
Z á p i s n i c a   

zo slávnostného XI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 26. 10. 2018 

 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

 

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 

 

1. Úvodné slovo starostky obce Košariská - Mgr. Anny  

   Abramovičovej. 

     Vystúpenie hudobného zoskupenia Zvonkohra Košariská- 

     Priepasné.  

2. Hymna Slovenskej republiky.  
3. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a programu  
   rokovania.          

          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

4. Slávnostný príhovor predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
   kraja Ing. Jaroslava Bašku. 

5. Návrh na prijatie Deklarácie Zastupiteľstva TSK k 100.  
   výročiu vzniku ČSR.  

          Predkladá: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

6. Slávnostný akt položenia venca k pamätnej tabuli Múzea  
   M. R. Štefánika. 

7. Záver. 

 

R o k o v a n i e: 

  

1. Úvodné slovo starostky obce Košariská - Mgr. Anny 

   Abramovičovej.           

 

   Mgr. Abramovičová: - srdečne privítala všetkých prítomných  

   na pôde kopaničiarskeho kraja, i v mene spoločnosti a spolku  

   rodákov M. R. Štefánika, pri príležitosti prvého slávnostného  

   zasadnutia Zastupiteľstva TSK, v malej obci Košariská, rodisku  

   M. R. Štefánika, pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko- 

   slovenskej republiky. Sme poctení, že výber miesta rokovania  

   ovplyvnil silný historický potenciál kopaničiarskeho kraja.  

   Práve Kopaničiari sa nebáli pridať k revolučným myšlienkam  

   rokov 1848-1849, ktorí v boji za práva Slovákov obetovali  

   svoje životy i rodiny. Pri bitke v Košariskách zahnali  

   Košarišťania maďarskú gardu ďaleko do priesmyku, pred terajší 

   Prašník. Bitky sa zúčastnila aj babka Kubovička, ktorá bola  

   gazdinou u Štefánikovcov a pestúnkou malého Milana Rastislava.  

   Vlastenectvo bolo v rodine Štefánikovcov samozrejmosťou. 

   Na košariskej fare býval prítomný aj Jozef Miloslav Hurban,  

   krstný otec Štefánikovho otca. Tu získal svoje životné vzory  

   M. R. Štefánik, a práve tu začal snívať svoj sen o slobode, čo  

   vyústilo k splneniu jeho životného cieľa – ku vzniku Českoslo- 

   venskej republiky (ČSR), ako prvého spoločného štátu Čechov  

   a Slovákov, ktorej 100. výročie si pripomíname v týchto dňoch.  
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   Vyjadrila želanie, aby sme sa aj v skromných podmienkach  

   obce cítili príjemne, vychutnali si rodinnú atmosféru Košarísk  

   a vlastenecký patriotizmus. Za celú obec popriala prítomným   

   príjemné rokovanie.  

 

 

        V ďalšej časti zasadnutia umocnilo slávnostnú atmosféru  

   Vystúpenie hudobného zoskupenia Zvonkohra Košariská-Priepasné,  

   pod vedením dirigenta p. Vladimíra Húsku.  

 

 

2. Hymna Slovenskej republiky. 

3. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice a programu  

rokovania.            

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

         Dnešné slávnostné XI. zasadnutie Zastupiteľstva  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) otvoril a viedol  

    predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.  

 

        Na úvod privítal všetkých prítomných na dnešnom zasadnutí  

    v malebnej obci Košariská, a zároveň poďakoval pani starostke  

    a poslankyni Zastupiteľstva TSK Mgr. Anne Abramovičovej,  

    za vytvorenie slávnostného prostredia pri tak významnom 100.  

    výročí prvej ČSR, aj v skromných podmienkach obce. Pripomí-      

    name si aj výnimočného človeka slovenského národa, ktorým je  

    generál M. R. Štefánik, a ktorý sa narodil v obci Košariská. 

    Jeho rodný dom je terajšie múzeum, ktoré po dnešnom rokovaní  

    navštívime a položíme spoločne veniec k jeho pamätníku.  

    Poďakoval aj p. podpredsedovi TSK doc. PaedDr. Božikovi,  

    PhD., ktorý prišiel s touto myšlienkou. Kyticou kvetov  

    poďakoval pani starostke Abramovičovej a poďakovanie vyjadril  

    aj ojedinelému hudobnému zoskupeniu Zvonkohra za 3 krásne  

    skladby na úvod nášho rokovania.  

    Ing. Baška: - skonštatoval, že na dnešnom zasadnutí je zo 47 

    poslancov prítomných 29 poslancov, čím je zasadnutie uzná- 

    šania sa schopné a môžeme pristúpiť k rokovaniu. 

    Svoju neúčasť vopred ospravedlnili poslanci: p. Beňová, p. 

    Cíbik, Daňo, Filo, Hemza, Janas, Máčeková, Oulehle, Porub-  

    cová, Steiner, Škultéty, Takáč, Panáček, Dvonč, Procházka,  

    Smatana a p. Šramková, neskôr príde p. poslanec Bagin.  

 

         Pozvánka a materiál boli zaslané poslancom v dostatočnom 

    časovom predstihu a boli zverejnené aj na webovej stránke 

    TSK aj v intranetovej Knižnici poslancov.  

 

    Za overovateľov zápisnice z dnešného XI. zasadnutia boli 

    navrhnutí: I.  overovateľ: Pavel HALABRÍN 

               II. overovateľ: PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ. 

    Za skrutátorov boli určení: Mgr. Veronika Rezáková  

                              a Mgr. Barbora Jánošková.  
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         Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 29 poslancov,  

    čím bolo zasadnutie uznášania sa schopné. 

 

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 28-ZA (p. Trstenský  

    odišiel), Zastupiteľstvo TSK na svojom slávnostnom zasadnutí  

    dňa 26.10.2018 prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov  

    zápisnice podľa predloženého návrhu. 

                        (viď uznesenie č. 145/2018/A) 

 

         Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisova- 

    teľku Zastupiteľstva TSK.  

     

         Pred hlasovaním o programe dnešného rokovania sa spýtal 

    prítomných poslancov, či má niekto doplňujúce návrhy, pripo-  

    mienky, resp. doplnky k programu dnešného rokovania.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 28-ZA, Zastupiteľ- 

    stvo TSK na svojom zasadnutí dňa 26.10.2018 prerokovalo  

    a  s ch v á l i l o  program slávnostného XI. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK podľa pozvánky. K obom výsledkom hlasovaní 

    bolo prijaté  

     

          U z n e s e n i e  číslo 145/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

4. Slávnostný príhovor predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

   kraja Ing. Jaroslava Bašku.        

   Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

   Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

   Ing. Baška: - dnešné slávnostné rokovanie sa koná netradične, 

   mimo budovy TSK, na myjavských kopaniciach. Práve na Myjave  

   pred 170. rokmi Slovenská národná rada na svojom prvom  

   verejnom zhromaždení vyzývala slovenský ľud na celonárodné  

   povstanie. V tomto regióne v meruôsmych rokoch naši velikáni –  

   Ľudovít Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža ako politickí pred- 

   stavitelia vypovedali poslušnosť maďarskej vláde. Štúrovci  

   obľubovali myjavský región, ktorý nestihla poznačiť maďa- 

   rizácia. Obec Košariská vychovala človeka, ktorého rukopis je  

   aj celé storočie po jeho smrti badateľný na smerovaní nášho  

   národa. Milan Rastislav Štefánik aj dnes patrí k najvýznam- 

   nejším mužom nášho národa. Dnes vysielal Slovenský rozhlas  

   debatu k návšteve francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona  

   v Slovenskej republike, ktorá sa koná v týchto dňoch. V roku  

   1917 vznikla československá armáda, skôr než československý  

   štát, a to práve vďaka vedeniu vtedajšieho Francúzska. V tejto  

   dobe si pripomíname viacero významných výročí – pred 100 rokmi  

   vznikla prvá ČSR, ako spoločný, nezávislý, demokratický  

   európsky štát. Budúci rok si pripomenieme 100. výročie tragic- 

   kého úmrtia nášho rodáka – M. R. Štefánika. Pred 100 rokmi  
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   naši predkovia bojovali za to, čo je pre nás dnes samozrej- 

   mosť, no pre nich to bol ťažko vybojovaný cieľ. Spoločný štát  

   Čechov a Slovákov položil pevný základ pre ďalší rozvoj  

   a identitu Slovenska a Slovákov. Spoločná republika pôsobila  

   ako štít pred nedemokratickým uhorským režimom, silnou maďari- 

   záciou a utláčaním. I keď dnes už nie sme spoločný národ, aj  

   naďalej pôsobíme ako priatelia, bratia. Naďalej sme zostali  

   súdržným a svetovo raritným spoločenstvom, ktoré vystúpilo  

   zo spoločného zväzku bez naštrbenia vzájomných vzťahov. Aj  

   myjavský okres ako prihraničný región je dôkazom toho, že  

   hranica nie je prekážkou partnerstva na spoločných projektoch  

   a k návštevám. Prijatím predkladanej deklarácie si pripome- 

   nieme unikátny odkaz našich dejín, a dokážeme ho preniesť  

   do nášho myslenia a konania. Odkaz, ktorému zasvätil svoj  

   život nielen M. R. Štefánik, ale aj ďalší rodáci, ako Ľudovít  

   Štúr či J. M. Hurban.      

    

 

5. Návrh na prijatie Deklarácie Zastupiteľstva TSK k 100.  
výročiu vzniku ČSR.          

Predkladal: Ing. Jaroslav Baška – predseda TSK  

 

Písomný materiál je prílohou zápisnice.  

Ing. Baška: - otvoril diskusiu a priestor pre poslancov. 

  

doc. PaedDr. Božik, PhD.: - na úvod poďakoval p. predsedovi 

TSK, p. starostke a Úradu TSK za toto slávnostné zasadnutie   

poslaneckého zboru pre uctenie si pamiatky dôležitých medzní- 

kov novodobých dejín slovenského národa. Trenčiansky samo-

správny kraj má unikátnu danosť, ktorou je historická minulosť 

a osobnosti, ktoré sa narodili v našom kraji – Ľ. Štúr, J. M. 

Hurban a rodák z Košarísk generál M. R. Štefánik.  

Mojou snahou bolo, aby sme nehovorili len o tom, čo nás trápi 

v súvislosti so školami, cestami, ZSS či nemocnicami, ale aby 

sme pre budúce generácie odovzdali posolstvo, že chceme 

budovať nielen otvorenú a transparentnú samosprávu, ale aj 

hodnotovú samosprávu, pretože jednou z dôležitých hodnôt je 

úcta k histórii, k národu a velikánom, vďaka ktorým môže slo- 

venský národ dnes žiť v samostatnej Slovenskej republike.  

Včera sme v Partizánskom, za účasti viacerých českých 

samospráv, oslavovali vznik prvej ČSR, kde prijala pozvanie 

Česká TV, a vo večerných správach ČT 24 odvysielala informácie 

z najmladšieho mesta našej republiky. Príbeh Baťovan a Parti- 

zánskeho je spojený s príbehom prvej ČSR, ale i s príbehom 

osobností – M. R. Štefánika, T. G. Masaryka i E. Beneša.  

K spomínanej návšteve prezidenta Francúzskej republiky v SR 

uviedol, že vznik československých légií bol predpoklad, aby 

veľmoci uznali vtedajšiu vládu ako predstaviteľov budúceho 

československého štátu. Preto má generál Štefánik veľký význam 

pre Slovákov. Osobne už tretí rok vedie Spoločnosť M. R. 

Štefánika, ktorú tvoria aj autority z myjavských kopaníc, 

a pani starostka Abramovičová, sa snaží robiť maximum, a ako 

organizácia sa tiež snažíme robiť aktivity, dôležité pre 
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formovanie vlastenectva. Vlastenectvo je výstavbovým kameňom 

každého múdreho štátu a je veľmi rád, že dnes, na slávnostnom 

zastupiteľstve si chceme uctiť tento dôležitý medzník, ktorým 

je vznik samostatnej Československej republiky.   

Uviedol historické súvislosti tejto doby, o ktorej sa učia 

deti na hodinách dejepisu. Reálne bol však život v tejto dobe  

veľmi ťažký, jednak v dôsledku zlej hospodárskej situácie 

Uhorska a Slováci ako entita boli potláčaní. Po rakúsko-

uhorskom vyrovnaní v roku 1867 uhorská vláda reagovala, že 

išlo o rakúsko-maďarské vyrovnanie, a po vzniku 3 slovenských 

gymnázií a Matice slovenskej vyvíja tlak na ich zrušenie.  

Pán Tiso na uhorskom sneme vyhlásil, že zrušením Matice 

slovenskej sa má v zmysle jej stanov vrátiť jej majetok 

slovenskému národu, ale nakoľko slovenský národ v Uhorsku 

neexistuje, nemá komu majetok vrátiť. Na pohrebe S. H. Vajan-

ského v roku 1916 sa zúčastnilo veľmi málo vlastencov, 

a slovenská otázka bola takmer zabudnutá. Vo februári 1916 

vzniká v Paríži československá národná rada, ktorá sa ako 

politický orgán snaží mobilizovať čsl. légie, aj o to, aby 

veľmoci sveta uznali čsl. národnú radu, čsl. vládu aj samotnú 

ČSR. Veľmi si cení, že v našom kraji nezabúdame na minulosť  

a poďakoval, že dnešnou deklaráciou sa hlásime k histórii 

našich predkov, k obetiam I. svetovej vojny, obetiam prísluš-

níkov čsl. légií a k obeti, ktorú položil otec čsl. štátnosti 

generál M. R. Štefánik. Osobne ako predseda spoločnosti, 

poslanec Z TSK a primátor najmladšieho mesta ČSR poďakoval  

zúčastneným za umocnenie atmosféry dnešného dňa v rodisku 

Štefánika, aby sme aj týmto vyjadrili záujem o formovanie 

hodnotovej samosprávy, a boli symbolom pre budúce generácie, 

aby nezabudli na minulosť celej Slovenskej republiky. Každý 

slovenský vlastenec musí vedieť, že kroky k vzniku samostatnej 

slovenskej štátnosti viedli cez vznik samostatnej ČSR, ktorá 

bola záchranou pred národnou genocídou po rakúsko-uhorskom 

vyrovnaní a každý, kto sa zapojil do národnooslobodzovacieho 

zápasu, urobil pre záchranu Slovenska, Slovákov, slovenskej 

kultúry a jazyka, veľmi veľa. Poprial všetkým príjemné piat-

kové popoludnie. 

 

doc. MUDr. Bielik, CSc.: - reagoval na atmosféru, miesto 

i myšlienky, ktoré tu zazneli. Nositeľmi ideí sú ľudia, ktorí 

ich dokážu formulovať a aj na nich pracujú. Nie často sa im 

dostáva daný priestor. Ako paralelu uviedol výrok autora, 

ktorý sa pýtal: „Nemal vari Alexander Macedónsky svojich 

kuchárov, nemal vari Gaius Julius Caesar svojich pisárov ...“  

bez týchto ľudí by nevznikla Ríša Alexandra Macedónskeho, ani 

Rímska ríša, ... Aj babka Kubovička bola súčasťou týchto 

dejín, vtedajší ľudia vedeli za myšlienku vlastenectva aj 

život položiť. V súčasných komfortných podmienkach by sme si  

mali uctiť aj tých, ktorí umožnili, aby sa títo ľudia 

velikánmi stali.  

Ing. Baška: - pred 10 rokmi ako minister obrany kládol veniec 

na Oltár vlasti v Ríme, pri príležitosti 90. výročia vzniku 

prvej ČSR a pamätá si ten pocit, keďže po tých schodoch šiel 
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kedysi aj p. Štefánik. Podobný zážitok má aj dnes, z tohto 

zasadnutia.  

 

     Na základe výsledku hlasovania č. 3: 28-ZA, Zastupiteľ- 

   stvo TSK na svojom slávnostnom zasadnutí dňa 26.10.2018 

   prerokovalo a  p r i j a l o  Deklaráciu Zastupiteľstva TSK 

   k 100. výročiu vzniku Československej republiky. K uvedenému  

   bolo prijaté   

     

          U z n e s e n i e  číslo 146/2018 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

    

   Ing. Baška: - poďakoval za prijatie deklarácie.  

   V ďalšej časti zasadnutia sa prítomní presunuli k rodnému domu  

   - zrekonštruovanému Múzeu M. R. Štefánika, na slávnostný akt  

   položenia venca k pamätnej tabuli tohto významného slovenského      

   štátnika.   

   Po skončení spomienkového aktu pán predseda pozval prítomných  

   na slávnostný prípitok a prehliadku múzea – rodného domu M. R.  

   Štefánika a Evanjelického kostola v obci Košariská, s odborným  

   výkladom.  

 

 

6. Slávnostný akt položenia venca k pamätnej tabuli Múzea  

   M. R. Štefánika.           

 

        Za zvukov slávnostných tónov položil predseda TSK Ing. 

   Baška a poslanci Zastupiteľstva TSK veniec k pamätnej tabuli  

   Múzea M.R. Štefánika, ktorý sa významne zaslúžil o vznik  

   Československej republiky.  

     

     

7. Záver.            

 

  Ing. Baška: - na záver poďakoval poslancom Zastupiteľstva  

   TSK a všetkým prítomným za účasť a dnešné slávnostné  

   zasadnutie ukončil.  
 
 

Trenčín,  2.11.2018 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková,  

          referent Kancelárie predsedu TSK 
 

 I. overovateľ: Pavel HALABRÍN, v.r.  
 

II. overovateľ: PhDr. PaedDr. Rudolfa NOVOTNÁ, v.r. 
        

Ing. Marek BRIESTENSKÝ, poverený riadením Úradu TSK, v.r. 
 

 

 

                                  Ing. Jaroslav  B a š k a, v.r. 

                                            predseda                                

                               Trenčianskeho samosprávneho kraja 


