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Mesto Trenčín dosiahlo k 31. 12. 2006 kladný hospodársky 
výsledok vo výške 152 663 000 Sk. 

Trenčín skončil rok 2006 so Trenčín skončil rok 2006 so 
„ziskom“ 152 miliónov korún„ziskom“ 152 miliónov korún

 Celkové príjmy mesta 
dosiahli v roku 2006 výšku 
1 328 080 000 Sk, výdav-
ky Mesto Trenčín v minulom 
roku vykázalo v celkovej výške 
1 175 417 000 Sk. Finančné 
prostriedky na investície do-
siahli výšku 387 783 000 Sk.

 Rozpočet Mesta Trenčín na 
rok 2006 plánoval so ziskom 
vo výške 80 mil. Sk, realita je 
teda ešte priaznivejšia. Mesto 
Trenčín použije zisk z minulého 
roku na financovanie investič-
ných akcií v tomto roku.
 (th), snímka (jč)

 Jubilejný XV. ročník Me-
dzinárodného filmového fes-
tivalu (MFF) ArtFilm, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 22. až 30. 
júna, prináša okrem množstva 
noviniek aj zmenené miesto 
konania – hlavnú časť festiva-
lu premiestnili organizátori do 
Trenčína. Festival s rozpoč-
tom 25 miliónov korún však 
naďalej ostáva do istej miery 
verný svojej kolíske – Tren-
čianskym Tepliciam.
 „Je to pätnásty ročník, kto-
rý bude v znamení niekoľkých 
podstatných zmien,“ hovorí 
o jubilejnom ročníku poduja-

tia jeho prezident Milan La-
sica. „Tento rok máme silnú 
súťaž, silné súťažné snímky, 
ktoré sú z celého sveta, to je 
aj naša filozofia, že chceme 
priniesť na Slovensko sveto-
vú kinematografiu, chceme 
mapovať jej stav, aj preto je 
pre nás dôležité mať silné 
zázemie v kinách tak, aby 
tie filmy mali zodpovedajúcu 
kvalitu pri projekcii,“ hovorí 
umelecký riaditeľ Petr Svobo-
da o zmene zázemia festivalu 
a jeho filozofii – ponúknuť 
kvalitu.
 (dokončenie na 10. str.)

 Mestský úrad v Trenčíne 
po necelých dvoch mesiacoch 
znovu vytopilo a na vine je 
opäť prasknutá hadička pod 
umývadlom. Podľa slov hovorcu 
mesta Tibora Hlobeňa, voda 
začala tiecť na druhom poscho-
dí niekedy v čase od soboty 
(28. 4.) večera do nedele rána. 
Vytopilo sekretariát a zasadač-
ku primátora, kancelárie ekono-
mického útvaru a tiež klientske 
centrum, ktoré vybavuje agendu 
pre obyvateľov mesta a Matrič-
ný úrad. Centrum aj matrika boli 
až do odvolania zatvorené. Na 
celom úrade taktiež v pondelok 
30. apríla nefungoval internet, 

server bol opravený okolo po-
ludnia. Mesto žiadalo obyvate-
ľov, aby odložili vybavovanie na 
úrade na neskôr, v urgentných 
prípadoch poskytovali informá-
cie zamestnanci v podateľni 
mestského úradu. Ako ďalej 
pre agentúru SITA uviedol T. 
Hlobeň, „na úrade v pondelok 
sušili a zisťovali škody“. Podľa 
jeho slov už pri marcovej havá-
rii, ktorú spôsobila prasknutá 
hadička pod umývadlom na 
toaletách klientskeho centra, 
skontrolovali odborníci všetky 
prívody vody a nič nenasved-
čovalo tomu, že by sa situácia 
mohla zopakovať. (SITA)

 Žiadame návštevníkov lesa, najmä lesoparku Brezina, aby 
pri svojich vychádzkach nezakladali v lese oheň, využívali len 
označené verejné ohniská a dodržiavali zákaz fajčenia vzhľa-
dom na veľké sucho a tým aj zvýšené požiarne nebezpečen-
stvo. Poučme sa zo skúseností z iných oblastí Slovenska 
a nevystavujme požiarnemu nebezpečenstvu lesné prostredie, 
v ktorom chceme aj naďalej tráviť príjemné chvíle oddychu.
 MHSL, m. r. o., Trenčín

Mestský úrad opäť vytopilo

Požiarne nebezpečenstvo

Jubilejný XV. ročník sa sťahuje do Trenčína
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 Od 13. marca Krytá plaváreň 
teda neslúži svojmu účelu a za-
mestnanci jej prevádzkovateľa, 
mestskej rozpočtovej organi-
zácie Mestské hospodárstvo 
a správa lesov (MHSL) Trenčín, 
okamžite začali s manuálnym 
čistením bazénov a vyrovná-
vacích nádrží dezinfekčnými 
prostriedkami. Na záver vydez-
infikovali všetky plochy v okolí 
bazénov, vstupné plochy, spr-
chové priestory a šatne.
 Celý proces sa opakoval ešte 
dvakrát, vždy s pomocou iných 
typov dezinfekčných prostried-
kov, pretože verdikt hygienikov 
po kontrolách 16. a 23. marca 
bol opäť nekompromisný – amé-
by plaváreň neopustili...

 „Po konzultáciách s odbor-
níkmi z RÚVZ i iných inštitúcií 
sme vo filtračných zariadeniach 
odstránili kremičitý piesok 
a opäť kompletne vydezinfi-
kovali celý objekt,“ vracia sa 
v myšlienkach do nedávnych 
dní Erika Vravková, riaditeľka 
MHSL. Záverečnú etapu dez-
infekcie vykonali hasiči z Ha-
sičského a záchranného zboru 
v Trenčíne špeciálnym príprav-
kom a tento postup bol nakoniec 
účinný. Posledné výsledky kon-
trolných odberov mali negatív-
ny výsledok. „Túto informáciu 
som sa dozvedela v pondelok 
23. apríla a okamžite nariadi-
la začať s prácami vedúcimi 
k znovuotvoreniu prevádzky,“ 

vydýchla si E. Vravková. MHSL 
však ešte zďaleka nemá vyhra-
té, hoci po naplnení filtrov špe-
ciálnym kremičitým pieskom, 
dovezeným z Českej republiky, 
nasledovalo napúšťanie celej 
technológie a bazénov vodou. 
„Po skompletizovaní a spuste-
ní technológie a filtrácie musia 
hygienici opätovne odobrať 
vzorky vody. Potom začne ply-
núť zákonom stanovená lehota 
na oznámenie a potvrdenie vý-
sledku,“ vyratúva technologický 
a legislatívny postup riaditeľka 
MHSL. Takže reálny predpoklad 
otvorenia krytej plavárne pre ve-
rejnosť je druhý májový víkend.
 Mesto Trenčín ako zriaďova-
teľ MHSL môže konštatovať, že 
pracovníci organizácie vynaložili 
maximálne úsilie v relatívne 
prijateľnom časovom období na 
odstránenie zistených nedostat-
kov. Trenčín nie je jediným mes-
tom, ktoré bolo postavené pred 
boj s týmto neviditeľným protiv-

níkom, rovnaký problém riešili 
aj v Prievidzi, Žiline, Nových 
Zámkoch, Martine, Svidníku, 
Veľkom Krtíši či v Trenčianskych 
Tepliciach. Aj s odborníkmi 
z týchto miest konzultovali naši 
odborníci všetky postupy a na-
vzájom si vymieňali skúsenosti 
a postrehy, ktoré nakoniec viedli 
k želanému výsledku.
 Tibor Hlobeň

 Poslanci ešte pred schvále-
ním programu prijali dva návrhy 
na rozšírenie programu. Návrh 
viceprimátora Tomáša Vaňa 
o doplnenie odborných komi-
sií pôsobiacich pri mestskom 
zastupiteľstve o odborníkov 
z radov občanov mesta a návrh 
poslanca Ľubomíra Sámela 
o odmenách pre funkcionárov 
mesta za rok 2006.
 Zmeny v zriaďovacích lis-
tinách inštitúcií, ktorých zria-
ďovateľom je Mesto Trenčín, 
vyplývajú z výsledkov kontrol-
ného zistenia Najvyššieho 
kontrolného úradu SR, vykona-
ného v závere minulého roku 
a predstavujú vecné a finančné 
vymedzenie majetku, ktorý bol 
organizáciám zverený do správy 

na zabezpečenie ich úloh.
 Poslancami schválená 
zmluva o spolupráci a výpožič-
ke pri zabezpečovaní činnosti 
ART-KINA METRO v roku 2007 
vymedzuje podmienky pre za-
bezpečenie činnosti Artkina: 
poskytnutie dotácie na základe 
schváleného rozpočtu Mesta 
Trenčín na rok 2007, práva 
a povinnosti užívateľa, občian-
skeho združenia LampArt a ďal-
šie garancie fungovania projektu 
Kina náročného diváka. Činnosť 
Artkina Metro je zameraná na 
programy výchovy filmového di-
váka vrátane školskej mládeže. 
Takto poňatý plán predpokladá 
približne štyri projekcie týžden-
ne.
 Poslanecký návrh na vypla-

tenie odmien funkcionárom 
mesta za rok 2006 odôvodnil 
predseda finančnej a majetko-
vej komisie pri MsZ Ľ. Sámel 
ekonomickými ukazovateľmi, 
ktoré Mesto Trenčín dosiahlo 
v minulom roku. „Výsledky hos-
podárenia sú pozitívne, mesto 
skončilo minulý rok so ziskom 
152 miliónov korún. Podarilo sa 
mu o.i. získať účelovú dotáciu 
z ministerstva hospodárstva 
vo výške 90 mil. Sk na výstav-
bu komunikácií a nenávratný 
príspevok vo výške 202 mil. 
Sk zo zdrojov Európskej únie 
na vybudovanie infraštruktúry 
v budúcej priemyselnej zóne 
a pripravilo projekt premoste-
nia Váhu, ktorý je v súčasnosti 
zahrnutý do investičných úloh 
Slovenskej správy ciest, a. s.,“ 
povedal poslanec.
 Z dvadsaťjeden prítomných 
poslancov sa s jeho slovami 
stotožnilo 19 a bez rozpravy 
schválili primátorovi Trenčína 
Branislavovi Cellerovi odmenu 
vo výške 367 200 Sk, bývalému 
viceprimátorovi Antonovi Boco-
vi vo výške 235 008 Sk a bý-

valému poslancovi, dlhodobo 
uvoľnenému na výkon funkcie, 
Branislavovi Zubričaňákovi 
vo výške 132 192 Sk. Dvaja 
posledne menovaní poslanci 
zastávali svoje funkcie v pred-
chádzajúcom volebnom období, 
ktoré skončilo v decembri 2006 
po riadnych komunálnych voľ-
bách. T. Hlobeň

AKTUALITY2 / INfO

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
Na programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
ktoré sa konalo 19. apríla podľa harmonogramu, dlhodobo uve-
rejnenom na oficiálnej webovej stránke Mesta Trenčín www.
trencin.sk, boli pôvodne okrem majetkových prevodov zahrnuté 
návrh na zmenu zriaďovacích listín inštitúcií, ktorých zriaďova-
teľom je Mesto Trenčín, konkrétne škôl, školských zariadení, 
Domova penziónu pre dôchodcov a Sociálnych služieb Mesta 
Trenčín a návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti 
ART-KINA METRO v roku 2007.

Poslanecký návrh na vypla-
tenie odmien funkcionárom 
mesta za rok 2006 odôvodnil 
predseda finančnej a majetko-
vej komisie pri MsZ Ľ. Sámel 
(na snímke) Snímnka (ar)

Neviditeľný protivník – améby, už opustili krytú plaváreň
Výsledky posledných kontrolných odberov z Krytej plavárne na 
Mládežníckej ul. v Trenčíne hovoria, že neviditeľný protivník, 
jednobunkové organizmy – améby, už v týchto priestoroch nie 
sú! Objavili ich ešte v marci tohto roku pracovníci Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne počas pravi-
delnej kontroly stavu vody v bazénoch.

Výkopové práce na 
Sihoti a v Kubrej

 Jeden zo slovenských operá-
torov mobilných sietí rozširuje 
v Trenčíne svoju sieť kladením 
optického kábla. Výkopové prá-
ce na chodníkoch a zeleni má 
od Mesta Trenčín povolené na 
sídlisku Sihoť I, II a III, Pred po-
ľom a v Kubre. Povrch chodníkov 
a zeleň je povinný dať do pô-
vodného stavu do 31.8.2007. 
Žiadame preto obyvateľov uve-
dených lokalít o trpezlivosť pri 
realizácii rozkopávok.  (jm)
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Život v našich materských školách

 Do 31. 3. 2007 mali mož-
nosť rodičia prihlasovať detí 
do materských škôl na školský 
rok 2007/2008. K 1. 9. 2006 
bolo do MŠ prihlásených 1376 
detí. Počty sa počas školské-
ho roka menia podľa dovŕše-
nia 3 rokov dieťaťa, prípadne 
podľa záujmu rodičov aj od 2 

rokov. K 1. 4. 2007 stúpol 
počet detí v MŠ v Trenčíne na 
1438.
 V súčasnosti je pod sprá-
vou Školských zariadení Mesta 
Trenčín 18 materských škôl, 
z ktorej 1 materská škola (na 

Orechovskej ul.) k 1. 9. 2007 
prechádza na súkromnú. Kva-
lifikovanosť učiteliek v MŠ 
je 100 %. Materské školy si 
majú rodičia možnosť vybrať 
podľa bydliska, ako aj podľa 
zamerania či záujmových krúž-
kov.
 Svoju prácu materské ško-

ly prezentujú na verejnosti 
aj v podobe súťaží s deťmi. 
Jednou z nich bola v marci 
recitačná súťaž, poriadaná 
klubom Jv, ktorý vedie pani 
učiteľka J. Gestingerová, 
pod názvom Vítanie jari. Deti 

ukázali svoje rečové, ale aj 
„herecké“ schopnosti. Vystu-
povali „predškoláci“, rodičia 
a učiteľky mali možnosť vidieť, 
ako sú po jazykovej stránke 
pripravené na vstup do ZŠ.
 Akcie pokračovali v apríli 
opäť v Galérii M. A. Bazovské-
ho, kde tentokrát deti predvied-
li svoje spevácke a hudobné 
schopnosti. Akciu pripravil klub 
Hv pod vedením pani učiteľky 
Z. Refkovej. Vystúpili aj pani 
učiteľky, ktoré deti sprevádzali 
na hudobných nástrojoch.
 Ďakujeme riaditeľke galérie 

Danici Loviškovej za bezplat-
né poskytnutie estetických 
priestorov Galérie M. A. Ba-
zovského na tieto účely.
 V apríli, mesiaci bezpeč-
nosti na cestách, učiteľky MŠ 
S. Kozinková a A. Ďuržová 
pripravili dopravnú súťaž s ná-
zvom Bezpečne do školy.
 Súťaže sa zúčastnili deti 
z 18 materských škôl v Trenčí-
ne. Prekvapenie pripravili pre 
nich zamestnanci mestskej 
polície, ktorí im predviedli 
ukážky svojej práce – deti 
si vyskúšali policajné autá, 

čiapky, zoznámili sa s prí-
strojmi na meranie rýchlosti. 
S nadšením sa vrátili do triedy 
MŠ, kde pokračovali v súťaži, 
preskúšali si vedomosti o do-
pravných značkách a odniesli 
si odmeny za svoju aktivitu.
 Vďaka patrí náčelníkovi 
mestskej polície Františkovi 
Országhovi, ako aj všetkým 
mestským policajtom, ktorí 
potešili deti svojimi ukážkami.
 Danica Lorencová,

riaditeľka ŠZTN

Materské školy v Trenčíne dosahujú veľmi dobré výsledky vo 
výchovno-vzdelávacej práci, čo potvrdili aj vyhodnotenia 3 kom-
plexných inšpekcií v tomto školskom roku v MŠ na Kubranskej, 
Šmidkeho a Medňanského ul.  

Prerušenie dodávky 
elektrickej energie

 Z dôvodu vykonávania prá-
ce na zariadeniach elektrickej 
energie, budú 4. mája od 8.00 
– 12.00 h bez dodávky elektric-
kej energie obyvatelia Južnej 
ul., žijúci domoch č. 4, 5, 10, 
22, 23, 26, 27, a 30 a 14. 5. 
2007 od 8.00 do 9.00 h nebu-
de z tých istých dôvodov elek-
trický prúd na Ostrove v Trenčí-
ne. (ze)

Životu nebezpečný úsek je tesne vedľa Južanky, kadiaľ denne 
prechádzajú desiatky, možno stovky mamičiek s kočíkmi (je 
tam vstup do zdravotného strediska v Južanke). Jediný výťah 
v Južanke je preťažený a v týždni aj niekoľkokrát nefunguje, 
vtedy tadiaľto prechádzajú mamičky aj keď len potrebujú ísť na 
poschodie do Južanky. Ak by tu pribudlo len niekoľko metrov 
chodníka, všetko by bolo oveľa bezpečnejšie.
 Snímka: Zdenka ĎURIŠOVÁ
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Párny týždeň:
štvrtok – Juh I, II, Nad 
tehelňou

piatok – Soblahovská, Dlhé 
Hony, Noviny, Centrum, 
Biskupice, Nozdrkovce

Nepárny týždeň:
štvrtok – Sihoť I, II, III, IV, 
Pod Sokolice, Pred poľom

piatok – Kvetná, Nové 
Zlatovce, Zámostie

Posledná streda 
v mesiaci:
Záblatie, Zlatovce, Kubra, 
Kubrica, Opatová, Istebník, 
Orechové, Belá, Horné 
Orechové

 Pripomíname, že vyvezený 
bude iba nadrozmerný odpad 
uložený v určenom termíne na 
stanovištiach nádob na odpad, 
nie mimo stanovíšť. Nadroz-
merný odpad treba vykladať 
v predvečer dňa vývozu, pretože 
ak bude uložený napr. v ten istý 
deň v predpoludňajších alebo po-
poludňajších hodinách, vývoz už 
môže byť vykonaný a odpad bude 

na danom stanovišti „skrášľovať“ 
prostredie ďalšie dva týždne.

Dôrazne žiadame 
občanov, aby do-
držiavali uvedený 

harmonogram a vy-
kladali nadrozmerný 
odpad v predvečer 

dňa vývozu!!!
Dodržiavanie uvede-

ného harmonogramu 
bude vo zvýšenej 

miere kontrolovať 
mestská polícia!

 Zároveň žiadame občanov, 
aby nesypali „kôpky“ stavebné-
ho odpadu na stanovištia nádob. 
Tento druh odpadu po malých 
častiach môžu umiestniť do zber-
ných nádob, odviezť do zberného 
dvora alebo využiť rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov pri 
upratovaní!
 Nadrozmerný (objemný) odpad 
je taký, ktorý sa svojimi rozmermi 
nezmestí do klasických nádob na 
komunálny odpad (napr. skriňa, 
stolička, stôl, garniža, WC-misa, 
umývadlo, gauč...).

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE4 / INfO

Vývoz nadrozmerného odpadu zo stanovíšť nádob pokračuje. 
Chceme občanom pripomenúť, že pracovníci Považskej odpadovej 
spoločnosti, a. s., vozidlom značky IVECO vykonávajú pravidelne 
raz za dva týždne odvoz v nasledovnom harmonograme:

Kam a ako s nadrozmerným odpadom 

Stranu pripravili zamestnanci Útvaru životného prostredia 
a dopravy MsÚ v Trenčíne

ZMENA PREVÁDZKY ZBERNÉHO DVORA
Trenčania majú v súlade so zákonom o odpadoch možnosť raz 
ročne bezplatne odovzdať v Zbernom dvore Považskej odpadovej 
spoločnosti, a. s., Trenčín na Zlatovskej ulici 1 m3 drobného sta-
vebného odpadu (DSO) z prác vykonávaných fyzickou osobou, 
nie firmou.

 DSO je odpad, ktorý vznikne 
pri stavebných úpravách a udr-
žiavacích prácach, ku ktorým 
je potrebné podať ohlásenie 
stavebnému úradu – t. j. Útvaru 
životného prostredia a dopravy 
Mestského úradu v Trenčíne, 
napr. výmena okien, zmena dis-
pozície bytu, presklievanie bal-
kónov a pod. Potrebné tlačivá si 
občania môžu vyzdvihnúť v Cen-
tre rozvoja mesta na Farskej uli-
ci č. 10, alebo nájsť na webovej 
stránke mesta. Súčasne je to 
odpad, ktorý vznikne pri udržia-
vacích prácach, pri ktorých nie 
je potrebné ohlásenie mestské-
mu úradu, napr. opravy fasády, 
oprava a výmena strešnej kry-
tiny, oprava a výmena podláh 
a pod. To znamená, že sem 
nepatrí stavebný odpad, ktorý 
vzniká pri stavebných prácach, 
na ktoré je potrebné stavebné 
povolenie.
 V posledných mesiacoch do-
šlo k veľkému nárastu dovozu 
drobného stavebného odpadu 
do zberného dvora (túto mož-
nosť vo veľkom zneužívajú pod-
nikateľské subjekty) a tým aj 

k nárastu finančných prostried-
kov na odvoz tohoto odpadu 
a jeho uloženie na skládku.
 Pre nedostatok finančných 
prostriedkov na kvalitné zabez-
pečenie zberu, odvozu a ulože-
nie KO a DSO Mesto Trenčín 
v spolupráci s Považskou odpa-
dovou spoločnosťou, a. s., Tren-
čín mení spôsob odovzdávania 
DSO v Zbernom dvore. Obyvate-
lia mesta môžu DSO odovzdá-
vať aj naďalej v dňoch pondelok 
– piatok v čase od 6.00 h do 
18.00 h a v sobotu od 7.00 
– 18.00 h. Pri preberaní DSO 
bude spolupracovať poverený 
zamestnanec mesta, ktorý po 
overení totožnosti občana zis-
tí z databázy, či má uhradený 
poplatok za KO a DSO za rok 
2006 a predchádzajúce roky. 
Pri odovzdávaní DSO v zbernom 
dvore je občan povinný preuká-
zať sa občianskym preukazom 
a kópiou ohlásenia stavebných 
úprav alebo udržiavacích prác. 
V prípade, že činnosť nepod-
lieha ohláseniu, uvedie presný 
rozsah vykonaných prác.

ZBERNÝ DVOR
V súlade s budovaním komplexného systému hospodárenia s od-
padmi v Trenčíne a zlepšovaním stavu životného prostredia na úze-
mí mesta je zriadený zberný dvor triedeného zberu komunálneho 
odpadu Považskej odpadovej spoločnosti, a. s. Zberný dvor sa na-
chádza na Zlatovskej ulici č. 2200 Zámostie, oproti SAD, a. s.).

 V areáli prevádzky Považskej 
odpadovej spoločnosti, a. s., na 
uvedenej adrese sú umiestne-
né veľkoobjemové kontajnery, 
do ktorých môžu občania mes-
ta Trenčín bezplatne priviezť 
nasledujúce zložky vytriedené 
z komunálneho odpadu ne-
znečistené škodlivinami: sklo, 
papier, plasty, železný šrot, 
biologicky rozložiteľný odpad, 
veľkoobjemový (nadrozmerný) 
komunálny odpad, drobný sta-
vebný odpad.
 Prevádzková doba je 
v pondelok – piatok od 6.00 
– 18.00 h a v sobotu od 7.00 

– 18.00 h. Bližšie informácie 
získate na tel. č. 640 13 40 
a 652 12 60.
 V snahe o znižovanie nebez-
pečnosti komunálneho odpadu 
zneškodňovaného skládko-
vaním Považská odpadová 
spoločnosť, a. s., na uvedenej 
adrese zbiera od občanov mes-
ta Trenčín bezplatne vyradené 
olovené akumulátory, svetelné 
zdroje s obsahom ortuti a vyra-
dené elektrické a elektronické 
zariadenia. Zberný dvor slúži 
pre obyvateľov mesta Trenčín, 
ktorí majú v meste trvalý po-
byt.
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MONITOR trenčianskych deviatakov 
lepší ako celoslovenský priemer

Testovania vedomostí z matematiky a vyučovacieho jazyka MO-
NITOR-u 9 sa tohto roku zúčastnilo 59 800 žiakov deviatych 
ročníkov celého Slovenska, z toho 654 z trenčianskych základ-
ných škôl.
 Lepšie sa darilo deviatakom 
v teste zo slovenského jazyka 
a literatúry. V celoslovenskom 
hodnotení dosiahli žiaci 67,1 
percentnú úspešnosť, keď 
z 30 možných bodov získali 
v priemere 20,1 bodu. Deviata-
ci v Trenčíne získali z materin-
ského jazyka v priemere 21,18 
bodu, čo zodpovedá 70,56% 
úspešnosti. Všetky základné 
školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Trenčín dosiahli 
v teste zo slovenského jazyka 
a literatúry nadpriemerné vý-
sledky.
 Test z matematiky zvládli žia-
ci v celoslovenskom hodnotení 
na 61,2 percent a v priemere 
dosiahli 18,4 bodu. Trenčianski 

deviataci aj matematiku napí-
sali nad slovenský priemer. Za 
svoje výpočty získali v priemere 
20,43 bodu, čo predstavuje 
68,15 percent úspešnosti.
 Všetci deviataci dostanú vy-
svedčenia o absolvovaní MONI-
TOR-u 9 podpísané ministrom 
školstva SR. Bude obsahovať 
informáciu o konkrétnych vý-
sledkoch jednotlivých žiakov 
a porovnanie s celoslovenský-
mi výsledkami.
 Približne 450 neúspešných 
žiakov z celého Slovenska 
absolvoval náhradný termín 
písania testov, ktorý sa pre 
Trenčiansky kraj uskutočnil 
v Základnej škole na Bezručo-
vej ul. Ľ. Kršáková

Pražský chrámový zbor Cantus Amici v Trenčíne
Zmiešaný chrámový zbor Cantus Amici z Prahy sa predstaví 
v Trenčíne počas sv.omší 6. mája v Kostole sv. Rodiny na Juhu 
o 18.30 h s omšou A. Gretchaninova Missa Festion a 7. mája 
v Kostole Notre Dame o 17.00 h s Missou Brevis Zdeňka Fibi-
cha.

 Zbor pôsobí pri chráme Ne-
poškvrneného počatia Panny 
Márie v Strašniciach a v Bazili-
ke sv. Petra a Pavla na Vyše-
hrade. Založila ho v roku 1947 
skupina mladých kresťanov pri 
nuselskej farnosti. Od roku 
1951 zbor pôsobil v Bazilike 
sv. Petra a Pavla na Vyšehra-
de pod taktovkou J. M. Dobro-

dinského. Po zmene v osobe 
dirigenta, ktorým sa stal jeho 
syn Václav Dobrodinský, zmenil 
v roku 1960 zbor pôsobisko 
a až do roku 1996 bol chrámo-
vým zborom vo farnosti pri Kos-
tole sv. Vojtecha v pražskom 
Novom Meste. V roku 2004 
prevzal rodinnú taktovku vnuk 
prvého dirigenta Lukáš Dobro-

Koncom marca sme si pripomínali 50. výročie Rímskych zmlúv, 
ktorými boli položené základy pre existenciu dnešnej podoby Eu-
rópskej únie. Vzhľadom na členstvo Slovenska v tomto zjedno-
tenom priestore sa aj u nás konali podujatia, ktoré nenásilnou 
formou pripomenuli toto významné výročie.

 Jedným z podujatí, celoštát-
ne organizovaných Úradom Vlá-
dy Slovenskej republiky, centra-
mi Europe Direct, zastúpením 
Európskej únie v Slovenskej 
republike a štátnym podnikom 
Lesy Slovenskej republiky, bolo 
podujatie pod názvom Alej 
novej Európy, ktoré sa v Tren-
číne uskutočnilo v parku pod 
sídliskom Juh. Pamätnú tabuľu 
odhalila riaditeľka Mestského 
hospodárstva a správy lesov 
Erika Vravková a riaditeľ Les-
ného závodu Trenčín Ján Beňa. 
Pri jej slávnostnom odovzdaní 

do užívania konštatoval riaditeľ 
trenčianskej pobočky Europe 
Direct Jozef Gerliczy, že „zá-
kladnou myšlienkou pôvodne 
estónskeho projektu bolo vy-
sádzanie stromčekov tak, aby 
ďalších päťdesiat rokov pri-
pomínali zjednotený európsky 
priestor. Na Slovensku sa vý-
sadba realizovala v dvanástich 
mestách, kde sú sídla centrál 
Europe Direct. Dvanásť vysa-
dených stromčekov symbolic-
ky vyjadruje počet posledných 
krajín, ktoré vstúpili do Európ-
skej únie.“ (jč)

dinský, zbormajster a harfista 
Severočeskej filharmónie. Or-
ganové sprevádzanie a nutné 
korepetície už od vzniku súboru 
obetavo zaisťuje vážený člen 
Antonín Hix, ktorý sa strieda 
s organistom Baziliky sv. Petra 
a Pavla na Vyšehrade Josefom 
Leciánom. 
 Zbor je zložený z hudobných 
amatérov rôznych povolaní, 
napríklad študentov, techni-
kov, ekonómov alebo učiteľov. 
Počas činnosti sa v súbore 
vystriedalo viac ako 280 ama-
térskych spevákov.Za posled-
ných 10 rokov naštudoval zbor 

takmer 50 omší a viac ako 60 
duchovných skladieb, niektoré 
so sprievodom orchestra, iné 
a capella. Spektrum skladieb 
je veľmi široké - od Gregorián-
skeho chorálu a diel majstrov 
vokálnej polyfónie (Palestrina, 
Gabrielli, Hassler) cez baroko-
vých skladateľov (Adam Michna 
z Otradovíc, J. B. Černohorský, 
G. F. Händel), skladby 19. sto-
ročia (A. Dvořák, A. Bruckner) 
až po súčasných domácich 
a svetových autorov (J. Hanuš, 
I. Stravinsky, L. Bernstein), ale 
i niekoľko skladieb dirigenta 
zboru.  (la)

Alej novej Európy
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 Na návrh Ľubomíra Sámela 
poslanci zvolili za predsedu 
VMČ Antona Boca.
 Diskusiu vyvolala žiadosť 
Považskej odpadovej spo-
ločnosti o kúpu pozemku na 
vybudovanie zberného dvora 
odpadu pri kotolni na Lipovej 
ulici. Poslanec Ján Bezák pou-
kázal na blízkosť obytnej zóny, 
Branislav Zubričaňák si myslí, 
že obyvatelia budú mať zberňu 
rovno pod oknami. Stanislav 
Pastva súhlasí s myšlienkou 
zberného dvora, ale nesúhlasí 
s jeho umiestnením. Predseda 
VMČ A. Boc pripomenul, že 
v predchádzajúcom volebnom 
období hľadali pozemky na 
vybudovanie dvora na sídlisku 
a toto je jediný pozemok vo 
vlastníctve mesta. „Ak zberný 
dvor umiestnime čo najďalej 
od ľudí, nikto ho nebude vyu-
žívať,“ dodal na záver. B. Zub-
ričaňák navrhol umiestniť dvor 
do priestoru za satelitmi. Anton 

Boc stiahol žiadosť z rokovania 
VMČ a požiadal útvar majetku 
mesta preveriť možnosť umiest-
nia dvoru za satelitmi s vyjadre-
ním do najbližšieho zasadnutia 
výboru.
 Poslanec Ľ. Sámel sa zaují-
mal o stav čistenia odvodňova-
cích rigolov po zimnej údržbe, 
keďže sú zanesené kanálové 
odtoky. Začiatok realizácie 
projektu statickej dopravy Juh 
I a Juh II v časti Šafárikovej uli-
ce nad garážami a odvodnenie 
ulíc Bazovského a Šafárika zau-
jímal J. Bezáka. Garant VMČ Jo-
zef Ďurech vysvetlil, že rekon-
štrukcia Šafárikovej ulice bola 
v návrhu rozpočtu mesta na rok 
2007. Na stavbe odvodnenia 
sídliska Juh v druhej etape bol 
spracovaný projekt pre územné 
rozhodnutie pre osem lokalít 
na sídlisku a v roku 2007 je 
v rozpočte mesta vypracovanie 
projektu pre ulice Šafárikovu 
a Halalovku. (la)

 Poslanec Róbert Lifka na-
vrhol doplniť do programu za-
sadnutia návrh na zaradenie 
poslancov do rád jednotlivých 
škôl. Podľa návrhu je zarade-
ný do rady školy na Kubran-
skej ulici, pracovať však chce 
v rade školy na Hodžovej uli-
ci. Hosť zasadnutia, zástup-
ca primátora Tomáš Vaňo, 
upresnil, že návrh vypracoval 
útvar školstva a sociálnych 
vecí ako pracovnú verziu, 
ktorú je možné zmeniť pred 
schválením v mestskej rade. 
Znovuzvolení poslanci zosta-
li v pôvodných radách škôl. 
VMČ na návrh predsedu J. 
Babiča navrhol vypracovanie 
tohto materiálu na základe 
vyjadrenia záujmu poslancov 
VMČ Sever o školy.
 Výbor neodporučil predaj 
pozemku na vybudovanie 
parkoviska pre firmu Stip na 
Šoltésovej ulici. J. Babič na-
mietal, že firma nedodržala 
podmienky zmluvy a pokiaľ ne-
budú naplnené, odmieta dať 
súhlasné stanovisko. Navyše 
žiada, aby situáciu prešetril 
hlavný kontrolór mesta. Po-
slankyňa Marta Blahová doda-
la, že v okolí objektu je škola 
so zvýšeným pohybom žiakov 
a úprava okolia nie je zodpo-
vedajúca zmluve, nachádza 

sa tu neporiadok, ktorý treba 
odstrániť. Navrhla vykonanie 
poslaneckého prieskumu, 
lebo hrozí nebezpečenstvo 
úrazu. Položila aj otázku, či 
firma zaplatila pokutu, ktorá 
jej bola udelená. Poslanec R. 
Lifka navrhol vzhľadom na tie-
to okolnosti stiahnuť žiadosť 
z programu schôdze.
 R. Lifka požiadal o výsadbu 
zelene na Ulici gen. Viesta. 
Riaditeľka MHSL Trenčín Eri-
ka Vravková vysvetlila, že sa 
výsadba bude realizovať podľa 
vegetačného obdobia. V dis-
kusii o zeleni na Sihoti vystú-
pil aj vedúci Útvaru životného 
prostredia a dopravy Ladislav 
Petrtýl. Výsadba zelene na 
uliciach Nábrežná a Rázusova 
sa pripravuje podľa projekto-
vej dokumentácie pre inves-
tičné akcie, ktoré sa v tejto 
časti budú realizovať. Podľa 
jeho názoru sa investičné 
akcie budú riešiť v spolupráci 
s Útvarom interných služieb 
MsÚ Trenčín a prepojením 
útvarov sa dosiahne vyrieše-
nie problému zelene v tejto lo-
kalite. Na budúcom zasadnutí 
VMČ Sever L. Petrtýl predstaví 
projekt statickej dopravy na 
Sihoti, lebo jeho obsahom je 
aj projekt výsadby a úpravy 
zelene. (la)

 Teplé letné počasie sa pdpí-
salo pod zvýšený počet žiadostí 
o prenájom plôch na letné tera-
sy pre kaviarenské a reštaurač-
né prevádzky. Poslanci súhlasili 
s prenájmom v desiatich prípa-
doch, k tomu sa pridala kveti-
nová terasa, niekoľko žiadostí 
o prenájom plôch na umiestne-
nie reklám a na zabezpečenie 
stavebnej činnosti.
 Predseda výboru J. Krátky 
požiadal o osadenie verejného 
osvetlenia na rohu ulíc Nové 
prúdy a Javorinská, rovnako aj 
o vyriešenie kanalizačného pri-
pojenia na Beckovskej ulici, zrej-
me to bude investičná akcia.
 Poslanec Daniel Beníček 
upozornil na jamu na ceste v Bis-
kupiciach v zákrute pred hostin-
com Irma. Vadí mu aj vytváranie 
čiernych skládok na území mes-
ta. Jedna je na trávnatej ploche 

na sídlisku Noviny už rok, ďalšia 
vedľa cesty smerom na Tren-
čiansku Turnú. Navrhol týždenný 
zber a vývoz konárov a odrezkov 
stromov v jarných mesiacoch.
 Marián Kvasnička opako-
vane žiadal o pozornosť mesta 
Olbrachtovej ulici, v dezolát-
nom stave sú chodníky i ces-
ta. Počas premávky sú najviac 
ohrození chodci, na jamách po 
rozkopávkach sa môžu poško-
diť aj autá. Nutné je systémové 
riešenie v nadväznosti na Parti-
zánsku ulicu. Akútny je aj stav 
zelene v bývalom záhradníctve, 
kde sa vyskytujú hlodavce, hmyz 
a burina spôsobujúca problémy 
alergikom.
 Na neporiadok na Ulici J. 
Zemana poukázal poslanec Ján 
Kanaba. Okolie „skrášľujú“ kusy 
nábytku, chladničky a iný odpad.
 (la)

 Súhlasili s prenájmom 
pozemkov na veľkoplošné re-
klamné a Martin Barčák po-
žiadal o vytvorenie koncepie na 
riešenie prenájmu pozemkov 
na tento účel. Ladislav Pavlík 
doplnil, aby sa dovtedy prená-
jom uzatváral na dobu jedného 
roka.
 Poslanci odložili prerokova-
nie žiadosti o predaj pozemkov 
pri bývalom supermarkete In-
terfruct na vybudovanie parko-
vísk pre spoločnosť Mercury 
Market Slovakia a požiadali 
o zvolanie rokovania na vyrie-

šenie dopravnej situácie vybu-
dovaním odbočovacieho pruhu 
v smere od mesta k obchodné-
mu centru (odbočovací pruh bol 
medzitým zrealizovaný – pozn. 
autora).
 Harmonogram zasadnutí 
VMČ Západ bude zverejnený 
v mestských novinách Info 
a prostredníctvom vývesných 
tabúľ VMČ. Poslanec M. Barčák 
navrhol, aby boli verejné zasad-
nutia uskutočnené v čo najkrat-
šom čase vo všetkých častiach 
tejto rozľahlej mestskej časti.
 (la)

VMČ Sever: Životné prostredie, doprava a zeleň
V stredu 4. apríla sa v kompletnej zostave zišli na mestskom 
úrade členovia Výboru mestskej časti Sever na prvom zasad-
nutí a za predsedu opäť zvolili Jána BABIČA.

VMČ ZÁPAD: Začnú s putovnými zasadnutiami
Poslanci Výboru mestskej časti Západ na svojom prvom zasad-
nutí v stredu 28. marca na mestskom úrade si zvolili predsedu 
VMČ Vladimíra PORUBANA.

VMČ Juh: Za predsedu zvolili Antona Boca
Výbor mestskej časti Juh sa na svojom prvom zasadnutí zišiel 
v pondelok 2. apríla v priestoroch Kultúrneho strediska Juh. 
Šesť poslancov privítalo medzi sebou hosťa, zástupcu primáto-
ra, Tomáša VAŇA.

VMČ Stred: V centre mesta opäť ožili letné terasy
Poslanci Výboru mestskej časti Stred zvolili za svojho predsedu 
Jána KRÁTKEHO. Stalo sa tak na prvom zasadnutí výboru v pon-
delok 2. apríla, kde sa ako hosť zúčastnil zástupca primátora 
Tomáš VAŇO.
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 „Keď som sedela v našej 
jedálni a videla toľko krásnych 
ľudí, najmä dievčat, povedala 
som si, že sa musíme nejako 
prezentovať. A tak sa z mojej 
myšlienky v roku 2005 zrodila 
prvá miss domova mládeže. 
I keď sme nemali peniaze, bolo 
to super a najmä sme sa snažili, 
aby podujatie v domove mláde-
že malo svoju úroveň. Tento rok 
sme chceli premiestniť súťaž do 
bývalého domu armády, ale zľakli 
sme sa. Možno sa nám to podarí 
v ďalšom ročníku. Chcem sa po-
ďakovať kolegom i kolegyniam, 
ktorí mi so všetkým pomáhali. 
Vďaka celému kolektívu má táto 
súťaž takú úroveň, akú má.“
 Sálu preplnili mladí ľudia. 
Väčšina z nich to nemala ďaleko, 
a tak prišli po domácky oblečení 
aj obutí, napríklad v šľapkách. 
Decká vytvárali úžasnú atmo-
sféru po celý večer. Prečo bolo 
v publiku toľko chalanov? „Prišli 
sme si predsa pozrieť krásne 
dievčatá.“
 Na začiatok veľkého finále 
sme si museli chvíľu počkať. Dô-
vodom bola porota, ktorej sa ne-
chcelo prísť do sály. Keď koneč-
ne prišli, moderátor v tmavom 
obleku s motýlikom predstavil jej 
členov, napríklad aj prvú missku 
DM, mladú módnu návrhárku 
Janku Bielikovú, ktorá pripravila 
kolekciu aj na samotný večer a aj 
víťazku reality show Hľadá sa su-
permodelka Ivanu Honzovú.
 Zo 17 dievčat vybrali 9 fi-
nalistiek, ktoré postupne pri-
chádzali na javisko. Bližšie ich 
predstavil moderátor Patrik 
Digh. Po predstavení prišla dru-
há, ťažšia disciplína – rozhovor. 
Isto princíp rozhovorov poznáte. 
Moderátor položí záludnú otázku 
a jej adresát by mal rozvitými ve-
tami vtipne a vecne odpovedať, 
čo nie je vždy pri väčšej tréme 
jednoduché. Nakoniec z dievčat 

Ahojte!
 Téma do tohto čísla Infa 
bola pre mňa veľmi jednodu-
chá. Opäť sa v našom meste 
módy uskutočnil modelingo-
vý casting, ale aj sútaž krá-
sy – ,,miss’’. Niet sa čomu 
čudovať, veď Trenčín je plný 
pekných a mladých báb, 
ktoré sa pohybujú v stále za-
ujímavom svete modelingu. 
Viem, že som už o jednom 
castingu písala, ale tento 
bol pre mňa niečím zvlášt-
nejší. Už pri prvom pohľade 
na tváre dievčat bolo vidno, 
ako si želajú, aby pochodili. 
Ďalšej téme vďačím pani 
Milke Valigurskej. Som na-
ozaj potešená, že som sa 
mohla zúčastniť na súťaži 
krásy mládežníckeho domo-
va. Predčilo to moje rozpači-
té očakávania. Je dobre, že 
sa neustále niekto zaujíma 
o spestrenie bežného života 
mladých, v tomto prípade aj 
pekných mladých študen-
tov.
 Vaša Zuzana Vanková 

Ako všetko ostatné, aj súťaž 
Miss Domova mládeže na Sta-
ničnej ul. má svoj začiatok 
a minulosť. Všetko sa zrodilo 
pred tromi rokmi, keď nastúpi-
la na Strednú umeleckú školu 
ako vychovávateľka Emília VA-
LIGURSKÁ. 

Veľké finale Miss Domova mládeže!Veľké finale Miss Domova mládeže!

Trojica najkrajších báb z Domova mládeže na Staničnej ul. v ro-
ku 2007 Snímka: Zuzana Meszárošová

 „Piatok trinásteho, niekto by 
si pomyslel, nešťastný dátum, 
no pre mnohé z nás to bol deň 
splnených prianí a detských 
snov. V sále plnej mamičiek 
podporujúcich svoje dcéry plné 
očakávania sa dalo napätie 
krájať. Vyvetrali sme najlepšie 
modely zo svojej garderóby 
a snažili sa predviesť v plnej 
kráse, veď nás bolo približne 
70. 

 Casting sa začal vyplnením 
úvodných formulárov. A čo 
potom? Potom už nám ostá-
valo len čakať a čakať. Rad 
sa tiahol až von z reštaurácie, 
ale vzhľadom na to, že som 
bola v prvej desiatke dievčat, 
mala som celý proces rýchlo 
za sebou. Dve porotkyne, kto-
ré mali s nami urobiť krátky 
rozhovor a odfotiť si nás, boli 
veľmi milé. Každý čakal nejaké 

nevraživé strigy, ale našťastie 
to tak nebolo. Všetko sa to 
skončilo formulkou - Do mesia-
ca sa vám ozveme. Teraz nám 
nič iné nezostáva, len čakať, či 
to mysleli naozaj, alebo to bola 
len fráza.“
 Nezávidím babám toto čaka-
nie. Už len preto, že to nikto 
nemá rád a najmä nie vtedy, 
keď v niečo veríme a dúfame 
a nakoniec sa to neuskutoč-
ní. Možno príde ale aj ďalšia 
príležitosť a tá im otvorí nové 
dvere. Preto budúce modelky, 
neklesajte na duchu a nevzdá-
vajte to!

Casting Elite model look 2007 bol v piatok trinásteho!
V reštaurácii penziónu Pod hradom sa v piatok 13. apríla zhromaž-
dilo mnoho mladých dievčat na castingu prestížnej modelingovej 
agentúry Elite model look. Prišli s rodičmi, priateľmi aj kamarát-
kami. Podpora je vždy dôležitá a oni túto úlohu plnili. Atmosféru 
z pohľadu budúcej možnej modelky nám priblíži jedna z nich. 

„vypáčil“ množstvo ich záľub. 
Niektoré boli vážne zaujímavé, 
ako napríklad paličkovanie, ši-
tie, jazda na motorke, nesplnený 
sen bungee-jumping a karate. 
Jedna zo súťažiacich na otázku 
– aký je tvoj vysnený partner, 
odpovedala: „Taký asi neexis-
tuje.“
 Voľná disciplína ukázala, na 
čo majú finalistky talent. Tan-
covali, hrali na klavír a flautu, 
predvádzali cviky karate, rozprá-
vali. Veľmi sa páčilo aj divadlo. 
Bolo vtipné a v publiku našlo 
veľkú odozvu. Po tejto náročnej 
časti finále dostali baby menšiu 
prestávku a obecenstvu sa pred-
stavila fitnesska a kulturistka, 
ktorá ohúrila svojimi vypracova-
nými svalmi.
 Po prestávke si konečne pri-
šli na svoje i chalani. Uhádli ste, 
prišla promenáda v plavkách, po-

sledná disciplína, možno rozho-
dujúca, možno už ani nie. Každý 
mal svoj tip. Porota sa musela 
sústrediť, a preto sa presunula 
do inej miestnosti. Radila sa zdĺ-
havo, ale nakoniec sa dohodla.
 Vyhlásenie výsledkov naznači-
la veľká slávnostná fanfára. Celý 
večer sa dievčatá snažili, všetky, 
všetky boli krásne, mladé, šikov-
né a mali niečo do seba. Asi to 
nie je moc fér, že len trom sa spl-
nil možno sen už z detstva... Čo 
už, aj sklamanie patri k súťaži.
 Veľká radosť začala vyhláse-
ním Miss sympatia. Zvolili si ju 
samotní študenti 121 hlasmi. 
Stala sa ňou Gabika Hergelová. 
Porota určila druhú vicemiss 
Marcelu Klinovskú i prvú vice-
miss Lenku Jurigovú. A najšťast-
nejšia po jej verdikte odchádzala 
nová miss Gabriela Hergelová. 
Zaslúžene. 
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 Vzhľadom na to, že regionálne pracovisko Slovenskej inovač-
nej a energetickej agentúry (SIEA) v Trenčíne je spracovateľom 
energetickej koncepcie v meste a pozná aj momentálnu situá-
ciu v energetickej politike štátu (zriaďovateľom SIEA je Minis-
terstvo hospodárstva SR) ale aj v celej EÚ, tak sme požiadali 
Miroslava ŽILINSKÉHO z tejto agentúry o informácie o proble-
matike zásobovania teplom z vlastných domových kotolní.
 Požiadali sme ho, aby vypracoval čo najjednoduchší spôsob 
výpočtu ceny tepla z domových kotolní, ktoré spaľujú zemný plyn 
a upozornil aj na úskalia prevádzkovania vlastného zdroja hlavne 
z pohľadu legislatívy a bezpečnosti. Dnes vám ho predkladáme.

Výpočet ceny tepla z domovej kotolne

 Cena tepla sa skladá z variabilnej zložky a fixnej zložky.
 Cenu tepla budeme počítať pre objekt s týmito vstupnými hod-
notami (podmienkami):
– bytový dom má 40 bytov
– byt má 70 m2 vykurovanej plochy
– dom je hydraulicky nevyregulovaný, bez možnosti individu-

álnej automatickej regulácie vnútornej teploty (bez termore-
gulačných ventilov), bez pomerových rozdeľovačov tepla na 
vykurovacích telesách (radiátoroch)

– dom je nezateplený s priemernými tepelnoizolačnými vlast-
nosťami

– dom má pôvodné okenné a dverové výplne

Návrh tepelného výkonu kotolne

Potreba tepelného výkonu na vykurovanie 
jedného bytu:

4,5 kW

Potreba tepelného výkonu na prípravu teplej 
vody jedného bytu:

2 kW

Potreba tepelného výkonu pre jeden byt: 6,5 kW

Potreba tepelného výkonu pre celý bytový 
dom:

6,5 kW x 40 
bytov = 260 kW

Potreba tepla pre bytový dom

Potreba tepla na vykurovanie bytu pri vyššie určených podmien-
kach (merná potreba na vykurovanie je 0,45 GJ/m2):

70 m2 x 0,45 GJ/m2 = 31,5 GJ
(cca 70 % z celkovej potreby tepla)

Potreba tepla na prípravu teplej vody bytu (cca 30 % z celkovej 
potreby tepla): 13,5 GJ
Celková potreba tepla pre byt: 45 GJ
Celková potreba tepla pre celý bytový dom: 45 GJ x 40 bytov
 = 1 800 GJ

Investičné náklady na kotolňu

 Investičné náklady sa odvíjajú od navrhnutej technológie. Čím 
modernejšia technológia, tým je potrebných viac investícií. Uva-

žujeme so zariadením, ktoré je na priemernej technickej úrovni 
s priemernými cenovými nákladmi na jeho obstaranie. V súčas-
nosti sa pohybujú ceny za vybudovanie domovej kotolne medzi 
5 000 – 7 000 Sk za inštalovaný kW aj s projektom. Predpokla-
dajme cenu 6 000 Sk/kW. Potom celkové investičné náklady na 
kotolňu sú: 6 000 Sk/kW x 260 kW = 1 560 000 Sk.
 Predpokladáme, že obyvatelia domu si na takúto veľkú investí-
ciu požičajú peniaze z banky. Pre zjednodušenie zaokrúhlime úver 
s úrokom na 2 000 000 Sk. Banky poskytujú úver za podmienky 
8-ročného splatenia. Za rok je to 250 000 Sk. Po splatení úveru 
sa v podstate splácanie nekončí. Každé zariadenie má svoju ži-
votnosť. Ak odhadneme, že kotly takýchto výkonov majú životnosť 
okolo 12 rokov, tak potom je potrebné opäť do štyroch rokov roz-
mýšľať nad ďalším úverom na nové kotly.

Výpočet variabilnej zložky (VZ) ceny tepla

 Čo je variabilná zložka? Je to časť ceny tepla, ktorá je priamo 
závislá na spotrebe paliva (zemný plyn), elektrickej energie, tech-
nologickej hmoty a vody.
 VZ ceny tepla sa vypočíta: náklad/množstvo vyrobeného tep-
la.

Výpočet množstva spáleného zemného plynu 
(ZP) a celoročnej ceny za spálený ZP

Množstvo spáleného ZP určíme za týchto podmienok:

• výhrevnosť ZP: 0,03421GJ/m3 (V
ZP

) – označenie v normách 
a v predpisoch Q

i
r

• celoročná účinnosť kotlov: 92 % – 0,92 (Ú) – označenie 
v normách a v predpisoch μ

• vyrobené teplo: 1 800 GJ (VT) – označenie v normách 
a v predpisoch Q

Vzorec na výpočet vyrobeného tepla je:
VT = M

ZP
 x V

ZP 
x Ú [GJ] (1)

kde:
M

ZP 
– množstvo spáleného ZP [m3]

Potom zo vzorca (1) sa dá odvodiť vzorec na výpočet M
ZP 

(2):

VT
  M

ZP  
=  (2)

V
ZP 

x Ú

Po dosadení hodnôt do (2)

1800
  M

ZP  
=  (2)

0,03421 x 0,92

M
ZP 

= 57 192 m3

 Na internetovej stránke (www.spp.sk) SPP, a. s., je uvedený 
cenník pre maloodber do 60 000 m3 spáleného ZP, kde v odbero-
vej sadzbe M4 (od 6 500 do 60 000 m3 ZP) je 11,55 Sk/m3 bez 
DPH a 13,74 Sk/m3 s DPH. Potom celoročné náklady na ZP sú:
57 192 m3 x 13,74 Sk/m3 = 785 818 Sk/rok. K tomu je potrebné 
pripočítať mesačný paušálny poplatok vo výške 669, 67 Sk/me-
siac bez DPH a 796,91 Sk/mesiac s DPH. Za rok je to 796,91 Sk/
mesiac x 12 mesiacov = 9 563 Sk/rok.

Všetko o zásobovaní teplom z vlastných domových kotolní
Slovenská inovačná a energetická agentúra, 
regionálna pobočka Trenčín, Hurbanova č.59, 
911 01 Trenčín
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Určenie množstva elektrickej energie (EE) 
a celoročná cena za EE

 Množstvo EE sa odvíja od naprojektovaného príkonu elektric-
kých spotrebičov (čerpadiel, horákov, atď.) a ročnej prevádzky 
týchto spotrebičov. Ročná spotreba EE sa môže pohybovať okolo 
12 500 kWh pri cene 4,60 Sk/kWh bez DPH a 5,47 Sk/kWh s DPH 
je to ročný náklad: 12 500 kWh x 5,47 Sk/kWh = 68 375 Sk/
rok.

Určenie množstva vody a celoročná cena za vodu

 Množstvo vody odhadneme na cca 15 m3 za rok. Je to voda, 
ktorá sa používa na doplnenie do vykurovacieho systému. Cena 
za vodné je 26,35 Sk/m3 bez DPH a 31,36 Sk/m3 s DPH, cena za 
stočné je 24,10 Sk/m3 bez DPH a 28,68 Sk/m3 s DPH. Celková 
cena za 1 m3 vody je 31,36 Sk/m3 + 28,68 Sk/m3 = 60,04 Sk/m3 
s DPH. Ročný náklad je: 15 m3 x 60,04 Sk/m3 = 901 Sk/rok a po-
ložka technologické hmoty vo výške cca 450 Sk/rok (technologic-
ké hmoty slúžia na úpravu vody, ktoré odstraňujú tvrdosť vody).
VZ ceny tepla je potom:
Položka ZP (1.4.1.):
 785 818 Sk/1 800 GJ = 436,57 Sk/GJ
Položka mesačný paušál (1.4.1.):
 9 563 Sk/1 800 GJ = 5,31 Sk/GJ
Položka EE (1.4.2.):
 68 375 Sk/1 800 GJ = 37,99 Sk/GJ
Položka voda (1.4.3.):
 1351 Sk/1 800 GJ = 0,75 Sk/GJ
Spolu VZ: 480, 62 Sk/GJ s DPH

Výpočet fixnej zložky (FZ) ceny tepla

 Čo je fixná zložka? Je to časť ceny tepla, ktorá je nezávislá 
na spotrebe tepla, t. j. sú to náklady spojené s investíciou do ko-
tolne, revízie, opravy, zákonné prehliadky, mzda osoby, ktorá sa 
bude starať o prevádzku kotolne, poistenie, náklady za odpojenie 
od centrálneho zdroja podľa zákona č. 657/2004 a vyhlášky č. 
505/2006 atď.
 FZ ceny tepla sa vypočíta: náklad/množstvo vyrobeného tepla
Položka investície (1.3):
 250 000 Sk/1 800 GJ = 138,89 Sk/GJ
Položka opravy, revízie a zákonné prehliadky:
 30 000 Sk/1 800 GJ = 16,67 Sk/GJ
Položka mzda obsluhy (3 000 Sk/mesiac):
 36 000 Sk/1 800 GJ = 20,00 Sk/GJ
Položka poistenie majetku:
 5 000 Sk/1800 GJ = 2,78 Sk/GJ
Spolu FZ: 178, 34 Sk/GJ s DPH
 Podľa vyhlášky č.505 sa pohybuje náklad za odpojenie na je-
den byt od 6 000 Sk do 10 000 Sk. Pri tomto výpočte použije-
me priemernú hodnotu 8 000 Sk/byt. Pre celý obytný dom je to: 
8 000 Sk/byt x 40 bytov = 320 000 Sk. Tento náklad je potrebný 
uhradiť ihneď po odpojení od centrálneho vykurovania. Keď odhad-
neme životnosť kotolne na 12 rokov, tak náklad na jeden rok je: 
320 000 Sk: 12 rokov = 26 667 Sk.
Položka za odpojenie:
 26 667 Sk/1 800 GJ = 14,81 Sk/GJ s DPH
Cena tepla pre domovú kotolňu je potom súčet VZ, FZ a polož-

ky za odpojenie:
480,62 + 178,34 + 14,81 = 673,77 Sk/GJ s DPH

Legislatíva a bezpečnosť prevádzky kotolne

 Je potrebné si uvedomiť, že ak sa obyvatelia rozhodnú pre 
vlastný zdroj, musia dodržiavať zákony, ktoré platia pre prevádzku 
takýchto zariadení.
 V prvom rade sa podľa zákona č.99/2007, ktorý dopĺňa zá-
kon č.657/2004 a zákon č.455/1991 stávajú dodávateľom tepla 
a v § 2 písmeno d) znie: dodávateľom je fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá je držiteľom povolenia na rozvod tepla alebo sa na 
ňu vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 11 a ktorá dodáva 
teplo odberateľovi alebo množstvo tepla rozpočítava konečnému 
spotrebiteľovi.
 Podľa zákona č.17/2007 musí pravidelne kontrolovať kotly, 
v tomto prípade každé tri roky.
 Na kotolne s menovitým výkonom vyšším ako 200 kW sa vzťa-
huje povinnosť merania emisií, ktoré znečisťujú životné prostre-
die.
 Kotolne musia mať pravidelnú obsluhu s platným kuričským 
oprávnením a musia mať pravidelné kontroly revíznym technikom 
na plynové zariadenie, elektrické zariadenie, tlakových nádob 
a komínov ako aj pravidelné servisné prehliadky (nadstavenie ho-
rákov).
 Ak sa obyvatelia rozhodnú, že budú v rámci šetrenia svojich 
prostriedkov ignorovať vyššie uvedené zákony a zákonné prehliad-
ky, riskujú pokuty zo strany štátnych orgánov. Pri nedodržiavaní 
týchto predpisov riskujú nielen vlastnú bezpečnosť (kotolňa na 
ZP je v svojej podstate nebezpečné zariadenie), ale aj znižovanie 
účinnosti kotlov (každé 1 % zníženia účinnosti sa im prejaví na 
vyššej spotrebe ZP).

Upozornenia

 Na záver chceme upozorniť na mýty, ktoré sa šíria medzi obyva-
teľmi na tému – vlastné kotolne:

• odpojenie od centrálneho zásobovania teplom automatic-
ky zníži spotrebu tepla! Nie je to pravda. Tepelnotechnické 
vlastnosti objektu a vyregulovanie sa nezmenia odpojením, 
spotreba zostáva rovnaká a ak sa zníži, tak len na úkor te-
pelnej pohody,

• cena tepla vo vlastnej domovej kotolni pod 420 Sk/GJ! Nie 
je to pravda. Z vyššie uvedených výpočtov je jasné, že len 
z variabilnej zložky ceny tepla, položky za odpojenie a úveru 
s úrokom je to 634,32 Sk/GJ! Je potrebné si dávať pozor aj 
na to, aby vám do mesačných záloh súvisiacich s teplom 
nedávali len VZ a FZ vám dajú do iných platieb. Ak vám to 
tak urobia, je samozrejmé, že vám klesnú mesačné zálohy 
na teplo, ale rapídne vám stúpnu mesačné zálohy, napríklad 
vo fonde opráv!

• ak vlastná kotolňa, tak najskôr realizujte úsporné opat-
renia (vyregulujte systém, zateplite objekt, vymeňte okná 
a dvere!) Ak tieto opatrenia budete robiť až po vybudovaní 
kotolne, automaticky budete mať kotolňu predimenzovanú 
cca o 30 %. Realizovaním úsporných opatrení sa dá ušetriť 
cca 30 až 50 % na spotrebe tepla.

Tento výpočet je spracovaný na základe súčasných cien a ne-
zohľadňuje zvyšovanie cien energií (ZP, EE, voda) v blízkej bu-
dúcnosti!
 (r)



Číslo 9/ročník IXKULTÚRA10 / INfO 

Jubilejný XV. ročník sa sťahuje do Trenčína

Laureátom 10. ročníka ochotníckeho Festivalu Aničky Jurko-
vičovej, ktorý sa v polovici apríla konal v Novom Meste nad 
Váhom, sa stalo Trenčianske hradné divadlo z Trenčína. Súbor 
sa predstavil s inscenáciou hry bratov Čapkovcov Lásky hra 
osudná.

(Pokračovanie z 1. strany)
 O hlavnú cenu Modrého an-
jela pre najlepší dlhometrážny 
hraný film a finančnú odmenu 
pre jeho režiséra v hodnote 15 
tisíc eur (vyše pol milióna ko-
rún) by malo súťažiť približne 
10 až 15 filmov, ktoré organi-
zátori zverejnia desať dní pred 
začiatkom festivalu. Už teraz je 
však známe, že medzi nimi nie 
je žiadny slovenský film. „Jedna 
zo zmien je, že bude len jedna 
veľká hlavná cena – Modrý an-
jel,“ hovorí programová riaditeľ-
ka festivalu Ľudmila Cviková. 
Ďalšou novinkou je uvedenie 
súťaže celovečerných medziná-
rodných dokumentov, ktorých 
bude približne osem. „Zaradili 
sme ju preto, lebo si myslíme, 
že slovenská dokumentárna 
tvorba sa vyvíja lepšie ako slo-
venský hraný film,“ spresňuje 
Ľ. Cviková a dodáva, že víťaz 
v tejto kategórii si odnesie päť-
tisíc eur (167 tisíc korún). Na 
festivale po prvý raz v súťažnej 
sekcii predstavia prehliadku 
filmov s názvom Eastern Pano-
rama, ktorá ponúkne niekoľko 
filmov z východoeurópskej 
a stredoeurópskej kinemato-
grafie a ten najlepší s cenou 
získa finančnú čiastku sedem-
tisíc eur (234 tisíc korún). Víťaz 

súťažnej kategórie krátkych fil-
mov si odnesie tritisíc eur (100 
tisíc korún). Oceňovať sa bude 
aj najlepší študentský film v sú-
ťaži Na ceste – On the Road.
 Na čele päťčlennej hlavnej 
odbornej poroty, ktorá vyhod-
notí najlepší hraný film a pridelí 
Modrého anjela, bude stáť po-
predný iránsky režisér Jafar Pa-
nahi, víťaz filmových festivalov 
v Cannes, Berlíne či v Benát-
kach. Do poroty zasadne aj srb-
ská herečka Mirjana Karanović, 
známa z filmov Underground 
(1995) či Život je čudo (2004). 
Organizátori zatiaľ nezverejnili, 
kto si tento rok odnesie cenu 
Hercova misia a komu tak pri-
budne na Moste slávy tabuľka 
s menom. Dodnes si Hercovu 
misiu prišlo osobne prevziať 
32 hereckých osobností, medzi 
ktorými nechýbajú Geraldine 
Chaplin, Jean-Paul Belmondo, 
Gina Lollobrigida či Catherine 
Deneuve. Prínos do filmového 
umenia ocenia Zlatou kame-
rou.
 V nesúťažnej sekcii Pano-
rama premietnu približne 20 
filmových titulov významných 
režisérov, ktoré získali uznanie 
na festivaloch v Benátkach, 
Cannes či Locarne. Okrem ne-
súťažnej sekcie francúzskych 

Hlavnú cenu na Festivale Aničky Jurkovičovej 
získalo Trenčianske hradné divadlo

 Za najlepší ženský herecký 
výkon ocenili Katarínu Čechva-
lovú z Divadelného súboru 
dospelých Javorina pri Mest-
skom kultúrnom stredisku 
v Novom Meste nad Váhom.
 Na festivale vystúpilo osem 
súborov z Brezna, Malaciek, 
Nového Mesta nad Váhom, 
Trenčína, Čadce, Levíc a Ky-
suckého Nového Mesta.
 Herečke Magde Paveleko-
vej na festivale odovzdali oce-
nenie Kvet Tálie, ktoré je ur-
čené pre významné slovenské 

herečky. V predchádzajúcich 
ročníkoch ho získali Katarína 
Kolníková, Viera Strnisková, 
Mária Kráľovičová, Eva Kríži-
ková a vlani Vilma Jamnická.
 Na festivale súťažili súbory 
s inscenáciami, ktoré sa za-
oberajú postavením a úlohou 
ženy v spoločnosti. Pomeno-
vaný je po dcére významného 
národovca Samuela Jurkoviča, 
rodáčke z Nového Mesta nad 
Váhom, ktorá bola jednou z pr-
vých slovenských herečiek.
 (TASR)

Umenie bez hraníc
Pri príležitosti družobnej návštevy vo francúzskom mestečku 
Cran Gevrier sa Stredná umelecká škola v Trenčíne 22. – 27. 3. 
2007 prezentovala svojou umeleckou tvorbou všetkých piatich 
umeleckých odborov na výstave Umenie bez hraníc. Súčasťou 
prezentácie bola i módna prehliadka s medzinárodným zastúpe-
ním.

 Sekciu scénických odevov 
pre divadelnú hru Antigona 
predviedli spoločne so sloven-
skými modelkami i francúzski 
študenti, čo zaznamenalo u di-
vákov – študentov francúzske-
ho lýcea Charlesa Bodlaira, ako 
i predstaviteľov Mestského úra-
du Cran Gevrier veľký úspech.
 Pri slávnostnom uvítaní na 
radnici v Cran Gevrier tren-
čiansku návštevu s úprimnou 
otvorenosťou pozval k sebe 
do ateliéru Ján Zoričák, ktorý 
v neďalekom Annecy na okraji 
jazera žije a tvorí už 37 rokov.
 Nebeská záhrada, Posol 
z vesmíru, Intergalaktický 
priestor... To sú názvy tajom-
ných objektov, ktorým tento 

slovenský rodák zo Ždiaru, 
vtláča prostredníctvom skla 
a svojej fantázie neuveriteľnú 
podobu. Prechádzkou pomedzi 
sklenenými kockami, hranolmi 
či inými geometrickými formami 
v majstrovom ateliéri Trenčania 
nazreli nielen za hranice našej 
vlasti, ale i za hranice všedného 
života. Samotnú matériu skla 
J. Zoričák rozširuje o vnútorný 
priestor, vesmír – celoživotný 
leitmotív jeho tvorby. V jeho 
svete panuje úžasná rozmani-
tosť foriem, farieb, harmónií 
a vzťahov.
 Tento projekt sa uskutoč-
nil i vďaka finančnej podpore 
Mestského úradu v Trenčíne.
 Ivan Štefka

filmov La French Touch si náv-
števníci budú môcť v rámci in-
formatívneho bloku Nový ruský 
film pozrieť aktuálne tituly 
ruskej kinematografie.
 Festivalové filmy sa budú 
premietať v trenčianskom Kul-
túrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl SR (bývalý 
ODA), v kinách obchodno-spo-
ločenského centra Max, v kine 
Metro a v Trenčianskych Tep-
liciach v kine Prameň a v Pu-
tovnom kinematografe bratov 
Čadíkovcov pod holým nebom 

v Kúpeľnom parku. „ODA by 
sa pre nás mal stať akýmsi 
srdcom festivalu, kde budeme 
premietať súťažné snímky,“ 
uviedol P. Svoboda.
 CinePass – celofestivalo-
vú vstupenku, si možno kúpiť 
v predpredaji siete TicketPortal 
do 31. mája za 490 korún, od 
1. do 21. júna za cenu 690 ko-
rún a priamo na mieste za 890 
korún. Špeciálny študentský Ci-
nePass stojí v predpredaji 290 
korún, na mieste o 100 korún 
viac. (SITA)

Študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne zavítali aj do Annecy, 
jedného z najkrajších miest v Hornom Savojsku. Snímka (a)
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Trenčianske múzeum
6. 5. o 18.00

Trenčianska hudobná jar – Cimbalový recitál
Refektár Piaristického gymnázia

13. 5. o 18.00
Trenčianska hudobná jar – Moravské klavírní trio
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.

11. 5. o 20.00
Večer s gospelom 
Kultúrne a metodické centrum OS SR 

10. 5. o 16.30 a 19.30
Radošinské naivné divadlo – Sedem hlavných 
hriechov 
Klub Lúč

4. 5. o 20.00
CHVM – PANK krst CD – live koncert

5. 5. o 20.00 
RÝCHLY HLASNÝ ANGAŽOVANÝ – live koncert 

11. 5. o 21.00
NU JAZZ DAY II – jazzový večer 
Piano club 

3. 5. o 19.00
VV Jazz Quartet

3. 5. o 20.00
Leonid Ptashka Trio – európske turné

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul. 
11. 5. o 10.30

Píšem, píšeš, píšeme... – súťaž žiakov ZŠ
16. 5. o 10.30

Rozprávková cesta po Európe – Francúzsko 
Galéria M. A. Bazovského 

9. 5. o 9.30
Galerkovo – hravé tvorivé dielne pre deti

13. 5. o 14.00
Farebná nedeľa – tvorivé dielne pre deti
Divadielko v ZOC Max 

6. 5. o 16.00
Klaun Adrian: Klaun kúzelníkom

13. 5. o 16.00
Divadlo Happy: Kamarát Bambuľko
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.

11. 5. o 14.30
Aj my máme šikovné pršteky 

9. a 16. 5. o 16.00
Rodinná škola – tvorenie s potešením 

11. 5. o 17.00
Exit 316 – Odvaha - beseda pre mládež
Hviezdoslavova ul. – pred KaMC OS SR 

16. 5. o 9.00 
Farbičky – čarbičky – výtvarné a tvorivé dielne 

16. 5. o 15.00
Kultúrne podujatie pre ľudí s mentálnym postih-
nutím
MC Srdiečko

7. a 14. 5. o 10.00
Čítavá hodinka s rozprávkou

10. a 17. 5. o 10.00
Štvrtkové tvorivé predpoludnie s tetou Aničkou

15. 5. o 10.00
Podporná skupina mamičiek v dojčení

Detské aktivity

Divadlo, koncerty, festivaly

Kultúrne a metodické centrum OS SR
10. 5. o 16.00

Spomienková prednáška o gen. Dr. M. R. Šte-
fánikovi – prednáša I. Veliký 
Galéria M. A. Bazovského

15. 5. o 16.00
Večerný ateliér pre dospelých

15. 5. o 9.00
Ateliér pre seniorov
Kultúrne centrum Aktivity, o.z.

15. 5. o 18.00
Diskusný večer: Klebeta vznieti oheň

16. 5. o 18.00
Obezita – zdravotná prednáška o obezite 
Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP 

9. a 16. 5. o 8.00
„Babi, pošli mi to mejlom“ 

Prednášky

Mierové nám. 
032/743 44 15

Výstavy
Mestská galéria, Mierové námestie 22 

do 13. 5.
Z našich ateliérov – tvorba pedagógov ZUŠ

14. – 30. 5. 
Stredná umelecká škola Trenčín – výstava ab-
solventských prác

4. – 31. 5. 
Kornel Földvári 
Mestská galéria, Mierové námestie 16

do 11. 5.
V rozprávke je to aj tak – prezentácia prác detí 
ZŠ Kubra

14. – 30. 5.
V topánkach Dr. Klauna – výstava fotografií 
Kultúrne a metodické centrum OS SR

do 14. 5.
Talentované deti z materských škôl

11. – 20. 5.
Stredná umelecká škola Trenčín – prezentácia 
maturitných prác

15. 5. – 8. 6.
AMFO – súťažná výstava amatérskej fotografie
Galéria M. A. Bazovského 

do 20. 5.
Jiří Mezřický: Anonymita ľudského mraveniska

do 20. 5.
Slovenská keramika dnes V
Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská ul. 

do 31. 5.
Videl som Trenčín inak – fotografie
Artkino Metro

do 21. 5.
Peter Snadík 2006 – výstava fotografií 

4. – 24. 5.
Iluzionista vracia úder – výstava fotografií

4.5. o 16.30
Anime play – pro-
jekcia japonských 
a n i m o v a n ý c h 
filmov
4. – 7. 5. 
o 19.00
Hezké chvilky 
bez záruky. 
Psychologička Hana sa snaží 
riešiť najrôznejšie životné situ-
ácie svojich klientov.
5. 5. o 21.00
Kopytem sem, kopytem tam. 
Choroba AIDS sa stala výcho-
diskom pre skúmanie povrch-
ných vzťahov medzi ľuďmi. 
6. 5. o 17.00
Pre pamätníkov: Kalamita.
Mladý muž opúšťa vysokoškol-
ské štúdium, aby nadviazal na 
rodinnú tradíciu ako strojvodca 
horskej lokálky. 
9. 5. o 19.00
Sladký život. 
Felliniho majstrovské dielo 
o neschopnosti komunikácie 
medzi ľuďmi. 
10. 5. o 19.00
Cesta domov. 
Čínsky film. Luo Jüšeng sa po 
mnohých rokoch vracia z mes-
ta do rodnej dediny, aby pocho-
val svojho otca.
11. 5. o 19.00
Horská hliadka. 
Čínsky film. Dobrodružná 
westernovo ladená dokumen-
tárna dráma.
12. 5. o 19.00
Šanghajské sny. 
Príbeh čínskeho filmu sa odo-
hráva na pozadí čínskych refo-
riem.
13. 5. o 19.00
Nikto nesmie chýbať. 
Komorný čínsky príbeh trinásť-
ročného dievčaťa.
13. 5. o 16.00
Príbeh žraloka. 
Oscar, malá ukecaná rybka, 
má ambíciu pohybovať sa 
v najvyšších spoločenských 
vrstvách. 
14. a 16. 5. o 19.00
Darwinova nočná mora.
Zvláštny druh dravej ryby, okú-
ňa nílskeho, bol kedysi v 60. 
rokoch skúšobne vypustený do 
Viktóriinho jazera. 
16.5. o 16.30
Anime play – projekcia japon-
ských animovaných filmov

Detské aktivity
14. 5. o 17.00

Maminec: téma Atopický ekzém
10. 5. o 17.00

Homeopatia pre budúcu mamičku 
12. 5. o 15.00

Míľa pre mamu -– prejdite 1 míľu 
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 Hasičský a záchranný zbor 
predstavuje jednu zo základných 
zložiek integrovaného záchran-
ného systému, ktorý vykonáva 
úlohy predovšetkým na úseku 
ochrany pred požiarmi a činnosti 
v oblasti záchrany života, zdravia 
a majetku občanov.
 Poslaním a základnými úloha-
mi zboru je najmä:
• plnenie úloh štátnej správy 
na úseku ochrany pred požiarmi, 
osobitne pri vykonávaní štátneho 
požiarneho dozoru,
• plnenie úloh súvisiacich so 
zdolávaním požiarov a s vyko-
návaním záchranných prác pri 
haváriách, živelných pohromách 
a iných mimoriadnych udalos-
tiach (v rozsahu medzinárodných 
zmlúv poskytuje takúto pomoc aj 
iným štátom),
• plnenie úloh v oblasti výchovy, 
vzdelávania a odbornej prípravy 
na úseku ochrany pred požiarmi 
a v oblasti preventívno-výchovné-
ho pôsobenia,
• plnenie úloh pri zabezpečova-
ní jednotného uplatnenia technic-
kých požiadaviek protipožiarnej 
bezpečnosti, posudzovania zhody 
a výkonu dohľadu nad výrobkami 
podľa osobitných predpisov,
• podieľanie sa na plnení úloh 
vedecko-technického rozvoja na 
úseku ochrany pred požiarmi 
a pod..
 Krajské riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru v Trenčí-
ne (KR HaZZ) zabezpečuje stálu 
službu spomínaných činností 
prostredníctvom 6 okresných ria-
diteľstiev HaZZ (viď graf) a 10 ha-
sičských staníc (Trenčín a Dubni-
ca nad Váhom, Nové Mesto nad 
Váhom a Myjava, Bánovce nad 
Bebravou, Partizánske, Prievidza 
a Handlová, Považská Bystrica a 
Púchov), ktoré sú v jeho pôsob-
nosti.
 Organizačné jednotky KR HaZZ 
v Trenčíne vykonali počas uplynu-
lého roka 2006 celkovo 2428 vý-
jazdov. Z tohto počtu bolo 1163 
výjazdov k technickým zásahom 

a 926-krát vychádzali príslušníci 
HaZZ k požiarom. Najviac výjaz-
dov – 196 – bolo k požiarom kon-
tajnerov, 149 výjazdov k vypaľo-
vaniu trávy a suchých porastov, 
99-krát k požiarom dopravných 
prostriedkov cestnej dopravy, 66-
krát k požiarom skládok odpadov 
a smetiska a 58-krát k požiarom 
rodinných domov. Pri požiaroch 
vznikla priama škoda 78 784 
602 Sk, pričom uchránené hod-
noty dosiahli výšku 265 405 
000 Sk. K dopravným nehodám 
v roku 2006 bolo 544 výjazdov.
 Štatistiky za posledné roky 
ukazujú, že príslušníci KR HaZZ 
v Trenčíne každoročne absolvu-
jú približne 2500 výjazdov, pri 
ktorých zdolávajú lesné požiare, 
povodne, ekologické a priemy-
selné havárie, následky veľkých 
dopravných nehôd a ďalších 
udalostí. Sú pripravení pomáhať 
pri zdolávaní mimoriadnych uda-
lostí, zúčastňujú sa pri záchrane 
chorých a zranených, ktorí uviazli 
na najneuveriteľnejších miestach 
vo vode, na zemi či pod zemou. 
Zbierajú a zabezpečujú prevoz 
podozrivých zásielok, ortute, po-
dozrivo uhynutých zvierat a pod. 
Aj z výpočtu týchto úloh je zrejmá 
veľká flexibilita, potrebná odbor-
ná spôsobilosť a špecializácia 
hasičov.
 Obetavosť a profesionalitu 
príslušníkov Hasičského a zá-
chranného zboru si občania vá-
žia, avšak aj napriek vysokému 
kreditu sa ešte stále pasujeme 
s nedostatočným sociálnym za-
bezpečením a finančným ohod-
notením najmä u prijímaných 
príslušníkov. Ešte väčšie rozdiely 
však sú v sociálnom zabezpečení 
hasičov v porovnaní s ostatnými 
bezpečnostnými zložkami štátu. 
Verím, že pripravovaná novela 
zákona č. 328/2002 Z. z. o so-
ciálnom zabezpečení policajtov 
a vojakov v znení neskorších 
predpisov zahrnie do systému 
aj príslušníkov Hasičského a zá-
chranného zboru a zrovnoprávni 
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Trenčianski hasiči absolvujú každý rok 2500 výjazdov
Rok 2007 je pre príslušníkov Hasičského a záchranného zbo-
ru (HaZZ) mimoriadne významný. V týchto dňoch uplynulo päť 
rokov, keď na základe zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom 
a záchrannom zbore vznikol jednotne organizovaný, odvetvovo 
riadený a samostatne pôsobiaci Hasičský a záchranný zbor.

tak sociálne zabezpečenie ha-
sičov a príslušníkov ostatných 
bezpečnostných zložiek. 
 V týchto dňoch, presnejšie 4. 
mája, si tak ako každý rok pripo-
mínajú hasiči sviatok sv. Floriá-
na. Oslavy „patróna hasičov“ pre-
biehajú počas prvého májového 
týždňa takmer v každej obci, kde 
sídli požiarna zbrojnica. Prísluš-
níci Hasičského a záchranného 
zboru v tomto období poriadajú 
množstvo cvičení, ukážok tech-
niky, prednášok či exkurzií pre 
deti a širokú verejnosť, aby im 
tak ukázali aspoň časť zo svojho 
náročného, ale krásneho povola-
nia, ktoré sa pre mnohých z nich 
stalo zároveň i poslaním. 
 Pri tejto príležitosti sa usku-

toční dňa 7. mája od 14.00 h 
na Mierovom námestí v Trenčíne 
ukážka techniky a činnosti hasi-
čov. Na ukážke bude odprezen-
tované vyslobodzovanie zranenej 
osoby z vozidla a hasenie horia-
ceho motorového vozidla. 
Verím, že vzorným plnením si slu-
žobných povinností sa nám bude 
i naďalej dariť obhajovať pozíciu 
jednej z najdôveryhodnejších or-
ganizácií, aby sme boli schopní 
vždy včas, profesionálne, kom-
plexne a efektívne pomôcť tým, 
ktorí to v danom okamihu budú 
najviac potrebovať. 

plk. Ing. Michal Jurdík,
riaditeľ Krajského riaditeľstva

Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne 

  Dopravné nehody BN IL MY NM PE PB PD PU TN Kraj
TN

  Po et výjazdov 62 67 18 56 61 58 98 44 80 544

  Po et usmrtených osôb 1 5 0 5 3 2 3 1 6 26

  Po et zranenených osôb 48 63 15 52 58 44 72 66 93 511

Udalos BN IL MY NM PE PB PD PU TN Kraj
TN

Požiare 93 108 34 94 75 110 230 53 129 926

Technické zásahy 118 110 76 125 109 116 249 92 168 1163

Ekologické zásahy 1 5 1 3 3 7 12 11 13 56
Plané poplachy 9 8 4 7 11 8 15 10 12 84

Cvi enia 6 21 5 8 5 7 20 8 36 116

Požiare bez zásahu 7 8 1 12 4 12 18 13 8 83

Spolu 234 260 121 249 207 260 544 187 366 2428

Rok BN IL MY NM PE PB PD PÚ TN Spolu
za kraj

2002 305 205 105 238 331 322 623 274 423 2826
2003 241 318 126 288 242 345 733 305 455 3053
2004 200 215 90 265 180 293 601 204 360 2408
2005 169 232 104 233 155 223 590 171 350 2227
2006 234 260 121 249 207 260 544 187 366 2428

Spolu 1149 1230 546 1273 1115 1443 3091 1141 1954 12942

Rok Požiare Technické 
zásahy bez DN 

Dopravné 
nehody (DN)

Ekologické
zásahy 

Plané
poplachy Cvi enia

Požiare
bez

zásahu 

Spolu
za kraj

2002 851 858 900 66 77 74 0 2826
2003 1539 600 636 43 89 69 77 3053
2004 820 698 556 83 78 84 89 2408
2005 867 536 503 58 85 86 92 2227
2006 926 619 544 56 84 116 83 2428

Spolu 5003 3311 3139 306 413 429 341 12942

Rozbor zásahovej činnosti jednotiek OR HaZZ v Trenčianskom 
kraji od 1. 1. do 31. 12. 2006

tab. 1 Zásahy v Trenčianskom kraji od 1. 1. do 31. 12. 2006

tab. 2 Výjazdy k dopravným nehodám v Trenčianskom kraji od 
1. 1. do 31. 12. 2006

tab. 3 Počet výjazdov jednotiek HaZZ v Trenčianskom kraji v ro-
koch 2002 – 2006 (podľa druhu udalosti)

Rozbor zásahovej činnosti jednotiek OR HaZZ v Trenčianskom 
kraji v rokoch 2002 – 2006

tab. 4 Počet výjazdov jednotiek HaZZ v Trenčianskom kraji v ro-
koch 2002 – 2006 (podľa okresov)



3. 5. 2007 GALÉRIA  INfO / 13 

Požiar s najvyššou škodou: 
požiar výrobnej haly na výrobu 
nábytku v Handlovej s výškou 
škody, ktorá bola vyčíslená na 
33 000 000 Sk. Príčina vzniku 
požiaru – elektrický skrat.

Požiar s najviac uchránenými 
hodnotami: jednalo sa o požiar 
osobného motorového vozidla 
Mercedes Benz E 270 CDi v Prie-
vidzi, kde uchránené hodnoty boli 
vyčíslené na 15 000 000 Sk, 
vozidlo v čase požiaru sa nachá-
dzalo v blízkosti rodinného domu, 
v interiéri rodinného domu horeli 
papierové kartóny, príčina vzniku 
požiaru – úmyselné zapálenie.

Najviac evakuovaných a za-
chránených ľudí pri zásahu: 
najviac osôb pri jednom zásahu 
zachraňovali príslušníci jednotky 
OR HaZZ v Trenčíne pri doprav-
nej nehode na štátnej ceste č. 
50 pri obci Veľké Bierovce, kde 
došlo k zrážke kamióna a do-
dávkového vozidla, pričom bolo 
9 osôb zachránených, z čoho 3 
osoby boli zranené.
 Príslušníci jednotky HS Myja-
va na štátnej ceste č. 581 v My-
jave, kde došlo k zrážke dvoch 
osobných motorových vozidel 
Nissan Almera a Hunday Tuson, 
pri dopravnej nehode zachraňo-
vali 9 osôb, z ktorých päť bolo 
zranených.
 Príslušníci jednotky HS Pú-
chov na štátnej ceste č. 507/46 
za obcou Dolná Brezenica, kde 
došlo k zrážke linkového autobu-
su Karosa a traktora, pri doprav-
nej nehode zachraňovali 9 osôb 
a zároveň všetci deviati boli aj 
zranení (1 ťažko a 8 ľahko).

Najväčší počet nasadenej tech-
niky pri zásahu: najviac nasade-
nej techniky pri jednej udalosti 
bolo pri požiari azylového domu 
v Brezovej pod Bradlom, a to 5x 
CAS 32 T815, 3x CAS 32 T 148, 
2x PP20 Š706, 1x CAS 25 Š706, 
1x RTP IVECO, čo predstavovalo 
spolu 12 vozidiel.

Najväčší počet jednotiek zú-
častnených na jednom zásahu: 
jednalo sa o dva zásahy za minu-
lý rok. V prvom prípade požiar vý-

robnej haly nábytku v Handlovej, 
kde sa sústredilo 5 jednotiek 
(HS Handlová, OR HaZZ Prievi-
dza, Bánovce, Partizánske, Žiar 
nad Hronom). V druhom prípade 
sa jednalo o požiar azylového 
domu v Brezovej pod Bradlom, 
kde sa dislokovalo taktiež 5 
jednotiek (HS Myjava, OR HaZZ 
Nové Mesto nad Váhom, Tren-
čín, Senica, MHZ Brezová pod 
Bradlom).

Najväčší počet zasahujúcich 
počas jednej udalosti: požiar 
azylového domu v Brezovej pod 
Bradlom, kde sa na likvidácii po-
žiaru zúčastnilo 30 príslušníkov 
z piatich jednotiek.

Najdlhšie trvajúci zásah: jedna-
lo sa taktiež o požiar azylového 
domu v Brezovej pod Bradlom, 
kde príslušníci jednotiek HaZZ 
vykonali likvidáciu požiaru za 9 
hodín a ďalšie 4 hodiny vykoná-
vali dozor nad požiariskom, čiže 
zásah trval spolu 13 hodín.

Najviac použitého hasiva na 
likvidáciu požiaru: najväčšie 
množstvo hasiva sa použilo pri 
hasení požiaru v azylovom dome 
v Brezovej pod Bradlom, a to 
251 000 l vody a pri požiari vý-
robnej haly nábytku v Handlovej 
– 129 900 l vody.

Najviac hlásených udalostí na 
operačné stredisko: Najviac 
hlásených udalostí v rámci Tren-
čianskeho kraja bolo na operač-
né stredisko OR HaZZ v Prievidzi 
(544 udalostí).

Najmenej hlásených udalostí 
na operačné stredisko: Najme-
nej hlásených udalostí v rámci 
Trenčianskeho kraja bolo na 
operačné pracovisko OR HaZZ 
Nové Mesto – HS Myjava (121 
udalostí).

Požiar s najväčšou plochou: bol 
na rozlohe 140.000 m2, zazna-
menaný dňa 07.04.2006, jedna-
lo sa o požiar suchej trávy v ka-
tastrálnom území obce Pruské 
– Podvažie, pri diaľnici, ktorý sa 
tiahol popri ochrannom vale rie-
ky Váh. Lokalizačné a likvidačné 

práce vykonali príslušníci jed-
notky HS Dubnica pomocou 10 
genfovakov a jedného lafetové-
ho prúdu. Príčinou požiaru bolo 
vypaľovanie trávy.

Najkurióznejšie zásahy v roku 
2006:
PB – asistovali pri vynesení 
a naložení asi 200 kg vážiaceho 
pacienta z jeho domu do sanitky 
RZP a jeho následnom vyložení 
v NsP v Považskej Bystrici.
PU – boli povolaní k zamrznu-
tému mužovi v katastri obce 
Nimnica, kde ho bolo potrebné 
vysekať zo zamrznutého potoka.
PD – boli privolaní k zakliesne-
nej hlavičke maloletého dieťaťa 
v konštrukcii detského kočíka.
HA – jednalo sa o vytiahnutie 
zdatného vlčiaka v šachte me-
liorácie. Pokiaľ v prvom prípade 
bol vystrašený pes, v druhom to 
bolo opačne.
NM – boli požiadaní pracovníkmi 
RZP o pomoc pri prevoze choré-
ho pacienta z obce Dolné Sŕnie, 
nakoľko nevošiel do žiadneho 
sanitného vozidla. Pacient mal 
cca 220 kg a bol prevezený vo-
zidlom UAZ 469 B.

Najviac použitého hadicového 
vedenia: najviac hadicového 
vedenia v dĺžke 400 m sa pou-
žilo pri likvidácii lesného požiaru 
v katastrálnom území obce Led-
nice, okres Púchov.

Naj zásah: bol uskutočnený 
príslušníkmi jednotky OR HaZZ 
Trenčín, ktorí v ranných hodi-
nách o 6.00 h, dňa 1. 5. 2006 

zachraňovali piatich topiacich sa 
chlapcov z loďky, ktorou sa pre-
pravovali po rieke Váh, v časti 
Trenčín – Noviny, asi 200 m pred 
Stavidlami – Biskupce. Pri zása-
hu sa príslušníkom jednotky po-
darilo zachrániť troch topiacich, 
jeden priplával na breh sám 
a jedna osoba sa utopila.

Výjazdy k technickým zásahom: 
najviac výjazdov bolo v mesiaci 
marec (132) a najmenej v no-
vembri (67).

Počet požiarov podľa dní v týžd-
ni: najviac požiarov bolo hláse-
ných v nedeľu (175) a najmenej 
v utorok (98).

Počet požiarov podľa časo-
vých úsekov: najviac požiarov 
bolo zaznamenaných medzi 18. 
a 19.00 hod. – 81x a najmenej 
medzi 6. – 7.00 hod. – 16x.

Najčastejšia príčina požiarov: 
manipulácia s otvoreným ohňom 
167x, úmyselné zapálenie.

Najnovšia technika: Renault 
Kerax RU 420 (2006) – na jed-
notke OR HaZZ Trenčín, AHZS 
Kia Sportage (2006) všetky OR 
HaZZ v Trenčianskom kraji, MB 
Vario 815 D 4x4 (2006) – na 
jednotkách OR HaZZ v Považskej 
Bystrici, Trenčíne a Novom Mes-
te nad Váhom.

Najstaršia technika: diesel agre-
gát používaný ako náhradný zdroj 
elektrickej energie z roku 1956, 
ktorý je na OR HaZZ v Trenčíne.

„NAJ 2006“ zo zásahovej činnosti v Trenčianskom kraji
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Jednotka
v stavebnom sporení

Staòte sa èlenom výkonného tímu poradcov stavebného sporenia
Prvej stavebnej sporite¾ne, a. s.

Budeme radi, ak svojou komunikatívnos�ou a flexibilitou
prispejete k našim aj vašim úspechom a profesijnému rastu.
Dokážeme oceni� váš osobný prístup a vytrvalos�, za ktoré
vám ponúkame vysoké ohodnotenie zodpovedajúce vašim
výkonom.

Ponúkame vám:
- zaujímavú a užitoènú prácu s ¾uïmi a pre ¾udí,
- atraktívny príjem a bezplatné zaškolenie,
- najmodernejšie technické vybavenie pre poradcov,
- možnos� profesijného a kariérneho postupu,
- zaujímavý produkt s mnohými výhodami

JE ÈAS PRIDA� SA K NÁM

V prípade záujmu kontaktujte našich obchodných zástupcov PSS, a. s.,
v Trenèíne. Radi si s Vami dohodnú osobné stretnutie:

 Pavol Poláèek, Palackého 37, tel. è.: 0915 890 074,032/7441251,53,
 alebo  e-mailom na adresu: ppolacek@fo.pss.sk

Neváhajte

a využite príležitos�!

Spolupracova�

s Prvou stavebnou

sporite¾òou, a. s.,

sa oplatí!

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
Združenie kresťanských seniorov Slovenska 

– Klub Trenčín - Juh 

pozývajú všetky mamičky na 
DEŇ MATIEK

posedenie pri príležitosti Dňa matiek s vystúpením detí 
z tanečnej skupiny Korzo - DROBCI

v spoločenskej sále Kultúrneho strediska 
Trenčín-Juh

v stredu  9. mája 2007
o 16.15 hodine

Pre 7 – 12 ročné deti. V dňoch 2. – 6. 7. 2007 (4 dni) a 27. 
– 31. 8. 2007 (4 dni). Cena: 550 Sk
 Program denného letného tábora je zameraný na šport, tu-
ristiku, výlet do Trenč. Teplíc, veselé hry a súťaže v duchu indi-
ánskych tradícií. V cene je zahrnuté poistenie, obedy, vstupné 
a cestovné, drobné odmeny, materiálne zabezpečenie. Príchod 
detí je v čase od 7.30 – 8.30 hod. Rodičia si deti vyzdvihnú od 
15.00 – 15.30h. Prihlásiť dieťa a uhradiť poplatok je potrebné 
vopred osobne v Centre voľného času, Východná 9,Trenčín naj-
neskôr do 22. 6. 2007!

 1. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Trenčíne pozýva na kultúrne podujatie poriadané ku Dňu matiek, 
ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2007 so začiatkom o 13.30 h 
v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne. Na vašu účasť sa 
teší Výbor 1. ZO JDS Trenčín! (r)
 Výbor Mestskej časti Západ v Trenčíne si vás dovoľuje pozvať 
na stretnutie občanov mestskej časti Zlatovce s poslancami, 
ktoré sa uskutoční dňa 16. mája 2007 o 16.00 h v Kultúrnom 
dome Zlatovce. (vp)
 Zväz sluchovo postihnutých, ZO nedoslýchavých pozýva svo-
jich členov na  poradenské dni a posedenie v Klube na Bezručovej 
ulici každú prvú a tretiu stredu v mesiaci od 15.00 do 17.00 
h. Zároveň vás pozýva 12. 5. 2007, t. j. v sobotu od 10.30 h na 
stretnutie pri hoteli Brezina. Občerstvenie na opekanie je zabezpe-
čené. Prihláste sa do 8. 5. 2007 na tel. č. 6523501 (večer) alebo 
na mobil 0902 217 508 (Vargová). (va)

Pozvánky

Júlový denný letný tábor – INDIÁNSKE LETO I

P
I 
– 

1
, 
2
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Osemsmerovka

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky z Infa č. 8 „Kto hovorí, 
čo chce, počuje, čo nechce“ bol vylosovaný Milan Zavadinka, 
K Výstavisku č. 3, 911 01 Trenčín, ktorého v našej redakcii čaká 
publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vy-
lúštenú tajničku osemsmerovky z Infa č. 9 zasielajte na adresu 
našej redakcie do 11. mája 2007.

K Í L O T A K O Z Z A T M E N I E
A D K O S T O L N Í K K E I K V E
R N L M U E É A A D Í O D N I O K
A E I R Á K M O D S Y Š I A A K O
F D A T O B O S U K I Í C N I 0 T
A O Á R Á K Y D Ú R P K Í V E R Y
K S Y N Č A N B U D Ú C N O S Ť P
V T N Ý O I O A A S K C A R T A M
O A R É I L O V K A É O T O A S T
L T Z Š K D O O V O A K V P R E J
S O Č I D O V K K A L U Ž E O D T
Í K R L Z B E R A Č I K L A S O V
Č T R K Á T V Ý V A V O H A Ť S A

„Karol, myslí tvoj syn na budúcnosť?“ 
„Samozrejme. Všetko... (tajnička – 15písmen).“

BODLIAK, ČÍSLOVKA, DESAŤ ROKOV, DOMKÁRI, DUSÍK, EKO-
TYP, ÍVERY, KALUŽE, KARAFA, KATOLÍK, KLASIK, KLIŠÉ, 
KLOKAN, KOLONÁDA, KOSTOLNÍK, KOŠÍK, MATRAC, MEDICÍ-
NA, NEDOSTATOK, OSEM SÚDKOV, POROVNANIE, PRIADKA, 
PRÚDY, SMIDA, SOBOTA, STAROSŤ, STRÝČKO, SŤAHOVAVÝ 
VTÁK, TOAST, TRI KLOBÚKY, ŤAŽKÉ SUDOKU, VAKCÍNA, VIAC 
KÚSKOV, VOLIÉRA, VODIČ, ZATMENIE, ZBERAČI KLASOV, ZLÉ 
KORYTO.
 (pál)

Centrum voľného času Trenčín, Východná 9, 911 08 Trenčín
poriada

DETSKÝ POBYTOVÝ TÁBOR
rekreačno – športový pre deti od 10 do 15 rokov

BOJNICE
16. – 22. júla 2007

cena – 2680 Sk

V cene je zahrnuté: ubytovanie, stravovanie päťkrát denne, 
pitný režim, cestovné náklady, vstupenky (letné kúpalisko, pre-
hliadka zámku a zoologickej záhrady a iné), materiálne zabez-
pečenie (odmeny za súťaže, zdravotnícke potreby a pod.), pois-
tenie detí. O deti sa budú starať kvalifikovaní pedagógovia.
Informácie a prihlášky v CVČ Trenčín na tel. č. 032 7433 502

Kultúrne centrum AKTIVITY o.z.

pozýva širokú verejnosť na prednášku spojenú 
s bezplatným poradenstvom na tému

Nájomná zmluva

Prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová – mediátor

Kde: Kultúrne stredisko Juh

Kedy: 3. 5. 2007 (štvrtok) o 18.00 hod.

Očkovanie psov proti besnote

KC ATIVITY, o. z. a JUDr. Júlia Chlebanová 

pozývajú širokú verejnosť na prednášku, spojenú s bezplatným 
poradenstvom na témy

Orgány spoločenstva vlastníkov bytov
prednáša: Ing. František Nekoranec

 
Úžera – neprimerané zmluvné úroky

prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová – mediátor

Kde: Kultúrne stredisko Juh

Kedy: 17. mája 2007 (štvrtok) o 18.00 hod.

Kultúrne centrum Sihoť v Trenčíne
vás pozýva na

Lesnícky deň,
ktorý poznáte pod starým názvom ZOO domácich zvierat, 
spojený so zábavou, hrami a poučením pre celé rodiny,

ktorý sa uskutoční opäť v Soblahove pri horárni
od 10.00 h dňa 5. mája 2007 (v prípade nepriaznivého 

počasia 12. mája 2007)

Vstupné: dosp. 40 Sk, deti 10 Sk

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z. a VERONIKA – klub zberate-
ľov a pesťovateľov liečivých rastlín

pozývajú širokú verejnosť na konzultácie 
o pestovaní, poznaní a využití liečivých rastlín

LIEČVÉ RASTLINY DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI

4. mája 2007 o 16.00 hod.
v Kultúrnom stredisku Juh

V zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti povinné očkovanie 
psov proti besnote uskutoční veterinárny lekár Vladimír Kotleba 
vo štvrtok 10. 5. od 9.00 – 10.00 v Záblatí pri kaplnke, v piatok 
11. 5. v tom istom čase v Zlatovciach – Kamenci a v sobotu 12. 
5. v Dolnom Orechovom (kultúrny dom) tiež od 9.00 – 10.00 h. 
Poplatok za očkovanie predstavuje 100 Sk. (r)
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Za jeden víkend štyri 
zlaté medaily!
Najväčšia a najprestížnejšia karatistická súťaž 
pre mládež v Nemecku – Európsky pohár mládeže 
Krokoyama Cup 2007 sa konala v polovici apríla. 
Trenčín reprezentovala i pretekárka a členka ka-
rate klubu Europa Trenčín Ingrida SUCHÁNKOVÁ, 
ktorá trénuje pod vedením nositeľa 4. danu Brani-
slava ZUBRIČAŇÁKA.
I. Suchánková v kategórii kata 13–14 ročných žiačok 
v konkurencii 30 pretekárok z celej Európy vyhrala 
zlato a dokázala tak, že patrí medzi karatistickú mlá-
dežnícku špičku Slovenska a Európy.
 Ten istý víkend sa v Športovej hale v Nových 
Zámkoch uskutočnila súťaž Shito-ryu open 2007, 
kde Trenčín reprezentovali štyria pretekári karate 
klub Europa Trenčín. Romana Havierová v kategó-
rii kata medzi mladšími dorastenkami v konkuren-
cii jedenástich pretekárok zvíťazila a na 4.mieste 
sa umiestnila Simona Plocková. V kumite mlad-
ších dorastencov do 60 kg v konkurencii 13 prete-
károv všetkých svojich súperov zdolal Filip Nguyen 
a nad 60 kg ho celkovým víťazstvom napodobnil 
Jakub Stehel. Sumár z jedného víkendu pre karate 
klub Europa Trenčín teda predstavoval štyri zlaté 
medaily. Marián Dovina

 Družstvo hádzanárok 
HK Štart Trenčín pozostáva 
z mladých dievčat, ktorých 
vekový priemer je 19 rokov, 
čím toto „tínedžerské druž-
stvo“ bolo v súťažnom ročníku 
2006/2007 právom považo-
vané za suverénne najmladšie 
družstvo v nadnárodnej, profe-

sionálnej spoločnej slovensko-
českej súťaži, WHIL-ke. Ako 
nováčik však spomedzi dva-
nástich účastníkov obsadilo 
8. miesto. O tento úspech sa 
zaslúžili: horný rad zľava – Ján 
Bakoš – prezident klubu, Mi-
chaela Kovalčíková, Zuzana 
Drotárová, Ľubica Olšovská, 

Katarína Uhliariková, Lucia 
Petríková, Zuzana Bahylová, 
Ivana Bahylová, Peter Sabad-
ka – tréner družstva, Miroslav 
Malay – lekár družstva, Dušan 
Kožehuba – masér družstva, 
stredný rad zľava – Elena Ko-
larovičová – vedúca družstva, 
Lucia Čaplaková, Annamária 

Birkušová, Gabika Fašangová, 
Zuzana Hollá, Zuzana Žideko-
vá, Alžbeta Rechtorisová, Zu-
zana Surovčíková, Petra Böt-
cherová – asistentka vedúcej 
družstva, dolný rad zľava – Eva 
Podhradská, Adriana Grandt-
nerová a Renáta Babicová.
 Snímka: (jb)

Na pozvanie trénera karate 
klubu Laugaricio Trenčín Du-
šana Hajmacha (vľavo) nav-
štívil v minulých dňoch naše 
mesto viceprezident Českého 
zväzu karate a člen komisie 
Európskeho zboru karate 
Josef Rajchert (vpravo). Po 
tréningoch so zverencami D. 
Hajmacha sa pochvalne vyjad-
ril o klubovej štruktúre a špor-
tovej vyspelosti členov klubu.
 Snímka a text (th)

Pozor budúci piataci a piatačky!

 Základná škola, Ul. Laca Novomeského, 
Trenčín a Karate klub Europa Trenčín otvárajú 
v novom školskom roku 2007/2008 už piaty 
cyklus športových tried karate pre dievčatá 
a chlapcov. Vítaní sú všetci budúci piataci 
a piatačky. Vítaní sú i prednostne úplní začia-
točníci v športe a v bojovom umení karate. 
 Športové triedy karate v tejto dobe na-
vštevuje viac ako 70 detí z celého Trenčína 
a okolia, z toho až 40 dievčat. Športové triedy 
karate za 4 roky získali viac ako 200 medailí 
a ocenení po celom Slovensku i v zahraničí. 
Ak máte záujem športovať a naučiť sa obra-
ňovať, treba prísť na zápis do športovej triedy 
karate vo štvrtok 17. mája 2007 o 17.00 h 
do ZŠ, Novomeského ul. v Trenčíne na druhé 
poschodie do športovej učebne karate. 
 Informácie dostanete i na tel. č. 0918 
425 536 alebo na maile: karate@karate.
eu.sk alebo priamo v ZŠ.
 Vítaní sú všetci budúci piataci a piatačky, 
bez rozdielu skúseností, bez rozdielu váhy 
či výšky! Ďalšie informácie webová stránka: 
www.zsnovotn.tnuni.sk. (BZ)

Hádzanárky Trenčína úspešné vo WHIL-keHádzanárky Trenčína úspešné vo WHIL-ke
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