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Z á p i s n i c a 
číslo 4/2018 

 
 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

konaného dňa 11.6.2018 v Trenčíne 
 
 

Prítomní: -   9 členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny, 
- zastúpenie TSK: Ing. Briestenský, Ing. Horváth, Ing. Lamačková, Mgr. 

Baláž, Ing. Hilčíková,  Mgr. Rezáková, Ing. Michaličková, Ing. Nováková 
- prizvaní hostia: Mgr. Gerlici,  PhDr. Frývaldská  

 
P r o g r a m : 
 
1. Otvorenie 
 
2. Kontrola stanovísk 
 
3. Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.       
     

a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom 
"Generácia 3.0 prechádza cez hranice". 
 

b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s názvom 
"K vede krok za krokom". 
 
4. Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2017. 
 
5. Informatívne správy – materiál bude zverejnený v Knižnici poslancov. 
    

a) Informatívna správa o projekte "Hokejová akadémia". 
 

b) Informatívna správa o projekte "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu 
pre oblasť dizajnu". 
 

c) Informatívna správa o projekte "Akčný plán transformácie hornej Nitry".   
 
6. Rôzne  
 
7. Záver 
 
 
K bodu 1: 
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK (ďalej len 
„komisia“) otvorila a viedla predsedníčka komisie, ktorá v úvode privítala prítomných 
členov komisie a zástupcov TSK, oboznámila ich s programom zasadnutia zároveň 
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vyzvala prítomných na predloženie návrhov na doplnenie alebo zmenu programu. Nikto 
z prítomných nemal k programu pripomienky a  tak bol program odhlasovaný 
v navrhovanom znení.  
 
K bodu 2: 
Všetky stanoviská boli Zastupiteľstvom TSK prijaté v znení, ako odporučila komisia. 
 
 
K bodu 4: 
Predsedníčka komisie vyzvala Mgr. Gerliciho a PhDr. Frývaldskú k uvedeniu materiálu: 
„Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2017“ Stručne oboznámili o aktivitách 
KOCR Trenčín región. V skratke predstavili Turistický portál kraja, ktorý poskytuje všetky 
informácie týkajúce sa ubytovania/ubytovacích služieb v kraji. Na portáli sa nachádza 
interaktívna mapa kde sú vyznačené cyklotrasy. KOCR prezentuje kraj na veľtrhoch 
a výstavách. KOCR  vydáva aj dvojmesačník, ktorý vychádza v náklade 110 tis ks. 
Noviny majú vysokú čitateľnosť, o čom svedčí aj spätná väzba zo strany čitateľov. 
Dvojmesačník bol ocenený v kategórii „podnikové médium roka“.  KOCR  má  aktivity aj 
na sociálnych sieťach – boli natočené 4 nové videá. Predsedníčka komisie dala po 
ukončení diskusie hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:8, proti:0, zdržali 
sa:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál Zastupiteľstvu TSK brať na 
vedomie. 
 
 
K bodu 3: 
Ing. Máčeková odovzdala slovo Ing. Lamačkovej, ktorá predstavila materiál „Návrhy 
projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných fondov.  
 
  
a) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s 
názvom "Generácia 3.0 prechádza cez hranice". 
 
Vedúci partner: Stredná odborná škola I. Krasku 491, Púchov  
Hlavný cezhraničný partner: Stredná odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na oboch školách formou 
nového rovesníckeho vzdelávania s využitím moderných hravých technológií. Zámerom 
projektu je zapojiť do spoločných aktivít ako kľúčových hráčov "Generáciu 3.0 = malí i 
veľkí, mladí i starí". Počas tvorivých aktivít sa budú žiaci oboch škôl s pedagógom 
navzájom učiť a spoločne riešiť zadané úlohy. Počas realizácie projektu bude 
financovaných 6 spoločných stretnutí a na záver spoločná konferencia. Cieľové skupiny 
sú žiaci a učitelia. 
     
Celkové náklady partnera:            20 000,00  EUR 
Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):         19 000,00 EUR 
Spolufinancovanie vo výške 5%:                          1 000,00 EUR 
 
 
b) Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Fondu malých projektov z Programu Interreg V-A SK-CZ 2014 - 2020 s 
názvom "K vede krok za krokom"“ 
 
Vedúci partner: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 
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Hlavný cezhraničný partner: Gymnázium Valašské Klobouky 
Projekt je zameraný na inováciu vzdelávania v strednom školstve v cezhraničnom 
regióne v oblasti prírodných a technických vied a vytváranie partnerstiev s priemyselnou 
a podnikateľskou sférou a vysokými školami. Cieľom projektu je nadobudnutie 
praktických zručností žiakov gymnázií realizáciou spoločných odborných fyzikálnych 
pokusov, laboratórnych cvičení podporovaných PC a poskytnutie podnetov pre učiteľov a 
žiakov   v podobe uskutočnenia odborných exkurzií. V projekte bude nadviazaná 
spolupráca s organizáciami z priemyslu, podnikania a s vysokými školami s cieľom 
výmeny informácií a skvalitnenia kariérneho poradenstva. 
 
 
Celkové náklady partnera:            20 000,00  EUR 
Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):         19 000,00 EUR 
Spolufinancovanie vo výške 5%:                          1 000,00 EUR 
 
Prítomní členovia komisie nemali k predkladanému materiálu otázky. Predsedníčka 
komisie dala po ukončení diskusie hlasovať, ktoré dopadlo nasledovne: Za schválenie:8., 
proti:0 , zdržali sa:0, nehlasoval:0. Na základe hlasovania komisia odporúča materiál 
Zastupiteľstvu TSK schváliť. 
 

 

K bodu 5: 
Ing. Lamačková oboznámila s obsahom materiálu „Informatívna správa o projekte 
„Hokejová akadémia““  Aktuálny stav prípravy projektu: Budovanie infraštruktúry. Bola 
vypracovaná architektonická štúdia pre definovanie možností umiestnenia hokejovej haly 
v priestore kampusu medzi budovami Strednej umeleckej školy, Strednej odbornej školy 
stavebnej E. Belluša a Školským internátom. Hokejová hala počíta s umiestnením hlavnej 
ľadovej plochy o rozlohe 1 793 m2 vrátane tribúny pre cca 350 divákov a malej ľadovej 
plochy o veľkosti jednej hracej tretiny s rozlohou 780 m2. Predpokladaný rozpočet 
projektu: stavebné práce vrátane technológií pre ľadové plochy je 6 mil. eur bez DPH. 
Prevádzkové náklady hokejovej haly 10 tis. Eur/mesiac. Prevádzkové náklady zahŕňajú 
náklady na mzdy vrátane odvodov, energie na prevádzku budovy a ľadových plôch a 
bežnú údržbu. V optimálnom prípade realizácia projektu bude ukončená v 09/2019, kedy 
má prebehnúť transformácia na športovú školu. RNDr. Ing. Mikuláš z realizačnej firmy 
pomocou prezentačného videa oboznámil prítomných členov komisie s celým projektom. 
Ing. Máčeková následne odovzdala slovo Richardovi Plavlikovskému, ktorý prezentoval 
Slovenský zväz ľadového hokeja. Stručne popísal aktuálny stav ľadového hokeja            
na Slovensku, poznamenal, že koncept by mal priniesť výstup a pomáhať spoločnosti 
naštartovať výchovný proces mládeže v oblasti športu. SZĽH momentálne hľadá 
partnerov na spoluprácu, s TSK už podpísali memorandum o spolupráci. Začali 
spoluprácu aj s mestami, kde sú potrebné systémové zmeny. Poznamenal, že tento 
projekt by mali postupne „kopírovať“ aj ostatné kraje, okrem TSK ani jeden kraj nemá 
zatiaľ rozpracovaný koncept. Ing. Máčeková: SZĽH bude vystupovať ako projektový 
partner? Ing. Lamačková spresnila, že nejedná sa  o  klasický eurofondový projekt, t. j.  
nie sú dané záväzné podmienky čo sa týka partnerstiev. V rámci diskusie sa              
PhDr. Škultéty dopytoval na externé zdroje financovania projektu a štádium, v akom sa 
nachádzajú. Poznamenal, že investícia môže byť kombináciou zdrojov SZĽH, 
súkromných subjektov a/alebo vlády. Ing. Lamačková doplnila, že na základe 
kvalifikovaného odhadu nákladov môžu začať rokovania o plánovanú investíciu.        
PhDr. Škultéty sa informoval, keďže ide o  pilotný projekt ktorý má fungovať v každom 
kraji, aká je predstava SZĽH o fungovaní takéhoto systému? Pavlikovský zdôrazňoval, že 
SZĽH chceme pomôcť mestám v Trenčianskom kraji, aby športová mládež bola 
pripravená na medzinárodnej úrovni zároveň dodal, že hlavným cieľom je aby deti do 15 
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rokov mali rovnaké podmienky a aby ostali doma. Od 15 rokov treba dať priestor tým 
najlepším, realizácia projektu odľahčí rodiny žiakov aj finančne. Cieľom v strednodobom 
horizonte je aby všetky kraje uvažovali so zriadením hokejovej akadémie. Hala by mala 
poskytovať okrem športu aj internát, veľký priestor pre mladé rodiny s deťmi, ostatné 
služby a programy aj pre obyvateľov mesta/Zámostia. Ide o pilotný projekt ktorý má byť 
príkladom pre ostatné kraje. Ďalej informoval členov komisie, že SZĽH dostal  pozvánku 
na Konferenciu stratégie mládeže, ktorá sa bude konať dňa 22.6.2018. Od septembra 
2018 sa stane členom medzirezortnej skupiny pre riadenie mládeže. Od 1. septembra 
začínajú spoluprácu s mestami a od septembra 2019 plánujú začať spoluprácu aj 
s krajmi. Ing. Horváth ocenil myšlienku projektu, vytvoriť viac možností pre deti  Dodal 
však, že nepochopil participáciu SZĽH na tomto projekte a poprosil aby sa SZĽH podieľal  
viac. Vyjadril obavu, čo sa týka prevádzky Hokejovej akadémie. Pavlikovský spresnil, že 
prevádzkové náklady na športovú časť neboli ešte presne vyčíslené, všetky informácie 
budú súčasťou súhrnnej správy. Ing. Hilčíková dodala, že TSK má písomné vyjadrenie  
od SZĽH, že sa budú podieľať na športových nákladoch. Mgr. Ďureje sa opýta,l či 
Hokejová akadémia nebude konkurenciou hokejového štadiónu v meste? Pavlikovský 
ozrejmil, že   jeden štadión v meste je verejný, druhý súkromný . Verejný štadión využíva 
športový klub - Dukla Trenčín. Gáboríkov štadión je skôr komerčný projekt. Hokejová 
akadémia má prednostne slúžiť pre verejnosť.  PhDr. Škultéty poznamenal, že 
transformačný proces je naplánovaný na roky 2019/2020. Ing. Hilčíková dodala, že 
transformácia športového gymnázia má prebehnúť od 1. januára 2019, od septembra 
2019 žiaci  budú mať možnosť študovať aj odbor športový manažment a IT odbor. PhDr. 
Škultéty ďalej sa dopytoval, či transformácia prebehne v rámci aktuálnej kapacity alebo 
budú otvárať špeciálnu triedu. Ing. Hilčíková dodala, že pôjde o navýšenie o 1 triedu. 
Žiakov podľa plánov majú prijímať od septembra 2019.  
 
 
Ing. Lamačková predstavila členom komisie materiál „Informatívna správa o projekte 
"Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre oblasť dizajnu". 
 
Predpokladaný maximálny rozpočet projektu: 22 000 000 Eur, z toho nenávratný finančný 
príspevok vo výške 95%, spolufinancovanie TSK vo výške 5% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu. Minimálne 50% celkových oprávnených výdavkov projektu musí byť 
rozpočtovaných pre neinvestičné aktivity. Hlavným cieľom projektu je propagácia a 
vytváranie funkčného systému kreativity v regióne, podpora spolupráce medzi 
jednotlivými subjektmi kultúrneho a kreatívneho priemyslu, podpora zamestnanosti v tejto 
oblasti, jej podielu na tvorbe HDP a v neposlednom rade zabraňovanie úniku kreatívneho 
talentu z regiónu. Partnermi TSK pri príprave projektu sú najmä Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Mesto Trenčín. Cieľovými skupinami podpory budú 
fyzické osoby (nepodnikatelia aj podnikatelia), malé a stredné podniky, verejný sektor, 
mimovládne organizácie. Pre realizáciu projektu je nevyhnutná infraštruktúra, teda 
budova, ktorá musí spĺňať nasledovné podmienky: 
 
• Verejná budova výlučne na území krajského mesta 
• Podlahová plocha minimálne 2 000 m2 
• Dopravná dostupnosť verejnou osobnou dopravou, individuálnou dopravou 
• Dostatočné bezplatné parkovanie patriace k budove 
• Nepretržitá prevádzka vrátane spoločenských akcií 
• Existujúca infraštruktúra (nie nová výstavba) s cieľom revitalizácie (brownfields) 
 
Žiadateľom projektu môže byť len vlastník infraštruktúry, ktorý musí byť subjektom 
verejnej správy alebo samosprávy. Trenčiansky samosprávny kraj nevlastní 
zodpovedajúcu nehnuteľnosť. 
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Mesto Trenčín pôvodne ponúklo ako vhodné dva objekty: kino Hviezda a Kultúrne 
stredisko Stred (Dlhé Hony). Vzhľadom k mnohým nevyhovujúcim podmienkam výzvy 
svoj úmysel odvolalo. Podstatnú úlohu v príprave projektu zohrala budova Posádkového 
klubu Trenčín, bývalého Okruhového domu armády. TSK vyvolal rokovania                      
s Ministerstvom financií SR, následne s Ministerstvom obrany SR ako správcom budovy 
a Ozbrojenými silami SR ako užívateľom budovy. Rokovania však boli neúspešné.  
 
TSK následne pristúpil k analýze vhodných budov na území krajského mesta                   
v súkromnom vlastníctve. Prebehli rokovania s vlastníkmi nasledovných nehnuteľností: 
• Bývalá OZETA a.s. – vlastník ponúkol na odpredaj objekt bývalej kotolne. Budova 
spĺňa viaceré podmienky, vzhľadom na vysokú predajnú cenu (takmer 1,2 mil. eur) a 
veľmi zlý technický stav budovy však nie je v tomto objekte projekt realizovateľný. 
• EXPO CENTER Trenčín a.s. – pre potreby projektu bol vytipovaný pavilón na 
okraji komplexu, kde by bolo možné vybudovanie samostatného vstupu a oddelenia 
prevádzky od existujúcej činnosti, vlastník však neprejavil záujem o odpredaj budovy. 
• KARA Trenčín s.r.o. – k dispozícii štvorpodlažný objekt s výmerou viac ako 9 000 
m2. Pre potreby projektu je to nadmerná plocha, čiastočné odkúpenie objektu 
neprichádza do úvahy, 
• MERINA a.s. – vlastník ponúkol na odpredaj tri objekty, pre potreby projektu z nich 
najviac vyhovuje budova bývalej Farbiarne. Objekt s disponibilnou podlahovou plochou 
takmer 4 000 m2, okolitým pozemkom o výmere cca 1 800 m2, v dobrom technickom 
stave. Požadovaná predajná cena je 490 tisíc eur vrátane pozemku. 
 
Odhadované náklady na rekonštrukciu sú vo výške 5,6 milióna eur vrátane DPH. 
Vnútorné vybavenie, technologické vybavenie pre kreatívcov a pre zázemie centra má 
odhadované náklady vo výške takmer 8 miliónov eur, čo je však model, ktorý je tzv. 
ideálny a obsahuje vysoko nadštandardné vybavenie jednotlivých pracovísk. Optimálne 
náklady by sa mali pohybovať zhruba na polovici tejto sumy. 
Neinvestičné výdavky projektu (vzdelávanie a ostatné aktivity pre kreatívcov) sa musia 
pohybovať na úrovni minimálne rovnakej ako investičné náklady. 
 
Projekty, ktoré budú v KKC realizované a pre ktoré je plánovaný nákup technológií a 
ostatného vybavenia: 
• FabLab: 
o Pokročilé obrábanie, vyrezávanie a povrchová finalizácia plastov a prírodných 
materiálov.   
o Dielňa pre úžitkové umenie - keramické a kovové materiály. 
o Maloformátové remeselné a umelecké obrábanie kovov. 
o Veľkoformátová tlač, vyrezávanie a gravírovanie materiálov.  
• Coworking 
• Výstavná galéria a multifunkčná sála 
• Ateliér 
• Nahrávacie a zvukové štúdio 
• Fotografické a multimediálne štúdio 
• Vzdelávanie 
 
Pre úspešné predloženie projektového zámeru a žiadosti o NFP je potrebné čo najskôr 
riešiť majetkovo-právne vzťahy k budove. Je potrebné spracovanie dokumentácie        
pre stavebné povolenie. Nasledovať bude ukončenie spracovania štúdie realizovateľnosti 
a po vyhlásení výziev predloženie projektového zámeru a žiadosti o NFP. SO je 
Ministerstvo kultúry, plánovaný termín predloženia projektových zámerov je september 
2018. V rámci diskusie Ing. Máčeková vyslovila obavu, čo sa týka zabezpečenia 
udržateľnosti projektu. Problémom je, že dodnes nebol spracovaný podrobný manuál. 
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Podiel 50% mäkkých aktivít je nereálne, treba pripomienkovať. Ing. Randziaková sa 
zaujímala, či je vlastne záujem zo strany umelcov. Ing. Lamačková vysvetlila že nejedná 
sa len o umelcov, ale o širšiu skupinu ľudí. PhDr, Škultéty sa dopytoval                          
na spolufinancovanie, či umelci vedia koľko dokumentov musia predložiť, nárazovo bude 
veľa subjektov. Ing. Lamačková ozrejmila postup,  dodala, že TSK vytvorí infraštruktúru,   
budúci užívatelia budú potrebovať len živnostenský list. PhDr. Škultéty sa ďalej 
informoval, či dizajnér/umelec bude tam mať priestor, aby mohli robiť svoju aktivitu.     
Ing. Lamačková upresnila, že v priestoroch už bude vybavenie, ktoré môžu kreatívci 
využívať. V budove bude aj priestor na komerčné využitie. 
 
 
Ing. Lamačková následne oboznámila členov komisie s obsahom materiálu 
„Informatívna správa o projekte "Akčný plán transformácie hornej Nitry"“ 
 
Región hornej Nitry je jedným z pilotných regiónov, ktoré vybrala Európska komisia  
pre transformáciu na prechod od uhlia. Horná Nitra je súčasťou platformy, ktorú vytvorila 
EK spoločne s uhoľnými regiónmi v Nemecku, Poľsku a Grécku. 
 
Hlavnou úlohou pri príprave transformácie je momentálne vypracovanie akčného plánu, 
ktorý bude definovať kroky, potrebné k postupnej reštrukturalizácii hospodárstva regiónu 
tak, aby boli vytvorené nové pracovné príležitosti a etablovali sa iné hospodárske 
odvetvia, ktoré budú v regióne udržateľné. 
 
Ide o dlhodobý proces, ktorý má zabezpečiť postupný a plynulý prechod na hospodárstvo 
bez uhlia. Príprava AP hornej Nitry prebieha v gescii Úradu podpredsedu vlády SR       
pre investície a informatizáciu, sekcie Centrálny koordinačný orgán. Na úrovni CKO bola 
vytvorená pracovná skupina. Súbežne s aktivitami pracovnej skupiny prebieha 
komunikácia s SRSS (Structural Reforms Support Services) pri EK, ktorá poskytne 
nezávislých expertov pre prípravu akčného plánu. TSK vystupuje aktuálne v úlohe 
koordinátora zberu projektových zámerov, ktorých úlohou je definovanie potrieb a návrh 
riešení pre transformáciu regiónu. K 31.5.2018 bolo zozbieraných 88 projektových 
zámerov v celkovej hodnote 1 228 963 214,92 eur. 
K dnešnému dňu neboli predložené projektové zámery z národnej úrovne: dopravná 
infraštruktúra (R2, R8, železnica), energetická infraštruktúra po prechode od uhlia, 
zahraniční investori a zamestnávatelia. Projektové zámery na TSK doručili miestne 
samosprávy, ZMO, mimovládne organizácie, podnikatelia. Zoznam projektových zámerov 
s vyjadrením k ich pripravenosti k realizácii bol odoslaný na jednotlivé riadiace orgány. V 
dňoch 3.-.4.7.2018 je plánované verejné predstavenie projektových zámerov v skupinách 
podľa prioritných oblastí a diskusia k nim.  
V dňoch 12.-13.7.2018 sa uskutoční stretnutie Platformy v Bruseli, ktorého sa zúčastnia 
aj zástupcovia TSK a kde bude prezentovaný pokrok v príprave AP. V rámci diskusie 
Mgr. Ďureje sa informoval či pracovné stretnutia budú dostupné je aj pre verejnosť.     
Ing. Lamačková doplnila, že stretnutia budú dostupné aj pre verejnosť. Ing. Randziaková 
dodala, že je členkou pracovnej skupiny, ako regionálny ZMOS pripravili projektové 
zámery (R2 a R8, cyklodoprava, ochrana životného prostredia). 
Ing. Máčeková pripomenula, aby výstupy z rokovaní boli doručené aj členom komisie.  
Ing. Žiak sa pýtal o aký objem peňazí ide a kto bude schvaľovať projekty. Ing. Lamačková 
uviedla, že tieto otázky sú veľmi konkrétne, momentálne projekty sa nachádzajú 
v prípravnej fáze. Ing. Takáč doplnil, že niektoré projektové zámery nesúvisia s oblasťou 
baníctva a bude veľmi dôležité vyselektovať vhodné projektové zámery.                       
Ing. Randziaková informovala, že podľa pokynov TSK vyzývali starostov, podnikateľov, 
aby podali všetky projektové zámery, ktoré majú pripravené. Ing. Takáč zdôraznil, že 
treba začať s realizáciou R2 a R8 následne výstavbou II. etapy priemyselného parku 
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v Prievidzi. Mgr. Ďureje upozornil, že peniaze nie sú pripravené len pre Prievidzu. Pýtal 
sa na vhodnosť predložených projektových zámerov. Ing. Lamačková upozornila, že ide   
o  prípravu transformácie regiónu. 
    
 
K bodu 6:  
- 
 
 
K bodu 7:  
Zasadnutie komisie ukončila  predsedníčka  komisie, ktorá poďakovala všetkým 
prítomným za účasť a konštruktívne prerokovanie jednotlivých pracovných materiálov. 
 
 
 
 
 
         Ing. Zuzana Máčeková, v.r. 

                    predsedníčka 
              Komisie regionálneho rozvoja    

               a cestovného ruchu 
 

 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 19.6.2018  
Zapísala: Ing. Šarlota Nováková, tajomníčka komisie RRaCR 


