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Trenčín, 7. január 2018 
Výsledok návštev zložiek záchranného systému v Trenčianskom kraji: neustále 

k dispozícii ochrániť život, zdravie a majetok jeho obyvateľov  

V sobotu 6. januára 2018 navštívil trenčiansky župan Jaroslav Baška zložky 

záchranného systému a cestmajsterstvá v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 

a Myjava. Trojkráľovým výjazdom tak uzavrel návštevy cestárov Správy ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), hasičov, záchranárov a policajtov vo 

všetkých 9 okresoch Trenčianskeho kraja.   

Druhý sviatok vianočný, Silvester, Nový rok či Traja králi. Ani cez tieto sviatky nie sú 

všetci ľudia doma so svojimi rodinami. V službe a neustále k dispozícii sú počas nich 

pracovníci zložiek záchranného systému či Správy ciest TSK. Každým rokom si v tomto 

čase predseda TSK nájde čas na návštevu ich jednotlivých stredísk vo všetkých 9 

okresoch Trenčianskeho kraja. Kroky trenčianskeho župana viedli na Troch kráľov na 

hasičské stanice v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom a Myjave, na stredisko 112 

v Trenčíne, na Krajské a Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, na Okresné 

riaditeľstvo Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom a na cestmajsterstvá Správy 

ciest TSK v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom a na Myjave.    

Osobne sa ich príslušníkom prišiel poďakovať a povzbudiť ich v náročnej psychickej 

i fyzickej práci, ktorú za účelom ochrany života, zdravia a majetku občanov 

Trenčianskeho kraja vykonávajú 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. 

„Každoročnou sviatočnou návštevou hasičov, policajtov či cestárov Správy ciest im 

chcem poďakovať za to, akým spôsobom počas celého roka robia túto náročnú prácu. 

Všetko sú to nebezpečné povolania a ich príslušníci musia byť pripravení zasiahnuť 

v každej minúte či sekunde, keď je to práve potrebné. Chcem im zaželať, nech je pre 

nich všetkých rok 2018 lepším, nech majú čo najmenej výjazdov a samozrejme vždy, 

keď bude potrebný ich výjazd, nech sa skončí s dobrým koncom,“ uviedol trenčiansky 

župan Jaroslav Baška.        
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