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Trenčín, 1. jún 2017 
Úrad TSK zaplnili živou vravou a výnimočnou energiou: 130 seniorov z okresu 
Bánovce and Bebravou    

Vo štvrtok 1. júna prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav 

Baška na pôde Úradu TSK dôchodcov, invalidov i členov Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov z okresu Bánovce nad Bebravou.  

Členovia Jednoty dôchodcov, Slovenského zväzu invalidov, Únie žien a Slovenského 

zväzu protifašistických bojovníkov. Spolu okolo 130 ľudí si štvrtkový deň spríjemnilo 

výletom do Trenčína. Ich cieľom sa stal Úrad TSK, kde ich osobne privítal trenčiansky 

župan Jaroslav Baška. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu. Predseda TSK 

prítomných hostí informoval o kompetenciách kraja a tiež o tom, v čom všetkom vie kraj 

svojim obyvateľom pomôcť. Zo všetkých oblastí sa zameral najmä na tie, ktoré sa 

účastníkov výletu týkajú najviac, a to zdravotníctvo, sociálna pomoc a doprava.       

Z oblasti dopravy oboznámil predseda TSK prítomných o rekonštrukciách ciest v okrese 

Bánovce, ale aj v kraji. „Najviac ich zaujímala panelová cesta I/9, ktorú využívajú aj 

obyvatelia okresu Bánovce,“ komentoval trenčiansky župan s tým, že nabudúci rok sa 

zrejme začne s jej rekonštrukciou. V oblasti zdravotníctva bola hlavnou témou lekárska 

služba prvej pomoci. „V žiadnom okresnom meste Trenčianskeho kraja sa nebude rušiť 

pohotovosť pre dospelých a zostane zachovaná,“ oboznámil prítomných župan s 

výsledkami marcového rokovania s ministrom zdravotníctva na pôde Úradu TSK. Župa 

tiež plánuje investovať do troch nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viac ako 

17 miliónov eur.    

Za Úrad TSK sa prijatia zúčastnila poslankyňa Zastupiteľstva TSK a starostka obce 

Uhrovec Zuzana Máčeková a poslankyne Zastupiteľstva TSK Mária Hajšová a Rudolfa 

Novotná.    

Po stretnutí s predsedom TSK si časť prítomných išla vychutnať atmosféru kúpeľného 

mestečka Trenčianske Teplice a druhá časť sa vybrala spoznávať históriu na 

Trenčiansky hrad.  
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