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Do prvých tried základných škôl v Trenčíne nastúpilo 3. septembra 4519 žiakov. Zo škôl odišlo 
654 deviatakov a pribudlo 450 prvákov. V trenčianskych školách bude v tomto školskom roku 
o 204 detí menej ako v predchádzajúcom.

 „Na území mesta máme osem 
plnoorganizovaných škôl s roč-
níkmi 1 až 9 a Základnú školu 
(ZŠ) na Potočnej ulici v mest-
skej časti Opatová s prvým 
stupňom, kde sú ročníky 1 až 4. 
Okrem našich škôl sa v meste 
nachádza i cirkevná Základná 
škola sv. Andreja-Svorada a Be-
nedikta, ktorej zriaďovateľom je 
Nitrianske biskupstvo, a Krajský 
školský úrad je zriaďovateľom 
Špeciálnej základnej školy inter-
nátnej Vladimíra Predmerské-
ho,“ povedal Jozef Baláž, vedúci 
Útvaru školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne.
 Školy majú špeciálne zameranie 
– ZŠ, Kubranská cesta sa venuje 
edukácii intelektovo nadaných detí 
v projekte ERIN, ZŠ, Hodžova ul. 
je zameraná na hokejovú prípra-
vu, ZŠ, Na dolinách má futbalové 
triedy a ZŠ, Ul. L. Novomeského 

sa zameriava na karate. V ZŠ, 
Východná ul. sú triedy basketbalu 
a športovej gymnastiky. ZŠ, Bezru-
čova ul. a Dlhé Hony sa na šport 
nešpecializujú. Všetky školy majú 
rozšírenú jazykovú výučbu.
 ZŠ, Bezručova ul. má ako jediná 
v meste bezbariérový prístup a vý-
ťah slúžiaci pre vozičkárov. Jeho 
výstavbu za 4, 5 milióna korún hra-
dilo mesto zo svojho rozpočtu. Aby 
mali postihnuté deti čo najlepšie 
podmienky, pracujú tu aj asistenti 
učiteľov.
 Mesto je zriaďovateľom Základ-
nej umeleckej školy, ktorú navšte-
vovalo v minulom školskom roku 
1062 detí. Pod mesto patrí aj Cen-
trum voľného času.
 Každé ráno počas školského 
roka na priechodoch pre chodcov 
v blízkosti základných škôl sledujú 
a riadia premávku mestskí policaj-
ti. (TASR)

Do základných Do základných 
škôl nastúpilo škôl nastúpilo 
450 prvákov450 prvákov

Mesto Trenčín novým 
úverom za 5,229 mil. EUR 

splatilo päť úverov
Novým úverom vo výške 5,229 milióna EUR splatilo 
Mesto Trenčín päť pôvodných úverov v Dexia banke.

 „K reštrukturalizácii úverového portfólia sme pri-
stúpili z pragmatických dôvodov. Mali sme päť úve-
rov a pre sprehľadnenie finančných operácií zostal v 
Dexia banke iba jeden. Je v eurách, a tak posilňo-
vaním koruny dochádza k zvýhodňovaniu úverových 
podmienok pre mesto. Navyše, jeho splatnosť je 
odložená do roku 2009,“ povedal člen mestskej rady 
Ľubomír Sámel.
 Odložením splatnosti úveru získa mesto 20 milió-
nov Sk a môže ich použiť na investičné akcie. Podľa 
Ľ. Sámela príjmy mesta rastú aj vďaka fiškálnej de-
centralizácii a do mestskej pokladne pribúdajú väčšie 
zdroje, než sa očakávalo. Medziročne väčší príjem do 
rozpočtu zmenšuje percentuálnu úverovú zaťaženosť 
mesta. (TASR)

Snímka (jč)
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Po dokončení svetelnej križovatky ulíc Električná a K dolnej sta-
nici sa stavebný ruch preniesol kúsok bližšie k mostu. Začali sa 
práce na vybudovaní ďalšej svetelnej križovatky ulíc Električná 
a Súdna. Po jej dokončení autá idúce zo Soblahovskej ulice 
budú môcť odbočiť z Legionárskej ulice na ulicu K dolnej stani-
ci, cez Piaristickú a Súdnu sa dostanú na Električnú a môžu po-
kračovať k cestnému mostu. Vyhnú sa tak dopravným zápcham 
na Rozmarínovej ulici pri gymnáziu. Nová trasa odľahčí zúžený 
profil Braneckého ulice a tá by mala v budúcnosti slúžiť verejnej 
doprave. (la)

Liga proti rakovine venovala 150-tisíc 
korún trenčianskemu hospicu

Stopäťdesiattisíc korún, ktoré Liga proti rakovine Slovenskej 
republiky darovala Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, išlo 
podľa slov riaditeľa neziskovej organizácie REFUGIUM a prezi-
denta Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Sloven-
skej republiky Vladimíra CHLEBANU na kúpu umývacieho lôžka 
a dvoch kardiackych kresiel. Aj v mene pacientov zároveň vy-
slovil úprimnú vďaku za tento peňažný dar.

 „Lôžko nám uľahčuje prácu 
s ležiacimi pacientmi. Môže-
me s ním prísť až k posteli 
a ľahko preložíme človeka 
na mobilné lôžko a na ňom 
potom pacienta umyjeme 
v kúpeľni,“ povedala ses-
tra Alexandra. Používaním 
lôžka odpadá prenášanie 
ťažko chorých ľudí a hygiena 
je aj pre nich pohodlnejšia.
 Občianske združenie Re-
fugium a Nadácia J. Murgaša 
poskytujú zdravotnícko-soci-
álne služby prostredníctvom 
neziskovej organizácie REFU-
GIUM v priestoroch bývalej 
trenčianskej továrne TOS. Pre 
nevyliečiteľne chorých v pokro-

čilom štádiu je určený Hospic 
Milosrdných sestier, zabezpe-
čujúci dôstojné a plné prežitie 
posledných dní života. Spolo-
čenstvo pracovníkov hospicu 
zabezpečuje na 16 lôžkach stá-
lu odbornú paliatívnu starostli-
vosť rehoľnými sestrami Kon-
gregácie Milosrdných sestier 
sv. Vincenta – satmárkami 
a civilnými zamestnancami.
 Na zlepšenie kvality života 
starých, chorých a zdravotne 
postihnutých ľudí, odkázaných 
na pomoc iných, slúži Domov 
dôchodcov JOB s kapacitou 26 
lôžok v jedno, dvoj a trojposte-
ľových izbách.
 (TASR)

Mesto Trenčín dá 700 000 korún 
na opravu strechy základnej školy
 Poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne 
schválili 23. augusta po-
slanecký návrh zástupcu 
primátora Tomáša VAŇA na 
uvoľnenie 700 000 korún na 
opravu strechy Základnej 
školy na Novomeského ulici.
 „Počas dlhotrvajúcich 
extrémnych horúčav došlo 
k deštrukcii strechy a príva-
lové dažde skazu dokonali. 
Vodou zatiekli všetky miest-

nosti pavilónu A a havarijný 
stav treba vyriešiť do začiat-
ku školského roku,“ povedal 
Tomáš Vaňo. Peniaze presu-
nuli z kapitoly Domova soci-
álnych služieb, kde sa bude 
bezbariérový prístup riešiť na 
budúci rok.
 Keď škodu, ktorá vznikla 
na škole, zaplatí poisťovňa, 
peniaze sa vrátia do mestské-
ho rozpočtu.
 (TASR)

Nová kancelária predaja a informácií SAD Trenčín
SAD Trenčín, a. s., v spolupráci s Mestom Trenčín otvára od 4. 
septembra 2007 novú kanceláriu predaja a informácií.

 Podrobnosti priblížila hovor-
kyňa SAD Trenčín Ivana Strel-
cová: „Kancelária bude slúžiť 
pre potreby Mestskej hromad-
nej dopravy Trenčín. Do konca 
augusta tohoto roka bola k dis-
pozícii pre predaj čipových pred-
platených kariet, poskytovanie 
informácií o MHD a prímestskej 
doprave a predaj cestovných 
poriadkov len jedna kancelária 
na Železničnej ulici, čo je mimo 
centra mesta. Od 4. septem-
bra bude k dispozícii občanom 
a návštevníkom Trenčína pre 

tieto účely aj kancelária v cen-
tre mesta v priestoroch Kultúr-
no-informačného centra Mesta 
Trenčín na Sládkovičovej ulici 
1. Kancelária predpredaja a in-
formácií so sídlom na Železnič-
nej 2, bude cestujúcej verej-
nosti i naďalej k dispozícii.“
 Do uvedených priestorov je 
bezbariérový prístup.
 Verejnosť bude môcť vyu-
žívať všetky služby denne cez 
pracovný týždeň v čase od 9.30 
do 17.00 h.
 (r)

Trenčín bude mať pamätnú tabuľu 
k novembrovým udalostiam 1989

Návrh na umiestnenie pamätnej tabule k novembrovým uda-
lostiam 1989 z dielne poslanca Mariána KVASNIČKU Mest-
ské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom zasadnutí 23. augus-
ta po rušnej diskusii nakoniec podporilo všetkými hlasmi.

 „Myšlienka je staršia, ale 
vždy boli dôležitejšie veci, 
a tak sa realizuje až teraz. 
Odmietam názor počkať na 
dvadsiate výročie novem-
brových udalostí. Výročia sú 
čistou mágiou a vnímam ich 
ako modloslužobníctvo,“ po-
vedal Marián Kvasnička. Tvr-
dí, že bez ohľadu na výročia 
to bola zmena od totalitného 
komunistického režimu k de-
mokracii, udalosť zásadného 
významu, poznačujúca naše 
roky a dni. „Preto sa treba 
vracať k symbolom a ak ich 
nemáme, vytvorme ich, naj-

mä ak sa majú k čomu via-
zať,“ vysvetlil svoje pohnútky 
poslanec.
 Inšpiráciou mu bol vznik 
Ústavu pamäti národa, zverej-
ňujúceho veci, ktoré priniesol 
bývalý režim. „Prežili sme 
štrukturálne zmeny, žijeme 
v demokratickej, slobodnej 
krajine a môžeme hovoriť, čo 
si myslíme. Môžeme veriť, 
v čo chceme, máme plura-
lizmus v školách, médiách 
a toto všetko tu pred rokom 
1989 nebolo,“ dodal M. 
Kvasnička.
 (TASR)
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 „Vážení spoluobčania, 
členovia zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, milí Trenča-
nia!
 Jedným z najušľachtilej-
ších ľudských snažení je 
úsilie o spravodlivosť. Jed-
ným z najzákladnejších práv 
človeka je právo byť slobod-
ným. Jednou z najtragickej-
ších súčastí histórie ľudstva 
sú udalosti, kedy človek 
musí brániť slobodu a spra-
vodlivosť so zbraňou v ruke. 
Ale odhodlanie jednotlivcov 
a národov položiť za tieto 
ideály aj život, postaviť sa 
zlu a nespravodlivosti sú 
tým najlepším odkazom, ale 
tiež záväzkom súčasnosti.
 Dnes si pripomíname 63. 
výročie Slovenského národ-
ného povstania, nesmrteľný 
odkaz a záväzok v našich 
národných dejinách. Sloven-
sko začalo novú etapu svojej 
histórie.
 Je potrebné vážiť si dote-
rajšiu históriu. Pripomínať si, 
čo nás formovalo, čo utvára-
lo našu podstatu a čo nás 
doviedlo medzi vyspelé štáty 
civilizovaného sveta. Sme 
súčasťou európskeho celku, 
ktorý postavil svoje základy 
na hodnotách slobody, de-
mokracie a spravodlivosti. 
Sme súčasťou európskeho 
celku, pretože sloboda, de-
mokracia a spravodlivosť sú 
aj našimi hodnotami. A boli 
hodnotami mnohých statoč-
ných ľudí, ktorí pre ne žili aj 
umierali pred nami a ktorým 
vďačíme za to, že písali naše 
dejiny statočne a so vztýče-
nou hlavou. 
 Slovenské národné 
povstanie dokázalo zmo-
bilizovať desaťtisíce ľudí. 
Títo ľudia, presvedčení 
o správnosti svojho konania 
a vedení túžbou po slobode 
a spravodlivosti, čelili nielen 
početnejšej, ale aj skúsenej-
šej nemeckej armáde.
 Slovenské národné 
povstanie je v slovenskej his-
tórii výnimočným počinom. 
Nemusíme zveličovať ani 

spochybňovať jeho vojenský 
a politický význam. Sloven-
ským národným povstaním 
sme sa prihlásili k protihitle-
rovskej koalícii, k tým myš-
lienkam, pre ktoré je obrana 
slobody a spravodlivosti tým 
najvyšším cieľom. Sloven-
ským národným povstaním 
sme sa jednoznačne vyjadri-
li, na ktorej strane stojíme. 
Nezostali sme sa nečinne 
prizerať, ale zmobilizovali 
sme svoje sily a bojova-
li. Slovenským národným 
povstaním sa nám do veľkej 
miery podarilo zbaviť ťarchy, 
ktorú predstavovala kolabo-
rácia vysokých politických 
predstaviteľov Slovenského 
štátu s nacistickým Nemec-
kom.
 A Slovenská republika, 
ktorá vznikla v roku 1993, 
môže byť hrdá na silný pre-
jav protinacistického odpo-
ru, ktorým bolo Slovenské 
národné povstanie.
 V Slovenskom národnom 
povstaní sa stretlo množ-
stvo odlišných názorov a zá-
ujmov. Aj v tejto rôznorodosti 
však aktéri pochopili výni-
močnosť tejto udalosti a do-
kázali sa zjednotiť v zápase 
za slobodu, demokraciu 
a našu národnú svojbytnosť. 
Preto je pre nás, občanov 
Slovenskej republiky, dnes 
povinnosťou a cťou pripome-
núť si pamiatku tých, ktorí 
sa i napriek nepriaznivým 
podmienkam dokázali vzop-
rieť zlu, totalite, bojovať za 
svoje ideály, podstúpiť utr-
penie aj zomierať. 
 Bola to veľká chvíľa našej 
histórie. Odkázala nám: váž-
te si slobodu, stojte na stra-
ne pravdy a spravodlivosti 
a konajte odvážne. A táto 
veľká chvíľa našej histórie je 
spätá aj s naším každoden-
ným životom. Tým, že pred 
viac ako šesťdesiatimi rokmi 
nám pomohla robiť náš svet 
lepším a spravodlivejším te-
raz aj v budúcnosti.“
 (r)

Príhovor B. Cellera k 63. výročiu SNPPri Pamätníku umučených si 
Trenčania uctili pamiatku SNP
Pri pamätníku 69 zavraždených bojovníkov proti fašizmu v tren-
čianskom lesoparku Brezina si 28. augusta podvečer uctili Tren-
čania 63. výročie Slovenského národného povstania. 

 „Jedným z najzákladnejších 
práv človeka je byť slobod-
ný. Charakteristikou jednej 
z najtragickejších udalostí 
v dejinách ľudstva 2. svetovej 
vojny je skutočnosť, že si slo-
bodu museli ľudia vybojovať 
a brániť so zbraňou v ruke,“ 
povedal primátor Trenčína Bra-
nislav Celler. Zhodnotil SNP 
ako historickú udalosť, kedy 
Slovensko povstalo proti naciz-
mu a prihlásilo sa k myšlienke 
demokratického sveta.
 „V boji a utrpení sa rodila 
naša sloboda. Odkazom SNP 
pre dnešnú generáciu je táto 
sloboda a mier. Počas povsta-
nia bojovali na našom území 
príslušníci tridsiatich národov 

na základe rovnosti. Vtedy 
sa zrodila myšlienka mierovej 
spolupráce medzi národmi,“ 
tlmočil odkaz SNP Pavol Liška, 
podpredseda Oblastného výbo-
ru Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov.
 Na pietnom akte s polože-
ním vencov k pamätníku sa 
zúčastnili predstavitelia samo-
správy, účastníci protifašistic-
kého odboja, členovia Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky, 
zástupcovia veľvyslanectiev 
Ruskej federácie, Bieloruska, 
Českej republiky, predstavitelia 
politických strán, spoločen-
ských organizácií a občania.
 (TASR)
 Snímky (jč)
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 „Dlažba bude položená, vy-
špárovaná, stihneme osadiť aj 
zábradlie na schodište na Brezi-
nu, k soche Piety, na chórus i do 
sakristie. Mali sme na to šesť-
desiat dní a termín ukončenia 
dodržíme. Viac mi vadí neúcta 
ľudí k práci našich dlaždičov,“ 
povzdychol si Jozef Cádra zo 
zamarovskej firmy realizujúcej 
rekonštrukciu námestia. „Zve-
davci chodia po stavenisku a ni-
čia prácu našich chlapov. Keby 
aspoň dva dni nikto po čerstvej 
dlažbe nechodil. Stále chodíme 
a opravujeme takto pokazené 
miesta a robíme to stále dooko-
la. Ak dáme na dlažbu dosky, ľu-
dia akoby šetrili drevo, radšej idú 
po dlažbe. Tá sa potom nespojí 
s podkladom a máme zbytočnú 
robotu,“ myslí si J. Cádra. Aj po-
čas nášho rozhovoru prešli cez 
kovové zábrany muž so ženou 
a v pohode „pochodovali“ po čer-
stvo položenej dlažbe a z upozor-
nenia stavbárov si nič nerobili.
 Jozef Cádra si pochvaľuje spo-
luprácu s pamiatkarmi, staveb-
ným dozorom i projektantami. 

„Našu prácu osobne sleduje aj 
primátor B. Celler a viackrát sa 
bol na nás pozrieť. Požiadavky 
zúčastnených strán realizujeme 
a plníme. Samotné námestie 
tvoria historické objekty a počas 
prác nachádzame rôzne pre-
kvapenia, s ktorými ani projekt 
nepočítal. V spolupráci s projek-
tantom a pamiatkarmi reaguje-
me a dokážeme sa dohodnúť na 
zmene projektu v prospech veci. 
Príkladom je nález architektonic-
kých prvkov staršieho chrámu pri 
bočnom vchode do farského kos-
tola. Pripravili sme tu malé múze-
um, priestor bude zatiaľ zakrytý 
železobetónovou doskou a po 
získaní finančných prostriedkov 
sa zakryje špeciálnym protišmy-
kovým sklom, aby bolo zvrchu vi-
dieť archeologické nálezy. Povrch 
z prírodného andezitu má pripo-
mínať starovekú dlažbu a okolo 
múrov kostola sme položili pás 
riečnych okruhliakov tvoriacich 
pôvodný povrch námestia,“ vy-
svetlil J. Cádra.
 Rekonštrukcia si vyžiada 
náklady v sume 10,3 milióna 

korún. Samotné predláždenie 
stojí 4,7 milióna korún, zvyšok 
si vyžiadalo odvodnenie múru na 
okraji námestia a terénne úpra-
vy. Všetky práce hradí Mesto zo 

svojho rozpočtu.
 Dominantami námestia sú 
farský kostol zo 14. storočia 
a gotický karner.
 (la), snímka (a)

ZAUJÍMAVOSTI4 / INfO

Tento týždeň sa skončí rekonštrukcia Mariánskeho námestia
Rekonštrukcia Mariánskeho námestia sa pomaly chýli ku kon-
cu. Andezitová dlažba bola v nedeľu 2. septembra položená už 
takmer na celej ploche, chýbalo iba zopár metrov pri farských 
schodoch. Kamenárom z Popradu ide práca od ruky, veď majú 
skúsenosti z mnohých miest a pracovali aj na obnove historic-
kých objektov v Prahe. Na stavenisku pracuje trinásť až pätnásť 
ľudí každý deň, vrátane sobôt a nedieľ. Termín dokončenia prác 
sa neúprosne blíži, ale stavbári sú presvedčení, že robotu do-
končia načas.

Kaliňák odovzdal trenčianskym policajtom 
10 nových vozidiel
Desať nových volkswagenov v hodnote 7 miliónov korún odo-
vzdali minister vnútra Robert KALIŇÁK a prezident Policajného 
zboru Ján PACKA dopravným policajtom v Trenčianskom kraji. 
Vozidlá si policajti prevzali v minulých dňoch na krátkej slávnos-
ti pred Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Trenčíne.

 „Naším cieľom je komplexne 
obnoviť Policajný zbor po legisla-
tívnej, ľudskej i technickej strán-
ke, aby policajti držali krok so 
všetkými, čo páchajú priestup-
ky,“ povedal R. Kaliňák. Želaním 
ministra je, aby policajti boli vždy 
rýchlo nápomocní vodičom na 
cestách, keď to budú potrebo-
vať.
 Tieto autá bude onedlho na-
sledovať 32 nových vozidiel pre 

obvodné oddelenia v kraji a na-
pokon dostanú policajti desať te-
rénnych áut pre obvody s nároč-
nými terénnymi podmienkami. 
„Verím, že 52 nových vozidiel 
pre Trenčiansky kraj skvalitní vý-
kon služby policajtov. Po obnove 
vozového parku bude nasledovať 
niekoľko ďalších opatrení a o rok 
budeme hovoriť o úplne inom Po-
licajnom zbore,“ predostrel svo-
ju víziu R. Kaliňák. (TASR)

V meste bude nové nákupné centrum 
Laugaricio za 2,8 mld. Sk
V Trenčíne vznikne na 17 hektároch nové nákupné centrum Lau-
garicio za 2,8 miliardy korún. Investor Trenčín Retail Park, a. s., 
ktorého 90 % akcionárom je v Holandsku registrovaný Czech and 
Slovak Property Fund (CSPF), plánuje v dvoch fázach vybudovať 
67 tisíc metrov štvorcových predajnej plochy. Investičným po-
radcom fondu je Czech and Slovak Investment Advisors (CSIA).

 Podľa informácií investičnej 
manažérky CSIA Katariny Lin-
dbergh územné rozhodnutie 
získali v júni. „Stavebné povo-
lenie očakávame na konci roka 
s následným začiatkom stavby. 
Otvorenie prvej fázy plánujeme 
na december 2008. Druhá fáza 
bude realizovaná podľa situácie 
na trhu s 12–24 mesačným po-
sunom,“ uviedla.
 Projekt pozostáva z jedno-
podlažnej nákupnej galérie 
s druhým podlažím nad hlavným 
vchodom a ďalších menších 
a väčších „boxov“. Návštevníci 
v centre nájdu super alebo hy-
permarket, obchody aj fitness. 
Investor aktívne rokuje aj so 
značkami, ktoré prišli na Slo-
vensko len nedávno. Historický 
názov projektu Laugaricio však 
architektúru neovplyvňuje.
 Centrum vznikne v južnej 
časti Trenčína na výpadovke na 
Bánovce nad Bebravou. „Čo sa 
týka dopravy, situáciu sme veľ-
mi podrobne riešili s Mestom 
Trenčín a všetkými dotknutými 
orgánmi v rámci územného roz-
hodnutia,“ uviedla K. Lindbergh. 

Na mieste, kde sa budú sta-
vať obchodné domy, vykoná-
vajú priebežne archeologický 
prieskum. V posledných rokoch 
sa tam totiž našli stovky hrobov 
z doby bronzovej. „Všetky nále-
zy, urny boli alebo budú odve-
zené do SAV v Nitre, kde budú 
následne zlepené a vystavené. 
Uvažujeme o vystavení exponá-
tov v nákupnom centre, konkrét-
ne plány ale ešte nemáme.“
 Realitný fond CSPF investu-
je predovšetkým v Prahe alebo 
Bratislave. Do Trenčína podľa 
K. Lindbergh mieri, pretože je 
ideálnym miestom na obsluhu 
Považia aj Hornej Nitry. „V spá-
dovej oblasti a v jeho okolí 30 
minút od Trenčína je k dispozícii 
240-tisíc ľudí,“ uviedla K. Lin-
dbergh. Investor sa aj spolieha 
na vybudovanie druhého mosta 
cez rieku Váh, ktorý bude záro-
veň diaľničným privádzačom. 
Podľa K. Lindbergh sa neobáva-
jú konkurencie už existujúceho 
Maxu ani príchodu Auparku. 
Aupark má byť priamo v centre, 
s čím súvisí náročná zmena do-
pravy.  (SITA)
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 Život Františka Pavlicu 
plynie v prostredí Slovácka. 
Prelínajú sa v ňom vplyvy 
výrazných etnografických re-
giónov Strážnicka, Veselska 
a hradištského Dolňácka 
a Horňácka, ktoré ovplyvnili 
jeho umelecké ambície. Ma-
ľovaniu sa venoval od mla-
dosti a od šestnástich rokov 
nadviazal kontakt so skupi-
nou amatérskych výtvarníkov 
pri Združenom závodnom klu-
be v Uherskom Hradišti. Na 
vývoj mladého výtvarníka mal 
najväčší vplyv tam pôsobiaci 
pedagóg, teoretik a historik 
výtvarného umenia Igor Zhoř 
z Brna. V Uherskom Hradišti 
získal predovšetkým teore-
tické znalosti o maľovaní 
a v praktickom maľovaní mu 
zase pomohli návštevy v ate-
liéri veselského maliara Karla 
Benedíka. 
 Venuje sa maľbe, kresbe, 
grafike, ilustrácii, mozaike 
a v poslednej dobe skúša aj 
plastiku. Pred piatimi rokmi 

začal skúšať grafické techni-
ky ako suchú ihlu, ale najmä 
farebnú litografiu, v ktorej na-
maľoval farebný plagát „živý 
betlehem“ v štýle insitných 
umelcov. Táto technika ho tak 
zaujala, že postupne vznikali 
ďalšie poetické obrázky ako 
kneždubské hody, strážnické 
vinobranie, máj v Kozojíd-
kach, dušičky, vrbecké vyná-
šanie Morény, žatva a ďalšie, 
ktoré sa stali súčasťou tema-
tického celku – Hospodársky 
rok na Slovácku.  
 Hilda Lojdlová sa venuje 
keramickej tvorbe od roku 
2000. Za ten čas si vytvorila 
vlastný originálny autorský ru-
kopis. Vystavovala svoje diela 
ako súčasť iných výstav, ale 
toto je jej prvá samostatná 
výstava. Je autorkou s oso-
bitnou tvorivou invenciou, 
ktorej plastiky sa vyznačujú 
remeselnou a výtvarnou kva-
litou. Farebne striedme figúry 
a figúrky stvárňujúce tulákov, 
šašov a iné postavičky sú 

nesmierne presvedčivé vo 
svojom výraze, geste, akoby 
mali vlastnú krehkú dušu. 
Prihovárajú sa k človeku ne-
smelo, placho, ale vnímavý 
divák ihneď nadväzuje s nimi 
tichý, väčšinou úsmevný dia-
lóg. Figúrky tvorené autorkou 
sa rodia láskavým tvarovaním 
hliny vo chvíľach pohody. Vždy 
s napätím a obavou otvára 
pec, aby zistila, ako jej „deti“ 

prežili vysokú teplotu a či ich 
farba rozkvitla z anonymnej 
šede do plnej krásy. „Po-
solstvo, ktoré vkladá Hilda 
Lojdlová do hliny je prosté 
– nimi si plní svoje skromné 
sny, vychutnáva si drobné 
radosti a netrápi sa tým, čo 
nemôže zmeniť,“ hovorí na 
jej adresu kurátor výstavy Ján 
Tluka.
 (j.č.)
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Dvadsaťsedem priaznivcov literatúry 
prežilo literárnu noc v knižnici

Dvadsaťsedem členov a priaznivcov Literárneho klubu Omega 
(LKO) prežilo v piatok 31. augusta Literárnu noc 2007 vo Verej-
nej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne.

 „Náš klub pripravil už tretiu 
literárnu noc pre priaznivcov 
literatúry a literárnej tvorby 
so zaujímavými hosťami – tex-
tárom, pesničkárom a hudob-
níkom Ľuborom Benkovičom, 
lekárom Jozefom Matejkom, 
ktorý venoval členom klubu 
svoju zbierku básní,“ poveda-
la zakladateľka a tajomníčka 
klubu Janka Poláková. Prezen-
tovala sa aj ďalšia členka Beat-
rice Kolatkova, Poľka žijúca v 
Trenčíne. Zúčastnila sa na poľ-
skej literárnej súťaži a medzi 
370 účastníkmi obsadila štvrté 

miesto. Opäť prišiel spisovateľ 
Rudolf Dobiaš z Trenčína, ktorý 
priblížil život a dielo Ladislava 
Hanusa.
 Na stretnutí predstavili aj 
prvý literárny almanach členov 
LKO nazvaný Priestor, odzneli 
diskusie o literatúre a literárnej 
tvorbe, účastníci čítali svoje li-
terárne práce a ukážky z tvorby 
obľúbených autorov.
 Literárny klub Omega pri Ve-
rejnej knižnici Michala Rešetku 
pripravil pre účastníkov literár-
nej noci aj výstavu dokumentu-
júcu činnosť klubu. (TASR)

V službách Matúša Čáka Trenčianskeho
Päťdesiat účastníkov tradičného letného tábora Školského klu-
bu detí SEDMIČKA pri ZŠ, Hodžova ul. sa dotklo trenčianskej 
histórie z časového prostredia r. 1321, t. j. konca života Ma-
túša Čáka Trenčianskeho a príchodu kráľa Karola Róberta do 
Trenčína.
 Činnosti boli motivované 
historickými i vymyslenými si-
tuáciami. Kto vie, možno bolo 
všetko pravdivé...
 Organizácia činnosti vychá-
dzala z templárskeho rádu – zo 
štruktúry templárov: správcom 
hradu bol MAJORDOMUS (ujo 
Jaro), Matúšovi RYTIERI (deti) 
boli pod vedením vojenských  
veliteľov SENEŠALOV (vedú-
ce).  
 A výsledok? M. Č. Tren-
čiansky sa skutočne nedočkal 
príchodu uhorského kráľa na 
svojom hrade.
 Ale rytieri a senešalovia zo 
Sedmičky, ktorí ho veľmi dobre 
poznali a slúžili mu, predpokla-

dajú, ba čo, sú presvedčení, 
že z Trenčína v pokoji odišiel 
a svoje roky dožil v prostredí 
svojich priateľov, bývalých tem-
plárov. Raz im totiž spomínal, 
že by sa rád vydal na pútnickú 
cestu (v tom čase veľmi popu-
lárnu) do Santiaga de Com-
postella na atlantické pobrežie 
Španielska. 
 Že neveríte? 
 Našiel niekto jeho hrob? 
Vraj je pod hradom, na Skalke, 
v tajných chodbách...  
600 rokov ho hľadajú a ... nič. 
 Nehľadajte, nie je v Trenčí-
ne!
 A jeho poklad tiež!
 Dagmar Pádivá

Rytieri a senešalovia zo Sedmičky Snímka (a)

Amatérski umelci odokryli svoje vnútro
Tí, ktorí prišli v podvečer 31. augusta do Mestskej galérie na 
Mierovom námestí v Trenčíne na vernisáž obrazov Františka 
PAVLICU z Hroznovej Lhoty na Morave a výberu tvorby tren-
čianskej keramikárky Hildy LOJDLOVEJ, neľutovali, pretože vy-
stavujúci amatérski umelci odokryli svoje vnútro pretavené do 
umeleckých prác.
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 Nadácia sa svojou činnos-
ťou podobá na bežnú spo-
ločnosť. Na rozdiel od štan-
dardných podnikateľských 
subjektov nie je ale jej primár-
na úloha dosiahnutie zisku, ale 
uspokojovanie potrieb cielenej 
skupiny obyvateľstva. V Tren-
čianskej nadácii ide konkrétne 
o obyvateľov trenčianskeho 
regiónu. Nadácia má svojich 
stálych zamestnancov a po-
tom spolupracovníkov, ktorí 
sa špecializujú práve na ob-
lasti, v ktorých vedia ponúknuť 
svoje nadobudnuté skúsenos-
ti a zručnosti. A spravidla ich 
ponúknu bezodplatne. Srdcom 
nadácie je správca, ktorý je za-
mestnancom na plný úväzok 
a zabezpečuje jej každodenný 
chod. Od bežnej administratí-
vy, cez organizáciu až po vede-
nie účtovníctva. Je jasné, že 
všetku popísanú činnosť člo-
vek nezvládne popri bežnom 
zamestnaní, a preto je štan-
dardným plateným zamest-
nancom. Druhú, nemenej pod-
statnú časť nadácie, tvorí jej 
správna rada, ktorá spravidla 
rieši veci na strategickej úrov-
ni. Je nositeľom misie nadá-
cie, rozhoduje o jej smerovaní 
a majetku. V praxi buduje víziu 
a zároveň rozhoduje o podstat-
ných veciach, ako je napríklad 
rozdeľovanie a vyhodnocova-
nie grantov. Členovia správnej 
rady nie sú platení a prácu 
vykonávajú z presvedčenia, že 
pomáhajú dobrej veci rovnako 
ako ďalšia zložka nadácie. Po-
radný investičný výbor má na 
starosti nezávislé a objektívne 
rozhodovanie o investovaní 
voľných zdrojov nadácie, sle-
duje situáciu na finančných 

trhoch a zároveň hľadá nové 
možnosti získavania finanč-
ných zdrojov. Kontrolným orgá-
nom nadácie je dozorná rada, 
ktorej členovia dohliadajú na 
vedenie účtovníctva, schvaľujú 
účtovnú uzávierku a výročnú 
správu.
 Okrem základnej organizač-
nej štruktúry má nadácia okolo 
seba partiu spolupracovníkov, 
ktorí pravidelne alebo príleži-
tostne pomáhajú pri bežnej 
činnosti alebo sa podieľajú na 
vybraných projektoch. Konkrét-
ny príklad je skupina Mladých 
filantropov – študenti strednej 
alebo vysokej školy so záuj-
mom o život okolo seba a sna-
hou učiť sa filantropii.
 A nakoniec dnešného prí-
spevku sa dozviete, prečo pre 
nadáciu pracujú naši členo-
via.
Martin Maštalír, člen správnej 
rady Trenčianskej nadácie
Alena Karasová – správca:
 „Poslaním mimovládnych 
organizácií je vnášať do spo-
ločnosti ľudskosť, citlivosť 
a spolupatričnosť. Naša na-
dácia má rovnaký cieľ: spájať 
ľudí, ktorým nie je ľahostajné, 
ako sa v Trenčíne žije, vytvá-
rať zázemie pre vynikajúce 
projekty, ktorým chýba k reali-
te „pár korún“ či dobrá rada. 
Prechovávam úctu a obdiv 
voči ľuďom, ktorí sa denno-
denne dávajú a rozdávajú pre 
druhých a voči organizáciám, 
ktoré existujú vďaka takýmto 
ľuďom. A pociťujem úľavu, keď 
mnohí ľudia vďaka nim nie sú 
vo svete stratení. Som rada, 
že som jednou z tých, ktorí sa 
môžu „dotknúť“ takýchto ľud-
ských hodnôt.“

Gabriela Kupcová – člen 
správnej rady:
 „Je to pre mňa výzva istým 
spôsobom pomáhať a niesť 
pocit spoluzodpovednosti za 
veci, ktoré sa dejú okolo nás. 
Trenčianska nadácia ako „sil-
ný hráč“ tým, že disponuje 
zvereným kapitálom a silou, 
má príležitosť a zodpovednosť 
použiť svoju silu v prospech 
„slabších hráčov“, podieľať 
sa na riešení spoločenských 
problémov a podporiť mnohé 
zaujímavé aktivity a nápady. 
Okrem toho som tu stretla 
fajn ľudí a zistila, že na ma-
lom priestore je sústredených 
toľko nápadov pre potešenie 
duše a splnenie snov, že by 
ich bola škoda nezrealizo-
vať.“
Barbora Janáková, Gymná-

zium Ľ. Štúra – členka Mla-
dých filantropov:
 „Mladí filantropi sú ľudia, 
ktorí mi poskytli pocit, že 
v tomto svete som potrebná. 
Výborný kolektív, veľa zábavy, 
noví priatelia, to všetko sa 
skĺbilo do Mladých filantropov. 
Čas strávený v Trenčianskej 
nadácii nepovažujem za stratu 
času a všetkých ľudí, s ktorými 
spolupracujem, si nesmierne 
vážim a ďakujem im za neza-
budnuteľné zážitky.“
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Predstavuje sa Trenčianska nadácia (2)

Kto a prečo pracuje v nadácii

TRENC IANSKA
NADAC IA

TRENC IANSKA
NADAC IA

V dnešnom článku si priblížime prácu v nadácii a čo to znamená 
robiť pre  nadáciu. Prečo o tom chceme napísať? Z jednoduché-
ho dôvodu, aby ste získali predstavu, ako to funguje. Mnohí si 
pod prácou predstavujú partiu nadšencov, ktorí sa venujú práci 
v neziskových organizáciách vo voľnom čase.  A máte pravdu, 
väčšina „pracovníkov“ naozaj vymýšľa veci týmto spôsobom, 
ale práca pre nadáciu má niekoľko úrovní – od dobrovoľníkov 
až po zamestnancov na plný úväzok.  Okrem štruktúry nadácie 
vám priblížime aj motiváciu jej pracovníkov a spolupracovníkov, 
ktorú si môžete prečítať na konci článku. A myslím, že to bude 
najzaujímavejšia časť.

Fotosúťaž Videl som Trenčín inak končí výstavou
Záverečná výstava projektu Trenčianskej nadácie Videl som 
Trenčín inak bola posledný augustový víkend tri dni sprístupne-
ná pod holým nebom na Mierovom námestí v Trenčíne.

 Na výstavných paneloch bola 
na veľkoplošných nosičoch 1 x 
1 meter vystavená  kolekcia 
14 víťazných fotografií súťaže 
a výber 6 cenných historických 
snímok Trenčína od starých 
trenčianskych majstrov fotogra-
fie. Výstava pod holým nebom 
trvala 3 dni, zároveň je výber 
90 najlepších fotografií súťaže 
vystavený vo výstavnej sieni na 
Mierovom námestí č. 16 až do 
16.9.
 Súťaž trvala 1 rok (od 1. 
9. 2006 do 31. 7. 2007) v 4 
kolách. Prihlásilo sa do nej 62 
fotografov s 235 autorskými fo-
tografiami, najmladší autor mal 
12 rokov, najstarší 71. Z nich 
bolo v jednotlivých kolách vy-
braných 14 víťazných a ocene-
ných fotografií.
 K nim bolo pre porovnanie 
a konfrontáciu autorského prí-
stupu v spolupráci s odbornými 
pracovníkmi Trenčianskeho mú-
zea doplnených 6 fotografií sta-
rých trenčianskych fotografov 
z rozpätia rokov 1900–1936. 
 Rozdiel medzi novými a sta-

rými fotografiami výnimočných 
trenčianskych majstrov bol naj-
markantnejší na začiatku súťa-
že. V porovnaní so starými fo-
tografiami sa nové v prevažnej 
miere sústreďovali na zátišia 
a chýbalo im viac života a ľudí. 
Vďaka odporúčaniam poroty 
sa podarilo v ďalších kolách 
nasmerovať autorov aj k zaují-
mavým momentkám zo života 
mesta.
 Držiteľmi ocenení za najori-
ginálnejšie fotografie zo života 
v Trenčíne sú:
HLAVNÁ CENA SÚŤAŽE: Bar-
bora Petríková za fotografiu 
I am lovin it
ZVLÁŠTNA CENA SÚŤAŽE: 
Jaroslav Matejček za sériu 
fotografií vo všetkých štyroch 
kolách súťaže
CENA PRIMÁTORA MESTA: 
Adriana Šedivá za fotografiu 
Jesenné zrkadlenie
CENA SPOLOČNOSTI CARE-
MA: Július Kákoš za fotografiu 
Nevšedný šofér
 Alena Karasová
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 Podľa spracovaného harmo-
nogramu opatrení prechodu na 
euro od polovice roka 2008 
nájdeme v obchodoch ceny na 
predávaných tovaroch vyjadrené 
v korunách aj v eurách. Rovnako 
na výplatných páskach zistíme, 
ako bude vyzerať naša mzda po 
zavedení eura.
 Keďže sa jedná o mimoriad-
ne dôležitú udalosť, ktorá sa 
dotkne všetkých občanov Slo-
venska, chceme zoznámiť na-
šich čitateľov s odporučeniami 
predsedníčky predstavenstva 
a generálnej riaditeľky Sloven-
skej sporiteľne Reginy Oves-
ny-Straka o tom, ako sa majú 
občania správať v tomto období, 
aby prechod na euro zvládli čo 
najjednoduchšie.

1. Využiť obdobie duálneho 
oceňovania na to, aby ste si 
zvykli na ceny v eurách
Pol roka pred zavedením eura 
budeme mať informácie v ko-
runách aj eurách na cenov-
kách v obchodoch, výplatných 
páskach, výpisoch z účtu, potvr-
denkách z bankomatov. Budeme 
mať dostatok času zvyknúť si na 
novú menu. Slovenská sporiteľ-
ňa pripravuje svojich klientov 
na euro už v súčasnosti, keď 
od apríla 2007 majú k dispo-
zícii novú verziu internetového 
bankovníctva, ktorá zobrazuje 
obraty aj stavy účtov v korunách 
aj v eurách podľa aktuálneho 
kurzu.

2. Na prepočet korún na euro 
budeme používať jediný kon-
verzný kurz, ktorý bude známy 
v polovici budúceho roka
Euro prinesie zmeny v nominál-
nych hodnotách tovarov a slu-
žieb. Rovnakým konverzným 
kurzom sa prepočítajú dôchod-
ky, mzdy, tovary v obchodoch, 
platby za elektrinu, dane a pod. 

Konverzný kurz bude známy 
v polovici roka 2008. Zaokrúh-
ľovanie vo vzťahu občan – štát 
bude v prospech občana, to 
znamená, že poplatky a dane 
sa zaokrúhlia na 10 eurocentov 
smerom nadol, sociálne dávky 
občanom na 10 eurocentov 
smerom nahor.

3. Do konca roku 2008 využí-
vajte bankové produkty v koru-

nách, banky ich automaticky 
prevedú na euro
V ponuke bánk už v súčasnosti 
nájdete termínované vklady či 
úvery v eurách. Tie sú určené 
najmä tým, ktorí zarábajú v eu-
rách. Ak zarábate v korunách 
a za väčšinu tovarov a služieb 
platíte v korunách, sú pre vás 
výhodnejšie produkty v koru-
nách. Preto si môžete aj naďalej 
otvárať účty v korunách a žiadať 
o úvery v korunách. Keď pre-
jdeme na euro, banky všetky 
tieto produkty prevedú na novú 
menu tak, aby ste s tým nema-
li žiadne problémy. Nebudete 
musieť podpisovať žiadne nové 
zmluvy. Týka sa to nielen účtov, 
ale aj vkladov, úverov, lízingu, 
podielových fondov a ďalších 
produktov.

4. Vložte si prebytočnú koruno-
vú hotovosť na účet ešte pred 
koncom roka 2008, banky ich 
automaticky prevedú na eurá
Ak vám zostane koncom roka 
2008 doma prebytočná hoto-
vosť v slovenských korunách, je 
pre vás najjednoduchšie vložiť 

si ju na účet v banke ešte pred 
skončením roka 2008. Banka 
koruny na účte prevedie auto-
maticky bez poplatku na eurá. 
Hneď od januára 2009 si bude-
te môcť pohodlne vyberať eurá 
z bankomatu alebo platiť za ná-
kupy tovaru a služieb kartou.

5. Prístup k slovenskému euru 
budete mať už od prvých mo-
mentov roka 2009
Ak koncom roka 2008 nebudete 
mať žiadnu eurovú hotovosť, ne-
musíte sa znepokojovať. Do 16. 
januára 2009 budete môcť v ob-
chodoch aj naďalej platiť slo-
venskými korunami. Obchodníci 
nám budú vydávať už len eurá. 

K novej mene sa teda dostane-
me aj pri nákupe v obchodoch. 
Okrem toho si všetci, ktorí pou-
žívajú platobné karty, budú môcť 
vyberať eurá z bankomatov.

6. Koruny si na eurá vymení-
te pohodlne aj po 16. januári 
2009
Korunami budeme môcť platiť 
do 16. januára 2009. Po tomto 
termíne si môžete vymieňať ko-
runy na eurá v Národnej banke 
Slovenska (NBS) alebo v ko-
merčných bankách. Mince si bu-
deme môcť vymieňať v komerč-
ných bankách do 30. 6. 2009 
a v NBS do 31. 12. 2013. Ban-
kovky budú vymieňať komerčné 
banky do 31. 12. 2009, NBS 
bez časového obmedzenia.

7. Bankomaty sú najpohodlnej-
šia cesta k eurovej hotovosti
V bankomatoch si môžete vybe-
rať eurovú hotovosť už v prvých 
minútach roka 2009. Bankoma-
ty Slovenskej sporiteľne budú 
do polnoci 31. 12. 2008 vydá-
vať koruny a po polnoci 1. 1. 
2009 eurá.

8. Využívajte karty, aby euro-
mince zbytočne nezaťažili vašu 
peňaženku
Euro so sebou prinesie viac 
mincí v peňaženkách. Ak sa 
tomu chcete vyhnúť, používajte 
platobné karty. Vďaka platob-
ným kartám nebudete musieť 
nosiť so sebou hotovosť. Aj po 
1. januári 2009 budete môcť 
platiť tou istou kartou, akú po-
užívate teraz, len z vášho účtu 
neodíde bezhotovostná platba 
v korunách, ale v eurách.

9. Všímajte si, či podnikateľ 
nezneužil zavedenie eura na 
zvýšenie cien
Prechod na euro nesmie byť prí-
činou zdražovania. Hodnota to-
varu a služieb sa vplyvom eura 
nezmení, budeme len za ne 
platiť v inej mene. Mnohé firmy 
si už teraz uvedomujú, že ha-
zardovať s dôverou zákazníkov 
by nestálo za to a svoj postoj 
vyjadrujú podpísaním Etického 
kódexu podnikateľa. Najväčšiu 
moc však majú v rukách spotre-
bitelia. Ak zistia, že obchodník, 
u ktorého nakupujú, bezdôvod-
ne zdražoval, mali by ísť k to-
mu, kto sa správa férovo. Za-
vedenie eura preverí serióznosť 
obchodníkov a poskytovateľov 
služieb. Po zavedení spoločnej 
európskej meny si spotrebitelia 
budú môcť veľmi jednoducho 
porovnať ceny na Slovensku 
s cenami v ostatných krajinách 
eurozóny.

10. Nebojte sa používať mince 
ktorejkoľvek krajiny eurozóny. 
Eurobankovky budeme mať 
rovnaké ako iné krajiny euro-
zóny
Každá krajina, v ktorej sa platí 
eurom, vydáva vlastné euro-
mince so svojimi národnými 
symbolmi, druhá strana mincí 
je pre všetky krajiny rovnaká. Je 
nimi možné platiť v ktorejkoľvek 
krajine eurozóny. Eurobankovky 
sú, na rozdiel od euromincí, 
rovnaké vo všetkých krajinách 
eurozóny a tiež platia všade 
v eurozóne.
 Spracoval J. Čery
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Slovenské euromince budú plati  od 1. januára 2009, a bude nimi možné 
plati  aj mimo Slovenska, mince ostatných krajín eurozóny sú platné aj 
na Slovensku. 

2€ 1€ 50, 20, 10 c 5, 2, 1 c 

Desať rád ako zvládnuť prechod na euro
Na augustovej tlačovej konferencii Slovenskej sporiteľne v Tren-
číne za účasti jej regionálneho riaditeľa Gabriela Szekeresa, 
analytika Slovenskej sporiteľne Michala Mušáka a Jána Rus-
náka z odboru komunikácie Slovenskej sporiteľne si vypočuli 
zástupcovia regionálnych médií základné informácie v súvislosti 
s prechodom na euro, do ktorého zavedenia zostáva menej ako 
500 dní.
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• Ktoré podstatné zmeny 
v rozpočte poslanci MsZ 
svojím hlasovaním uviedli do 
praxe?
 „V auguste poslanci hla-
sovali druhýkrát v tomto roku 
o zmenách v rozpočte. Prvá 
zmena sa týkala poskytnutia 
pôžičky z rezervného fondu 
mesta obyvateľom požiarom 
poškodeného bytového domu 
na Zlatovskej ulici, čo taktiež 

musí byť zahrnuté v rozpočte. 
Vtedy to bola minimálna zme-
na. Druhá, augustová zmena 
rozpočtu sa dotýkala strate-
gických vecí, ktoré tento rok 
v Trenčíne riešime. Každý vie, 
že nimi sú doprava a priemy-
selná zóna. V oblasti dopravy 
sa zmena dotýkala zvýšenia 
príjmovej a výdavkovej kapitá-
lovej časti rozpočtu. Dopĺňali 
sme zdroje na výkup pozemkov 
pre výstavbu nového, druhého 
cestného mosta a do príjmovej 
časti sme doplnili ich následný 
predaj Slovenskej správe ciest, 
investorovi výstavby mosta. Aj 
keď je to pre rozpočet neutrálna 

položka, pretože v konečnom 
dôsledku nemení výšku príjmov 
či výdavkov, vecná náplň kúpy 
aj predaja musí byť v rozpočte 
zahrnutá. Nemôžeme vykúpiť 
a predať pozemky za napríklad 
200 mil. Sk, keď máme z de-
cembra v rozpočte na tieto 
transakcie naplánovanú sumu 
50 mil. Sk, musíme zmeniť 
rozpočet tak, aby táto suma 
v príjmovej aj výdavkovej časti 

kopírovala realitu. Ako primátor 
by som bez zmeny v rozpočte 
nemohol podpísať žiadne zmlu-
vy na predaj a kúpu pozemkov, 
pretože by neboli kryté rozpoč-
tom. Tá istá situácia je v prie-
myselnej zóne, kde vykupujeme 
pozemky hlavne od urbariátu 
a fyzických osôb a následne 
ich predávame už medializova-
nému partnerovi, spoločnosti 
CTP. To boli najväčšie polož-
ky, ktoré poslanci schvaľovali, 
obe prekročili v príjmovej aj vý-
davkovej časti sumu 100 mil. 
Sk. Sumou takmer 9 mil. Sk 
dofinancujeme stratu prevádz-
kovateľa mestskej hromadnej 

dopravy. Nový cestovný poria-
dok s posilnením niektorých 
liniek, modernizácia autoparku 
MHD, pohyby v cenách pohon-
ných látok a pri tom všetkom 
cestovné na rovnakej úrovni 

už niekoľko rokov, to všetko 
spôsobuje SAD Trenčín, a. s., 
väčšiu stratu a mesto ju zo zá-
kona, nakoľko si tieto služby 
objednáva, musí uhradiť. Chcel 
by som v tejto súvislosti ešte 
zdôrazniť, že Mesto Trenčín re-
alizovalo v tomto roku dvakrát 
zmeny v rozpočte a v iných mes-
tách je úplne bežné meniť roz-
počet oveľa častejšie, niektoré 
dokonca tak robia pravidelne 

raz za dva mesiace pri každom 
rokovaní zastupiteľstva. Preto 
ma mrzí, keď sa dozvedám, že 

zmeny v rozpočte sa robia pre-
to, že mesto je v zlej finančnej 
situácii. To je absolútna neve-
domosť a chýbajúca orientácia 
v problematike.“

• Nesignalizuje zvýšená 
strata v prevádzkovaní MHD 
zvýšenie ceny cestovného od 
januára budúceho roku?
 „Musíme si povedať, kde 
je strop pri financovaní MHD. 
Systém je nastavený, mesto si 
objedná rozsah služieb od do-
pravcu, ten však tržbami z ces-
tovného náklady nepokryje 
a rozdiel musí doplatiť mesto. 
Pred nami stojí otázka – v akej 

výške má mesto vo svojom roz-
počte prostriedky na vykrytie 
straty? Je to 30, 40, 50 alebo 
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O zmenách v rozpočte hovoríme s trenčianskym primátorom

B. Celler: „Augustové zmeny sa týkali strategických projektov“
Rozpočet Mesta Trenčín na príslušný rok sa schvaľuje v pred-
chádzajúcom roku. Rozpočet na rok 2007 sa schvaľoval v roku 
2006. Pripravoval sa od leta 2006 a schválený bol v decembri. 
Už vtedy by sa mali poznať všetky jeho príjmy a výdavky. Život 
v roku 2007 však priniesol situácie, ktoré sa pol roka dopredu 
alebo ešte skôr nedali naplánovať. To sú dôvody, prečo poslanci 
mestského zastupiteľstva na svojom augustovom zasadnutí pri-
stúpili k zmene rozpočtu. Podrobnejšie sme sa o nich porozprá-
vali s trenčianskym primátorom Branislavom CELLEROM.

V budúcej priemyselnej zóne Mesto Trenčín vykupuje pozemky 
hlavne od urbariátu a fyzických osôb a následne ich predáva 
zmluvnému partnerovi, spoločnosti CTP

B. Celler by ako primátor bez zmeny v rozpočte nemohol podpí-
sať žiadne zmluvy na predaj a kúpu pozemkov...

Ľudia akceptujú zvýšenie cestovného len ak vedia, že sa zvýši-
la kultúra cestovania a nejazdia v starých, vyslúžilých autobu-
soch
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100 mil. Sk? Ak povieme, že 
50 mil. Sk, zákonite musíme 
ubrať z inej rozpočtovej kapito-
ly. To je zároveň rozhodovanie 
o cene lístka. Ak má ostať na 
súčasnej úrovni a sú neustále 
tlaky na zvyšovanie počtu liniek 
a modernizáciu autobusov, čo 
zvyšuje náklady prepravcu, z čo-
ho uberieme? Budeme menej 
kosiť, vyvážať smeti alebo čistiť 
mesto? Zvyšovanie finančných 
prostriedkov pre dopravcu na 
MHD je vždy robené na úkor 
iných bežných výdavkov v roz-
počte. Musíme hľadať cestu op-
timalizácie cestovného v rámci 
mestského rozpočtu a tento 
spôsob počíta aj s jeho zvýše-
ním. Kedy a o koľko, to neviem 
dnes povedať. Viem však, že 
ak sa cestovné zvýši, ľudia ho 
akceptujú len ak vedia, že sa 
zvýšila kultúra cestovania a ne-
jazdia v starých, vyslúžilých au-
tobusoch. Všetko so všetkým 
súvisí a posudzovanie toho, 
ako ďalej s MHD, bude veľmi 
citlivou záležitosťou. Dotýka 
sa totiž celého mesta. Tak isto 
nemôžeme ísť ani do extrému 
a stanoviť symbolické cestov-
né s odôvodnením, že všetci 
občania budú cestovať MHD, 
lebo je to ekologické. Na taký-
to populizmus nemá finančné 
prostriedky nielen Trenčín, ale 
žiadne mesto na Slovensku. 
Keď máme zabezpečiť ďalšie 
činnosti vyplývajúce z platnej 
legislatívy a požiadaviek obča-
nov, musíme hľadať zlatú stred-
nú cestu, ako všetky tieto veci 
zladiť.“

• Má mesto na tej ceste 
zabezpečenú aj kontrolu 
dopravcu, či vyvíja aj 

on snahu na znižovanie 
nákladov?
 „Samozrejme. V útvare ži-
votného prostredia a dopravy 
máme vyčleneného človeka, 
ktorý sa špeciálne venuje tejto 
problematike, celú túto oblasť 
v rámci mestskej samosprávy 
navyše koordinuje Janka Fa-
bová, poslankyňa, dlhodobo 
uvoľnená na výkon funkcie. 
Obidvaja venujú MHD maximál-
nu pozornosť, pretože to nie je 
len veľký balík peňazí v rozpoč-
te, MHD má priamy dopad na 
celý život mesta a komunikácia 
medzi mestom a dopravcom je 
preto takmer nepretržitá. Vytvá-
rame stály tlak na dopravcu, 
aby sa správal čo najefektívnej-
šie.“

• Začína sa nový školský 
rok. Trenčín sa hrdí tým, 
že dofinancováva zo svojho 
rozpočtu nad rámec štátnych 
normatívov každého žiaka 
základnej školy sumou 500 Sk 
a dieťa z materskej školy 
sumou 300 Sk. A teraz pri 
zmene rozpočtu sa občania 
dozvedeli, že peniaze na 
školstvo boli v rozpočte 
predimenzované a robili 
sa úpravy, ktoré poslanci 
schválili, peniaze na školy sa 
škrtali.
 „Ľudia, ktorí niečo takéto 
tvrdia, sú absolútne nezorien-
tovaní v školskej problemati-
ke. A je smutné, že to tvrdí aj 
jeden z poslancov, ktorý by ju 
mal ovládať. Zmenou v rozpoč-
te sme len zreálnili skutočnú 
výšku štátnych dotácií pre škol-
ské jedálne. Žiadne finančné 
prostriedky, ktoré dáva mesto 
priamo zo svojho rozpočtu do 

tohto systému, sa nemenili. 
Jednoducho povedané, do roz-
počtu sme napísali číslo, resp. 
sumu, ktorú zo štátneho roz-
počtu naozaj dostaneme. V zá-
vere roku 2006, keď sme tvorili 
rozpočet na tento rok, sme ne-
mali a ani nemohli mať presné 
čísla o počte žiakov, ktorí na-
stúpia do každej jednej základ-
nej školy, ktorej zriaďovateľom 
je mesto, v septembri 2007. 
Navyše, nevedeli sme ani pres-
nú výšku dotácie na rok 2007. 
Pri zmene rozpočtu sme zvýšili 

rozpočty školských klubov, tak-
že nech si rodičia a občania 
sami urobia názor...“

• Do konca roka ostávajú 
štyri mesiace. Podľa platnej 
legislatívy mestá musia 
hospodáriť s vyrovnaným 
rozpočtom. Očakávate 
v záverečnej časti roka 
nejaké problémy, alebo 
mesto hravo dodrží literu 
zákona a ukončí rok 2007 
po augustových zmenách 
s vyrovnaným rozpočtom?
 „Rozpočet sa vždy podarilo 
mestu nielen naplniť, ale do-
konca ho prekročiť, zlepšiť ho. 
Dá sa to docieliť aj tým, že sa 

niektoré plánované akcie z ob-
jektívnych dôvodov nezrealizu-
jú. Rozpočet vo verejnej správe 
má inú skladbu ako v podni-
kateľských subjektoch. Rozpo-
čet v samospráve sa skladá 
z dvoch častí, bežných príjmov 
a výdajov a kapitálových príjmov 
a výdajov. Podstatné je, ako sa 
dokážeme vyrovnať s bežným 
rozpočtom, ten nemôže byť 
mínusový. My ho máme dokon-
ca postavený nie na nule, ale 
s plusom vo výške 15 mil. Sk. 
Je dôležité, aby skončil aspoň 

na nule, ale verím, že rok ukon-
číme podľa plánu. Navyše som 
dal pokyn k dodržiavaniu roz-
počtovej disciplíny, aby odborní 
zamestnanci mestského úradu, 
ktorí zodpovedajú za jednotlivé 
zložky rozpočtu, sa naučili účel-
ne hospodáriť, aby nemali ten-
dencie prichádzať s požiadav-
kami na jeho zvyšovanie. Lebo 
tak to chodí. Každý rok je tlak 
na zvyšovanie položiek v roz-
počte. Niekedy sú to objektívne 
záležitosti a na to slúžia zmeny 
v rozpočte, ale nesmie sa tak 
diať samovoľne.“
 Za rozhovor poďakoval
 Tibor Hlobeň

Pri zmene rozpočtu Mesto Trenčín zvýšilo rozpočty školských 
klubov

Problematiku MHD v rámci mestskej samosprávy koordinuje 
Janka Fabová, poslankyňa dlhodobo uvoľnená na výkon funkcie
 Snímky (a)
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CVIČENIE PRE ŽENY – Vladimír Ondrovič

pondelok: 19.45–20.45 h
streda: 20.00–21.00 h

Začíname 3. 9. 2007 v Kultúrnom stredisku Juh

Orientálny brušný tanec

pre ženy všetkých vekových aj váhových kategórií

začiatočníčky – ANIDE
pondelok o 19.00 h od 10. 9. 2007

mierne pokročilé – FARISA
štvrtok o 17.00 h od 13. 9. 2007

stredne pokročilé – ANIDE
pondelok o 20.00 h od 10. 9. 2007

Kc Aktivity – Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Informácie: www.skupinadzamal.szm.sk
0903 778 862, 0908 788 560

Nová tanečná skupina – ZAJO
zameraná na SHOW DANCE

 Tanečnú skupinu ZAJO vedú manželia Zuzana a Ivan Sivčá-
kovi, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s vedením detského 
tanečného súboru, ktorý bol úspešný na súťažiach a festiva-
loch na Slovensku i v Čechách. Taktiež získali nové skúsenosti 
ako tanečníci v zahraničí, ktoré chcú využiť a vytvoriť pre deti čo 
najzaujímavejšie choreografie a show.

NÁBOR
KULTÚRNE STREDISKO JUH, 10. 9. o 17.00 hod.

AEROBIC 
Monika 

Ušiaková

Cvičíme 
v Kultúrnom 

stredisku Juh

od 3. 9. 2007
pondelok: 

18.30–19.30 h
streda: 

18.00–19.00 h
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O troch koňoch a ospalej nedeli
Na rušnej Hasičskej ulici sa zrazu uprostred hluku motorov zja-
via tri kone. Potichu kráčajú zoradené v zástupe vedené dvomi 
jazdkyňami. Premávku nezdržiavajú, iba tak si idú odniekiaľ nie-
kam.

 „Kam idete?“ – zaznela 
otázka z chodníka. „Do Isteb-
níka, domov,“ odpovedalo 
jedno z dievčat. Kone pokojne 
pokračujú v ceste a sprievod-
né auto odrazu zastane, vodič 
vyskočí na cestu a odpratáva 
neporiadok spôsobený ne-
tesnosťou konského motora. 
O chvíľu sa auto vydáva za 
koňmi a spoločne miznú v zá-

krute na most cez Váh. Ospalá 
nedeľa zrazu zmenila svoju tvár 
a ponúkla vnímavým pozorova-
teľom pekný zážitok. Kôň sa 
v nedávnej minulosti z nášho 
života takmer úplne vytratil, ale 
je dobre, že sa opäť (aspoň ob-
čas) medzi nás vracia. Aj keď 
iba na chvíľu.
 Text a snímky: (la)

 Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž na 
predaj nehnuteľného majetku v k.ú. Zla-
tovce, a to spoluvlastníckeho podielu 
o veľkosti 2342/2390-ín na objekte so 
súp. č. 330, na pozemkoch pod objek-
tom parc. č. 1186 o výmere 337 m2, 
parc. č. 1187 o výmere 1065 m2 a na 
priľahlom pozemku parc. č. 1185/1 
o výmere 4071 m2, nachádzajúcich sa 
na Staničnej ul. v Trenčíne (ďalej len: 
nehnuteľnosť).

 Za najvhodnejší návrh sa považuje 
návrh uchádzača, ktorý popri akceptácii 
podmienok súťaže ponúkne najvyššiu 
cenu za nehnuteľnosť.

 Kupujúci preberie všetky záväzky vy-
plývajúce z platných nájomných zmlúv, zo 
zmluvy o dodávke a odbere tepla a kúp-
nu cenu bude povinný uhradiť pri pod-
pise kúpnej zmluvy. Ostatné podmienky 
predaja nehnuteľnosti upravuje VZN 
Mesta Trenčín č. 7/2003 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku mesta.

 Vyhlasovateľ – Mesto Trenčín – si 
vyhradzuje právo odmietnuť všetky pred-
ložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so 
žiadnym záujemcom.

 Záujemca je povinný zložiť finanč-
nú zábezpeku vo výške 500 000 Sk 

na účet Mesta Trenčín vedený v Dexia 
banke, a. s., pobočka Trenčín, č. ú. 
0600535009/5600. Finančná zábez-
peka musí byť pripísaná na účet Mesta 
Trenčín najneskôr v deň uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení 
predložených návrhov bude predmetná 
nehnuteľnosť ponúknutá za najvyššiu po-
núknutú cenu druhému spoluvlastníkovi 
nehnuteľnosti, ktorý má k nehnuteľnosti 
predkupné právo.

 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde až 
po schválení majetkového prevodu Mest-
ským zastupiteľstvom v Trenčíne a len 
ak druhý spoluvlastník nevyužije svoje 
predkupné právo. V prípade, ak Mestské 
zastupiteľstvo v Trenčíne neschváli pre-
daj do 31. 12. 2007 alebo ak druhý spo-
luvlastník využije svoje predkupné právo, 
Mesto Trenčín odmietne aj najúspešnej-
ší návrh.

 Bližšie informácie budú poskytované 
Útvarom majetku mesta MsÚ Trenčín, 
kontaktné osoby Hudecová, Fraňová 
vo veciach majetkových, tel.: 650 42 
21, 0902 911 299, Ing. Šumichrast vo 
veciach technických – tel.: 0902 911 
040.

 Obhliadka nehnuteľnosti bude zabez-
pečená dňa 11. 9. 2007 od 9.00 hod. 

do 10.00 hod. a 18. 9. 2007 od 9.00 
hod. do 10.00 hod.

 Zložená finančná zábezpeka bude ne-
úspešným záujemcom vrátená do 10 dní 
po uzatvorení kúpnej zmluvy, prípadne 
od dátumu odmietnutia ponúk, okrem 
prípadu odstúpenia záujemcu od poda-
nej ponuky, kedy zábezpeka prepadá 
v prospech Mesta Trenčín.

 Ponuky spolu s dokladom o zložení fi-
nančnej zábezpeky zasielajte do termínu 
28. 9. 2007 do 11.00 hod. v zalepenej 
obálke s heslom Staničná 330 s nápi-
som neotvárať na adresu:
  Mestský úrad v Trenčíne
  Útvar majetku mesta
  Mierové nám. č. 2
  911 64 Trenčín

 Vyhlasovateľ oznámi prijatie návrhu 
úspešnému uchádzačovi písomne najne-
skôr do 31. 12. 2007. Vyhlasovateľ bez 
zbytočného odkladu po ukončení súťaže 
upovedomí účastníkov súťaže, ktorí v súťa-
ži neuspeli, že ich návrhy boli odmietnuté.

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zme-
niť alebo zrušiť uverejnené podmienky 
súťaže, a to za podmienky, že zmenu 
alebo zrušenie uverejní rovnakým spôso-
bom, akým vyhlásil podmienky súťaže.

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy
(Verejná obchodná súťaž podľa § 281–288 Obchodného zákonníka)
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pozývame všetkých chlapcov a dievčatá

od 9 do 14 rokov
 na nábor do novej tanečnej skupiny 

každý utorok a štvrtok o 17.30 h 

v Kultúrnom centre Aktivity 
(KS JUH) 

Bližšie info: Kultúrne centrum Aktivity, Kyjevská 3183 
tel.: 032/658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549 

Cvičenie pre ženy 
TJ DUKLA odbor RTVŠ

Telocvičňa ZŠ, Východná ul., Trenčín-Juh: 
pondelok a štvrtok od 19.00 hod.
Sihoť, ZŠ, Hodžova ul., Trenčín:
utorok a štvrtok od 19.00 hod.

Vhodné pre všetky vekové kategórie žien aj mužov.
Informácie: telefón 0905 468 638.    (at)

Kultúrne centrum AKTIVITY 

do tanečnej skupiny 

každý piatok v septembri od 16.00 h. 

Teší sa na vás Vlado Ondrovič.

Bližšie info: Kultúrne centrum Aktivity, Kyjevská 3183 
tel.: 032/658 26 08, 0915 784 886, 0910 942 549 

Milé dámy, pozývame vás na nový aerobik 
do Sokolovne 

(2.poschodie)

FIT LOPTY
pondelok 17.00 – 18.00 hod.
štvrtok 18.30 – 19.30 hod.

STEP aerobik
pondelok 18.00 – 19.00 hod.
štvrtok 19.30 – 20.30 hod.
sobota 18.30 – 19.30 hod.

Kondičný aerobik 
utorok 17.30 – 18.30 hod.

DETSKÝ AEROBIK
(otvoríme v priebehu septembra)

Informácie na tel. č. 0903 449 732.  (jk)

POZVÁNKAPOZVÁNKA

 Klub filatelistov 52-10 Trenčín pozýva všetkých priazniv-
cov filatelie na celoslovenskú filatelistickú burzu, ktorá sa 
uskutoční v nedeľu 23. septembra 2007, v čase od 8.00 h 
do 13.00 h v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne.
 Návštevníci budú môcť kúpiť, predať alebo vymeniť 
poštové známky, korešpodenčné lístky, pohľadnice či iné 
filatelistické predmety.
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 Krížovka

nalieval

tropické 
šialenstvo

Milí čitatelia! Za správne riešenie tajničky osemsmerovky  z Infa č. 17 „prvé dva dni tlačiť“ bola vylosovaná Mária Ščípová, Vl. Roya 
14, 911 05 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká publikácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúštenú tajničku krížov-
ky z Infa č. 18 zasielajte na adresu našej redakcie do 14. septembra 2007.
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vták

Trenčania trénovali s majstrami sveta
 Klub karate Laugaricio Trenčín 
organizoval už 14. ročník letné-
ho sústredenia ako každoročne 
v krásnom prostredí panenskej 
Jánskej doliny v Nízkych Tatrách, 
kde navštívili mladých karatistov 

a pretekárov vzácni hostia, vráta-
ne tých najlepších vo svojich ka-
tegóriách, úradujúcej majsterky 
sveta Evy Medveďovej a Pavla 
Tuleju z Rapidu Bratislava. „Pre 
trénera nie je nič krajšie, ako 

demonštrovať jednotlivé apliká-
cie športového zápasu na tých 
najlepších – majstroch sveta,“ 
povedal po sústredení tréner 
klubu Dušan Hajmach.
 Jeho zverenci pozývajú všet-

kých mladých borcov – chlapcov 
a dievčatá od 7 rokov na pravi-
delný zápis, ktorý sa koná každý 
septembrový pondelok od 17.30 
h v telocvični ZŠ, Dlhé Hony.
 (dh)

Tréner D. Hajmach (vpravo) vysvetľuje na majsterke sveta E. 
Medveďovej aplikáciu športového zápasu

Spoločné foto mladých trenčianskych karatistov s majstrami 
sveta  Snímky (aa)
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ILYO – TAEKWONDO 
TRENČÍN

Od 3. septembra vo vašom meste otvárame nový klub bojového 
umenia, ktorý je zameraný na kopacie techniky a ako jediný  

patrí medzi bojové olympijské športy. 

KDE?
SOU strojárske Trenčín, Pod Sokolicami 14 

KEDY?
PONDELOK        od 18:00 do cca 19:15 
ŠTVRTOK          od 18:00 do cca 19:15 

KTO?
Každý starší ako 10 rokov, kto sa chce predviesť na exhibíciách, 

profesionálne zápasiť, alebo si len vo voľnom čase zacvičiť.

TRÉNERKA:
Jana Ilašenková, držiteľka 2.dan, 6-násobná majsterka Slovenska 

v športovom zápase a v poomsae, účastníčka majstrovstiev sveta a Európy. 

INFO:
e-mail: ilyotaekwondo@gmail.com 

mobil: 0904 481 001 
www.taekwondo.tym.sk
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