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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa 
 
 

Trenčín, 28. december 2015  
 
Na „Štefana“ trenčiansky župan navštívil tých, čo sviatkujú v práci. Návštevy plánuje 
aj na 31.12.2015 a 6.1.2016.  
 
Návštevy trenčianskeho župana Jaroslava Bašku viedli na stále služby stredísk ciest TSK 
v Púchove, Považskej Bystrici a Ilave, hasičov v Púchove, Považskej Bystrici a Dubnici nad 
Váhom. Štefánska kapustnica na druhý sviatok vianočný zas výborne chutila v CSS 
Chmelinec Púchov s klientmi a zamestnancami, s ktorými pobudol v príjemnej povianočnej 
atmosfére. Všetkým tým, ktorí nemôžu byť na vianočné sviatky so svojimi rodinami poprial 
osobne veľa šťastia v sobotu 26.12. 2015. 

V strediskách správy ciest TSK umožnila zima bez snehu a mrazu, aby priamo v stredisku 
bolo o čosi menej zamestnancov v stálej službe, pričom ostaní mali službu z domu. Správy 
ciest TSK vždy spolupracujú so všetkými záchrannými zložkami a sú nápomocné, keď je 
potrebné zasiahnuť pri čistení ciest po nepredvídaných udalostiach. Cieľom županových 
návštev cestmajsterstiev je skontrolovať, ako je kraj pripravený na údržbu celkovo takmer 
1800 km ciest v správe SC TSK (vrátane ciest 1. triedy, ktoré kraj spravuje pre Slovenskú 
správu ciest).  Župan Jaroslav Baška uviedol: „Zatiaľ sa zima veľmi neukázala, takže 
uvidíme, čo príde po Novom roku“. Ocenil prácu zamestnancov, ktorí poznajú zákutia ciest 
a konštatoval, že technika aj posypový materiál je dobre nachystaný. V Púchove je 
pripravených 1200 ton posypovej soli a 800 ton inertného materiálu a aj napriek zdanlivo 
miernej zime už cestári z Púchova zimnú údržbu začali. Vedúci cestmajsterstva v Púchove 
Jozef Mamis potvrdil, že už minuli 70 ton soli na cestách 1.a 2. triedy a 120 inertného 
materiálu na cesty 3. triedy.   

Správa ciest v Považskej Bystrici je jednou z troch vnútorných organizačných jednotiek so 
strediskom v Považskej Bystrici a Ilave. Stanislav Lališ, námestník riaditeľa SC TSK 
potvrdil pripravenosť mechanizmov a posypového materiálu. V Ilave majú pripravených 
1000 ton posypovej soli a 3000 ton interného materiálu, v Považskej Bystrici 1600 ton soli a 
3500 ton inertného materiálu. Trenčianskeho župana zaujímali aj priestory, ktoré využíva SC 
TSK. Na SC TSK v Považskej Bystrici pracuje dovedna 80 zamestnancov v upravených 
priestoroch, v tomto roku boli nainštalované nové, efektívne kotle na vykurovanie. 
V Považskej Bystrici si dispečer Stanislav Vilín pochvaľoval efektívnosť nastaveného 
systému dispečingu. Nový spôsob vykurovania na správe ciest TSK v Ilava, kde spaľujú  
drevnú štiepku z orezaných konárov popri ceste, je podľa slov dispečerky Magdalény 
Kuzmovej náročnejší na prípravu štiepky, ale samotné vykurovanie je automatické 
a ekologické. Už v zime správa ciest TSK myslí aj na nastávajúce obdobie. Nové kosačkové 
rameno budú môcť využívať na Myjave, o lepšie pokosené okolie ciest sa budú starať 
taktiež moderné mechanizmy v Považskej Bystrici, v Prievidzi a v Trenčíne.  

Centrum sociálnych služieb Chmelinec v Púchove, v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK má 
približne 140 klientov a je v Púchove najväčšie. Elena Behrová, poverená riadením CSS 
Chmelinec a takmer 50-tka klientov zariadenia privítala trenčianskeho župana krátkym 
hudobným vystúpením v podaní CVČ Púchov. Župan prejavil presvedčenie, že je o klientov 
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dobre postarané. „Nie každý môže oslavovať sviatky s rodinou, preto sme radi, že ste tu 
našli svoj domov“, uviedol v úvode stretnutia Jaroslav Baška a poprial klientom, aby  aj 
v roku 2016 našli pomocnú ruku vtedy, keď ju budú potrebovať. Viacerí klienti a zamestnanci 
využili priestor na rozhovory so županom. Prácu ošetrovateliek považuje župan za veľmi 
náročnú a nedocenenú. Preto už v budúcom roku kraj na poskytovanie sociálnych služieb 
vo svojich zariadeniach rozpočtuje viac prostriedkov o takmer 3,7 mil. Eur, v ktorých počíta 
so zvýšením tarifných platov zamestnancov o 4 % a vo všetkých zariadeniach poskytujúcich 
sociálne služby aj s nárastom miezd odborných zamestnancov v objeme 15 Eur na jedného 
odborného zamestnanca. V CSS Chmelinec navštívil župan reminiscenčnú miestnosť, ako 
aj miestnosť na tvorivé aktivity. Zaujímavé bolo stretnutie s klientkou centra, ktorá je 
v zariadení už 29 rokov a považuje ho za svoj domov. Nikto by jej neuhádol 83 rokov. 
Možno preto, že ju stále krášlil úsmev.   

Na návštevách Hasičských a záchranných zložiek (HaZZ) v Púchove a Považskej 
Bystrici župana sprevádzal riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ  v Považskej Bystrici Zdeno 
Tarabík. Podľa jeho slov bolo počas sviatkov málo výjazdov, zaznamenali jeden v Púchove. 
Hasiči, ako jedna zo záchranárskych zložiek musia zabezpečovať nepretržitý výkon. Ocenil 
preto návštevu župana: „Tak ako po iné roky, myslím, že je to už tretí, resp. štvrtýkrát, prišiel 
navštíviť slúžiacich hasičov aj župan, čo si ceníme, pretože je jeden z mála resp. jediný, 
ktorý príde osobne povzbudiť hasičov pri ich náročnom povolaní“. Poprial hasičom čo 
najmenej výjazdov aby sa vždy vrátili na základňu a pomohli tam, kde je to potrebné. 
Stanica hasičov v Považskej Bystrici prešla rekonštrukciou v rámci fondov EÚ. Po 
vlaňajšej návšteve teda trenčiansky župan porovnával: „Po roku tu bola urobená špičková 
práca, sú tu oveľa lepšie priestory. Chcem poďakovať  aj Ministerstvu vnútra SR za pomoc 
pri rekonštrukcii, čo v budúcnosti určite pomôže pri  záchrane majetku a životov občanov. Je 
tu veľa novej špeciálnej techniky, ktorá je dôležitá pri výjazdoch“, uviedol Jaroslav Baška 
a poprial hasičom úspešné zásahy. Po prvýkrát župan zavítal aj k hasičom do Dubnice nad 
Váhom, kde ho privítal riaditeľ OR HaZZ v Trenčíne Milan Dudák. Hasiči majú tiež 
prerobenú hasičskú stanicu a novú špeciálnu techniku. Župana prekvapili svojou hasičskou 
kronikou, kde im v závere svojej návštevy poprial úspešný nový rok 2016. 

Návštevy trenčianskeho župana budú pokračovať 31.12.2015 v Trenčíne, Novom Meste 
nad Váhom a Myjave, kde navštívi strediská správy ciest, hasičov a pobudne silvestrovský 
čas v CSS Juh Trenčín. Na Troch kráľov 6.1.2016 sa vyberie na hornú Nitru do Bánoviec 
nad Bebravou, Partizánskeho a Prievidze, kde okrem správy ciest a hasičov navštívi aj 
banských záchranárov. 

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
jana.paulinyova@tsk.sk  mobil: 0901908167. 
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