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Mária Muráriková dosiahla úspech aj 
v Bratislave. Na výstave Gastro – Danu-
bius 2007, ktorá bola sprievodným podu-
jatím veľtrhu, získala so svojimi medovník-
mi zlatú medailu.

Mesto Trenčín sa minulý týždeň zúčastni-
lo na 13. ročníku medzinárodného veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2007 vo 
Výstavnom a kongresovom centre Incheba 
v Bratislave v rámci expozície Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. Trenčiansky samo-
správny kraj sa ako vystavovateľ predstavil 
tento rok na ploche 100 m2 v spoločnej 
expozícii s mestami Trenčín, Partizánske, 
Myjava, ako aj s Regionálnym združením 
cestovného ruchu Horná Nitra a občianskym 
združením Matúšovo kráľovstvo.

Najväčšiu pozornosť návštevníkov priťahovala 
medovnikárka Mária Muráriková z Trenčína, 
ktorá vystavila aj jedinečné dielo z medovníka 
AQUA VITAE – ŽIVÁ VODA, s ktorým dosiah-
la v novembri 2006 na medzinárodnej súťaži 
WORLD CULINARY CUP – EXPOGAST 2006 
v Luxemburgu druhé miesto. Návštevníci ob-
divovali šikovnosť aj ďalších ľudových umelcov 
paličkárku Katarínu Vozárikovú z Trenčína, 
kováča-nožiara Milana Latku z Prievidze, šú-
poliarku Soňu Belokostolskú z Považskej Bys-
trice. (jč), snímka (a)

Novým prednostom mestského úradu 
František Sádecký
Primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER vymenoval s účinnosťou od 1. februára 
t.r. za nového prednostu mestského úradu Františka SÁDECKÉHO (na snímke), 
doterajšieho vedúceho Kancelárie primátora. Na poste vystrieda Ivetu ORGONÍKO-
VÚ, ktorá po jedenástich rokoch práce, z toho od 1. 4. 2004 vo funkcii prednost-
ky, z mestského úradu odchádza.

 Podľa primátorových slov odchod I. Orgoníkovej je 
vecou vzájomnej dohody, i keď vychádzal z jeho žela-
nia. „Chystám sa naplniť svoje ďalšie profesionálne 
plány, nastal čas napredovať vo svojej profesii,“ 
vyjadrila sa I. Orgoníková, pôvodným povolaním práv-
nička. Svoju rozlúčku s mestským úradom považuje 
za korektnú, rovnaký názor zastáva aj primátor, ktorý 
zdôraznil, že jeho rozhodnutie bolo nestranné, bez 
politických tlakov. „Svedčí o tom aj fakt, že novým 
prednostom bude odborník, ktorý aj doteraz praco-
val na mestskom úrade. Latku má postavenú vyso-
ko, v predchádzajúcom období sa aj zásluhou Ivety Orgoníkovej podarilo vybudovať 
a otvoriť klientske centrum a komplexnou zmenou organizačnej štruktúry zlepšiť 
prácu celého mestského úradu,“ dodal B. Celler.
 František Sádecký pracuje v trenčianskom mestskom úrade šesť rokov. Absolvent 
dvoch vysokých škôl – Vysokej školy manažmentu a Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, so skúsenosťami aj z práce na právnom útvare mesta, vidí pred sebou 
veľké výzvy. „Pred mestom stoja náročné investičné úlohy, je tu možnosť čerpania 
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Veľký dôraz však chcem klásť aj 
na prácu s ľuďmi, aby bol mestský úrad vždy ústretový k svojim klientom, obča-
nom Trenčína,“ povedal po svojom menovaní F. Sádecký. (th), snímka (jč)
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Nepovolili výrub ginka, ktoré prekáža výstavbe hotela
Útvar životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Trenčíne 
na konaní minulý týždeň nepovolil výrub približne storočného 
ginka dvojlaločného na pozemku na Sadovej ulici vedľa mest-
ského parku. Žiadosť o výrub podala spoločnosť Arman Intech 
Reality, ktorá plánuje na pozemku postaviť štvorhviezdičkový 
hotel, polyfunkčný objekt a podzemné garáže. Rozhodnutie o po-
nechaní stromu na mieste, čo si vyžiada zmenu projektu alebo 
jeho presadenie, čo nemá u nás obdobu, bude súčasťou územné-
ho konania. Arman Intech Reality od mesta pozemok odkúpil za 
14,7 milióna korún. Na základe zmluvy o budúcej zmluve prejde 
pozemok do vlastníctva investora až po kolaudácii stavby.

 Zúčastnené strany sa 
zhodli na výrube ostatných 
troch stromov na pozemku, 
a to javora, smreku a lipy. Po 
vyčíslení ich hodnoty bude vy-
dané rozhodnutie aj o ginku, 
voči ktorému sa dá odvolať 
do 15 dní. To sa neočakáva, 
lebo investor, ktorý požiadal 
o výrub, už navrhuje presa-
denie stromu. O tom, kto by 
mal presadenie financovať, sa 
zatiaľ nediskutovalo.
 Drahomír Stano zo Štát-

nej ochrany prírody uviedol, 
že pri prípadnom presádzaní 
stromu, ktoré neodmietajú, 
budú „ostro sledovať, aby sa 
postupovalo podľa odborných 
kritérií.“ Ochranári chcú vyvo-
lať verejnú diskusiu o zeleni 
v meste a jej komplexnom rie-
šení do budúcnosti. Juraj Janči 
zo Spolku pestovateľov ginka 
informoval, že ideálne by bolo 
ponechať ginko na pôvodnom 
mieste a upraviť stavebný 
projekt. Presadenie stromu je 

Nocľaháreň pre bezdomovcov je zatvorená

 „Nocľaháreň mesto otvorilo 
v predvečer Štedrého dňa, do 
9. januára v nej prespalo 79 
ľudí, z toho 38 s posledným 
trvalým pobytom v Trenčíne. 
Za noc v nocľahárni prespalo 
maximálne deväť ľudí. Kapaci-
ta zariadenia je 25 miest,“ in-
formoval hovorca mesta Tibor 

Hlobeň.
 V nocľahárni, v ktorej je 
zákaz fajčenia a požívania 
alkoholických nápojov, podľa 
hovorcu nezaznamenali žiadne 
incidenty. Jeden zo správcov 
nocľahárne Jozef Kűrty sa ešte 
počas fungovania zariadenia 
vyjadril, že niektorí premrznu-

tí bezdomovci do nocľahárne 
chodili pod vplyvom alkoholu, 
no problémy s nimi nemali. 
Ľudia bez prístrešia podľa jeho 
slov boli väčšinou vďační, že sú 
konečne v teple. Na poriadok 
dohliadal aj mestský policajt.
 Na chod nocľahárne Mesto 
Trenčín vyčlenilo zo svojho roz-
počtu 300-tisíc korún. Otvorená 
bola od 19.30 do 7.00 h, ráno 
pred odchodom dostali bezdo-
movci chlieb s maslom a čaj. 
K dispozícii po prípadnom zno-
vuotvorení budú oddelené WC, 
sprcha aj pračka. Bezdomovci 
spávajú na ležadlách vypožiča-
ných od odboru krízového riade-
nia Obvodného úradu v Trenčí-
ne.
 Podľa pracovníčky útvaru 
školstva a sociálnych vecí MsÚ 
Daniely Mikolášovej je nocova-
nie zdarma. Mesto s charitou 
pripravuje na ďalšiu zimu pro-
jekt na vybudovanie celoročnej 
nocľahárne. V Trenčíne je pri-
bližne 42 občanov bez prístre-
šia, z toho 25 s trvalým poby-
tom alebo posledným pobytom 
v tomto krajskom meste.
 (SITA)

V troch ročných obdobiach alebo ak sa v zimných mesiacoch 
výrazne oteplí, väčšina ľudí bez prístrešia veľký záujem o nocľa-
háreň či iný typ strechy nad hlavou neprejavuje. Snímka (mr)

Od 9. januára je uzatvorená dočasná nocľaháreň pre bezdomov-
cov v Trenčíne. Unimobunky v areáli Mestského hospodárstva 
a správy lesov (MHaSL) Trenčín vedľa cesty do obce Soblahov 
samospráva opäť otvorí, ak teplota v nočných hodinách klesne 
pod mínus päť stupňov Celzia.

ďalšou alternatívou. „Existuje 
niekoľko špecializovaných 
spoločností, ktoré sa presá-
dzaním väčších stromov zao-
berajú. Presadenie väčšieho 
stromu si vyžaduje minimálne 
ročnú prípravu,“ povedal. Výš-
ka stromu je 25 metrov a šírka 
koruny 15 metrov. Náklady by 
sa mohli vyšplhať na milióny 
korún. Šanca, že sa strom na 
novom mieste uchytí, je však 
neistá. Presadenie stromu do 
priľahlého mestského parku je 
najoptimálnejším riešením aj 
podľa názoru primátora mesta 
Branislava Cellera.
 V okolí mestského parku 
v Trenčíne rastú štyri stromy 
ginko, tri z nich sú vyhlásené 
za chránené stromy. Strom, 
ktorý by mal ustúpiť výstavbe, 
chránený nie je. Podľa vyjad-
rení občianskeho združenia 
Pre prírodu, ktoré už iniciova-
lo petíciu za záchranu ginka 
a v súčasnosti disponuje viac 
ako 1600 podpismi, je strom 
rovnako starý a vzácny ako 
tri chránené stromy. Solitér 
nebol vyhlásený za chránený 
spolu s nimi, pretože sa pred-
pokladalo, že vyhynie pri zem-
ných prácach v jeho tesnej 
blízkosti. (SITA)

Tri ginká na Štefánikovej ul. boli vyhlásené za chránené v ro-
ku 1990. Odvtedy uplynulo 17 rokov a o zákonnú ochranu 
štvrtého stromu (na snímke) nik neprejavil záujem. Budíček 
ochranárom zazvonil až v septembri minulého roku...
 Snímka (jč)
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Jedna otázka pre… 
Ing. Vieru Barčákovú, pracovníčku Útvaru 

životného prostredia a dopravy MsÚ v Trenčíne
„Na Hodžovej ulici sa stromy vyrubujú postupne už niekoľko ro-
kov podľa expertízneho posudku vypracovaného Lesníckym výs-
kumným ústavom vo Zvolene v novembri 1996. Aká je súčasná 
situácia na tzv. starej Sihoti?“

 „Na základe obhliadky usku-
točnenej v septembri minulého 
roku, v období plnej vegetácie 
a rozhodnutia Mesta Trenčín sú 
tento mesiac na Hodžovej ulici 
odstraňované alejové stromy, 
12 javorov, 5 čerešní a jeden ja-
vorovec. Dôvodom je najmä ich 
zhoršený zdravotný stav, majú 
preschnuté koruny a poškode-
né kmene. Odstránená bola aj 
sakura pri bytovom dome na 
Považskej ulici. Táto krátko-
veká drevina mala poškodený 
kmeň a jej výrubom sa uvoľnil 
priestor pre vývoj dlhovekých 
stromov za ňou. Stromy záro-
veň ohrozujú bezpečnosť cest-
nej premávky, alebo poškodzu-
jú chodník a svojimi rozmermi 
nie sú vhodné pre stromoradie 
v úzkej ulici, pretože narušujú 
chodník a negatívne ovplyvňujú 
hygienické podmienky v byto-
vých priestoroch. Plánovaný je 

aj výrub 6 pajaseňov na Rázu-
sovej ulici, pretože ohrozujú 
funkčnosť podzemných vedení 
inžinierskych sietí. Náhradná 
výsadba na Hodžovej ulici počí-
ta s 20-timi stromami. 
 V roku 2006 bolo podaných 
81 žiadostí na výrub drevín vo 
verejnej zeleni, väčšinou kvôli 
problémom s funkčnosťou kana-
lizácie a nadmerným tienením 
do bytov v nižších podlažiach. 
Každú žiadosť posudzuje útvar 
životného prostredia a dopravy 
samostatne v teréne a obča-
nia majú možnosť sa k výrubu 
vyjadriť. V každom rozhodnutí 
so súhlasom na výrub stromu 
je určená náhradná výsadba 
stromov alebo kríkov vhodných 
pre danú lokalitu. Medzi domy 
vysádzame stromy s užšou 
alebo guľovitou korunou, nie 
základné druhy, ktoré vyrastú 
do mohutných rozmerov.“ (r)

Na jedinej malotriedke v meste zapisovali prváčikov
Na jedinej malotriednej škole v Trenčíne v mestskej časti Opa-
tová sa minulý týždeň konal zápis prváčikov. Riaditeľka Alena 
SCHIFFEROVÁ očakávala, že sa prihlási 14 detí. V štyroch trie-
dach prvého stupňa je dokopy 48 detí, aj pri malom počte žiakov 
riaditeľka nedá dopustiť na ich školu, ktorá vznikla v roku 1802.

 V rokoch 2003 a 2004 sa 
v Trenčíne v rámci racionali-
začných opatrení zrušili tri zá-
kladné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. Podľa riadi-
teľky sa uvažovalo aj o zrušení 
malotriedky, rodičia sa však 
vtedy za ňu postavili. „Ak by 
školu zrušili, deti by boli nútené 
cestovať do najbližšej, približne 
štyri kilometre vzdialenej, zá-
kladnej školy na Hodžovej ul., 
čo by rodine zvýšilo náklady za 
cestovné autobusom,“ uviedla 
A. Schifferová, ktorá vidí klady 
malotriedky aj v tom, že škola 
je domáceho typu s individuál-
nym prístupom k žiakovi, na-
chádza sa v zdravom životnom 
prostredí a päť pedagógov 

pozná sociálne zázemie detí. 
Podobné malotriedne školy sa 
v okolí nachádzajú aj v obciach 
Skalka nad Váhom, Mníchova 
Lehota, Dolná Poruba a Dubo-
diel.
 Na zápise prvákov pedagó-
govia rôznymi hrami testujú 
„školskú zrelosť“ dieťaťa. 
Kreslenie, zaväzovanie šnúrok, 
skladanie puzzlí, recitovanie 
básničiek sú vlastne psycho-
logické testy, ktoré ukážu, či 
je dieťa pripravené nastúpiť 
na základnú školu. „Hry, pri 
ktorých má dieťa postrehnúť 
podobnosť alebo rozdielnosť 
obrázkov, slúžia na to, aby 
sme vedeli, či bude vedieť 
rozoznávať písmená. Všetky 

Deti deťom

 Čas Vianoc je síce nenávratne preč, ale dovoľte nám, aby sme 
sa k nemu vrátili milou akciou, ktorú zorganizovali poslankyne žiac-
keho mestského parlamentu za ZŠ, Hodžova ul. Pavla Vachová 
a Saška Matysová. V čase Vianoc nezabudli na deti z Detského 
mestečka v Zlatovciach, pre ktoré zorganizovali finančnú zbierku, 
aby im spríjemnili Vianoce. 
 Žiaci zo ZŠ, Hodžova 
ul. nezaváhali. Žiacke 
poslankyne vyzbierali 
8200 Sk. Osobne ich 
odovzdali deťom z vý-
chovnej skupiny Hná-
tových, ktorým okrem 
darčekov umožnili náv-
števu predvianočného 
koncertu a výlet do Bra-
tislavy. Poďakovať treba 
aj obom poslankyniam, 
ktoré si svoje úlohy pl-
nia veľmi zodpovedne. 
 (sed)

Prvé kolo fotografickej súťaže Videl som 
Trenčín inak má už svojich ocenených

Odborná komisia fotografickej súťaže Trenčianskej nadácie 
na svojom hodnotení rozhodla o udelení dvoch druhých cien. 
Získali ich Adriana ŠEDIVÁ s fotografiou Jesenné zrkadlenie 
a Barbora PIJÁKOVÁ s fotografiou Zrkadlo.

 Súťaž o najoriginálnejšiu 
fotografiu zo života v Trenčí-
ne odštartovala v septembri 
2006. Do prvého kola, ktoré 
skončilo 30. novembra, bolo 
prihlásených 45 fotografií 20-
tich autorov. Všetky fotografie 
sú k nahliadnutiu na www.
trencianskanadacia.sk. Dnes 
už beží druhé kolo s uzávier-
kou 28. februára 2007. Ter-
mín uzávierky celej súťaže je 
31. júl 2007 a teda okrem 
vyhlásenia konečných výsled-
kov a ocenenia víťazov pripra-
vuje Trenčianska nadácia na 
august aj výstavu fotografií na 
Mierovom námestí.
 Prvé kolo súťaže ostalo 
teda bez svojho jednoznač-
ného víťaza. Dôvod, prečo ho 

komisia nevybrala, je jedno-
duchý. Hoci fotografie splnili 
podmienky súťaže a mnohé 
z nich boli vynikajúce, nevy-
stihli tému – život v Trenčíne. 
Cena sa však nestráca, môže 
byť udelená spolu s ďalšou 
prvou cenou v druhom kole.
 Záujemcovia o účasť 
v druhom kole si prihlášky do 
súťaže môžu stiahnuť z web 
stránky Trenčianskej nadácie, 
alebo vyzdvihnúť v redakcii 
Trenčianskych novín a ná-
sledne doručiť do kancelárie 
Trenčianskej nadácie na Mlá-
dežníckej ulici 2 v Trenčíne 
(Sokolovňa v areáli futbalo-
vého štadióna na Sihoti) do 
termínu najbližšej uzávierky, 
t.j. 28. februára 2007. (tn)

hry nakoniec percentuálne vy-
hodnotíme, ak dieťa zaostáva, 
dáva sa návrh na vyšetrenie do 
pedagogicko – psychologickej 
poradne. Dieťa na konci škol-
ského roka ešte preskúšajú 

v materskej škole, ak nevidno 
pokrok, odporúčajú, aby rodi-
čia s nástupom dieťaťa do ško-
ly ešte rok počkali,“ informuje 
Emília Masárová, učiteľka pr-
vého ročníka. (SITA)
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DOPRAVA
1. plnenie úloh v zmysle zmluvy 

so SAD vo verejnom zaujme:
a) zvýšenie kvality cestovania, 

v MHD prostredníctvom do-
pravcu, nákup 16 nových au-
tobusov z toho 1 nízkopodlaž-
ný

b) vykonávanie kontroly doprav-
cu pri plnení úloh v zmysle 
zmluvy a zákona

c) zmena cestovného poriad-
ku – úprava podľa požiada-
viek cestujúcich

2. zabezpečenie osadenia 10 
nových prístreškov na autobusových zastávkach

3. objednávanie prác stavebnej a súvislej údržby miestnych komu-
nikácií prostrednícvom dodávateľa – STRABAG, a.s., Prievidza

a) v rámci súvislých opráv položenie nových asfaltových povrchov 
na 19-tich komunikáciách v náklade približne 30 mil. Sk

b) v stavebnej údržbe zabezpečenie opravy miestnych komuniká-
cií a doplnenie značenia v náklade približne 16,7 mil. Sk

4. začatie objednávania bežnej a zimnej údržby na miestnych ko-
munikáciách dodávateľskou formou

5. priebežné vykonávanie kontroly zvláštneho využívania pozem-
ných komunikácií a záberu verejného priestranstva
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Ekonomický útvar

Programový rozpočet Mesta 
Trenčín
 Prioritnou úlohou útvaru eko-
nomického v roku 2006 bolo 
zavedenie programového roz-
počtovania do rozpočtového pro-
cesu mesta. Cieľom zavedenia 
programového rozpočtovania je 
zdôraznenie vzťahu medzi verej-
nými výdavkami a dosahovanými 
výstupmi, teda tovarmi a služba-
mi, ktoré samospráva poskytuje, 
najmä s ohľadom na ich kvantitu, 
kvalitu a včasnosť. Do rozpočtu 
mesta sme chceli vniesť viac 
informácií, ktoré ho urobia transparentnejším, chceli sme verejne 
prezentovať zámery a ciele rozpočtu.
 Dôležitým predpokladom splnenia tejto úlohy bolo legislatívne 
upravenie prislúchajúcich noriem. Uznesením č. 847 MsZ v Trenčíne 
zo dňa 26. 10. 2006 bolo schválené nové VZN č.8/2006 – Zása-
dy nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín. Cieľom 
predmetného VZN je implementovať nový rozmer, ktorý predstavuje 
programové rozpočtovanie, skvalitniť prípravu rozpočtu mesta a roz-
počtovú disciplínu a sprehľadniť rozpočtový proces.
 Po legislatívnom upravení rozpočtového procesu bol uznesením č. 
867 MsZ v Trenčíne zo dňa 10. 11. 2006 prijatý Programový rozpo-
čet Mesta Trenčín na roky 2007–2009. Mesto Trenčín je prvé mesto 
na Slovensku, ktoré zostavilo svoj rozpočet ako rozpočet programo-
vý. Rozpočtovaných je 16 programov, ktoré predstavujú 118 aktivít 
slúžiacich na plnenie zámeru jednotlivých programov. Takto zostave-
ným rozpočtom nasleduje Mesto Trenčín trend, ktorý je uplatňovaný 
v mnohých krajinách OECD a členských krajinách Európskej únie.

Reštrukturalizácia úverového portfólia
 Aj v roku 2006 pokračovalo Mesto Trenčín v procese prijať nové 
úvery, resp. refinancovať staré, za čo najvýhodnejších podmienok. 
Úver prijatý z Tatrabanky, a.s., v roku 2005 vo výške 2 335 tis. 
EUR na spolufinancovanie realizácie 4 investičných akcií bol v roku 
2006 refinancovaný 4 úvermi z Tatrabanky a.s. v rámci programu 
Komisie európskych spoločenstiev – MIF (Municipality Infrastrukture 
Facility), čím Mesto Trenčín získalo nenávratnú dotáciu z Európskej 
investičnej banky vo výške 191 324 EUR. Aj nové úvery boli v roku 
2006 prijaté v EUR-ách.
 Refinancovaním starých úverov mesto získalo nižšie úrokové 
sadzby a vplyvom posilňovania slovenskej koruny voči EURu sa zni-
žoval celkový dlh mesta. Vplyvom kurzových ziskov mesto ušetrí na 
splácaní istiny sumu cca 20 mil. Sk. Predĺžením lehoty splatnosti 
týchto úverov je zabezpečená nižšia záťaž vplyvom nižších splátok 
istiny v jednotlivých rokoch. Odkladom splácania istiny mesto mohlo 
použiť voľné finančné prostriedky na realizáciu kapitálových výdavkov 
– investičných akcií, ktoré bolo potrebné realizovať a ktoré zvyšujú 
hodnotu majetku mesta.

Zavedenie eura v podmienkach samosprávy mesta Trenčín
 K 1. 1. 2009 sa na Slovensku zavedenie Euro súčasne do ho-
tovostného aj bezhotovostného obehu bez prechodného obdobia, 
tzn. „Big-Bang“ (veľký tresk) scenárom. Zavedenie eura predstavuje 
z technického a organizačného hľadiska mimoriadne náročný pro-

Bilancujeme rok 2006 (II.) ces. V súvislosti s pripravovaným vstupom SR do eurozóny a vládou 
SR schváleným Národným plánom zavedenia eura bol Rozhodnutím 
primátora mesta Trenčín č.15/2006 upravený postup prípravy Mesta 
Trenčín na tento proces – t. j. postup v oblasti legislatívy, informač-
ných systémov, v oblasti finacií, resp. ostatných činností.

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny od-
pad a drobný stavebný odpad)
 Dôležitou úlohou ekonomického útvaru bolo aj zefektívnenie 
správy a zlepšenie výberu miestnych daní a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.
Základom efektívnejšej správy miestnych daní a poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválenie nového 
VZN č. 8/2005 o miestnych daniach a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. 1. 2006, 
v zmysle novely zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších pred-
pisov, podľa ktorého sa zdokonalila právna úprava a odstránili sa 
tie formálne a vecné nedostatky, ktoré mohli spôsobovať rozdielny 
výklad a nejednotnosť.
 Zlepšenie správy miestnych daní sa prejavilo najmä pri dani 
z nehnuteľností, kde sa plnenie rozpočtu mesta Trenčín priblížilo 
k 100 % plneniu. Problematickou oblasťou zatiaľ zostáva výška po-
hľadávok z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pristúpil správca poplatku 
k vymáhaniu pohľadávok prostredníctvom súdnych exekútorov. Výš-
ka takto postúpených pohľadávok predstavovala k 31. 12. 2006 
cca 5.840 tis. Sk.
 Vymáhanie pohľadávok miestnych daní a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady prostredníctvom súdnych exekú-
torov zostane prioritou ekonomického útvaru na rok 2007, čo v ko-
nečnom dôsledku výrazne prispeje k zníženiu pohľadávok miestnych 
daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Ing. Ľubomír Štefánik,
 vedúci ekonomického útvaru

Útvar životného prostredia a dopravy



25. 1. 2007 FÓRUM  INfO / 5 

Útvar majetku mesta

 Útvar majetku mesta 
v zmysle schválenej smernice 
útvaru majetku mesta a platných 
právnych predpisov v roku 2006 
zabezpečoval najmä:
– vybavovanie žiadostí občanov 

a organizácií v oblasti nakla-
dania s nehnuteľným majet-
kom vo vlastníctve Mesta 
Trenčín (uzatváranie kúpnych 
zmlúv, zámenných zmlúv, ná-
jomných zmlúv a pod.),

– za účelom realizovania in-
vestícií a ďalšieho rozvoja 
mesta výkup nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín,

– majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností a zápis majetku 
na list vlastníctva,

– evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
– poistenie majetku mesta,
– v bytovej oblasti sa realizoval predaj a prenájom bytov a neby-

tových priestorov,
– poskytoval súčinnosť a poradenstvo pre občanov pri usporiada-

ní nehnuteľného majetku.
 Útvar majetku mesta v roku 2006 v maximálne možnej 
miere vybavoval požiadavky občanov s cieľom dosiahnuť ich 
spokojnosť, minimálne časové lehoty na vybavenie a dostatočnú 
informovanosť. Ing. Gabriela Vanková,
 vedúca útvaru majetku mesta

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. odstránenie nelegálnej skládky odpadu na Brnianskej ulici
2. rekultivácia skládky odpadu Trenčín – Zámostie – II. etapa
3. vyhotovenie brožúry Kam s odpadom a jej distribúcia do všet-

kých domácností
4. rozšírenie separovaného zberu odpadu na území mesta – plas-

ty, papier, sklo
5. zavedenie množstvového zberu odpadu pre právnické osoby
6. zvyšovanie informovanosti občanov prostredníctvom dvojtýž-

denníka INFO a webových stránok mesta
7. vypracovanie koncepcie verejnej zelene Sihoť, Juh
8. zrealizovanie sadových úprav v chrámovom areáli Juh
9. sadové úpravy Hviezdoslavova ul. – I. etapa
10. vybavených 77 podnetov – žiadostí na výrub vo verejnej zeleni
11. výsadba nových drevín a stromov na sídliskách
12. vyčistenie Záblatského potoka
13. podpora projektov v oblasti životného prostredia z rozpočtu 

mesta – poskytnutie dotácií
14. spolupráca s neziskovými organizáciami, školami pri upratova-

cích a čistiacich prácach v okolí hrádze a vodného toku Váhu

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce
Podľa § 55 stavebného zákona postačí ohlásenie stavebnému 
úradu
– pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej 

stavbe a ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť životné prostredie,
– pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad 

stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa 
spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti, napr. 
odstránenie a vybudovanie priečok, vymurovanie jadra v byte.

– pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu 
stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné 
prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá 
je kultúrnou pamiatkou,

– pri niektorých telekomunikačných stavbách.
 Na ostatné udržiavacie práce (s výnimkou tých, ktoré sú uvedené 
v § 55 stavebného zákona) vo všeobecnosti nie je potrebné ani ohlá-
senie stavebnému úradu. Každá žiadosť o povolenie alebo ohlásenie 
sa posudzuje samostatne. Drobnú stavbu, stavebnú úpravu a udr-
žiavacie práce môže stavebník uskutočniť len na základe písomného 
oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá ná-
mietok. Stavebný úrad môže podľa § 57 určiť, že aj ohlásená drobná 
stavba alebo stavebná úprava podlieha stavebnému povoleniu.

Informačné, reklamné a propagačné zariadenia
 Na umiestnenie informačných, reklamných a propagačných 
zariadení je potrebné povolenie stavebného úradu podľa § 71 sta-
vebného zákona. Povolenie sa vyžaduje na zariadenia, ktoré sa 
umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ 
sú spojené so stavbou alebo pozemkom. Povolenie sa nevyžadu-
je pri označeniach budov a pri uličných, požiarnych, dopravných 
a iných opisných značkách, pokiaľ nie sú reklamným zariadením.
 Tlačivá na ohlásenie drobných stavieb, udržiavacích prác a sta-
vebných úprav a tlačivo na žiadosť o povolenie informačných, re-
klamných a propagačných zariadení si môže žiadateľ vyzdvihnúť 
v Centre rozvoja mesta na Farskej ul. č. 10 v Trenčíne, alebo sú 
zverejnené na internetovej stránke www.trencin.sk (občan, tlači-
vá, stavebný poriadok). Prílohy potrebné na vybavenie žiadosti sú 
uvedené na tlačivách. Podrobnejšie informácie poskytne informá-
tor v Centre rozvoja mesta alebo zamestnanci útvaru životného 
prostredia a dopravy mestského úradu.
 Útvar životného prostredia dopravy vybavuje ohlásenia a žia-
dosti priebežne, najneskôr do 30 dní. V prípade, že je žiadosť 

alebo ohlásenie neúplné, obratom vyzve žiadateľa, aby doplnil 
požadované doklady.
 V rokoch 2005 a 2006 stúpol počet ohlásení stavebných 
úprav. Vlastníci rodinných domov a bytových domov vo väčšom 
množstve zatepľujú fasády domov, vymieňajú obvodové drevené 
balkónové steny v bytoch a vymieňajú okná. Stavebnými úpravami 
chcú dosiahnuť úsporu energií.

Štátny stavebný dohľad
 Mesto Trenčín podľa § 98 a 99 stavebného zákona vykonáva 
štátny stavebný dohľad na stavbách. Orgán štátneho stavebného 
dohľadu je oprávnený zisťovať, či
– sa stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce vykonávajú 

podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,
– sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo udržiava-

cích prác dodržiavajú podmienky stavebného povolenia a vše-
obecne záväzné predpisy,

– sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí
– sa stavba udržiava v dobrom technickom stave.
 Účelom štátneho stavebného dohľadu je zabezpečenie odstrá-
nenia zistených nedostatkov. Ak orgán stavebného dohľadu zistí 
na stavbe závady, vyzve stavebníka, aby nedostatky v stanovenej 
lehote odstránil. Ak vlastník stavbu neudržiava a stavba ohrozuje 
okolie nariadi stavebný úrad vykonať udržiavacie práce alebo nevy-
hnutné úpravy na stavbe. V prípade, že stavebník uskutoční stavbu 
alebo začne stavebné práce bez povolenia stavebného úradu, hro-
zí stavebníkovi pokuta v zmysle § 105 a 106 stavebného zákona. 
Stavebník je v tomto prípade povinný preukázať, že stavba nie je 
v rozpore s verejnými záujmami, aby stavebný úrad mohol stavbu 
dodatočne povoliť. V opačnom prípade nariadi jej odstránenie.
 Ing. Ladislav Petrtýl, 
 vedúci útvaru životného prostredia a dopravy
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Považská odpadová spoločnosť, a. s., v rámci príprav na ce-
loplošné zavedenie separovaného zberu komunálneho odpadu 
v meste Trenčín pripravila projekt s názvom Experiment v sepa-
rovanom zbere plastov v meste Trenčín. Hlavným cieľom tohto 
projektu bolo najmä overenie možností systému separovaného 
zberu plastov v individuálnej bytovej výstavbe, jeho prevádzky-
schopnosť vo vybraných lokalitách a zároveň preverenie jeho 
akceptovania občanmi mesta Trenčín. Projekt je financovaný 
výlučne zo zdrojov Považskej odpadovej spoločnosti, a. s., bez 
finančnej spoluúčasti Mesta Trenčín.

Začiatok projektu: 12. jún 2006
Ukončenie projektu: 31. október 2006 (I. etapa)
II. etapa projektu pokračuje do 31. 01. 2007

Lokality zapojené do projektu: IBV v meste Trenčín
(Dlhé Hony, Pod Sokolicami, Sihoť, Zlatovce, Nové Zlatovce, Zá-
blatie, Zámostie, Kvetná, Orechové, Istebník, Horné Orechové, 
Kubra, Kubrica, Opatová, Belá, Biskupice, Dolné mesto, Noviny, 
Stred mesta)

Vyhodnotenie projektu (I. etapa)
Sumárne vyhodnotenie

Počet distribuovaných vriec do domácností 8100 ks

Počet zozbieraných vriec 6139 ks

Počet vývozných dní 32 

Množstvo zozbieraného odpadu 17, 420 t

Zloženie plastového odpadu

Zložka Množstvo (t) %

PET fľaše 6,010 34,5

HD-PE fľaše 1,310 7,5

LD-PE a LLD-PE fólia 0,350 2

„mix“ plastov 9,750 56

SUMAR 17,420 100

Sumárne vyhodnotenie podľa jednotlivých lokalít

Lokalita
Počet 
vývo-
zov

Počet zo-
zbieraných 
vriec (ks)

Množ-
stvo (t)

Zlatovce, Orechové, Isteb-
ník, Záblatie

8 2 446 6,695

Noviny, Biskupice, Dolný Šia-
nec, Dolné mesto, Soblahov-
ská ulica a okolie

8 1 881 4,870

Centrum, Sihoť I, Sihoť II, 
Sihoť III, Sihoť IV

8
698 2,610

Opatová, Kubra, Kubrica, 
Pod Sokolice, Štefánikova 
ulica

8 1 114 3,250

 Vrecový systém zberu plastov bol najúspešnejší v tých loka-
litách, v ktorých dominuje bytová výstavba tzv. dedinského typu 
(Zlatovce, Záblatie, Orechové, Biskupice, Noviny, Opatová, Kubra 
a Kubrica). V prípade Zlatoviec a Záblatia sa tento výsledok dal 
očakávať vzhľadom na dlhoročné skúsenosti miestneho obyva-
teľstva so separovaním skla, papiera a biologicky rozložiteľného 
odpadu v tejto mestskej časti. Ostatné lokality sú typovo vhodné 
na separovaný zber plastov, čo sa prejavilo i na počte aktívne 
zapojených domácností do experimentálneho projektu. V prípade 
intenzívnejšej propagácie separovaného zberu plastov sa dá pred-
pokladať, že v týchto lokalitách sa v časovom horizonte 12 mesia-
cov do systému zapojí približne 75 % domácností.
 Lokality, v ktorých môžeme tento projekt vyhodnotiť ako ne-
úspešný, sú najmä tie, v ktorých prevláda bytová výstavba tzv. 
mestského typu (Dolné mesto, Dolný Šianec, Centrum, Sihoť I, 
II, III, IV, Pod Sokolice, Štefánikova ulica a okolie). V týchto mest-
ských častiach bude na separovaný zber plastov rozmiestnených 
približne 110 kusov 1100 litrových nádob so špeciálnou úpravou 
na separovaný zber plastov, ktoré budú pravidelne vyvážané 1x za 
14 dní. Nádoby budú rozmiestnené postupne vo februári a mar-
ci.

Zhrnutie projektu
 Lokality, v ktorých bude separovaný zber plastov naďalej pokra-
čovať formou zberu vrecovým systémom:
Zlatovce, Orechové, Istebník, Záblatie, Noviny, Biskupice, Sobla-
hovská ulica a okolie, Opatová, Kubra a Kubrica.

Harmonogram vývozu na mesiac február 2007
(interval vývozu 1 x za mesiac)

IBV v lokalite dátum

Zlatovce, Orechové, Istebník, Záblatie pondelok 12. 2.

Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica 
a okolie

utorok 13. 2.

Opatová, Kubra, Kubrica sobota 24. 2.

 Lokality, v ktorých bude separovaný zber plastov vrecovým sys-
témom ukončený k 1. 2. 2007: Dolný Šianec, Dolné mesto, Cen-
trum, Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice, Štefánikova ulica a okolie.
 V prípade vašich otázok alebo podnetov ohľadne realizácie ex-
perimentálneho projektu sú Vám k dispozícii nasledovné kontakty: 
mobil: 0903 732 960, tel.: 032/652 06 15, fax: 032/640 13 40, 
e-mail: trencin@mp-pos.sk.

Experiment v separovanom zbere plastov 

Vrecový systém zberu plastov bol najúspešnejší v lokalitách, 
v ktorých dominuje bytová výstavba tzv. dedinského typu. Ne-
úspešne sa projekt skončil v lokalitách s bytovou výstavbou tzv. 
mestského typu.
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 Mesto Trenčín v predchádza-
júcich rokoch v Zámostí prevádz-
kovalo prostredníctvom Mest-
ského hospodárstva a správy 
lesov, m. p. o., skládku odpadu 
podľa zákonom stanovených 
osobitných podmienok. Takéto 
skládky boli k 31.7.2000 uza-
tvorené a obce mali povinnosť 
zabezpečiť ich rekultiváciu. Po 
uzatvorení skládky začali obča-
nia a podnikateľské subjekty 
pred areálom skládky vytvárať 
nepovolenú skládku odpadu, 
ktorá napriek kontrolám mest-
skej polície, osadeniu tabule 
o zákaze vyvážania odpadu 
a uloženým pokutám rokmi na-
rástla do obrovských rozmerov.
 V areáli skládky boli postup-
ne prevádzkované dve kazety, 
na ktoré sa odpad ukladal. Re-
kultivácia prvej kazety skládky 
bola ukončená v roku 2001 
s investičnými nákladmi vo 
výške približne 14 mil. Sk. V ro-
ku 2000 Keramospol, s.r.o., 
Trenčín spracoval projektovú 
dokumentáciu Rekultivácia II. 
etapy skládky. Komisia životné-
ho prostredia pri MsZ sa kaž-
doročne zaoberala týmito eko-

logickými záťažami, no napriek 
jej argumentom a požiadavkám 
sa nedarilo zaradiť uvedenú ak-
ciu do rozpočtu mesta.
 V roku 2005 bol spracovaný 
odborný posudok na likvidáciu 
nepovolenej skládky odpadu 
v priestore budúceho juhový-
chodného obchvatu s možnos-
ťou využitia vhodných druhov 
odpadu pri rekultivácii skládky. 
Vedenie mesta a poslanci po-
chopili, že je potrebné zbaviť sa 
týchto starých ekologických zá-
ťaží pre celkové zlepšenie sta-
vu životného prostredia v uve-
denej lokalite aj s výhľadom do 
budúcnosti. V rozpočte mesta 
na rok 2006 vyčlenili finanč-
né prostriedky na likvidáciu 
nepovolenej skládky odpadu. 
Verejnú súťaž na jej realizáciu 
vyhrala Považská odpadová 
spoločnosť, a. s., Trenčín, kto-
rá v rámci zmluvy zabezpečila 
aj odstránenie nepovolenej 
skládky odpadu.

Lividácia nepovolenej 
skládky odpadu
 Suma potrebná na odstráne-
nie nepovolenej skládky odpadu 

predstavuje 15 mil. Sk. Celkovo 
bolo odstránených približne 21 
tis. ton odpadu. Z toho tvorila:
– zemina a kamenivo 

17.100 t,
– zmesový komunálny odpad 

1.800 t,
– objemný odpad 3 t,
– biologicky rozložiteľný odpad  

35 t,
– opotrebované pneumatiky 

6 t,
– betón a jeho zmesi 1.630 t
– batérie a akumulátory 

0,07 t.
 Biologicky rozložiteľný odpad 
bol uložený a následne spraco-
vaný v kompostárni. Veľké kusy 
betónu drvilo mobilné drviace 
zariadenie. Táto zmes spolu 
s kamenivom vhodnej veľkosti 
bola použitá pri rekultivácii 
skládky odpadu v zmysle schvá-
lenej projektovej dokumentá-
cie. Zmesový komunálny odpad 
a objemný odpad bol uložený 
na skládku odpadu Luštek. 

Ostatný odpad bol odovzdaný 
v zmysle zákona o odpadoch 
jeho spracovateľom. Vyčistená 
plocha bola oplotená, aby sa 
predišlo ďalšiemu vytvoreniu 
nepovolenej skládky odpadu. 
Zároveň bol odstránený všetok 
odpad nachádzajúci sa medzi 
hrádzou kanála a oplotením 
areálu skládky.

Rekultivácia skládky 
Trenčín – Zámostie 
– II. etapa
 Suma potrebná na realizáciu 
tejto akcie predstavovala pri-
bližne 30 mil. Sk. Práce sa za-
čali koncom júla a skončili 15. 
decembra. Vzhľadom na teplú 
zimu sa dali v decembri vysadiť 
aj kríky a tráva. Mesto Trenčín 
bude finančné prostriedky vy-
naložené pri tejto akcii v zmys-
le uzatvorenej zmluvy s Považ-
skou odpadovou spoločnosťou, 
a.s., Trenčín splácať 15 rokov.
 (ÚŽPaD)
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Dvojstranu pripravili opdborní pracovníci Útvaru životného 
prostredia a dopravy MsÚ a Považskej odpadovej spoločnosti 
(POS), a.s.

 Jeden z najvážnejších 
problémov v odpadovom 
hospodárstve v Trenčíne je 
množstvo odpadu uloženého 
vedľa nádob na sídlisku Juh. 
Jedná sa hlavne o drobný sta-
vebný odpad a objemný od-
pad, ktorý je možné bezplatne 
odovzdať v Zbernom dvore 
odpadov na Zlatovskej ulici. 
Napriek tomu, že zberný dvor 
je otvorený 6x v týždni, väčšia 
časť tohto odpadu na sídlisku 
Juh „končí“ pri nádobách na 
komunálny odpad, prípadne 
je uložená na trávnatých plo-
chách. V snahe o vyriešenie 
tohto problému sa v júli až 
novembri 2006 zintenzívnila 
frekvencia zberu nadrozmer-
ného odpadu na sídlisku 
Juh na 1 x týždenne. Počas 
týchto mesiacov množstvo 

objemného odpadu nekles-
lo, práve naopak, odpadu sa 
zhromažďovalo stále väčšie 
množstvo. Významne tomu 
prispelo i zneužívanie tohto 
systému podnikateľskými 
subjektmi, ktoré takto „bez-
platne zneškodňovali“ drobný 
stavebný odpad a iný odpad 
vznikajúci z ich bežnej činnos-
ti. Od 1. decembra 2006 sa 
zber nadrozmerného odpadu 
na sídlisku Juh opätovne vy-
konáva v intervale 1 x za 14 
dní, podobne ako aj v iných 
lokalitách mesta Trenčín. 
Situáciu vyrieši vybudovanie 
zberného dvora odpadov, pre-
vádzkovaného za podobných 
podmienok ako je centrálny 
zberný dvor odpadov na Zla-
tovskej ulici.

Zmena systému jarného a jesenného upratovania
 Jarné a jesenné upratovanie 
v meste Trenčín bolo v roku 
2006 rozšírené o samostatný 
zber biologicky rozložiteľného 
odpadu. Tento odpad sa zbieral 
do určených veľkoobjemových 
kontajnerov, pristavených na 
každom stanovišti kontajnerov 
na ostatný odpad. Zároveň boli 
tieto kontajnery umiestňované 
aj pre určené záhradkárske ob-
lasti. Na jednotlivých stanoviš-
tiach kontajnerov zabezpečovali 
pracovníci Považskej odpadovej 
spoločnosti (POS), a.s., kontro-

lu odovzdávaných odpadov, aby 
nedošlo k zmiešaniu biologicky 
rozložiteľného odpadu s ostat-
nými druhmi odpadu. Zozbiera-
ný biologicky rozložiteľný odpad 
bol spracovaný v Kompostárni 
biologických odpadov v Trenčí-
ne. Nebezpečné odpady (oleje, 
batérie, akumulátory a iné) boli 
prepravené na následné zneš-
kodnenie, prípadne zhodnote-
nie. Len počas jesenného upra-
tovania sa podarilo vyzbierať 
82 ton biologicky rozložiteľného 
odpadu.

Rekultivácia a likvidácia skládky odpadu

Experiment v zbere nadrozmerného 
odpadu na sídlisku Juh
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BÝVANIE

• Aká je pozícia mesta pri za-
bezpečovaní bývania svojich 
obyvateľov?
 „Pozíciu mesta vidím 
v dvoch oblastiach. Jednu 
v snahe vytvárať podmienky pre 
privátny sektor, pre individuál-
ne bývanie, ktoré si jednotlivci 
sami zabezpečujú či už výstav-
bou rodinných domov alebo 

kupovaním bytov do osobného 
vlastníctva. Mesto sa tu snaží 
získavať financie pre budova-
nie infraštruktúry, kanalizácie, 
vodovodu a ďalších vecí, čiže 
pripravuje budúce stavebné 
územia. Druhá oblasť, ktorá sa 
v poslednom období od miest 
očakávala, výstavba nájomných 
bytov, je limitovaná možnosťa-
mi miest. Dajú sa na ňu získať 
finančné zdroje zo Štátneho 
fondu na rozvoj bývania či už 
vo forme dotácie alebo veľmi 
výhodného úveru a potom mô-
žeme buď stavať alebo kupovať 
už hotové byty. Chceme sa v bu-
dúcnosti zamerať na možnosť 
získať nájomné byty odkúpením 

nových, a nie vlastnou výstav-
bou. Je to možné aj z hľadiska 
podpory štátu. Očakávame, že 
prezentovaný zámer, zapojiť do 
výstavby nájomných bytov aj 
súkromný sektor, zníži úlohu 
miest v tejto oblasti. Musia byť 
na to však najprv vytvorené le-
gislatívne a finančné podmien-
ky.“
• V Trenčíne je nízka neza-
mestnanosť, ľudia zarábajú 
peniaze. Legislatíva okolo ná-

jomných bytov je postavená 
tak, že nájomník sa nikdy ne-
stane vlastníkom a nájomnú 
zmluvu podpisuje len na dobu 
určitú. Má zmysel za takýchto 
podmienok nájomné byty vô-
bec stavať?
 „Má to zmysel v obmedze-
nom množstve, ako štartova-
cie byty pre mladé rodiny, pre 
osamelé matky s deťmi, pre 
vyriešenie krízových situácií, ak 
sa rodina ocitne v problémoch. 
Trenčín má navyše jedno špeci-
fikum, ktoré sa nikdy v histórii 
neriešilo – Detské mestečko. 
Odchádzajú z neho v dospelos-
ti desiatky detí, ktorých bývanie 
nie je systémovo doriešené. 

Toto je tak isto ďalší rozmer 
Trenčína, výnimočný oproti 
iným mestám. Pre túto skupinu 
mladých ľudí by mala existovať 
možnosť získať byt. Preto hovo-
ríme, že v obmedzenej miere by 
malo disponovať mesto nájom-
nými bytmi, ale skôr na riešenie 
takýchto problémov, resp. ako 
štartovacie byty. Neskôr by si 
aj vzhľadom na sociálnu situá-
ciu v Trenčíne, najmä nízku ne-
zamestnanosť, mali mladí ľudia 
zabezpečiť bývanie vlastnými 
silami a prostriedkami. Výška 
nájomného v nájomných bytoch 
je totiž len minimálne odliš-
ná od nájomného v bytoch na 
hypotekárny úver. Potom je tu 
ešte kategória tzv. neprispôso-
bivých alebo občanov v núdzi, 
ľudí bez prístrešia. V tomto 
volebnom období chceme aj 
s pomocou fondov z Európskej 
únie vybudovať nocľaháreň níz-
keho štandardu s kapacitou 20 
postelí, aby sme ako krajské 
mesto boli na takúto situáciu 
pripravení.“

ŠKOLSTVO

• Sieť základných škôl sa 
v minulom období podarilo ra-
cionalizovať. Ako funguje škol-
stvo v Trenčíne?
 „ Na základe prijatej kon-
cepcie školstvo dobre funguje. 

Jeho riadenie nám pri mojich 
stretávaniach sa na rôznych 
úrovniach závidia, je inšpiráciou 
aj pre iné mestá. Máme jeden 
školský obvod, rodičia si môžu 
dať dieťa, do ktorej školy chcú. 
Školy majú finančnú stabilitu, 
neberieme riaditeľom peniaze 
z jednej školy do druhej, čo 
nám umožňuje zákon, ale keď 
jedna škola nemá peniaze, po-
môžeme jej z rozpočtu mesta 
ďalšími prostriedkami na rozvoj 
a investície. Týmto systémom 
sme vytvorili podmienky na roz-
voj škôl, aby začali odstraňovať 
nedostatky, ktoré dlhé roky 
nikto neriešil. V minulom obdo-
bí sme zaviedli mestský norma-
tív, ktorý umožňuje vybavovať 
školy novou technikou, novými 
lavicami a pomôckami. V tomto 
trende chceme ďalej pokračo-
vať, chceme školy ďalej dobu-
dovávať športovými areálmi, 
čo otvára aj možnosti čerpania 
financií z európskych fondov. 
Neočakávam v školstve radi-
kálne zmeny, chceme ho stále 
skvalitňovať, pretože vzdelaní 
ľudia sú základom pre úspešný 
rozvoj Trenčína a treba začať už 
na úrovni základnej školy. Zále-
ží nám na tom, aby sa v Tren-
číne dalo získať kvalitné vzde-
lanie a aby tu kvalitne vzdelaní 
ľudia ostali žiť a uplatnili sa. 
Preto chceme v rámci Trenčí-
na spolupracovať na vytváraní 

Novoročný rozhovor s primátorom Trenčína (2.)

Vzdelaní ľudia sú základom úspechu
Dnes pokračujeme v novoročnom rozhovore s primátorom Mes-
ta Trenčín Branislavom CELLEROM. Pod drobnohľad sme si vzali 
ďalšie tri oblasti života mesta – bývanie, školstvo a kultúru.

Prvou veľkou akciou projektu Moja životná bola na Výstavisku 
TMM prezentácia stredných škôl a perspektívnych zamestná-
vateľov. Otvorené dni kariéry sa stretli s veľkým záujmom štu-
dentov.
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komplexných podmienok na 
vzdelávanie bez ohľadu na to, 
kto je zriaďovateľom v systéme 
školstva, či mesto, Trenčian-
sky samosprávny kraj alebo je 
vzdelávacou inštitúciou verejná 
alebo súkromná univerzita.“
• V modernizovaných školách 
by mali pôsobiť vzdelaní peda-
gógovia. Môže mesto zabez-
pečiť neustále zvyšovanie ich 
kvality?
 „Do tohto procesu nemô-
žeme vstupovať, je riadený 
centrálne. Existuje centrálna 
školská metodika i osnovy. Ur-
čite sú však oblasti, napr. ďal-
šie vzdelávanie učiteľov, ktoré 
môžeme podporiť z hľadiska 
rozpočtu mesta. Aj v oblasti 
vzdelávania môže mesto získať 
európske peniaze pre kvalitne 
spracované projekty. Jeden 
sa už realizuje. Projekt Tvoja 
životná cesta pomáha žiakom, 
končiacim základnú školu, 
lepšie sa orientovať pri výbere 
povolania, pri rozhodovaní kam 
ďalej.“
• Na území mesta pôsobia aj 
dve vysoké školy...
 „I keď nie sme zriaďovate-
ľom, nie je nám jedno, ako obe 
fungujú – Vysoká škola manaž-
mentu i Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka. Úzkou ko-
munikáciou s oboma subjektmi 
chceme napomáhať ich rozvo-
ju, aby z nich vychádzali ľudia, 
ktorí tu budú pracovať a žiť.“

KULTÚRA

• Mesto na podporu kultúry 
vytvorilo grantový program. 
Osvedčil sa?
 „Netreba vymýšľať nič nové. 
Treba pokračovať v tom, čo sa 
urobilo v minulom období. Je 
vytvorený veľmi dobre fungujú-
ci grantový systém. Rozhoduje 
absolútne politicky nezávislá 
grantová komisia, zložená zo zá-
stupcov rôznych kultúrnych žán-
rov. Do jej chodu sa nezasahu-
je. Komisia mi ako primátorovi 
odporúča pridelenie finančných 
prostriedkov. V mestskom roz-
počte sú vyčlenené prostriedky 
na grantový program a ktokoľ-
vek, kto je presvedčený o tom, 
že usporiada zmysluplnú akciu, 

môže požiadať o grant. Aj vďa-
ka tejto schéme existujú aj po 
zrušení mestského kultúrneho 
strediska subjekty a projekty, 
ako je Artkino, Hudobné di-
vadlo, Nestála divadelná scéna 
alebo ďalšie projekty menši-
nových žánrov, ktoré tu nikdy 
predtým neboli a dnes dopĺňajú 
kultúrne spektrum mesta. Na 
druhej strane tu máme veľké 
aktivity, presahujúce celomest-
ský význam – festival Pohoda, 
Artfilm a ďalšie, ktoré chceme 
naďalej podporovať, pretože ich 
považujeme nielen za hodnotné 
kultúrne podujatia, ale aj akti-
vity, ktoré majú marketingový 
význam pre mesto Trenčín. Re-
prezentujú ho nielen v najbliž-
šom okolí, ale v celej Európe 
i za jej hranicami.“
• Veľa sa hovorí o priestoroch 
na kultúrne vyžitie. Mesto 
minulý rok zakúpilo priesto-
ry kina Metra a s finančnou 
podporou ho poskytlo na pre-
vádzku Artkina a Hudobného 
divadla. Potom je tu kino 
Hviezda v nie najideálnejšom 
technickom stave.
 „V Artkine pripravujeme pro-
jekt na rekonštrukciu interiéru 
v spolupráci s občianskym 
združením Lampart tak, aby 
sme sa mohli uchádzať o euro-
peniaze. Zároveň pripravujeme 
rekonštrukciu kina Hviezda. 
Tento rok pripravíme projekt, 
na základe ktorého chceme 
získať finančné prostriedky 
z Európskej únie. Dôležité kul-
túrne stánky v jednotlivých čas-
tiach mesta sú kultúrne stre-
diská či bývalé kultúrne domy, 
ktoré žijú svojím, z roka na rok 
lepším životom práve preto, že 
sme ich dali spolu s finančný-
mi prostriedkami k dispozícii 
občianskym združeniam či 
jednotlivcom, ktorí vedia robiť 
kultúru. Najlepším príkladom 
je KC na Juhu, ktoré zmenou 
zriaďovateľa niekoľkonásobne 
ožilo oproti časom, keď bolo 
centrálne riadené. V tomto du-
chu chceme pokračovať ďalej, 
aby sme vytvorili priestor pre 
jednotlivcov na slobodnú kul-
túrnu tvorbu.“

Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň

 „Školy okrem jednej majú 
právnu subjektivitu a vlád-
ne medzi nimi konkurencia, 
ktorá vedie k zvyšovaniu ich 
kvality,“ konštatoval vedúci 
Útvaru školstva a sociálnych 
vecí Mestského úradu v Tren-
číne Jozef Baláž. Školy sa mu-
sia snažiť žiaka získať. Každá 
má preto svoju víziu a zamera-
nie, ktorými sa snažia rodičov 
presvedčiť, aby svoju ratolesť 
prihlásili práve na tú ich. Mi-
nulý rok sa do prvých ročníkov 
základných škôl prihlásilo 474 
detí, tento rok sa očakáva po-
dobné číslo.
 Najväčšou školu v meste 
je ZŠ, Hodžova ul. Liaheň sve-
toznámych hokejistov v NHL, 
ako sú bratia Hossovci či 
Marián Gáborík, má vo svo-
jom areáli nové športoviská 
aj Gáboríkov zimný štadión. 
Veľkým športovým areálom 
za 42 miliónov korún či vlast-
nou plavárňou disponuje ZŠ, 
Novomeského ul., na najväč-
šom trenčianskom sídlisku 
Juh. Na tejto škole sa učí 
karate, deti majú k dispozícii 
43 záujmových krúžkov. ZŠ, 
Veľkomoravská ul., Za mos-
tami ponúka výučbu cudzích 
jazykov od prvého ročníka. 
Takisto na jazyky je zameraná 
ZŠ, Dlhé Hony, ZŠ, Bezručova 
ul. sa postupne stáva bezba-
riérovou, v ZŠ, Východná ul. 
majú špeciálneho pedagóga 
pre deti, ktoré majú problém 

s učením. ZŠ, Na dolinách sa 
stará o futbalové nádeje AS 
Trenčín, ZŠ, Kubranská cesta 
vyučuje intelektuálne nadané 
deti v rámci projektu ERIN, ale 
aj sluchovo postihnuté deti. 
Bez právnej subjektivity je po-
sledná škola na Potočnej ul. 
v mestskej časti Opatová, kde 
sa vyučuje iba prvý stupeň.
 Na základné školy vo svo-
jej zriaďovateľskej pôsobnosti 
vyčlenilo Mesto Trenčín podľa 
rozpočtu na tento rok vyše 
183 miliónov korún. Najväčšou 
investíciou v školách v tomto 
roku bude výstavba športo-
vého areálu v ZŠ, Bezručova 
ul. za 17,8 miliónov korún. 
„Mesto okrem pridelených 
normatívov dáva všetkým 
školám navyše 500 korún 
na žiaka, aby sa odstránil 
modernizačný dlh. Tento rok 
podobne ako vlani dostanú 
školy 1, 2 milióna korún na 
nákup počítačov a každá ško-
la dostane aj dataprojektor,“ 
hovorí J. Baláž.
 V minulých rokoch v Tren-
číne v rámci racionalizačných 
opatrení zrušili tri školy, 
budúcnosť ďalších podľa J. 
Baláža závisí od počtu detí 
a hospodárenia škôl. Mesto 
vypracovalo projekty na re-
konštrukciu základných škôl 
a začlenilo ich do zásobníka 
projektov, na ktoré budú žia-
dať prostriedky z fondov EÚ 
v rokoch 2007 – 2013.

Začal sa zápis prváčikov
V trenčianskych základných školách sa začal zápis detí do pr-
vého ročníka v deviatich základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín a v jednej cirkevnej škole. Trenčín 
má iba jeden školský obvod, čo znamená, že rodičia môžu 
umiestniť svoje dieťa do hociktorej školy na území mesta.
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Trenčania kúpili knihy pre 225 detí
V slávnostne vysvietenej Kongregačnej sále Trenčianske-
ho múzea anjel rozdával deťom knižky. Táto malá slávnosť 
bola záverom predvianočného projektu Trenčianskej nadácie 
OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU.

 Jeho cieľom bolo pomôcť pri-
niesť knihy pod stromček deťom 
aj tam, kde by sa to možno inak 
nepodarilo. Prostredníctvom 
tohto projektu Trenčianska na-
dácia zároveň ponúkla možnosť 
Trenčanom urobiť milé gesto 
a pred Vianocami potešiť aj nie-
koho, koho síce osobne nepo-
znajú, ale vedia, že je to dieťa 
z ich mesta menom Kristínka, 
Rastík, Miško... a že rado číta, 
ale že peňazí na knižky rodičia 
veľa nemajú.
 Trenčianska nadácia želania 
týchto detí zozbierala a páskou 
SPLNENÝ DETSKÝ SEN boli vy-
brané knižky označené v 3 tren-
čianskych predajniach. Darcami 
sa stali zákazníci kníhkupec-
tiev, ktorí vytúžené knižné dar-
čeky pre tieto deti kúpili. Knihy 
po zaplatení nechali v predajni, 
často aj s venovaním, no a od-
tiaľ ich už vyzdvihla Trenčianska 
nadácia a na posledný školský 
deň pred Vianocami pripravila 
malú slávnosť, na ktorej sa do-
stali do rúk natešeným malým 
čitateľom. Keďže darcovia boli 

neznámi, deťom ich odovzdáva-
la postava anjela, ktorý symbo-
lizoval všetky dobré duše, ktoré 
otvorili svoje srdcia a darovali 
knihu.
 Po minulom ročníku, kedy 
boli v ponuke knihy pre 50 detí, 
v roku 2006 sprostredkovávala 
Trenčianska nadácia želania až 
225 detí z materských a základ-
ných škôl v Trenčíne.
 Počas približne 2 týždňov 
Trenčania kúpili pre neznáme 
deti, označené na knižných 
páskach iba krstnými menami, 
175 kníh. Aby si nakoniec kaž-
dé dieťa mohlo vo vytúženej kni-
he zalistovať pod stromčekom, 
zvyšných 50 zaplatili 2 trenčian-
ske spoločnosti.
 Vo výbere kníh tvorili roz-
právky a príbehy iba približne 
dve tretiny, veľa detí si prialo 
encyklopédie, atlasy a lexikó-
ny, výnimkou neboli ani grécke 
báje. Celková hodnota kníh, 
ktoré Trenčania prostredníc-
tvom projektu OTVOR SRDCE, 
DARUJ KNIHU darovali deťom, 
je viac ako 65 000 Sk. (js, ak)

Aj taký bol advent pod hradom
V období adventu sú ľudia akosi lepší a dni sviatočnejšie. Na 
Vianoce sa tešíme celý rok a zrazu sú za nami. Pripomeňme si 
ich spomienkou na Vianočný jarmok.

 Hoci označenie Vianočný jar-
mok ekovuje nákupnú horúčku, 
ten na Mierovom námestí bol 
iný ako trhy a obchody, v kto-
rých vládol predvianočný zhon. 
V tradičných drevených stán-
koch ponúkali svoje výrobky, 
vychádzajúce z tradícií rôznych 
kútov Slovenska, priamo ich 
výrobcovia. Mohli ste tu nájsť 
skutočné skvosty ľudovej vý-
roby ale aj praktických pomoc-
níkov do domácnosti z dreva 
i kovu. Rôzne drobnosti, ktoré 
iste potešili obdarovaných, 
však tvorili len zlomok toho, 
čo návštevníci námestia mohli 
zažiť. V spolupráci s Mestom 
Trenčín pripravilo Kultúrne 
centrum Dlhé hony na sobotu 
a nedeľu 16. a 17. decembra 
skutočne bohatý program. Tra-
dične vystúpili folklórne súbo-
ry Kornička, Radosť, Selčan, 
spevácka skupina Dolinečka 
zo Soblahova, ktorá spolu so 
skupinou Borovienka z Vrbo-
vého slávnostne ukončili prvý 
deň spontánnym spoločným 
vystúpením. Zaznela Tichá noc 
a ďalšie vianočné piesne, ktoré 
zahalili námestie do pravej via-

nočnej atmosféry. To „svoje“ si 
na jarmoku našli aj priaznivci 
jarmočného divadla, ktoré po-
tešilo najmä deti. A že to herci 
zo združenia Dunajka naozaj 
s divákmi vedia, dokázali aj 
dospelým. Skutočným skvos-
tom medzi účinkujúcimi bola 
vokálna skupina Sklo. Gospely, 
koledy, spirituály a iné žánre 
zneli v podaní úžasných hlasov 
naozaj nádherne a určite patrili 
k vrcholom umeleckých poči-
nov, ktoré sme mohli v predvia-
nočnom čase v Trenčíne zažiť. 
Podujatie moderovali Ferdinand 
Rybníček a Zuzana Mišáková. 
Dvojdňové podujatie, ktoré naj-
mä v nedeľu zaplnilo námestie, 
bolo príjemným pripomenutím, 
že sviatky sa blížia a Vianoce 
naozaj nie sú len o nákupe 
drahých darčekov v nákupných 
centrách, kde znie reproduko-
vaná hudba. Vianočný jarmok 
aj vďaka organizátorom bol 
miestom príjemných stretnutí 
známych aj neznámych, tradícií 
aj súčasnosti. Kto zažil, určite 
sa o rok vráti a kto nevidel, 
nech opäť nezmešká.
 (zm)

 Trenčianska webová stránka, 
rozdelená do sekcií Mesto, Ob-
čan, Podnikateľ, Turista, dosta-
la svoj súčasný grafický vzhľad 
v apríli roku 2005. Odvtedy 
obsadzuje v štatistikách popu-
larity medzi mestami a obcami 
popredné priečky. Minulý rok za-
znamenala takmer pol milióna 
návštevníkov, presne 472 743 
záujemcov cielene alebo pri sur-
fovaní na internete „kliklo“ na 
www.trencin.sk. Tento výsledok 
ju radí aj do prvej stovky abso-
lútneho rebríčka návštevnosti 
na Slovensku v roku 2006, kde 
obsadila 91. miesto.

 „Popularitu oficiálnej we-
bovej stránke Mesta Trenčín 
zabezpečuje jej kvalita, čoho 
dôkazom je aj mimoriadne 
úspešné umiestnenie v súťa-
ži ZlatýErb.sk 2006. V silnej 
konkurencii získala v kategó-
rii miest a mestských častí 4. 
miesto,“ uviedol primátor Tren-
čína Branislav Celler. Podľa od-
bornej poroty súťaže ZlatýErb 
webová stránka Trenčína za-
znamenáva neustále stúpajúci 
trend kvality z hľadiska obsahu, 
štruktúry i technického a grafic-
kého riešenia.
 (th)

Medzi mestskými webovými stránkami je trenčianska druhou najpopulárnejšou

Webová stránka Mesta Trenčín www.trencin.sk bola v roku 
2006 druhou najnavštevovanejšou oficiálnou webovou stránkou 
miest a obcí na Slovensku. Vyplýva to z rebríčka návštevnosti 
podľa portála NAJ.sk.

Cenu za 4. miesto v súťaži ZlatýErb.sk 2006 prevzal v Bratisla-
ve trenčiansky primátor B. Celler (na snímke vpravo)
 Snímka (a)
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Klub Lúč
28. 1. 14.30 

Divadlo Gold Herold: Červená čiapočka opäť 
zasahuje – Šibalská červená čiapočka, hlúpy vlk 

a zaľúbený poľovník rozohrávajú expresívnym he-

rectvom, prekvapivou dejovou linkou a pútavým 

výtvarným spracovaním dialógy o hlade, láske a 

vytúženom autiaku.

Kultúrne a metodické centrum OS SR
31. 1. o 17.00 

Hrajú nám pre radosť - koncert detí Základnej 

umeleckej školy

Kino Hviezda
31. 1. o 19.00 

Divadlo Normálka: Ochotníci - činoherné pred-

stavenie ponúkne humor, zamyslenie a oživenie 

vo forme pôvodných piesní so živou aj reprodu-

kovanou hudbou. 

Galéria M. A. Bazovského
6. 2. o 9.00

ATELIÉR PRE SENIOROV - stretnutie v tvorivom 

ateliéri pre všetkých skôr narodených priaznivcov 

výtvarného umenia

6. 2. o 16.00
VEČERNÝ ATELIÉR PRE DOSPELÝCH - tvorivé 

stretnutie pre všetkých priateľov výtvarného 

umenia

MC SRDIEČKO 

29. 1. o 10.00 

Čítavá hodinka s rozprávkou

30. 1. o 10.00 

Mommie’s english club s Kristou Furutan

26. 1. o 16.30 

Učíme po nemecky - nemčina pre deti, vedie 

mamina Strmenská

ZOC MAX Divadielká v MAX 

28. 1. o 16.00

Stoploš Loptoš (Na rázcestí )

4. 2. o 16.00 

Smelý Šaško (Divadlo Dunajka )

Galéria M. A. Bazovského

4. 2. o 14.00

FAREBNÁ NEDEĽA - tvorivé dielne pre všetky 

deti a ich rodičov a starých rodičov 

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
25. 1. o 16.00 

Literárny klub OMEGA - pozvánka pre všetkých 

členov a priaznivcov literatúry a literárnej tvorby  

do klubu na diskusiu a čítanie vlastných literár-

nych prác.

30. 1. o 16.00 
Stretnutie so spisovateľkou Rút Lichnerovou  o 

jej literárnej tvorbe 

1. 2. 2007 o 15.00 
KLUB „D“ 2007 - Elena Čepčeková iba pre diev-
čatá - stretnutie dievčat z klubu pri spomienkach 

na osobnosť a  literárnu tvorbu Eleny  Čepčeko-

vej pri príležitosti výročia jej  narodenia 
7. 2. o 10.30 

ROZPRÁVKOVÁ CESTA PO EURÓPE – stretnu-

tie s rozprávkami bratov Grimmovcov a ďalšími  

nemeckými rozprávkami v rámci mesačného 

cyklu putovania po európskych rozprávkových 

krajinách

7. 2. 2007 o 16.00 h
Prezentácia knihy regionálnej spisovateľky 
MÁRIE POMAJBOVEJ Jarmo vášne o životných 

príbehoch, partnerských vzťahoch, láske, tole-

rancii a ľahostajnosti medzi mladými  i staršími 

dvojicami

MC Srdiečko
25. 1. o 17.00 

Prvá pomoc pri deťoch – pokračovanie, vedie 

p. Sadovská

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Nám. 
SNP 

31. 1. a 7. 2. 2007 od 8.00 h 
BABI, POŠLI MI TO MEJLOM – inštruktáž na 

zvládnutie základov PC a komunikácie prostred-

níctvom e-mailu pre seniorov

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

Výstavy

Mestská galéria, Mierové námestie 22

do 28.1.

Insitné umenie z Kovačice

Mestská galéria, Mierové námestie 16

do 28.1.

Týka sa to tiež teba - družobná výstava prác žia-

kov základných umeleckých škôl okresov Uher-

ské Hradiště, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín

Výstavy

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
do 31. 1. 

My sme malí umelci - výstava výtvarných prác 
detí zo Špeciálnej školy internátnej na Ul. Ľ. 
Stárka v Trenčíne

do 31. 1. 
Okamihy - poetická výstava o nepoetických ve-
ciach. Súbor fotografií dopravných nehôd z poli-
cajného archívu vystavovaných Krajským riaditeľ-
stvom policajného zboru v Trenčíne.
Galéria M. A. Bazovského

do 18. 2.
Eva Mišáková- Abelová: Chuť zrelého jablka - 
súborná výstava autorky, pôsobiacej a tvoriacej 
v Trenčíne, je realizovaná pri príležitosti autorkin-
ho významného životného jubilea. 

do 18. 2. 2007
Svetozár Abel (1929–1986) – Žeravé slnko 
- krajinomaľby, zátišia a figurálne diela, plné me-
tafor a príťažlivých reflexií o zmysle a naplnení 
života.

26. a 28. 1. o 
19.00 
Outsider 
(Dánsko/Island, 
2005, 106 min). 
N e k o n v e n č n á 
komédia o Danie-
lovi, ľahko nezod-
povednom grafiťákovi, ktorý sa 
jedného dňa zaľúbi do Franc.
28. 1. o 17.00 
Film pre pamätníkov: Spaľo-
vač mŕtvol
29. a 31. 1. o 19.00 
Zbohom, Harry! 
(VB/Belgicko/Nemecko/SR, 
2006, 90 min). Emma Madso-
nová, prezývaná Mad Em, stre-
táva svojho ex-priateľa Iana, 
vetroplacha s hlavou plnou 
nápadov. 
2.-4.2. o 19.00
Luk 
(Južná Kórea/Japonsko, 2005, 
88 min). Poetický príbeh ne-
skorej lásky 60-ročného muža, 
ktorý žije na lodi kotviacej na 
otvorenom mori. Jeho spoloč-
níčkou je 16-ročné dievča, kto-
ré našiel ako dieťa a hlboko si 
ho zamiloval. 
4. 2. o 16.00 
Madagaskar 
(USA, 2005, 80 min). Príbeh 
od tvorcov skvelého Shre-
ka so štyrmi zvieratkami z 
newyorkskej ZOO. Ich stereo-
typ narušia až problémy zebry 
Martyho, ktorý dostal krízu 
stredného veku a rozhodol sa 
opustiť ZOO. 
5. 2. a 7.2. o 19.00 
Riders 
(Anglicko/ Francúzsko, 2002, 
83 min). Kamaráti Slim, Otis, 
Frank a ich kamarátka Alex 
majú v živote jedinú vášeň, 
rýchlosť.
7. 2. o16.30 
Projekcia japonských animo-
vaných filmov - ANIME PLAY 
Fruits Basket. 
Tohru po smrti mamy tajne žije 
v stane na území rodiny So-
hma. Keď Tohru odhalí tajom-
stvo tejto rodiny, život sa jej 
zmení... (komédia, dráma)
Ayashi no Ceres. 
Pribeh Ayi a jej dvojičky - brata, 
ktorých osud rozdelil...
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 Aj ked to my – študenti, 
pociťujeme veľmi intenzívne, 
nie sme sami. Ani naši profe-
sori veľmi neobľubujú polrok. 
„Každý rok sa stáva, že väčšiu 
časť polroku naši študenti nič 
nerobia a potom chcú zázra-
ky na poslednú chvíľu, lepšie 
známky, ešte aj po konferencii 
vyjednávajú. Už sa aj v každej 
písomke snažia nájsť niečo 
dobré, aby mali lepšie znám-
ky. Celkovo nemám rada toto 
obdobie, lebo aj z dobrých 
žiakov sa stávajú filatelisti,“ 

takto vidí januárovú hektiku 
gymplácka profesorka matema-
tiky Mária Bendová. Jej kolegy-
ňa, profesorka slovenčiny Eva 
Tomanová, sa s týmto názorom 
stotožňuje. „Je to hektické ob-
dobie pre obe strany. Aj pre 
nás aj pre žiakov, ktorí sú čas-
to málo sebakritickí. Nemám 
to rada.“ 
 Nikto nemá rád toto obdo-
bie, ani naši rodičia, ktorí ho 
prežívajú s nami. Moja mama 
dokonca viac než ja. Z tých 
všetkých stresov doma aj v ško-

le som schudla už aj zopár kíl. 
Aj spolužiaci sa mi zdôverili, že 
často im aj z dôsledku známok 
zakazujú rôzne aktivity. „Ne-
môžem chodiť von a neviem, 
kedy naši tento zákaz zrušia,” 
posťažoval sa môj spolužiak. 
 Keď som pripravovala tento 
materiál, najviac ma prekvapilo 
vyjadrenie ďalšieho spolužiaka, 
ktorý celú vec poňal veľmi po-
eticky: „Prežívam neznesiteľ-
ný psychický nápor, pomaly 
zabúdam, čo je slovo spánok. 
Od vyčerpania nemám dosť 
spania. Mám sklený pohľad 
v očiach, ruky sa mi trasú 
a pred očami sa mi premieľajú 
same vzorce... “

 V súčasnosti má klub dve 
mužstvá. Mužský tím je v II. 
slovenskej lige a hráči narode-
ní v rokoch 1987, 1988, 1989 
a 1990 hrajú spoločne naj-
vyššiu ligu vo svojej kategórii. 
Perspektívni hráči sa zúčastňu-
jú nielen zápasov svojho tímu, 
ale sú súčasťou aj mužskej 
reprezentácie Trenčína. Dostá-
vajú viac príležitostí presadiť sa 
medzi dospelými, načerpať skú-
senosti a dosiahnuť tak skôr 
hráčsku vyzretosť. Tím mladých 
mužov vedie Viktor Holúbek 
s Jozefom Uhrínom. Trénujú 
štyrikrát týždenne v športovej 
hale na Sihoti, kde hrávajú aj 
zápasy proti družstvám z celé-
ho Slovenska.
 Tím sa opiera hlavne o hru 
nielen technicky zdatného 

podkošového hráča Rastisla-
va Mrázika, ktorého vhodne 
dopĺňajú najmä Michal Svedek 
s Andrejom Uhrínom. Ostatní 
hráči samozrejme tiež výdatne 
podporujú hru celého mužstva. 
Chlapcov však okrem nema-
lých finančných nákladov 
trápi aj malá početnosť 
divákov na ich zápasoch. 
Preto nebuďte ľahostajní 
k trenčianskym športovým 
nádejám a príďte sa pozrieť 
na najbližší dvojzápas pro-
ti úradujúcemu majstrovi 
z Banskej Bystrice. Odohrá 
sa 9. a 10. februára v Mest-
skej športovej hale na Mlá-
dežníckej ulici v Trenčíne. 
Okrem toho môžete chlap-
cov nájsť v letnom počasí 
každý deň na školskom ih-

risku na Hodžovej ulici, kde sa 
pripravujú na zápasy pouličnej 
formy basketbalu – streetballu. 
Klub má aj svoje internetové 
stránky www. webpark.sk/bk-
trencin, kde sa môžete dozve-
dieť o hráčoch a klube ešte 
viac, prípadne informovať sa 
o možnostiach sponzorovania 
mladých mužov z MBK Štadió-
nu Trenčín.
Ďakujem za spoluprácu pri prí-
prave článku Andymu a najmä 
Matejovi Kvasňovskému.
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Ahojte,
je druhá polovica januára 
a ja mám až teraz príležitosť 
popriať všetkým čitateľom 
úspešný už rozbehnutý rok 
2007. Navyše, na strane, 
na ktorú nie ste zvyknutí. 
Ešte neviem, či to bude 
stála zmena, alebo sa dnes 
len výnimočne stretávame 
na dvanástej strane. Ale 
späť k zime, ktorá sa tuším 
skončila skôr, ako sa za-
čala. Poniektorí však stále 
dúfajú, že napadne sneh. 
Patrím medzi nich, keďže 
sa začali lyžiarske kurzy na 
stredných školách. Ten náš 
sa asi zruší, čo nás celkom 
aj trápi. Nedostatok snehu 
ale nie je jediná vec, ktorá 
zaťažuje študentov. Skôr je 
to blížiaci sa polrok a s tým 
aj finišovanie pri opravovaní 
známok. Čo sme nestihli po 
celý doterajší školský čas, 
musíme dobehnúť teraz. Nie 
všetky polročné vysvedčenia 
budú vyzerať podľa našich 
predstáv, ale aspoň máme 
motiváciu do ďalšieho, dôle-
žitejšieho polroku. Mojou naj-
väčšiou motiváciou sú vaše 
ohlasy, ktoré sa pomaly ku 
mne dostávajú a som rada, 
že prichádzajú aj námety na 
články, ktoré by vás zaujali. 
Môžte ich neustále posielať 
na web stránku INFA. Teším 
sa na našu spoluprácu.
 Zuzana Vanková

Anketa na tému: Zobúdzanie 
z dlhých zimných prázdnin bez 
snehu
Stanči (16 rokov): „Kým som 
sa stačila spamätať z návratu 
do školy, nastali polročné stre-
sy a skúšania. No máme to my 

študenti ťažké, aj keď ďakujem 
nášmu riaditeľovi za predĺžené 
voľno, ktoré som si naplno uži-
la, aj keď mi chýbal sneh.“
Jano (15): „Je to nanič, neve-
del som sa veľmi dlho nastaviť 
na školský režim.”

Nicole (16): „Celé prázdniny 
som sa tešila na sneh. O to 
viac ma mrzí, že žiaden nebol 
a 8. januára som sa už nemoh-
la dočkať.“
Tereza (15): „Z toho precho-
du mám ešte stále psychickú 

traumu.”
Žofia (16): „Keďže my sme 
nemali riaditeľské voľno, tak 
som si ani nestihla uvedomiť, 
že sú prázdniny a bol koniec. 
Bez snehu sa mi to vôbec ne-
páčilo. A už chcem jar.“ 

Mladí basketbalisti túžia po divákoch
MBK Štadión Trenčín je síce vekom mladý klub, založený v roku 
2000, ale basketbal má v Trenčíne dlhoročnú tradíciu. Úspechy 
žal najmä jeho predchodca, ktorý v 90-tych rokoch minulého 
storočia patril medzi našu elitu a reprezentoval Slovensko aj 
na medzinárodnom poli. Po rozpade klubu sa nadšenci pre ten-
to šport nevzdali a dosahujú naďalej lichotivé výsledky aspoň 
s mládežou už pod zástavou novovzniknutého klubu.

Od vyčerpania nemám dosť spania
Práve v týchto dňoch prežívajú žiaci a študenti jedno 
z najstresujúcejších období v škole. Opravovanie známok na pos-
lednú chvíľu, blížiace sa vysvedčenie, polročné písomky.
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Prieskum názorov – Čo viem o svojom meste?
 Do ankety, ktorej úlohou bolo zistiť, do akej miery Trenčania 
poznajú svoje mesto, sa zapojilo 1201 občanov, z toho 564 mu-
žov, 623 žien a 14 respondentov neudalo svoje pohlavie. Sedem 
anketných otázok preverilo naše vedomosti a tu sú výsledky.

Otázka č. 1: Viete, o čom hovorí nápis na 
Trenčianskej hradnej skale?
Možnosti odpovedí na prvú otázku a počet ich označení:

a) o prezimovaní Rimanov 784

b) o dobývaní tureckými vojskami 215

c) o Matúšovi Čákovi 159

d) iné/neviem 43
 Pri doplnení možnosti „d“ sa vyskytla 2x odpoveď o cisárovi 
Marcovi Auréliovi. Správnou odpoveďou na prvú otázku bola mož-
nosť „a“ – „o prezimovaní Rimanov“.
 Správne odpovedalo 784 respondentov, čo predstavuje celko-
ve 65 % respondentov.

Otázka č. 2: Ako sa volal Trenčín v minulosti?
Pri otázke číslo dva neboli respondentom poskytnuté možnosti 
odpovedí. Správnou odpoveďou bol názov „Laugarício“. Správne 
odpovedalo 661 respondentov, čo predstavuje 55 %.
 Vyskytli sa aj odpovede veľmi podobné správnej, ako napríklad 
Laugarícia, Laugarícios, Laugarícium, Laugarítzio.

Otázka č. 3: Na Trenčianskom hrade sídlil v 13. 
a 14. storočí „pán Váhu a Tatier“
Možnosti odpovedí na tretiu otázku a počet ich označení:

a) Ján Zápoľský 50

b) Matúš Čák 1115

c) Štefan Ilešházi 17

d) Karl Róbert Anjou 6

e) iné/neviem 13
 Na tretiu otázku bola správnou odpoveďou možnosť „b“ – „Ma-
túš Čák“. Správne odpovedalo 1115 respondentov, čo predstavu-
je 94 %.

Otázka č. 4: O kom hovorí legenda spájajúca sa 
so studňou na Trenčianskom hrade?
Možnosti odpovedí na štvrtú otázku a počet ich označení:

 a) hradnej pani 79

 b) Omarovi a Fatime 1061

 c) noci duchov a strašidiel 19

 d) iné/neviem 37
 Na štvrtú otázku bola správnou odpoveďou možnosť „b“ 
– „Omarovi a Fatime“. Správne odpovedalo 1061 respondentov, 
čo predstavuje 88 %. Pri doplnení možnosti „d“ sa vyskytli aj od-
povede: bojové jednotky NATO, o Matúšovi Čákovi alebo stavanie 
studne. Na štvrtú otázku neodpovedalo 5 respondentov.

Otázka č. 5: Socha ktorého slovenského 
spisovateľa sa nachádza na Mierovom námestí?
 Pri otázke číslo päť neboli respondentom poskytnuté možnosti 
odpovedí. Správnou odpoveďou bol spisovateľ: „Jozef Branecký“.
Správne odpovedalo 132 respondentov, čo predstavuje 11 %.
 Vyskytli sa aj odpoveďe veľmi podobné správnej, ako naprí-
klad Brajecký, Branický, Branský. Tie však nie sú zahrnuté medzi 
správne odpovede. Veľké množstvo nesprávnych odpovedí bolo 
z dôvodu zámeny Mierového a Štúrovho námestia. Medzi zaujíma-

vé odpovede patria: Bagar, Batovský, Bazovský, Bernolák, Botto, 
Brezniansky, B..., Breznický, Dr. Červík, Hodža, Hrizner, Hviezdo-
slav, J. Kráľ, Kukučín, Laugarício, Marcus Aurélius, Matúš Čák, 
Medňanský, Morový stĺp, nejaký svätý, Panna Mária, Rázus, Rize-
ry, Rizner, Sládkovič, Šranecký, Štefánik, Zamarovský, Zápoľský, 
bratia Štúrovci, Ktoré je mierové?, Štúra mladšieho.
 Na piatu otázku neodpovedalo 486 respondentov, čo predsta-
vuje 40 % z celkového počtu.

Otázka č. 6: Kde sa nachádza pamätník 
zavraždeným antifašistom?
Možnosti odpovedí na štvrtú otázku a počet ich označení:

 a) v lesoparku Brezina 998

 b) v centre mesta 99

 c) na sídlisku Sihoť 31

 d) iné/neviem 57
 Na šiestu otázku bola správnou odpoveďou možnosť „a“ 
– „v lesoparku Brezina“. Správne odpovedalo 998 respondentov, 
čo predstavuje 84 %. Na šiestu otázku neodpovedalo 16 respon-
dentov, čo predstavuje 1,3 % z celkového počtu.

Otázka č. 7: Kedy bol Trenčín oslobodený?
 Pri otázke číslo sedem neboli respondentom poskytnuté 
možnosti odpovedí. Správnou odpoveďou bol dátum: „10. apríl 
1945“.
 Správne odpovedalo 138 respondentov, čo predstavuje 11,5 %. 
K týmto presným odpovediam môžeme pripočítať aj menej presné, 
ale taktiež správne odpovede: apríl 1945 či 1945. Ak zahrnieme 
všetky tieto možnosti, správne odpovedajúcich respondentov je 
512, čo predstavuje 42,6 %.
 Vyskytli sa aj odpovede veľmi podobné správnej, ako napríklad: 
10. apríl 1944, 10. apríl, 4. apríl 1945, 7. apríl 1945, 8. apríl 
1945, 9. apríl 1945, 13. apríl 1945, 14. apríl 1945, 15. apríl 
1945, 20. apríl 1945, 24. apríl 1945, 30. apríl 1945.
 Medzi zaujímavé odpovede patria: A čo ja viem?, Od čoho 
alebo koho?, Nebol nikdy oslobodený, Od čoho?, teraz, počas II. 
Svetovej vojny, po revolúcii, po r. 1960, po r. 1959, po r. 1950, 
po r. 1949, po II. Svetovej vojne, po I. Svetovej vojne, medzi I. 
a II. Svetovou vojnou, leto 1945, koniec II. Svetovej vojny, 20. 
storočie, 1945 – 6, 19. storočie, 18. storočie, 17. storočie, 15. 
storočie, 14. storočie, 13. storočie, 12. storočie, 11 – 15 storo-
čie, marec 1949, 27 november 1947, 5. október 1947, 15. máj 
1947, 4. október 1945, máj 1945, 1600, 1650, 1456, 1110, 
1380, 1412, 1900, 6100, 1991, 1989,...

Celkové vyhodnotenie
 Pri celkovom vyhodnotení ankety na všetky otázky správne 
odpovedalo 66 respondentov, čo predstavuje 5 %. Za nesprávne 
sú v tomto prípade označené všetky dotazníky, v ktorých bola 1 
a viac chybných odpovedí.
Na všetky otázky správne odpovedali:

Muži 25

Ženy 40

Neudané pohlavie 1

 Najúspešnejšie pri vypĺňaní anketových lístkov boli ženy, res-
pondenti s vysokoškolským vzdelaním a respondenti vo veku 61 
a viac rokov.
 Paulína Ripková 
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Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. a CK MV Tour
organizujú

JARNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR
pre deti vo veku 6 – 16 rokov
v termíne 26. 2. – 2. 3. 2007

Informácie: www.tmv.sk, 0903 227 670, KS Juh – 0915 
784 886, 0910 942 549

Plavecký kurz
Zápis na plavecký kurz zdokonaľovací a pre začia-
točníkov sa začína 1. februára 2007 na Mestskej 

plavárni 29. januára 2007 o 17.00
Kurz organizuje TJ Mladosť

Šéftrénerom kurzu je PaedDr. Kravec, Peter. Tréneri: 
Mgr. Ravigová, Miluška, Mgr. Spačková, Katka, Mgr. 
Čierna, Milota, Mgr. Lacuška, Gabo, Žitňanová, Agika

Info: 0905 527 500 p. Mara

 Podľa zákona č. 401/1998 
Z.z. o poplatkoch za znečiste-
nie ovzdušia:
– prevádzkovateľ malého 
zdroja znečistenia ovzdušia je 
povinný oznámiť každoročne 
do 15. februára obci za každý 
malý zdroj znečistenia ovzdušia 
spotrebu palív a surovín, z kto-
rých znečisťujúce látky vznika-
jú, a ďalšie údaje potrebné na 
zistenie množstva a škodlivosti 
znečisťujúcich látok vypuste-
ných do ovzdušia za uplynulý 
rok, najmä druh a kvalitatívne 
ukazovatele palív a surovín, po-
čet prevádzkových hodín malé-
ho zdroja znečistenia ovzdušia, 
druh a účinnosť odlučovacích 
zariadení.
 Podľa zákona č. 478/2002 
Z.z. o ochrane ovzdušia v znení 
neskorších predpisov:
– malými zdrojmi znečistenia 
sú technologické celky obsahu-
júce stacionárne zariadenie na 
spaľovanie palív so súhrnným 
tepelným výkonom do 0,3 MW, 
ostatné technologické celky ne-

patriace do kategórie veľkých 
a stredných zdrojov znečisťo-
vania, plochy, na ktorých sa 
vykonávajú práce, ktoré môžu 
spôsobovať znečisťovanie 
ovzdušia, skládky palív a su-
rovín, produktov a odpadov, 
ak nie sú súčasťou veľkého 
alebo stredného zdroja znečis-
tenia, a iné stavby, zariadenia 
a činnosti výrazne znečisťujúce 
ovzdušie,
– prevádzkovateľom zdroja 
znečisťovania je právnická 
alebo fyzická osoba, ktorá má 
právo alebo fyzickú možnosť 
prevádzkovať tento zdroj.
Tlačivo – Oznámenie údajov 
potrebných pre určenie výš-
ky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia si prevádzkovatelia 
môžu vyzdvihnúť na podateľni 
v Centre rozvoja bývania Mest-
ského úradu v Trenčíne, Farská 
10 a na internete www.trencin.
sk.
 Útvar životného prostredia 
 a dopravy MsÚ Trenčín

Upozornenie pre prevádzkovateľov malého 
zdroja znečistenia ovzdušia

 Stredné odborné učilište 
v Trenčíne v spolupráci s Mes-
tom Trenčín organizuje ďalší 
ročník Trenčianskeho robo-
tického dňa – medzinárodnej 
súťažnej prehliadky robotov, 
ktorej hlavným cieľom je popu-
larizovať vedu a techniku medzi 
mladými ľuďmi trenčianskeho 
regiónu.
 Tento ročník sa uskutoční 
8. februára 2007 v Mestskej 
športovej hale v Trenčíne za 
účasti súťažných tímov zo 
slovenských základných, stred-
ných a vysokých škol a súťaž-
ných tímov z Českej republiky, 
Nemecka, Rakúska a Rumun-
ska.
 Účastníci pretekajú v troch 
kategóriách:

1. Driver
2. Skladačky robotov
3. Freestyle

 V prvej kategórii musia sa-
mochodné roboty prejsť po drá-
he, ktorá je zostavená z troch 
typov dielcov – rovinka, zákru-
ta a šikana. Dráha je z týchto 
dielcov tesne pred pretekmi 
náhodne zostavená.
 Druhá kategória je určená 
hlavne pre študentov základ-
ných škol, ktoré v rámci svojej 
záujmovej činnosti skladajú 
svoje dielka robotov z Lega 

alebo iných skladačiek. Niekto-
ré z nich nás na predchádza-
júcom ročníku ohúrili priam 
futuristickými tvarmi.
 Tretia kategória je voľnou 
jazdou v robotoch, neobmedze-
nou žiadnymi mantinelmi.
 Roboty budú verbálne hod-
notené trojčlennou porotou 
z radov odborníkov v oblasti, 
ktorí udeľujú víťaznému tímu 
Cenu primátora Mesta Tren-
čín.
 Súčasťou súťažnej prehliad-
ky je prezentácia podnikov, 
v ktorých žiaci SOUs vykoná-
vajú odbornú prax. Môžeme 
sa tešiť napr. na zvárací robot 
Fanuk fi. Bost, a.s. a niektoré 
prekvapenia.
 Akcia bude sprevádzaná vy-
stúpeniami dvoch hudobných 
skupín, moderovaná profesio-
nálnou moderátorkou z Tren-
čianskej televízie, premietaná 
on-line na dve plátna.
 Veríme, že tohtoročný Tren-
čiansky robotický deň nadvia-
že na úspešný minulý ročník 
(video na www.soussokoltn.
sk), posunie ho kvantitatívne 
aj kvalitatívne a ovplyvní záuj-
my divákov smerom k tvorbe, 
nielen k využívaniu už vytvore-
ného.
 (SOUs)

Trenčiansky robotický deň

JUDr. Júlia Chlebanová
Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.

pozývajú širokú verejnosť na prednášku

LIST VLASTNÍCTVA A VECNÉ BREMENO 

spočívajúce v doživotnom užívaní nehnuteľnosti
6. februára 2007 o 18.00 hod. v KS JUH

Prednáša JUDr. Júlia Chlebanová
www.kcaktivity.sk

Kresťanský zbor Trenčín, Kultúrne centrum 
AKTIVITY, o.z.

pozývajú mládež dorastového veku na besedy klubu EXIT 316 

každý piatok od 17.00 h

2. februára 2007

INÁ DIMENZIA – viditeľný svet nie je ešte celou realitou

9. februára 2007

LÁSKA – zamilovanosť, láska nezištne dávajúca lásku

16. februára 2007

PRIATEĽSTVO – o samote a o vzťahoch medzi priateľmi

23. februára 2007

KONFLIKT – medziľudské konflikty sú typickým príkladom toho, 

že k životu ľudí neoddeliteľne patria

Informácie: 032/6582608, 0915 784 886, 0910 942 549

www.kcaktivity.sk

 Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne a Klub dôchodcov 
pozývajú na Fašiangovú zábavu dňa 9. februára 2007, začiatok 
o 15.00 hod, vstupné 100 Sk. Pripravili sme pre vás: hudbu, 
program, tombolu, občerstvenie. (jh)

Oznam
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 Krížovka

Latinské 
príslovie

Pro 
Narcosi 
(skr.)

Rénium 
(zn.)

Okresný 
stavebný 
podnik 

(býv. skr.)

úmrtie, 
skonanie

Pomôcky:
IMNO, 
ENE, 
BOO

poorezával
strata 

jasnosti, 
zakalenie

INFO letný 
mesiac Abtesla (zn.) narovná-

val zasial

tekutiny 
vylisované 
z ovocných 

plodov

úpenlivo 
žiadaj

1
Autor: 
Jozef 

Páleník
zatajím, 
zapriem

požiarny 
útvar 
(skr.)

skratka 
súhvezdia 

Ophiu-
chus

pretĺkol, 
prerazil

lama, 
alpaka prvý muž

žliabok 
na odvod 

vody
 

poľské 
sídlo

rieka v 
Peru 2

vlastním
upratoval 

som
(expr.)

porúbal

3

súostrovie 
v Indonézii

venoval

kód 
Japonska

produkt 
klonovania

drgnem 
(expr.)

dozadu

vložil, 
umiestnil

Odborový 
zväz (skr.)

Milí čitatelia! Výherkyňou za správne riešenie tajničky osemsmerovky z Infa č. 1/2007 „... najdrahšia tekutina je krv“ bola vylosovaná 
Betka Melišová, Opatovská 225, Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. Výherkyni srdečne blahoželáme! 
Vylúštenú tajničku z krížovky z Infa č. 2/2007 zasielajte na adresu našej redakcie do 2. februára 2007.

radio data 
system (skr.)

protaktí-
nium (zn.)

španielsky 
člen

súvislé 
poradie

zmrznutá 
voda

autor Tisícroč-
nej včely

nízka 
drevina

praním 
zmenši

výlučok 
slznej 
žľazy

nebdel

šport, po 
česky

pohybové 
ústroje

spôsobia, 
aby niečo 

penilo

vysiľ

navar

cesta po 
latinsky

Kultúrne centrum AKTIVITY, 
o. z., ponúka

konverzačný rýchlokurz
Angličtina 

pre začiatočníkov
Lektorka – 

Katarína Selmanovi
Idete na dovolenku do zahra-
ničia? Neviete po anglicky?
Začíname 7. februára 2007

v KS Juh o 17.30 h.
Informácie: 

032/658 26 08, 0915 784 
886, 910 942 549
www.kcaktivity.sk

 Riaditeľstvo Základnej školy 
na Veľkomoravskej ulici v Tren-
číne oznamuje rodičovskej ve-
rejnosti, že:
zápis detí do 1. ročníka sa 
uskutoční v priestoroch školy 
v dňoch 5., 6. a 7. februára 
2007 v čase od 14.00 – 17. 
30 hod.

Škola ponúka:
– vysokú úroveň vzdelávania 

každoročne dokazovanú 
úspešnosťou jej absolventov 
v prijímacom pokračovaní 
i v štúdiu na str. školách

– optimálne podmienky pre vý-
chovu a vzdelávanie detí po 
stránke pedagogickej a mate-
riálnej

– povinné vyučovanie angličtiny 
alebo nemčiny už od 1. roční-
ka s možnosťou výučby druhé-
ho cudzieho jazyka od 7. roč.

– výučbu základov informatiky 

v rámci projektu „INFOVEK“ 
a možnosť bezplatného využí-
vania internetu

– vyučovanie katolíckeho a evan-
jelického náboženstva 

– služby špeciálnych pedagó-
gov

– možnosť stravovania vo vlast-
nej školskej jedálni

– pobyt žiakov v školskom klu-
be detí

– pobyty v Škole v prírode pre 
žiakov 2. a 4. ročníka

– pre žiakov 3. ročníka povinný 
plavecký výcvik 

– netradičné formy vyučovania 
(dopravné ihrisko, Centrum 
voľného času)

– pre žiakov 7. ročníka lyžiarsky 
kurz

–  možnosti spolupráce so ško-
lami v zahraničí v rámci pro-
jektu SOKRATES COMENIUS

– prípravu žiakov 9. ročníka na 
prijímacie skúšky

– zapojenie sa do ekologického 
projektu Zelená škola

– možnosť účinkovania vo 
folklórnom súbore „Kornič-
ka“

– bohatú záujmovú činnosť 
intelektuálneho, esteticko-vý-
chovného a športového zame-
rania

– k dispozícii viacúčelové ihris-
ko s umelou trávou 

– zrekonštruovaný areál a oko-
lie školy

– žiaci pri vstupe do školy do-
stanú zdarma balíček učeb-
ných pomôcok od rodičovské-
ho združenia 

 K zápisu je potrebná osob-
ná účasť dieťaťa, narodeného 
roku 2001 a skôr, predloženie 
rodného listu dieťaťa a financie 
na zakúpenie súboru zošitov 
k šlabikáru, pracovného zošita 
pre cudzí jazyk a prvouku (250 
Sk/žiak)

Základná škola, Veľkomo-
ravská 12, 911 05 Trenčín 
pozýva rodičov budúcich 

prvákov na

DNI OTVORENÝCH 
DVERÍ 

v triedach 1. ročníka
v dňoch 25. a 26. januára 

v čase od 8.00 do 11.00 h.
Tešíme sa na vašu návšte-

vu!

Základná škola na Veľkomoravskej ulici – zápis detí do 1. ročníka
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Rada rodičovského združenia pri Základnej škole Hodžova 
37, Trenčín vás pozýva na

Tradičný školský ples

10. februára 2007 (sobota) od 19.00 hod.
v školských jedálňach

Vstupné: 450 Sk
(vstupenku je možné zakúpiť u ekonómky školy 

p. Zaťkovej, č. t.: 743 55 37)
• živá hudba • DJ • bohatá tombola • výborné občerstvenie • 

• sprievodný program •

ZKS Slovenska – Klub Trenčín Juh, Kultúrne 
centrum AKTIVITY, o.z., pozývajú širokú 

verejnosť

8. februára 2007 (štvrtok) o 16.00 hod. do KS JUH

na duchovnú studnicu:
Zachovať vernosť prítomnej chvíli

a

prednášku na tému

Remeselníci, obchodníci a živnostníci v starom Trenčíne.

Prednáša:  Mgr. Mária Kubelová

www.kcaktivity.sk

Vydarená jeseň pre prípravku futbalového klubu AS Trenčín
 Tak ako dospelí aj prípravká-
ri absolvujú svoju majstrovskú 
súťaž, kde sa môžu porovnať 
s rovesníkmi z iných sloven-
ských miest. Prípravka chlap-
cov futbalového klubu AS Tren-
čín narodených v roku 1997 
a mladších určite patrí k lepším 
družstvám na Slovensku, čoho 
dôkazom je priebežné suverén-
ne prvenstvo v ligovej tabuľke. 
Potešiteľný je aj fakt, že hra sa 
od zápasu k zápasu zlepšova-
la. 
 V súťaži bojuje o body aj B 
družstvo, ktoré sa však nevy-
hlo dvom zbytočným stratám 
bodov a v priebežnej tabuľke 
je na 5.mieste. O vynikajúcu 
reprezentáciu mládežníckeho 
trenčianskeho futbalu sa za-
slúžili brankári David Dorička, 
Roman Kyška, Ján Škultéty 
a hráči Richard Bariš, Michal 
Bella, Róbert Bulejko, Michal 
Fukala, Peter Habánik, Andrej 
Hatala, Jakub Hrabovský, De-
nis Jančo, Andrej Jašík, Martin 

Kozic, Šimon Marušinec, Lu-
káš Minarech, Andrej Mizerák, 
Lukáš Mizerák, Milan Mrázik, 
Boris Olešák, Nino Petruš, Erik 
Prekop, Tomáš Rebroš, Boris 
Sádecký, Jakub Šimko, Radko 
Škára, Viktor Škultéty, Martin 
Šulek, Dominik Švehla, Matej 
Vaculík a tréneri Roman Šulek 
a Marek Marčok. Veríme, že 
niektoré z týchto mien budú aj 
o pár rokov v seniorskom dre-
se robiť radosť trenčianskym 
futbalovým fanúšikom. Ďalšie 
informácie o prípravke nájde-
te na oficiálnej stránke www.
astn97.sk.
 Chlapci sa domácemu pub-
liku najbližšie predstavia 4. 
februára, kedy sa v mestskej 
športovej hale uskutoční turnaj 
prípraviek, pod záštitou primá-
tora Mesta Trenčín poriadaný 
futbalovým klubom AS Trenčín. 
Mladí Trenčania nastúpia v kon-
kurencii družstiev zvučných 
mien, pozvané boli prípravky 
Slovana Bratislava, Spartaka 

Priebežná tabuľka po jesennej časti

1. AS Trenčín „A“ 7 7 0 0 75:01 21

2. Dubnica „A“ 8 7 0 1 75:15 21

3. Nové Mesto 8 4 1 3 26:36 13 

4. Púchov 6 2 1 0 12:21 7

5. AS Trenčín „B“ 7 2 0 5 11:33 6

6. Myjava 3 1 1 1 05:06 4

7. Prievidza 7 1 1 5 25:38 4

8. Dubnica „B“ 5 1 0 4 10:24 3

9. Svinná 5 1 0 4 06:69 3

Strieborný pohár Európy
 V slovinskom Trbovlje sa konal v závere minulého roka 34. 
ročník Európskeho pohára v karate mládeže, dorastu, juniorov, 
seniorov a veteránov. Vyše 800 pretekárov z 11 štátov štartovalo 
v Polaj sport hall. V bojoch o víťazstvo nechýbali ani karatisti z klu-
bu Laugaricio Trenčín. 
Vzácne striebro v ka-
tegórii 16–17-ročných 
do 65 kg vybojoval po 
náročných zápasoch 
s pretekármi Mace-
dónska, Francúzska, 
Chorvátska a domá-
ceho Slovinska Ma-
rek Kulík (na snímke 
vľavo s trénerom Du-
šanom Hajmachom).
 Klub organizu-
je každý pondelok 
o 17.30 h v ZŠ, Dlhé 
Hony zápis nových 
členov – chlapcov 
a dievčatá od 6 ro-
kov. (dh)

Trnava, Dubnice, Olomouca, FC 
Brno, 1. FC Slovácko, Rapidu 

Viedeň, Ferencsvárosu a Gyo-
ru. (mar)

Zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2007/08 bude v dňoch 29.-31. 
1. 2007 od 14.00 do 17.00 h v budove školy. K zápisu treba 
rodný list dieťaťa a 200 Sk na sadu zošitov. Informácie na: 
č.t.032/6572211 (riad. šk.), 032/6572213 (z.r.š), 032/657 
22 06 (taj. šk.), fax 032/6523458, e-mail: riaditel@zsdoltn.
edu.sk, tajomnik@zsdoltn.edu.sk. Ponúkame: ŠKD pre 1.-4.r., 
ANJ a ANJ od 1.r., keramickú dielňu, futb. miniihrisko s ume-
lou trávou, RoboLab a LEGO mikroprocesory vedené odborník-
mi z TnUAD, krúžky frolballu, futbalu, basketu, cyklo, karate 
a mnohé iné aktivity. Radi vás privítame v našej priestrannej 
škole so slnečnými átriami a areálom zdravia.

Základná škola Na dolinách
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