nitre navštívil službukonajúcich hasičov a záchranárov na Okresnom riaditeľstve 
Hasičského a Záchranného zboru (HaZZ) v Partizánskom, Handlovej a Prievidzi. 
Srdečne sa všetkým  poďakoval za ich obetavú prácu a do nového roku 2016 zaželal 
veľa zdravia, šťastia a veľa úspešných zásahov. Spoločne s riaditeľom Okresného 
riaditeľstva HaZZ v Partizánskom Rastislavom Baloghom si prezreli priestory  novo-
zrekonštruovanej hasičskej stanice. Projekt „Rekonštrukcie a prístavby Hasičskej stanice 
v Partizánskom“ bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  
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Jaroslav Baška absolvoval aj prehliadku najväčšej hasičskej stanice v Trenčianskom 
kraji v Prievidzi. V Handlovej si prezrel záchrannú techniku a vozový park hasičov. Všetci 
službukonajúci hasiči boli do 60 sekúnd od ohlásenia požiaru alebo inej nehody 
pripravení k zásahu pri ochrane života, zdravia a majetku občanov Slovenska.  
 
Počas návštev cestmajsterstiev v Partizánskom aj v Prievidzi trenčianskeho župana 
sprevádzal Radovan Karkuš, poverený riadením Správy ciest TSK. Podľa jeho slov, 
tohtoročnú zimnú údržbu na cestách v Trenčianskom kraji zabezpečuje 44 dispečerov a 
176 vodičov jazdiacich na 65 sypačoch a 40 kusoch ďalšej techniky, ktorá sa stará 
o nakladanie a dopĺňanie materiálu. „Musím skonštatovať, že sme veľmi dobre pripravení 
na zimnú údržbu ciest. V tomto roku plánuje Trenčiansky samosprávny kraj cez Správu 
ciest obstarať ďalšiu techniku, ktorá bude pomáhať nielen pri zimnej údržbe, ale budeme 
nakupovať aj techniku, ktorá bude robiť letnú údržbu ciest, ako napríklad kosenie ciest,“ 
uviedol trenčiansky župan po tom, ako navštívil cestmajsterstvo v Prievidzi.   
 
Predposlednou, v poradí desiatou zastávkou bola pohotovostná služba Hlavnej banskej 
záchrannej stanice v Prievidzi, poskytujúca záchranné služby pre 36 organizácií 
v rámci celého Slovenska. Trenčiansky župan si nevie jej umiestnenie predstaviť inde 
ako na hornej Nitre, keďže baníctvo má práve v tejto lokalite dlhodobú tradíciu. 
 „Sú to špičkoví ľudia, ktorí poznajú bane, robia v baniach. Sú to špecialisti lekári a držia 
dispečing 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Chcem im poďakovať za túto 
obetavú prácu,“ uviedol Jaroslav Baška. Desať službukonajúcich banských záchranárov 
prišiel pozdraviť aj Peter Čičmanec, riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza.  
 

O opatreniach zameraných na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky počas vianočných 
sviatkov diskutoval župan s policajtmi na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru 
v Partizánskom aj v Prievidzi.  
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