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Nekonečné rady kamiónov s tovarom a nervózne prešľapujúcimi vodičmi, aj viac dní čakajúcimi 
pred colnicou na ulici K výstavisku na vybavenie, doslova nočná mora nielen obyvateľov celej 
ulice, ale aj návštevníkov Výstaviska TMM, minulý týždeň z tejto lokality zmizli. Dobrý signál, 
že problémy sa dajú pri troche dobrej vôle riešiť aj bez zdĺhavej byrokracie a zmeny vyhlášok, 
nemusí však byť javom trvalým.

 Celý problém „spôsobila“ vyhláška 
Colného riaditeľstva SR, ktorá pobočku 
colného úradu na pomerne málo frek-
ventovanej trenčianskej ulici určila na 
vyclievanie textilného tovaru. A vstup 
Slovenska do Európskej únie „dielo 
skazy“ z pohľadu miestnych dokonal. 
Boom lacného textilu z ázijských kra-
jín totiž zapríčinil, že na colnici majú 
práce nad hlavu, čo automaticky zvy-
šuje čakaciu dobu. Firmy, dovážajúce 
textilný tovar, ho v súčasnosti môžu 
v európskom priestore v rámci urče-
ných miest vycliť kdekoľvek. A Trenčín, 
resp. Slovensko, je pre mnohé zvlášť 
príťažlivý pre pravidlá vyclievania, kto-
ré u nás nie sú najprísnejšie. V praxi 
to potom vyzerá tak, že tovar firma vy-
clí na Slovensku, zaplatí clo a potom 
ho zavezie hoci do susednej krajiny na 
predaj. 
 Colnica na území Trenčína je v mys-

liach jeho obyvateľov automaticky 
problémom mestskej samosprávy. 
„V prvom rade je  úlohou colného úra-
du zvládnuť tento problém, vôbec to 
nie je úloha mesta, mestskej polície 
alebo dopravného inšpektorátu. Col-
ný úrad, ako ktorýkoľvek iný subjekt 
na území mesta, musí niesť dôsledky 
svojej činnosti tak ako iné subjekty 
a nemôže sa tváriť, že kamióny čaka-
jú za jeho bránou, a preto sa ich to 
netýka,“ nechal sa počuť trenčiansky 
primátor Branislav Celler, ktorý záro-
veň prisľúbil, že Mesto Trenčín vyvinie 
všetky dostupné prostriedky na to, aby 
sa pobočka colného úradu premiest-
nila na okraj mesta. Veci dospeli až k 
spoločnému rokovaniu primátora s ria-
diteľom Colného úradu v Trenčíne za 
účasti predstaviteľov mestskej polície 
a krajského dopravného inšpektorátu.
 (Pokračovanie na 2. strane)

Ulicu K výstavisku Ulicu K výstavisku 
kamióny už neblokujúkamióny už neblokujú

Snímka Tibor Hlobeň

Víkend od 14. do 16. septembra patril v Trenčíne 
festivalom. Aj vďaka peknému počasiu sa atraktív-
ne podujatia stretli s pozoruhodným záujmom ve-
rejnosti. Fotoreportáž prinášame na 8. a 9. strane. 
Na snímke je scénka z predstavenia Cirkus oblu-
dárium Divadla Maska zo Zvolena, ktoré oslovilo 
nielen malých divákov.  (foto jč)
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(Dokončenie z 1. strany)

 „Z hľadiska okamžitých rie-
šení sme rozhodnutí osadiť na 
ulicu K výstavisku a prístupovú 
komunikáciu dopravnú značku, 
zakazujúcu státie a zastavova-
nie nákladným vozidlám nad 
3,5 t. Tak vyzveme colný úrad, 
aby si zabezpečil náhradné prí-
ležitostné parkovisko niekde 
na okraji mesta a ulicu od ka-
miónov vyčistíme. Chceme dis-
kutovať aj o tom, či Colný úrad 
v Trenčíne dá návrh na zmenu 
vyhlášky, aby sa textil nevy-
clieval v Trenčíne, ale v inom 
meste, kde sú na to vhodnejšie 
podmienky. To by momentálnej 
situácii veľmi pomohlo,“ prezra-
dil stratégiu mesta pri rokovaní 
B. Celler.
 Vďaka ústretovému prístu-
pu colníkov dostali udalosti po 
rokovaní rýchly spád, aj keď ho-
vorkyňa trenčianskeho colného 
úradu Milada Hubočanová ne-

vidí v zmene vyhlášky riešenie: 
„Colné prerokovávanie tovarov 
z tretích krajín v krajskom 
meste zvyšuje jeho dynamický 
rozvoj, prispieva k stabilizácii 
ekonomickej situácie a v nepo-
slednom rade láka investorov, 
čo sa prejavuje aj znižovaním 
nezamestnanosti v celom Tren-
čianskom kraji. Preto o opod-
statnenosti pobočky v Trenčíne 
nepochybujeme.“ Konkrétne 
riešenia, ktoré by dopravnú si-
tuáciu vyriešili definitívne, vzhľa-
dom na časovú a finančnú ná-
ročnosť, trenčianski colníci zatiaľ 
nenašli, kamióny však vďaka 
tzv. mobilným colníkom z ulice 
minulý týždeň zmizli. V praxi to 
znamená, že sú nasmerované 
na colnú kontrolu do mimocol-
ného priestoru, na iné miesto, 
colnicou na to určenom.
 Aby vrásky z tvárí obyvateľov 
ulice K výstavisku definitívne 
zmizli, musí sa nájsť komplexné 
riešenie. Aj samospráva, aj col-

níci vedia, že ním je definitívne 
presťahovanie pobočky niekde 
na okraj mesta. „Presídlenie 
pobočky do iných priestorov v 
zóne vhodnej na colné prero-
kovávanie tovarov, v ktorej by 
kamiónová doprava a kontaj-
nerové zásielky neznepríjemňo-
vali život občianskej verejnosti 
v Trenčíne, je v štádiu rokova-
nia,“ ubezpečuje M. Hubočano-
vá a B. Celler dodáva: „O danom 
stave budem informovať nadria-
dené zložky trenčianskeho col-
ného úradu, Colné riaditeľstvo 
SR v Bratislave s požiadavkou, 
aby  situáciu vyriešili čo naj-

skôr. Domnievam sa totiž, že 
premiestnenie tohto pracovis-
ka do okrajových častí mesta, 
možno aj do objektov vo vlast-
níctve štátu, je najmä otázkou 
ich vnútornej komunikácie.“
 Keďže sme uviedli tento ma-
teriál v optimistickom tóne, do 
rovnakej tóniny naladíme  aj epi-
lóg. Zdá sa, že nové dopravné 
značenie na ulici K výstavisku 
a priľahlej komunikácii nebude 
potrebné a niekoľko sto tisíc ko-
rún Mesto Trenčín môže investo-
vať do riešenia iných, minimálne 
rovnako dôležitých dopravných 
problémov. Tibor Hlobeň

AKTUALITY2 / INfO

Architekti v Trenčíne
Zasadnutie dobrovoľného združenia architektov Spolku archi-
tektov Slovenska (SAS), ktoré sa po dohode s vedením miest 
sporadicky uskutočňujú aj mimo Bratislavy, sa vo štvrtok 13. 
9. konalo na pôde Centra rozvoja mesta v Trenčíne. Viedol ho 
prezident SAS-u a hlavný architekt Mesta Bratislava Štefan 
ŠLACHTA.

 Významní odborníci v oblasti 
architektúry na Slovensku, ako 
sú Ján Bahna či Martin Dra-
hovský a ďalší odborníci z Ko-
šíc, Nitry či Žiliny si o.i. vypočuli 
správu o posledných aktivitách 
spolku, hodnotenie výstavnej 
činnosti a návrhy na udeľova-
nie cien v oblasti architektúry 
a urbanizmu.
 Trenčín sa stal miestom za-
sadnutia z viacerých dôvodov 
– za všetky spomenieme súťaž 
na rekonštrukciu Mierového 
námestia, absenciu prepoje-
nia mesta na SAS a možnosť 
nadviazania vzájomnej spolu-
práce. Diskutovalo sa aj o ar-
chitektonickom živote a realizá-
cii rôznych výstav pod záštitou 
SAS priamo v Trenčíne. Vedúca 
Útvaru architektúry a stratégie 
Adriana Mlynčeková informo-

vala hostí o činnosti útvaru, 
jeho úlohách a poslaní i odbor-
ných problémoch, s ktorými sa 
mesto každodenne stretáva.
 Na rokovaní bol prítomný 
aj primátor mesta Branislav 
Celler, ktorý s prezidentom 
SAS diskutoval o možnostiach 
odbornej spolupráce či mož-
nostiach znovuobnovenia asa-
novanej vily Dr. Sázela, ktorej 
autorom bol jeden z najvýznam-
nejších architektov baťovského 
obdobia arch. Gahura. „Spo-
lupráca so SAS môže byť pre 
mesto Trenčín a jeho odborné 
útvary významným prínosom 
pri konfrontácii názorov o ar-
chitektúre a urbanizme či 
prezentácii rôznych trendov 
v tejto oblasti,“ povedal po 
skončení rokovania B. Celler.
 (r)

Deratizácia
Mesto Trenčín prostredníctvom firmy ASANA, sídliacej na Kub-
ranskej ceste č. 269, zrealizuje v 38. – 39. týždni II. etapu dera-
tizácie priestranstiev verejnej zelene v rozsahu približne 80 000 
m2. V rámci tejto etapy budú vykonané deratizačné práce na 
plochách verejnej zelene v lokalitách Centrum – Dolné mesto, 
Juh, Noviny, Sihoť I, II, III, IV, Pod Sokolice, sídlisko Kvetná, Zá-
mostie – oblasť od hrádze po železničnú trať, Zámostie – Nové 
Zlatovce, Zlatovce a bytovky pri Leoni.

 Upozorňujeme majiteľov spo-
ločenských zvierat, aby v čase 
vykonávania deratizačných 
prác zvýšili kontrolu ich pohybu 
na verejných priestranstvách 
a zabránili tým kontaktu zvierat 
s návnadami.
 Vyzývame všetky bytové 
družstvá, bytové spoločenstvá, 
poľnohospodárske družstvá, 
podniky, závody, organizácie, 
ktoré spravujú objekty na úze-

mí mesta, ako aj vlastníkov by-
tových domov, aby zabezpečili 
vykonanie deratizácie svojich 
objektov, ich okolia a prípojok 
kanalizácie a kanalizačných 
šácht pred objektmi.
 Od 24. do 28. 9. vykonáva 
pre Trenčiansku vodohospodár-
sku spoločnosť, a. s., deratizá-
ciu verejnej kanalizácie firma 
Ing. Dušan Grman, DDD STAR, 
s. r. o., Zeleneč.  (ÚŽPaD)

Smutný je pohľad na ďalšiu čiernu skládku pri brehoch Váhu 
v Trenčíne. Zo „tri tatrovky“ stavebného odpadu sú naozaj ne-
lichotivou vizitkou pre zatiaľ anonymného „autora“. Verme, že  
sa dlho skrývať nebude, Mesto Trenčín totiž pre výšku spôsobe-
ných škôd zvažuje podanie trestného oznámenia na neznámeho 
páchateľa... Text a snímka (th)

Ulicu K výstavisku kamióny už neblokujú
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Harmonogram jesenného upratovania 2007
 Mesto Trenčín prostred-
níctvom Považskej odpadovej 
spoločnosti, a. s., (POS, a. s.), 
Mestského hospodárstva a sprá-
vy lesov, m. r. o., v spolupráci 
s Mestskou políciou a občanmi 
mesta vykoná v mesiaci októ-
ber 2007 jesenné upratovanie 

na území mesta. Obraciame sa 
s prosbou na občanov o pomoc 
pri skrášľovaní nášho životného 
prostredia.
 Nakoľko podľa zákona platí 
zákaz ukladania biologicky roz-
ložiteľného odpadu na skládku, 
zber odpadu sa bude uskutočňo-

vať do 2 rôznych veľkoobjemo-
vých kontajnerov (VOK). Jeden 
z nich bude slúžiť výhradne na od-
kladanie biologicky rozložiteľného 
odpadu (t.  j. konáre, odpad zo 
záhrad, trávnikov a pod.). Hádzať 
akýkoľvek iný odpad ako biolo-
gicky rozložiteľný je do tohoto 

kontajnera PRÍSNE ZAKÁZANÉ!
 Preto vás prosíme, aby ste 
boli disciplinovaní a dodržiavali 
označenie a účel kontajnerov!
 PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykla-
dať odpad po odvezení kontaj-
nera. Pri porušení hrozí pokuta 
5000 Sk.

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky a železný šrot. Tento odpad je možné vyložiť ku 
kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí POS, a. s.

Zberný dvor na Zlatovskej ulici je otvorený aj počas upratovania. Tu je možné doviezť akýkoľvek druh odpadu.
Ešte raz prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len určené odpady. Na disciplinovanosť pri ukladaní 
odpadu bude dohliadať Mestská polícia a pracovníci Považskej odpadovej spoločnosti, a. s.
 Ing. Ladislav Petrtýl, vedúci útvaru životného prostredia a D

1. 10. 2007

Ul. Pred poľom
Kubra – námestie
Kubra – pri kríži

2. 10. 2007

Kubranská ul.
Kubrica – námestie
Kubra – Pažítky

3. 10. 2007

Ul. Niva
Mlynská ul.
Potočná ul. – dolný koniec
Potočná ul. – horný koniec
Ul. Horeblatie

4. 10. 2007

Železničná ul.
Kukučínova ul.
Pod Sokolice
Ul. K výstavisku

5. 10. 2007

Sibírska ul.
Clementisova ul.
Žilinská ul.
Ul. Odbojárov

6. 10. 2007

Chrasť – záhr. osada
Za Halalovkou – záhr. osada
Halalovka – záhr. osada
Široké – záhr. osada

8. 10. 2007

Jasná ul.
Považská ul.
Hurbanova ul.
Ul. M.Turkovej

9. 10. 2007

Ul. gen. Goliana – Ul. kpt. 
Nálepku
Nábrežná – Jiráskova
Hodžova – ul. kpt. Nálepku
Holubyho nám.

10. 10. 2007

Majerská ul.
Kasárenská – Medňanského
Orechové (kaplnka)
Horné Orechové
Súhrady – Široká

11. 10. 2007

Hlavná ul.
Hanzlikovská ul.
Okružná ul.
Detské mestečko

12. 10. 2007

Záblatská – Poľnohospodárska
Dolné pažite – Rybáre
Pri parku

13. 10. 2007

Sihoť IV – záhr.osada
Kubra – Volavé – záhr. osada
Pod Kočinou horou – záhr.osada
Dubník – záhr. osada
Skalničky – záhr. osada

15. 10. 2007

Ul. Ľ. Stárka
Veľkomoravská ul.
Kožušnícka ul.
Zlatovská ul. – Továrenská ul.

16. 10. 2007

Školská ul.
Kvetná
Bavlnárska ul. – Obchodná ul.
Ul. M. Kišša

17. 10. 2007

Za Centrom – parkovisko 
vedľa kotolne
Električná – Horný Šianec
Ul. Nad tehelňou
Ul. Nad tehelňou – Pod 
Brezinou

18. 10. 2007

Partizánska ul. – pri žid. 
cintoríne
Partizánka ul. – okolo č. 73
Ul. 28. októbra
Ul. Dolný Šianec – Jesenské-
ho

19. 10. 2007

Beckovská ul.
Ul. Osloboditeľov
Ul. S. Chalupku
Soblahovská ul.
Bezručova ul. – pri škole

20. 10. 2007

Pod Brezinou – záhr. osada
Vašíčkove sady – záhr. osada
Bočkove sady – záhr. osada
Pod Sekerou – záhr. osada

22. 10. 2007

Ul. J. Zemana
Záhumenská ul.
Karpatská I
Karpatská II

23. 10. 2007

Soblahovská (pri Leoni)
Ul. Pod Juhom
Belá
Nozdrkovce

24. 10. 2007

Ul. gen. Svobodu
Lavičková ul.
Ul. M. Bela
Východná
Halalovka

25. 10. 2007

Saratovská ul.
Liptovská ul.
Šafárikova ul.
Západná ul.
Novomeského ul.

27. 10. 2007

Pri mlyne – záhr. osada (LO)
Ozeta – záhr. osada
Váh – záhr. osada
Noviny – záhr. osada

VOK budú umiestnené v pracovných dňoch od 10.00 – 18.00 hod. a v sobotu od 10.00 – 18.00 hod. podľa 
nasledovného harmonogramu:
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 V rámci osláv po prvý raz 
udelili najvyššie univerzitné 
vyznamenanie – Zlatú me-
dailu Maximiliána Hella za 
zásluhy o rozvoj univerzity, 
vedy a vzdelanosti. Ako prvý 
ju získal prezident SR I. Gaš-
parovič. Za ním nasledoval 
premiér R. Fico, minister 
školstva J. Mikolaj a V. Me-
čiar, za ktorého vlády univer-
zita vznikla. Menovaní sa na 
slávnosti neukázali, takže ako 
prvý si cenu osobne prevzal 
až exprezident R. Schuster. 
Nasledoval ho podpredseda 
vlády D. Čaplovič, predseda 

Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja P. Sedláček, ktorý 
sa pričinil o založenie Fakulty 
zdravotníctva, primátor Trenčí-
na B. Celler, ktorému univer-
zita poďakovala za uvoľnenie 
nepotrebných budov. Posled-
nú zlatú medailu získal rektor 
Technickej univerzity v Koši-

ciach J. Sinay. Čestný titul 
doctor honoris causa udelila 
Vedecká rada TnUAD rektorovi 
najstaršej európskej univerzi-
ty v talianskej Bologni Pierovi 
Ugovi Calzolarimu a rektorovi 
Iževskej štátnej technickej 
univerzity v Iževsku (Ruská fe-
derácia) Ivanovi V. Abramovo-
vi. TnUAD s touto univerzitou 
úzko spolupracuje.
 V príhovore rektor J. Wag-
ner spomenul, že vo februári 
mu končí funkčné obdobie 
a univerzite zaprial ďalší kva-

litatívny rast. Doterajšiu prácu 
vedenia univerzity necháva 
na posúdenie iným. Večer sa 
uskutočnil slávnostný operný 
koncert. Ambassador orches-
ter Pressburg vystúpil s mla-
dými sólistami opery SND 
Pavlom Remenárom a Evou 
Hornyákovou.
 (TASR, SITA – krátené)

 V škole pôsobí 250 učite-
ľov, 30 vedeckých pracovníkov, 
takmer 50 riadnych a mimo-
riadnych profesorov, 40 docen-
tov a 51 odborných asistentov.
 V prvom roku univerzita 
začínala s dvomi budovami bý-
valého učilišťa a generálneho 
riaditeľstva na Študentskej uli-
ci v Trenčíne. Postupne k nim 
pribudli areály v Púchove, 
Trenčíne – Záblatí, knižnica na 
Hornom Šianci, vedecké pra-
covisko na Štefánikovej ulici 
a areály zrušených základných 
škôl na Študentskej a Sara-
tovskej ulici v Trenčíne. Rek-
tora neteší, že minister obrany 
František Kašický neuvoľnil 

na civilné účely trenčianske 
kasárne, kde univerzita pláno-
vala mať svoje priestory. TUAD 
je členom Európskej asociácie 
univerzít a spolupracuje s 25 
vysokými školami v Európe 
a USA. „Od roku 2001 máme 
dobré meno,“ zhodnotil J. 
Wagner meno univerzity, ktorá 
sa od začiatku stretávala s ná-
zormi, že je umelá, zbytočná 
alebo slabá.
 Od budúceho akademic-
kého roka by mali niektorí 
externisti platiť školné. Podľa 
rektora ho budú asi platiť ex-
terní študenti humanitných 
odborov, kde majú pretlak 
záujemcov, technické odbory 

by mali ostať bezplatné. Štát 
by totiž mal dotovať stanovený 
počet externých študentov, 
ostatní si budú musieť pripla-
tiť. „Pravidlá hry“ sú podľa J. 
Wagnera zatiaľ neisté. Budú 
sa však musieť vypracovať 
presné kritériá, kto bude platiť 
a kto nie, pričom by mohla byť 
zohľadnená sociálna situácia 
jednotlivých študentov. J. Wag-
ner podčiarkol, že školné sa 
bude týkať len novoprijatých 
externistov, ktorí na univerzitu 
nastúpia na budúci akademic-
ký rok.
 Univerzite sa „po 10 rokoch 
strádania“ podarilo dosiahnuť 
kladný hospodársky výsledok 
a zvýšiť počet miest v interná-
toch. Univerzita plánuje vybu-
dovať vlastný internát.
 (TASR, SITA – krátené)

TRENČIANSKA UNIVERZITA4 / INfO

Univerzita má podľa rektora aj dobré meno
Na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka študuje v súčasnosti 
6967 študentov na piatich fakultách a jednom ústave. Pred 
desiatimi rokmi nastúpilo do prvého ročníka 723 študentov na 
štyroch fakultách.

Konferencia Lingua Summit 2007
 Katedra jazykov na Tren-
čianskej univerzite A. Dubčeka 
v Trenčíne pod záštitou rekto-
ra Juraja Wagnera a predsedu 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Pavla Sedláčka pri 
príležitosti 10. výročia založe-
nia Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka uskutočnila 6. – 7. 
septembra medzinárodnú kon-
ferenciu Lingua Summit 2007 
na tému Komunikácia kultúr 

v zjednocujúcej sa Európe.
 Konferenciu otvorila a hos-
tí privítala vedúca katedry ja-
zykov Elena Delgádová. Po 
slávnostnom úvode a krátkom 
kultúrnom programe vystúpil 
s plenárnou prednáškou pro-
fesor Richard Repka na tému 
Komunikácia, kontextualizácia 
a komunikatívne vyučovanie 
cudzích jazykov. Účastníci kon-
ferencie konštatovali, že popri 

odovzdaní svojich poznatkov 
z jazykového vzdelávania v Eu-
rópe, každý, kto sa učí jazyk, 
poznáva aj kultúru krajiny, 
v ktorej sa používa. Konferen-
cie sa zúčastnilo 60 odborní-
kov v lingvistike zo Španielska, 
Rumunska, Ukrajiny, Chorvát-
ska, Veľkej Británie, Ruska, 
Kanárskych ostrovov, Českej 
republiky a Slovenskej republi-
ky. (jč)

Na Trenčianskej 
univerzite vyrastá 

566 politológov
Na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka bude 
študovať politológiu v troch 
ročníkoch 566 študentov. 
Katedra politológie a soci-
ológie vznikla pred dvoma 
rokmi, vedúcim a garantom 
je politológ Rastislav TÓTH. 
Katedra ponúka bakalárske 
alebo magisterské štú-
dium. 

 Rektor univerzity Juraj 
Wagner si nemyslí, že ide 
o prehnaný počet. Pouka-
zuje na to, že v Trenčíne sa 
politológia okrem všeobec-
ného rozhľadu zameriava 
na regióny. Študentov podľa 
jeho slov pripravujú na prácu 
v regionálnej štátnej správe 
alebo samospráve, v regi-
onálnej politike či v treťom 
sektore. Prví politológovia 
– bakalári opustia univerzitu 
a budú sa uplatňovať na pra-
covnom trhu na budúci rok.
 (SITA)

Slávnostné zasadnutie akademickej obce Trenčianskej univerzi-
ty Alexandra Dubčeka (TnUAD) sa uskutočnilo 13. septembra 
pri príležitosti 10. výročia vzniku školy a otvorenia akademic-
kého roka 2007/08 v Kultúrnom a metodickom centre OS SR 
v Trenčíne.

Trenčianska univerzita A. Dubčeka 
oslávila 10. výročie vzniku
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 Činnosť nadácie sa rozdeľu-
je do troch základných oblastí 
– otvorený grantový program, 
zakladanie a správa nadačných 
fondov a nakoniec vlastné aktivi-
ty.  Skôr ako niečo nadácia začne 
prerozdeľovať, musí na to získať 
potrebné finančné prostriedky. 
Ich štruktúra je rôznorodá a po-
dieľajú sa na nej iné, spravidla 
väčšie nadácie a organizácie 
tretieho sektora, ktoré získava-
jú prostriedky z väčších rozvojo-
vých fondov a grantov. Veľakrát 
ide o medzinárodné nadácie a 
fondy. Ďalším významným zdro-
jom sú prostriedky súkromných 
spoločností, ktoré si uvedomu-
jú spoločenskú zodpovednosť 
a majú záujem prerozdeliť časť 
svojho úspechu medzi vybraté 
projekty a skupiny obyvateľstva. 
Súkromní darcovia tvoria neme-
nej významnú skupinu. Nadácie 
súkromné príspevky, aj keď 
finančne nižšej hodnoty, cenia 
o to viac, že ich ľudia dávajú zo 
svojich osobných zdrojov. Dar-
com nadácie sa naozaj môže 
stať každý, kto má záujem po-
dieľať sa na zlepšovaní života vo 
svojom okolí, pretože príspevky 
sú častokrát aj nefinančného 
charakteru, vo forme skúsenos-
tí alebo bezplatných služieb. 
Kumulované prostriedky sa ná-
sledne prerozdeľujú pomocou 
troch základných činností.
1. Otvorený grantový program: 
finančná podpora mimovládnym 
organizáciám a neformálnym 
skupinám obyvateľov pri ich 
verejnoprospešných aktivitách 
v trenčianskom regióne. 
2. Zakladanie a správa nadač-
ných fondov: nadačné fondy 
sú prostriedkom na aktívne 
vyhľadávanie darcov, podporu 
a rozvoj darcovstva v miestnej 
komunite a tiež kumulovanie 
finančných prostriedkov na rôz-
norodé aktivity komunity. Na-

dačný fond môže založiť darca 
alebo správna rada nadácie. Od 
svojho vzniku nadácia prostred-
níctvom existujúcich nadačných 
fondov na základe ich účelu 
prerozdelila viac ako tri milióny 
korún pre 122 zrealizovaných 
projektov. 
3. Vlastné aktivity: každoročné 
pravidelne sa opakujúce i nové 
netradičné aktivity nadácie sme-
rujú k verejnosti. Ich zámerom 
je prebúdzať a udržiavať záujem 
ľudí o veci verejné a o život oko-
lo nich, predstaviť osobnosti 
regiónu a sprostredkovať ich 
odkaz verejnosti, ukázať pozitív-
ny príklad v možnom smerovaní 
komunity. Medzi vlastné aktivi-
ty patrí aj Trenčianske korzo, 
ktoré je veľmi dobre známe 
trenčianskej verejnosti, stále 
populárnejší projekt Dr. Klaun 
alebo posledná zaujímavá akcia 
fotografická súťaž Videl som 
Trenčín inak. 
 Dnešný príspevok priniesol 
trochu viac teórie, ale veríme, 
že vám pomohol opäť upriamiť 
pohľad na nadáciu. Upriamiť ju 
smerom k zodpovednej a dobre 
fungujúcej organizácii a sna-
he jej „zamestnancov“ efek-
tívne pristupovať k zvereným 
prostriedkom, pretože každý 
darca dáva peniaze s presved-
čením, že budú použité správne 
a zodpovedne.

 Martin Maštalír – člen SR TNN

Predstavuje sa Trenčianska nadácia (3)

Činnosť a fungovanie nadácie

TRENC IANSKA
NADAC IA

TRENC IANSKATRENC IANSKA
NADAC IANADAC IA

Personálne zabezpečenie chodu nadácie sme si priblížili v minu-
lom príspevku. Táto časť zjednodušene a zrozumiteľne ukáže, 
ako nadácia získava finančné zdroje, spravuje ich a následne 
prerozdeľuje. Prerozdeľovanie zdrojov vo forme grantov je základ-
nou činnosťou nadácie. Okrem toho nadácia spravuje fondy aj 
iným organizáciám,  pre ktoré to môže byť jednoduchšie ako vo 
vlastnej réžii alebo chcú využiť dlhodobé skúsenosti nadácie.

Rekonštrukcia Mariánskeho námestia ukončená
Slávnostnými bohoslužbami si Trenčania vo farskom kostole Na-
rodenia Panny Márie 8. septembra pripomenuli jeho zasvätenie 
k narodeniu Panny Márie, ktoré celebroval Nitriansky diecéz-
ny biskup Mons. Viliam Judák za prítomnosti primátora Mesta 
Trenčín Ing. Branislava Cellera a riaditeľky Trenčianskeho mú-
zea Kataríny Babičovej.

 V slávnostnej homílii biskup 
pripomenul „význam viac ako 
tisícročnej tradície, ktorou si 
naši predkovia pripomínali na 
Mariánskom vrchu v Trenčíne 
narodenie Panny Márie, aby 
si tak uctili Božiu i našu mat-
ku.“ Slávnostné bohoslužby sa 
uskutočnili v čase ukončenia 
rekonštrukčných prác na veži 
kostola, Mariánskeho námes-
tia, Lurdskej jaskyne a prelože-
ní sochy Piety. V závere svätej 
omše vyjadril poďakovanie 
všetkým, ktorí sa s mimoriad-
nou horlivosťou a aktivitami 
zapojili do zdarného priebehu 
rekonštrukčných prác, osobitne 

Mestu Trenčín, Trenčianskemu 
múzeu, Krajskému pamiatkové-
mu úradu, sponzorom, dodáva-
teľským firmám a brigádnikom. 
Vďaka nim celý priestor dostal 
dôstojný ráz. Po svätej omši 
biskup Mons. Viliam Judák 
posvätil pri Lurdskej jaskyni re-
konštruované priestory a udelil 
záverečné požehnanie.
 Záverom treba podotknúť, 
že rekonštrukčné práce si vy-
žiadali náklady vyše 10 milió-
nov Sk. Samotné predláždenie 
námestia andezitovou dlažbou 
a okruhliakmi stálo Mesto Tren-
čín 4,7 milióna Sk.
  (jč)

Verejná zbierka      Biela pastelka
 Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska orga-
nizuje celonárodnú verejnú 
zbierku „Biela pastelka“, kto-
rej výnos má byť použitý na 
podporu programov a aktivít 
nevidiacich a ťažko zrakovo 
postihnutých občanov. Verej-
ná zbierka sa uskutočňuje 
na celom území SR od 1. 
septembra do 31. decembra 
2007.
 V Trenčíne sa zbierka „Bie-
la pastelka“ uskutoční 26. 
septembra, kedy budú dobro-

voľníci ponúkať na predaj bie-
le pastelky v hodnote 20 Sk. 
Budú tiež vyberať dobrovoľné 
finančné obnosy do uzavre-
tých prenosných pokladni-
čiek označených logom únie. 
Prostriedky budú odvedené na 
účet zbierky. Obyvatelia môžu 
prispieť do konca decembra 
aj poštovými poukazmi, pre-
vodným príkazom, zasielaním 
SMS správ na krátke číslo 
v sieťach všetkých mobilných 
operátorov. Cena jednej SMS 
správy bude 30 Sk.  (r)
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Potkany zo staveniska znepríjemňujú život obyvateľom Východnej ulice
 Výbor mestskej časti Juh sa 
stretol v Kultúrnom stredisku 
Juh 3. septembra. Zaoberal sa 
žiadosťou o výstavbu polyfunkč-
ného objektu na Saratovskej uli-
ci pri otoči autobusov. Odporučil 
tento objekt umiestniť v inej 
časti sídliska a návrh opätovne 
predložiť na prerokovanie VMČ.
 Poslanec Ľ. Sámel tlmočil 
otázku obyvateľov Ulice J. Ha-
lašu na garáže, ktoré sú v rov-
nakom stave ako boli garáže na 
Novomeského ulici. Garant VMČ 
J. Ďurech oznámil, že útvar inter-
ných služieb po obhliadke určí, 
či sa upraví iba povrch alebo ich 
bude nutné odkopať a odvodniť. 
Predseda VMČ A. Boc navrh-
ne porade zástupcu primátora 
nájsť stratégiu. Model je vytvo-
rený, ide len o posúdenie stavu 
objektu, či je potrebné vykonať 
rekonštrukciu oporných múrov 

alebo požadovať len opravu 
strešného plášťa a zaizolovanie. 
Toto musí riešiť odborný útvar 
mesta a predložiť VMČ návrh na 
riešenie. „Tento trend sa v mi-
nulosti dobre naštartoval, dielo 
je hotové a takýchto garáží je 
tu toľko, že by sme v tom mali 
postupne pokračovať,“ povedal 
Boc.
 Poslanec E. Hartmann upo-
zornil na vrak auta na Západnej 
ulici. Stojí tam niekoľko rokov 
a zaberá miesto. Mesto musí 
podľa zákona vrak odviezť na 
strážené miesto, kde bude urči-
tý čas a potom sa môže zlikvi-
dovať. Takáto plocha však nie je 
k dispozícii, vysvetlil J. Siebert 
z mestskej polície. Pri vrakoch 
dovezených zo zahraničia je aj 
problém s nájdením vlastníka. 
Doplnil aj informáciu o spra-
covávaní generelu dopravných 

značiek, pretože ich je veľa osa-
dených zbytočne alebo protipráv-
ne. V budúcom roku sa podľa A. 
Boca obnovia všetky vodorovné 
dopravné značenia na uliciach, 
kde parkujú autá. E. Hartmann 
mal na srdci aj nedokončenú 
stavbu na Východnej ulici. Kvôli 
neporiadku sa tam rozmnožujú 
potkany a ľudia sa boja vyná-
šať večer smeti. Výbor požiadal 
mestský úrad o zvolanie štátne-
ho stavebného dohľadu s prizva-
ním zástupcov regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva, aby 
konali voči stavebníkovi tak, aby 
nenarušoval životné prostredie.
 Poslanec S. Pastva upozornil 
na komplikovaný prechod z Ha-
lalovky na Ulicu T. Vansovej, kde 
musia matky s malými deťmi 
viackrát prechádzať cez cestu 
a na Vansovej nie je chodník 
smerom k materskej škole po-
vedľa Južanky. Upozornil aj na 
chodníky v dezolátnom stave 
a veľké množstvo schodov bez 
koľajníc pre kočíky. Predseda 
VMČ skonštatoval, že na tieto 
práce sú v rozpočte vyčlenené 
financie na drobnú stavebnú 
údržbu pozemných komunikácií.

 Obyvatelia Ulice J. Halašu 
sa sťažujú na neustále rušenie 
nočného pokoja prevádzkou Bar 
„San Marco“, kde sú otváracie 
hodiny denne do 4.00 h. Väč-
šinou sa tam zdržiavajú mladí, 
ktorí ničia okolie a odpadkové 
koše. Predavačky z potravín to 
pravidelne upratujú. J. Siebert 
potvrdil, že mestská polícia tam 
za posledný mesiac vykonala 6 
výjazdov.
 Ďalší občan požiadal v Infe 
zverejniť informáciu o tom, čo 
majú mestskí policajti robiť, 
lebo sa vraj iba prechádzajú. J. 
Siebert reagoval, že mestská 
polícia má v súčasnosti veľa 
úloh a policajtov je nedostatok. 
Pozval občana na policajnú 
stanicu, kde ho oboznámi so 
všetkým, čo sa robí. V knihe 
služieb je uvedené, kde presne 
chodia, čo zisťujú, 80 % práce 
plnia za niekoho úplne iného. 
Firmy aj organizácie si neplnia 
povinnosti, mestská polícia ich 
musí „naháňať“ a zistené doku-
mentovať. Za posledné obdobie 
je minimálne 20 priestupkov zo 
Západnej ulice, nehovoriac o ob-
čianskom spolunažívaní. (la)

Pacienti z väzenskej nemocnice vykrikujú z okien
 Výbor mestskej časti Stred 
sa zišiel na svojom zasadnutí 
20. augusta a súhlasil s pre-
nájmom plôch pod reklamné 
a informačné tabule v tejto 
časti mesta. Poslankyňa G. Hu-
binská na základe sťažností ob-
čanov žiada o stretnutie s ria-
diteľom väzenskej nemocnice. 
V popoludňajších a večerných 
hodinách komunikujú pacienti 
s ľuďmi na ulici cez okná a krik 
sa nesie Piaristickou ulicou 
i Námestím sv. Anny. Upozor-
nila aj na chýbajúce stromy 
na prázdnych miestach na 
chodníku pri budove krajského 
súdu a na stav ciest a chodní-
kov v meste. Sú plné výtlkov 
a nerovností, ľahko sa môže 
stať úraz. Navyše to negatívne 
reprezentuje mesto. Položenie 
nového asfaltového koberca na 
Ulici J. Zemana žiada poslanec 
J. Kanaba, lebo po začiatok 
ulice je nový asfalt a samotná 
ulica nie je v najlepšom stave. 
Oproti bytovke na tejto ulici je 
v trávnatom trojuholníku orech, 
ktorý občania žiadajú zrezať.
 Predseda VMČ J. Krátky po-
ukázal na pribúdajúce smeti na 
výjazde z mesta po starej ceste 
v esíčku pri letisku. Opakovane 
upozornil na chýbajúcu lampu 

verejného osvetlenia na ulici 
Nové prúdy. Na obnovenej ulici 
Záhumenská je zle vyspádova-
ný povrch a stojí tam voda. Ob-
čania doručili na mestský úrad 
petíciu proti presmerovaniu 
dopravy a umiestneniu zákazu 
parkovania v Kollárovej štvrti. 
Preto požiadal o informáciu, kto 
dal podnet na zmenu dopravné-
ho značenia a čo je dôvodom 
zmien. Na podnet občanov na 
osadenie dopravných značiek 
zákaz vjazdu na Inoveckej ulici 
reagoval Z. Marousek z Mest-
skej polície Trenčín. Značky 
sú oficiálne schválené doprav-
ným inšpektorátom a mestom. 
Značka pri novej bytovke je na 
súkromnom pozemku a je osa-
dená na základe zákona.
 Rozbité odpadkové koše 
inšpirovali G. Hubinskú k otáz-
ke, či mesto neuvažuje o ich 
nahradení menej krehkými ná-
dobami. J. Kanaba vysvetlil, že 
komisia životného prostredia 
a dopravy sa týmto problémom 
zaoberala. Napríklad aj odpad-
kovými košmi na autobusových 
zastávkach, kde sú na niekto-
rých dve a na iných chýbajú. 
Nádoby sa postupne budú vy-
mieňať za kryté, so strieškou 
a z pevnejšieho materiálu. (la)

 Výbor mestskej časti Západ 
sa na svojom zasadnutí 22. au-
gusta zaoberal aj sťažnosťami 
ohľadom neupravenej zelene. 
Predseda výboru V. Poruban 
upozornil na konáre stromov na 
ulici Na vinohrady, ktoré počas 
búrok a silného vetra zasahujú 
do elektrického vedenia a spô-
sobujú prerušenie dodávky 
elektrického prúdu. Majitelia 
pozemkov zodpovedajú za ze-
leň a musia ju udržiavať v sta-
ve zodpovedajúcom platnému 
VZN. Nebezpečný je aj otvor na 
chodníku na cestnom moste cez 
Váh, kde chýba poklop a hrozí 
nebezpečenstvo úrazu. Staré 
čerešne na Veľkomoravskej 
ulici ohrozujú za silného vetra 
chodcov. Po vypílení ich treba 
nahradiť mladými stromkami. 
V Zlatovciach rastie burina pri 
chodníkoch, pri cintoríne a na 
verejných priestranstvách. O jej 
vykosenie sa majú postarať pra-
covníci MHSL Trenčín.

Poslanec M. Barčák požiadal 
o vyriešenie pochovávania na 
cintoríne v Zlatovciach, rozšíre-
nie cintorína oddeliť od rodin-
ných domov vysadením živého 
plota. Požiadavku obyvateľov 
sídliska Kvetná na výsadbu ze-
lene v tejto lokalite je potrebné 
prediskutovať s vedúcim Útvaru 
životného prostredia a dopravy 
Mestského úradu v Trenčíne 
prostredníctvom VMČ Západ.
 Občania sa dožadujú reali-
zácie opravy Kultúrneho domu 
v Istebníku, uviedol poslanec L. 
Pavlík. V projekte pre kultúrny 
dom sa uvažuje o umiestnení 
domova dôchodcov, materskej 
školy, služobne mestskej po-
lície, spoločenských priesto-
rov, riešenia detského ihriska 
a športoviska. Prevádzka samot-
ného kultúrneho zariadenia bez 
uvedených služieb nie je podľa 
M. Barčáka vhodným riešením. 
Toto zariadenie má slúžiť najmä 
starším občanom. (la)

Zeleň ohrozuje zdravie ľudí a dodávku elektriny
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„Raz to muselo prísť.“ 
 Tak túto vetu som si na konci prázdnin 
opakovala každý deň niekoľkokrát. Naozaj 
sa mi tam nechcelo vracať, čo asi nikomu. 
Samozrejme, že hovorím o škole. Opäť tú 
vetu zopakujem, muselo to prísť a prišlo 
to. Už sme tam skoro mesiac. 
 Celkom rýchlo to ubieha, aj keď voľné 
slnečné dni sú už len spomienkami na pre 
mňa najkrajšie leto. Bude to možno tým 
stále premenlivým, poväčšine škaredým 
počasím. Na slohu sme dostali úlohu 
,,pozorovať’’. Všimla som si, že ľudia sú 
usmievavejší a šťastnejší, keď slnko svie-
ti a keď nemusia chodiť pod dáždnikmi 
naobliekaní v bundách. Našťastie doktor 
Iľko sľubuje zmenu k lepšiemu.
 Práve som odbočila od témy škola 
(ktorej sa venujem v tomto čísle) až k po-
časiu. Vrátim sa teda späť. Bolo zvláštne 
vrátiť sa do tej budovy, ako keby som 
z nej ani nevyšla. Nič sa nezmenilo, aku-
rát prišli noví mladí študenti, starí odišli 
a zo súkromného gymnázia poniektorí pre-
stúpili. Prvý deň bol stručný a oficiálny, 
komické na ňom bolo jedine pozorovanie 
motajúcich sa prvákov po dlhých, pre 
nich neznámych chodbách. Pripomenuli 
mi môj prvý deň v tej budove. Bol presne 
taký istý, plný zmätkov. Práve s našimi 
prvákmi som robila anketu. Boli ochotní 
a so spýtavým pohľadom mi odpovedali na 
zreteľnú, krátku otázku. Ich odpovede si 
prečítate na konci strany ako obvykle. Čo 
si ešte môžete na tejto strane všimnúť, je 
malé a veľmi milé venovanie. Keď sa ma 
kamarátka pýtala, či ho môžem zverejniť, 
hneď som súhlasila a aj ja jej prajem len 
to najlepšie. 
 Ozaj, aby som nezabudla, v niektorom 
z ďalších čísiel dvojtýždenníka INFO si 
nájdete niečo nové, čomu sa budeme ve-
novať častejšie. Dúfam, že vás to zaujme.
 S pozdravom  Zuzana Vanková

 Začiatok nového školského roku 
vnímajú najviac prváci, ktorí si musia 
zvykať na nové prostredie, vyučujúcich 
a najmä spolužiakov. Nie každý má 
šťastie na dobre vytvorenú triednu par-
tiu. Ako zatiaľ vnímajú zmenu školy pr-
váci na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne?

Mišo (16): „Zatiaľ to nie je nič hrozné, 
očakával som ťažší začiatok. Jediné čo 
mi asi prekáža, je neustále sa sťahovanie 
z triedy do inej triedy. Chce to len zvyknúť 
si.“ 
Katka (15): „Oproti základnej škole je tu 
oveľa viac učenia. Inak je to tu v poho-
de.“ 
Filip (15): „Je to v pohodke až na to uče-

nie, je ho viac ako na základke. Pozitívum 
som tu našiel v tom, že máme dosť voľ-
ných hodín.“
Paťa (15): „Super je to, že v triede máme 
fajn kolektív. Spolužiaci sú vážne super, 
očakávala som však lepšie vybavenie 
školy. Telocvične sú dosť malé. Inak je to 
tu v poriadku.“ 
Kristína (16): „Musím si zvyknúť na no-
vých spolužiakov a profesorov, čo bude 
chvíľu trvať. Začali sme pomaly, tak to 
učenie sa dá zvládnuť.“ 
Maťo (15): „Povedal by som, že „zlatá 
základka“. Stredná škola je úplne iná 
ako tá základná aj prístupom profesorov 
k nám, aj štýlom výučby. Učenia je naozaj 
dosť a bude  ešte viacej.“  

Anketná otázka pre prvákov z GĽŠ

Kúsok z tejto strany bude 

patriť venovaniu, síce trošku 

predčasnému, ale VŠETKO

NAJLEPŠIE. MNTD

Výberové konanie 

Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo 
verejnom záujme vypisuje výberové konania na obsadenie funkcie 

RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY, Medňanského 9, 911 01 Trenčín

Kvalifikačné predpoklady:
– odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č. 41/1996 Z. z. 
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Iné požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy 
– komunikačné a organizačné schopnosti 
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť práce s PC

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní 
– odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Uzávierka prihlášok je 28. septembra 2007. Prihlášky posielajte na adresu: 
MsÚ Trenčín, Útvar školstva a sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 64 
Trenčín. Obálku označiť Výberové konanie, názov a sídlo materskej školy.
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 Tretí septembrový víkend bol 
v Trenčíne na kultúrne poduja-
tia skutočne bohatý. Ponúkame 
vám z neho fotoreportáž. 

Deň Bratislavy 
a Piešťan
 Už vo štvrtok sa začal festi-
val jedného herca Sám na ja-
visku. V piatok sa na Mierovom 
námestí konala Tvorivá dielňa 
SPOROFA – drevorezbársky 
workschop ľudových rezbárov 

Spolku tvorivej fantázie z Bra-
tislavy. Piatok bol totiž Dňom 
Bratislavy a Piešťan v Trenčíne. 
Tieto tri mestá podpísali v roku 
2005 zmluvu o vzájomnej spo-
lupráci a propagácii v cestov-
nom ruchu.

Pri Trenčianskej bráne
 Od piatku do nedele trvalo 
tradičné podujatie Pri Tren-
čianskej bráne. Na Trenčian-
skom jarmoku a v jarmočnom 

sprievode vystúpilo množstvo 
folklórnych súborov, vrátane 
detských, rôzne skupiny taneč-
né, starej hudby, historického 
šermu a podobne. Predstavi-
lo sa však i niekoľko divadiel 
a žiakov a študentov s ich zá-
ujmovo-umeleckou i športovou 
činnosťou. Medzi súbormi sme 
videli známe trenčianske zo-
skupenia, ale aj hostí z miest 
viac či menej vzdialených. 
Spomedzi slovenských súbo-

rov spomeňme aspoň Divadlo 
Maska zo Zvolena, Vrbovské 
vŕby z Vrbového či tanečno-ma-
žoretkovú skupinu z Považskej 
Bystrice Marija. Na trenčian-
skej pôde sa objavili však i sú-
bory z družobného mesta Bé-
késcsaba (Maďarsko) a z Puly 
(Chorvátsko). 

Pádivého Trenčín
 Sobota a nedeľa patrili  tiež 
festivalu veľkých dychových or-

Víkendové festivaly v TrenčíneVíkendové festivaly v Trenčíne
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chestrov Pádivého Trenčín. Ten 
sa uskutočnil už po dvadsiaty-
šiestykrát. Súťažná prehliadka 
sa konala v sobotu dopoludnia 
v Kultúrnom a metodickom 
centre OS SR v Trenčíne. Po-
poludní sa orchestre predviedli 
na Štúrovom námestí. V nede-
ľu dopoludnia sa na námestí 
uskutočnilo spoločné  vystúpe-
nie všetkých orchestrov v rámci 
Monstrekoncertu, čo bolo sku-
točne pôsobivé vystúpenie, kde 
bolo potešené nielen ucho, ale 
aj oko diváka vďaka zaujíma-
vým choreografiám mažoretiek. 
Tohtoročný festival Pádivého 
Trenčín potvrdil, že dychová 
hudba, pokiaľ je robená na po-
žadovanej úrovni, je stále živým 
umením, ktoré dokáže zaujať 
davy na námestiach.
 Keďže festival Sám na ja-
visku sa končí až po uzávierke 
Infa, vrátime sa k nemu v budú-
com čísle. (zm), foto (jč)
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V rámci Dňa Bratislavy videli Trenčania na pódiu na Mierovom 
námestí aj Funny Fellows so speváčkou Zuzanou Haasovou

Szuzcs Csaba preberá cenu za najlepší dirigentský výkon v sú-
ťaži a zároveň zlaté pásmo Cum Laude pre súbor Korosparti 
Vasutas Koncert Fúvószenekar z Békéscaby v Maďarsku od 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka
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 Po skončení Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave začal učiť na 
základných školách. Od roku 
1936 učil na gymnáziu v Levi-
ciach, rok pôsobil v Liptovskom 
Mikuláši a od roku 1939 učil 
na gymnáziu v Trenčíne. Mest-
ské múzeum vtedy zápasilo 
s finančnými i personálnymi 
problémami. Celú činnosť za-
bezpečovali dobrovoľníci a tí 
sa často striedali. Vlastivedná 
spoločnosť MUDr. Karola Bran-
číka hľadala stálu silu. Voľba 
padla na Štefana Pozdišovské-

ho s aprobáciou dejepis-zeme-
pis. Od 1. apríla 1940 sa stal 
kustódom múzea, a to pozna-
čilo jeho ďalší život. Múzeum 
sídlilo v budove pošty, zbierky 
neboli prístupné verejnosti. 
Poštový úrad trval na vyprataní 
priestorov, a tak musel kustód 
riešiť vážny problém. Za naj-
vhodnejší na muzeálne účely 
považoval bývalý Župný dom. 
Všetko úsilie zameral na jeho 
získanie. Tým sa však ťažkosti 
iba začali. Bolo treba urýchlene 
presťahovať zbierky a budovu 
prispôsobiť novému určeniu.
 V septembri 1940 sa kona-
li župné dožinkové slávnosti. 
K podujatiu malo múzeum 
postaviť malú expozíciu. Po 
vyčerpávajúcej práci sa za po-

moci gymnazistov všetko po-
darilo. Svoju pozornosť potom 
venoval celkovému zveľadeniu 
zbierok, ich triedeniu a ošetro-
vaniu. O rok neskôr sa dozve-
del od Dr. Ľudovíta Dohnányho 
o Ilešháziovskom inventári, kto-
rý bol do Dubnice nad Váhom 
prevezený z Trenčianskeho hra-
du. V kaštieli, kde boli istý čas 
kasárne, našiel bohatý inven-
tár v žalostnom stave. Rámy 
obrazov prežraté červotočom, 
polámané, plátna dopichané 
bodákmi, farby sotva rozo-
znateľné. Možno tu sa zrodila 

jeho myšlienka umiestniť tieto 
zničené zbierky na zdemolo-
vaný Trenčiansky hrad. Po pa-
pierovej vojne sa mu podarilo 
obrazy previezť do múzea. Prvé 
reštaurátorské práce zadal ma-
liarovi Josefovi Holoubkovi. Na 
prácach sa podieľali viaceré ge-
nerácie reštaurátorov a histori-
kov. Obrazy sa dnes vynímajú 
vo veľkej expozícii v paláci Zá-
poľských na hrade.
 Počas prechodu frontu cez 
Trenčín zažil veľké vypätie, keď 
bolo treba zbierky urýchlene 
ošetriť, pobaliť a ukryť. Aj vďa-
ka nemu vojna nezanechala 
na nich väčšie stopy, hoci kus-
tódovi „pristála“ pod nohami 
v pracovni delostrelecká mína 
vystrelená Nemcami spoza 

Váhu. Našťastie nevybuchla. 
V povojnových zmätkoch sa na 
múzeum zabudlo, preto správca 
vydal v júli 1948 Memorandum, 
v ktorom upozorňuje na kritický 
stav priestorov tejto inštitúcie. 
Na základe toho sa ešte v ro-
ku 1948 vykonali najnutnejšie 
opravy. Začiatkom päťdesiatych 
rokov bol profesor Pozdišovský 
na vlastnú žiadosť uvoľnený zo 
školských služieb a 1. marca 
1950 sa stal riaditeľom Mest-
ského múzea v Trenčíne.
 Uvedomoval si neudržateľnú 
situáciu inštitúcie pod správou 
mesta a vyvinul iniciatívu na pre-
radenie do správy Okresného 
národného výboru, čo sa usku-
točnilo 1. januára 1952. Záro-
veň presadzoval rekonštrukciu 
hradu, ktorá sa napokon začala 
v prvej polovici päťdesiatych ro-
kov. Oslovil záujemcov o histó-
riu a tí vo februári 1954 založili 
vlastivedný krúžok zameraný 
najmä na odbornú, osvetovú 
a publikačnú činnosť. Neskôr 
založil krúžok historikov, ktorý 
pracuje dodnes hoci pod iným 
názvom.
 Profesor Pozdišovský bol 
všestranným múzejníkom. 
Veľa času venoval prekladu 
rímskeho nápisu na hradnej 
skale. Jeho publikačná činnosť 
obsahuje takmer sto bibliogra-
fických jednotiek. V dokumen-
tačnej činnosti využíval foto-
grafovanie a natočil i viaceré 
dokumentárne filmy. Turistom 
je známy jeho Sprievodca po 
Trenčianskom hrade so štyrmi 
reedíciami, vo viacerých jazyko-

vých mutáciách.
 Okresným ideológom vtedaj-
šieho režimu prekážala riadite-
ľova neutajovaná viera v Boha. 
Odvolali ho z funkcie a nahra-
dili nominantom komunistickej 
strany. Štefana Pozdišovského 
to nezlomilo. Naďalej sa veno-
val obľúbenej práci, iba občas 
s humorom komentoval odbor-
né „úlety“ svojho nasledovní-
ka. Hoci odišiel v roku 1972 do 
dôchodku, neprestal pracovať. 
Navštevoval kolegov, zaujímal 
sa o ich prácu, zúčastňoval 
sa všetkých aktivít. Začiatkom 
deväťdesiatych rokov vyhovel 
žiadosti vedenia o pomoc pri 
spracovávaní Brančíkovej kniž-
nice. Ako vždy, pracovný čas vy-
užil na minútu, jedinú prestávku 
mal na malú desiatu. V múzeu 
po ňom zostala nezmazateľná 
stopa v podobe 5313 kusov 
historického inventára, 17664 
prírastkov numizmatiky a 6023 
fotografií.
 Štefan Pozdišovský získal 
mnohé ocenenia. Poslednými 
sú Cena Andreja Kmeťa, ktorú 
mu na návrh Trenčianskeho 
múzea a Zväzu múzeí na Slo-
vensku udelil minister kultúry 
v roku 1991. Poctu ministra 
kultúry dostal v septembri roku 
1996. Trenčania sa so Štefa-
nom Pozdišovským rozlúčili vo 
štvrtok 6. septembra na mest-
skom cintoríne.
 Spomienky na bývalého kus-
tóda, riaditeľa múzea, spolu-
pracovníka a kolegu ochotného 
podeliť sa so svojimi vedomos-
ťami zapísal Leo Kužela.

OSOBNOSŤ10 / INfO 

Prvý kustód a riaditeľ múzea Štefan Pozdišovský zomrel vyše storočný

Vo veku nedožitých 101 rokov zomrel v sobotu 1. septembra 
Štefan Pozdišovský. Profesor Pozdišovský sa narodil 23. decem-
bra 1906 v Močenku, no v Trenčíne pôsobil 68 rokov a venoval 
mu veľa energie a elánu.

Štefan Pozdišovský v rozhovore so svojím žiakom profesorom 
Jozefom Novákom

Štefan Pozdišovský na oslave svojich 100. narodenín

Foto: (jč)
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„Trenčín ako ho nepoznáme“
Netradičné turistické prehliadky mesta určené najmä občanom Trenčína v sprievode 
vodníka Valentína!

 27. september – Svetový deň cestovného ruchu

Trenčania, príďte si spestriť koniec septembra turistickou prehliadkou svojho mesta so 
sprievodcom a obnoviť svoje vedomosti z dávnej i nedávnej histórie Trenčína. Na prechádzke 
mestom vás bude čakať niekoľko prekvapení a uvidíte Trenčín tak, ako ho možno 
nepoznáte... 

Prehliadky mesta s veselým sprievodcom budú prebiehať ako príspevok mesta Trenčín 
k Svetovému dňu cestovného ruchu v dňoch 27.–30. septembra (štvrtok–nedeľa) 
BEZPLATNE. 

Časy prehliadok  

Prehliadky sa začínajú na Štúrovom námestí pri studni vodníka Valentína, s nasledovnými 
časmi odchodu : 

27. a 28. septembra (štvrtok, piatok) 
  pre školy – organizované skupiny 8.30, 10.00, 11.30 a 13.00
  pre ostatnú verejnosť 14.30, 16.00 a 17.30
29. septembra (sobota)
  pre širokú verejnosť 10.00, 11.30, 14.30, 16.00 a 17.30
30. septembra (nedeľa)
  pre širokú verejnosť 14.30, 16.00 a 17.30

Vodník Valentín vopred upozorňuje záujemcov, že optimálny počet v jednej skupine je do 50 
osôb!

Počas dní konania prehliadok bude fungovať informačný stánok umiestnený na 
Mierovom námestí, kde budú pracovníci Kultúrno-informačného centra poskytovať 
záujemcom turistické informácie, k dispozícii bude aj anketa, súťaž pre deti a 
bezplatné propagačné materiály a predmety mesta.

Organizácia školských skupín a ďalšie informácie:
Kultúrno informačné centrum mesta Trenčín, Sládkovičova ul. 2, Trenčín, tel.: 032/650 42 94, 
e-mail: kic@trencin.sk

Organizuje Mesto Trenčín, útvar marketingu v spolupráci s VÚC Trenčín,
pod záštitou SACR – Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Telovýchovná jednota Juh 

pri Základnej škole na 

Novomeského ulici pozýva 

dievčatá a ženy na 

pravidelné kondičné 

cvičenia pri hudbe.

V pondelok a v stredu 

od 18.00 – 19.00 hod.

Možnosť využitia 

plaveckého bazéna. 

Tešia sa na vás cvičiteľky 

Milka a Hanka.

Klub darcov 
Trenčianskej 
nadácie podporí 
dobré projekty pre 
Trenčín

 Už na konci augusta vy-
hlásila Trenčianska nadácia 
grantové kolo Klubu darcov 
2007. Svoj nápad v podobe 
projektu môžu opäť predsta-
viť mimovládne organizácie, 
neformálne skupiny obča-
nov aj individuálni žiadate-
lia. Téma je jednoduchá: 
Život v Trenčíne. Pod-
mienky a potrebný formulár 
žiadosti nájdete na www.
trencianskanadacia.sk, na 
požiadanie pošleme mailom: 
tnn@trencianskanadacia.sk 
alebo poradíme telefonicky 
032/744 5500. Termín 
uzávierky je 28. septem-
ber 2007. O predložených 
návrhoch rozhodnú členovia 
Klubu darcov na stretnutí 
v októbri 2007.

Od októbra 2007 v KS Juh, 
Kyjevská 3183, Trenčín

KURZ PODVOJNÉHO 
ÚČTOVNÍCTVA

pre začiatočníkov

 Záverečná skúška bude 
vykonaná formou ústnej 
a písomnej skúšky, kde si 
absolventi kurzu preveria 
získané vedomosti a zruč-
nosti z oblasti účtovníctva.
 Po úspešnom absolvova-
ní získate Osvedčenie o ab-
solvovaní kurzu.

info: 032/658 26 08, 
0915 784 886, 
0910 942 549

www.kcaktivity.sk
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 Upršaný piatok 7. septembra 
neveštil veľa zábavy na Tren-
čianskom hrade, kde očakávali 
príchod Kráľa Valašského Bole-
slava I. Dobrotivého Nafurt. Poč-
tom skromné publikum zabávali 
kráľovi predskokani – hudobné 
skupiny Veselá bieda a Hluční 
susedia. Valašský silák Zekon 
predvádzal ohýbanie železa rôz-
neho profilu. Amfiteáter pomaly 
zapĺňali dáždniky a pod nimi sa 
chúlili zábavychtiví Trenčania. 
Na kráľa Valachov bol zvedavý 
český veľvyslanec na Sloven-
sku Vladimír Galuška, viacerí 
poslanci Národnej rady Sloven-
skej republiky a spomínaný po-
spolitý ľud. Vystúpenie Valaš-
ských mužoretov dalo zabudnúť 
na mažoretky. Krása mužských 
tiel zahalených do škótskych 
kiltov a presné cviky počas po-
chodovania boli inšpiráciou pre 
mnohé devy a kultúrno-umelec-
ké kolektívy.
 Na hradnom nádvorí vítal va-
lašského kráľa aj malý jarmok 
s výrobkami a ukážkami práce 
ľudových umelcov, klobáskami, 
burčiakom, nechýbali výborné 
koláče (kto by nepoznal valaš-
ské frgále). Uzimený ľud sa 
najviac tlačil pri zdravotníckom 
stánku, kde podávali po kalíš-
koch (ale aj vo väčších dávkach 
do skla) Valašský penicilín, Bol-
kovicu a iné ušľachtilé kvapky. 
Rovnako ušľachtilé kone mokli 
a veľa detí sa na nich v ten deň 
neodviezlo. Na hrade predsta-
vili verejnosti knihu Bolka Po-
lívku Farma, ktorú vydalo tren-
čianske vydavateľstvo Q-ex.
 Za zvukov trúb sa k amfi-
teátru blížil sprievod na čele 

s kráľom Boleslavom I. Jeho 
krásny kôň bol rovnako hravý 
ako jeho jazdec. V družine kráľa 
boli členovia vlády Valašského 
kráľovstva a elitu tvorili rytieri 
Modrej slivky. Kráľ unavený po 
dlhej ceste zliezol z koňa a po-
zdravil zvedavý ľud. „Budem sa 
hriať v lúčoch vašej priazne 
a vy sa môžete hriať v lúčoch 
mojej priazne,“ ohrial atmosfé-
ru svojho privítania Boleslav I.
 Kráľ ukázal zvedavcom ob-
rovské slivky z Mesiaca, kto-
ré na Valašsku volajú trnky. 
Doviezla ich na Zem dubová 
raketa Valašského kráľovstva. 
Predtým vyslaná javorová rake-
ta, podľa slov samotného kráľa, 
sklamala.
 K slovu sa dostal aj predse-
da Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Pavol Sedláček. 
Vzdal hold kráľovi a privítal ho 
na hrade: „Verím, že budete 
navždy ozdobou nášho hra-
du.“ Primátor Branislav Celler 
privítal kráľa v slobodnom krá-
ľovskom meste. „Dovoľte mi 
sľúbiť vám oddanosť a vernosť 
nafurt,“ rozosmial kráľa Celler.
 Potom sa Valašský kráľ Bo-
leslav I. Dobrotivý Nafurt alias 
Bolek Polívka dal nečakane me-
novať za Považského kráľa. Me-
noval šiestich kurfirstov a tí ho 
slobodnou voľbou v hladomorni 
zvolili za kráľa Považia. Ukon-
čenie voľby oznámil modrý dym 
vychádzajúci z komína a potvr-
dil ju výstrel z dela. Považský 
kráľ si potom prevzal dary od 
šľachty i ľudu. Od Hobrovského 
hroznového strapca po krásne-
ho koňa dostal takmer všetko. 
Bača Jožo Melenčár prednie-

sol oslavno-podrazný traktát 
a odovzdal kráľovi hrudu syra 
a živého barana. Boleslav I. 
Dobrotivý Nafurt sa ako správ-
ny kráľ hneď postaral o novú dŕ-
žavu a menoval Bohumila Han-
zela za palatína tohto územia. 
Nový úradník hneď na mieste 
zaviedol nulovú daň z majetku 
a z príjmu, nulovú DPH a nulové 
odvody do sociálnej poisťovne. 
Okrem toho ustanovil aj právo 
prvej noci pre mladomanželov. 
Kráľ Boleslav potom za stáleho 
dažďa osobne zasadil na hrade 
slivku priateľstva. Predostrel aj 
svoje vízie demokratickej spo-
ločnosti. „U nás je každý ob-
čan kráľom,“ udrel nečakane 
na strunu poddaných. Aj preto 
si môže každý vypiť pred jazdou 

autom Bolkovice. Poukázal aj 
na nezdravý vplyv jogy na zdra-
vie človeka. „Joga je cvičenie 
bez alkoholu, asketické. My 
sme preto vymysleli Jožu, pri 
ňom sa môže trochu popíjať 
a fajčiť cigáro,“ propagoval 
nový smer zušľachťovania tela 
a duše kráľ Boleslav I.
 V sobotu sa mnohí Trenča-
nia prebudili do mokrého rána 
a vôbec netušili, že sa zmenil 
ich štatút a odrazu patria do 
svetovej ríše, kde slnko nikdy 
nezapadá.
 Počas týždňa pred kráľov-
skou návštevou premietal 
Bažant Kinematograf na Štú-
rovom námestí filmy s Bolkom 
Polívkom. (la)
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Katov dom opäť ožil výstavou
 Vo štvrtok 6. septembra 
2007 bola v priestoroch Ka-
tovho domu sprístupnená 
autorská výstava člena Zdru-
ženia amatérskych výtvarní-
kov z Uherského Hradišťa 
Milana Boudu, ktorý žije 
a tvorí v Uherskom Brode. Po 
privítaní hostí v úvode verni-
sáže výstavy riaditeľkou Tren-
čianskeho múzea Katarínou 
Babičovou predniesol hod-
notenie umeleckého vývoja 
umelca v zastúpení kurátora 
výstavy Miroslava Potyku Ján 
Botek. Prvé dotyky s olejový-
mi farbami datuje od šiestich 
rokov. Kontakt s nimi mu 
sprostredkoval jeho otec, tiež 
amatérsky výtvarník. Náme-
tom pre kresby mu boli stre-

dovekí rytieri a husiti. Cha-
rakteristickým znakom jeho 
tvorby posledného obdobia 
je prekvapovanie používaním 
atypických výtvarných foriem. 
Niekedy vytvára minimalistic-
kú kresbu pomocou línie čiar, 
inokedy výtvarne premysle-
nou kombinovanou technikou 
alebo kolážou. Pravidelne sa 
zúčastňuje spoločných výstav 
združenia, ale má za sebou 
aj niekoľko autorských vý-
stav. O vysokom umeleckom 
kurze vystavujúceho autora 
potvrdzuje účasť na medzi-
národných výstavách, ako aj 
to, že svoje grafické diela má 
umiestnené v Múzeu moder-
ného umenia Andyho Warhola 
v Medzilaborciach. (jč)

Považie sa stalo súčasťou Valašského kráľovstva
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KC AKTIVITY, o. z., Kyjevská 3183, 911 08 Trenčín

otvára

ŠKOLIČKU HUDBY

vyučovanie hravou formou
na sopránovej zobcovej flaute

spojené s pohybom, tancom, veršovankami, hádankami 
pre deti predškolského veku

4 – 6 rokov

Obsahové zameranie:

– oboznamovanie detí so základnými hudobnými poznatkami

– prebúdzanie a rozvíjanie ich hudobného cítenia, rytmickej 
a sluchovej predstavivosti, hlasových schopností

– základy hry na sopránovú zobcovú flautu

– deti sú vyučované individuálne (aj za účasti rodičov)

tel.: 032/6582 608 , 0915 784 886, 0910 942 549
www.kcaktivity.sk

Mesto Trenčín v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone prác vo verejnom záujme vypisuje výberové ko-
nanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA Základnej 
školy, Kubranská 80, 911 01 Trenčín.

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa vy-

hlášky MŠ SR č. 41/1996 o odbornej a pedagogickej spôsobilosti 
v znení zmien a doplnkov

– absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy
– komunikačné a organizačné schopnosti 
– osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
– schopnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– znalosť práce s PC

Uchádzači k prihláške doložia:
– stručný profesijný životopis
– úradne overené doklady o vzdelaní 
– odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– návrh koncepcie rozvoja školy

Uzávierka prihlášok je 28. septembra 2007. Prihlášky posie-
lajte na adresu: MsÚ Trenčín, Útvar školstva a sociálnych vecí, 
Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín. Obálku označiť: „Výbe-
rové konanie, názov a sídlo základnej školy.“

Centrum voľného času Trenčín ponúka 
pre deti a mládež tieto krúžky:

umelecko-spoločenské 

Výtvarný – netradičné techniky MŠ, ZŠ pon  14.30–16.30

Keramický – aj na hrnčiarskom 

kruhu
MŠ, ZŠ št  14.30–16.30

Gitarový ZŠ, SŠ

Angličtina pre seniorov str  16.00–18.00

Nemčina 5–7 rokov pia  14.30–16.30

Tvorba krátkych filmov 
(scenár, divadelná dramatizácia, 

kamera, PC spracovanie)

ZŠ, SŠ pia  16.00–18.30

športové

Florbal I, II – chlapci / dievčatá ZŠ
pia  15.30–16.30 

str  16.00–17.30

Karate ZŠ po dohode

Šporťáčik – pohybová príprava 5–8 rokov št  15.00–17.00

Cyklotrial ZŠ št  16.00–19.00

Turistický ZŠ po dohode

Šachový ZŠ št  14.00–16.00

Cvičenie s fit loptou
mamičky, 

deti
po dohode

prírodovedno-technické

Letecký a vláčikový modelár ZŠ str  15.00–17.30

Krúžok rádioelektroniky ZŠ ut  15.00–17.30 

Lego s motorčekom 2.–6. ročník ut  14.00–16.00

Základy práce na PC – Word, 

Excel,hry
1.–5. ročník

str, št

14.00–16.00

PC-tvorba WEB stránok ZŠ ut  16.00–18.00

PC Pascal, programovanie ZŠ pon  16.00–18.00

PC MS Windows ZŠ pia  14.30–16.30

PC MS Office ZŠ pia  16.30–18.30

PC pre seniorov I – mierne 

pokročilí
št  16.00–18.00

PC pre seniorov II – začiatočníci str  16.00–18.00

Internetový klub ZŠ, SŠ denne

Mladý kynológ ZŠ pia 15.00–16.30

Pre členov záujmových krúžkov v CVČ je internet zdarma!

Zápis do krúžkov bude od 10.–28. septembra 2007 osobne 
v CVČ, Východná ul. 9, Trenčín.

Príspevok 200 Sk za I. polrok. V CVČ je možnosť odovzdania 
vzdelávacieho poukazu.
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VÝSTAVA

Stretnutie s medve om
Skuto nos  a fámy 

Spolo enská sála KS Juh
2. – 5. 10. 2007 

9.00 – 18.00 h 

Organizujú:
            ZŠ, Východná ul.
            KC Aktivity, o.z. 

       MhaSL, m.p.o.,Tren ín

Trenčania, darujte vianočný strom!
 Milí Trenčania, ak má niekto z vás záujem darovať Mestu Tren-
čín vianočný strom, ktorý skrášli Mierové námestie, prihláste sa! 
Ak máte nejaký zaujímavý strom, alebo ak vám niekde nejaký pek-
ný ihličnan zavadzia, zabezpečíme jeho vypílenie a odvoz. Kontakt: 
Ing. Muška (0902 911 051) – Mestské hospodárstvo a správa 
lesov, m. r. o., Trenčín. (r)

Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.
pozýva širokú verejnosť na prednášku spojenú s bezplatným 

poradenstvom

na tému: Vydedenie
Prednáša: JUDr. Júlia Chlebanová – mediátor

Kde: Kultúrne stredisko Juh
Kedy: 20. 9. (štvrtok) o 18.00 hod.

Pozvánka
Srdečne vás pozývame na
GALAPROGRAM – TRENČIANSKY 
OMAR,
ktorý sa uskutoční dňa 25. septem-
bra 2007 o 15.00 hod. v priestoroch 
Kultúrneho a metodického centra OS SR 
(ODA).
Tešíme sa na vašu návštevu! 

S pozdravom vaši priatelia z DEMY

Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín, Verejná 
knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Metodicko-

pedagogické centrum v Trenčíne

vás v Roku Jozefa Miloslava Hurbana
pozývajú na prednášku

prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc.
na tému

Slovenčina na začiatku 21. storočia, aktuálny 
stav a problémy slovenského jazyka 

a jazykovedy

v rámci cyklu Poznávame Trenčanov

Podujatie sa uskutoční dňa 25. 9. 2007 o 10.00 h 
vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1, 

2. poschodie.
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Osemsmerovka

Milí čitatelia!
Za správne riešenie tajničky krížovky  z Infa č. 18 „Kto seba ho-
nosí v hlave, veľa nenosí“ bola vylosovaná Bernardína Jurigová, 
Partizánska 87, 911 01 Trenčín, ktorú v našej redakcii čaká pub-
likácia „Trenčín a okolie“. K výhre srdečne blahoželáme! Vylúšte-
nú tajničku osemsmerovky z Infa č. 19 zasielajte na adresu našej 
redakcie do 28. septembra 2007.

Riaditeľ vraví uchádzačovi o zamestnanie: „Žiaľ, nemôžem vás za-
mestnať, nemám pre vás žiadnu prácu.“ „No,“ hovorí uchádzač, 
„to by mi ani... (TAJNIČKA – 16 písmen).“

AUTOMAT, BABKA, BARAK, ČELISTA, DREVO, HLAVIČKA, KA-
BELKA, KARMA, KARMELITÁNKA, KIBIC, KLASIKA, KOPANI-
ČIAR, KOZMETIČKA, KÔLNE, KREATIVITA, KRUPICA, LATÉN, 
LÁTKA, MAČKA, MALÝ REMORKÉR, MAZANIE, MENTORI, 
MYSTIKA, NÁSADA, NÁSYPY, OPONENTÚRA, PREKRÁSNA 
ŽENA, PRESTÁVKA, PRIEMERY, PRÍSTAV, POHAN, REBRÍK, 
ROZPRÁVKA, SANITÁRI, SIAHA, STATOR, TALIANSKO, TRIČ-
KÁ, VÝČITKA, ZÁHRADKA. (pál)

O P O N E N T Ú R A T A M O T U A
V R R E B R Í K K A A A K R E T Z
O Í S E A É Ľ V Ô D Z C I B I K Á
K S I M K K Á A L A K Č I V A L H
S T A T O R Č K N S K A I P P B R
N A H O P O Á I E Á A T B R U A A
A V A Z A M E S T N A N I E I R D
I R O T N E M A N E N E I S L A K
L R E É I R P L R A M Y S T I K A
A K T I Č Ý V K K E Ž Z R Á Á A A
T A T S I L E Č R E K E O V E R D
L Á T K A A A Y P Y S Á N K Á M I
Ž A K A R M E L I T Á N K A L A O

Ľudské telo pozostáva zo 600 svalov, 206 kostí, 23 orgánov 
a existuje 1 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý sa 
o všetko postará

POLIKLINIKA JUH TRENČÍN
prvá súkromná poliklinika
Halalovka 63, Trenčín
váš spoľahlivý partner v oblasti zdravia!!!

 Ľudské telo je vedecký zázrak. Stovky nezávislých častí jednotne 
pre jeden spoločný cieľ – život. Ale niekedy tieto súčasti zlyhajú.
 Nie je teda potešujúce vedieť, že jeden zdravotný systém posky-
tuje odbornú zdravotnú starostlivosť pre celú skupinu liečebných 
možností, a to priamo vo vašom regióne.
 Ako jeden z popredných regionálnych zdravotných systémov 
sme schopní zabezpečiť väčšiu dostupnosť špecialistov, vyspelej 
zdravotnej techniky a druhov liečby.
* Ambulancie – všeobecný lekár pre dospelých (ambulancia ob-
vodná), interná medicína – vnútorné lekárstvo, funkčná diagnostika 
– ergometria, USG-sonografia, očné, kožné, korektívna a estetická 
ambulancia, gynekológia, stomatológia, pracovné lekárstvo, telový-
chovné lekárstvo a letecká medicína. Jednodňová
chirurgia od 1. 1. 2008.
* Alternatívna medicína – irisdiagnostika, homeopatia, čínska 
medicína.
* Centrum diagnostiky a prevencie – komplexné preventívne pre-
hliadky.
* Pracovná zdravotná služba – podľa zákonov 124/2006 Z. z., 
309/2007 Z. z. a 126/2006 Z. z.
* Denné kúpele Eskulap – regenerácia.

 Vysoké normy kvality nášho manažmentu, znalosti a programy 
spolupráce ilustrujú naše vedúce postavenie pri zlepšovaní zdravia 
v územných celkoch, ktorým slúžime. Viac sa dozviete na webovej 
stránke: www.bio-fit.sk
Objednávky výkonov:
ZDRAVOTNÁ RECEPCIA – tel.: 032/640 0010, -11
CALL CENTRUM – tel.: 0900 311 211 – platené informač-
né služby, mobil: 0905 606 552, e-mail: recepcia@bio-fit.sk, 
bio-fit@stonline.sk, pondelok – piatok od 7.00 – 18.00 h

Ľudské telo pozostáva zo 600 svalov, 206 kostí, 23 orgánov a existuje 

1 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý sa o všetko postará

Poliklinika JUH Trenčín poskytuje služby pacientom

Napriek zložitej situácii v zdravotníctve v Trenčíne na sídlisku Juh 
začala s prevádzkou nová Poliklinika JUH Trenčín, ktorá vznikla 
v priestoroch bývalého zdravotného strediska Halalovka. Po niekoľ-
komesačnej rekonštrukcii priestorov môžu dnes pacienti využívať 
v plnom rozsahu komplexnú zdravotnú starostlivosť. Zdravotné 
a lekárske služby môžu využívať nielen obyvatelia sídliska, ale 
i klienti z celého trenčianskeho regiónu.

 „Ako jeden z popredných 
zdravotných systémov sme 
schopní zabezpečiť pre pois-
tencov všetkých zdravotných 
poisťovní i klientov s nadštan-
dardnými požiadavkami na zdra-
votné služby väčšiu dostupnosť 
lekárov špecialistov, vyspelej 
zdravotníckej techniky a druhov 
liečby. Poliklinika JUH Trenčín 
je novo vybudované komfortne 
zariadené zdravotné stredisko. 
Efektívne využitie času pacien-
tov zabezpečí objednávací sys-
tém k lekárovi na určený deň 
a hodinu osobne alebo telefo-
nicky na zdravotnej recepcii,“ 
povedal riaditeľ polikliniky MUDr. 
Tibor Guštafík.
 Pacienti majú k dispozícii aj le-
károv špecialistov na alternatívnu 
medicínu, irisdiagnostiku (snímok 
očí špeciálnym fotoaparátom 
a následne počítačovou metódou 
určenie psychického a fyzického 
stavu, ale aj genetických pre-
dispozícií na rôzne ochorenia), 
homeopatiu a čínsku medicínu. 
Pre pacientov a klientov poliklini-
ky sú k dispozícii denné kúpele 

Eskulap, kde je sauna, solárium, 
whirpool, masáže a fitness. 
 Centrum diagnostiky a preven-
cie vybavené špičkovými prístroj-
mi poskytuje komplexné zdravot-
né služby s kvalifikovaným tímom 
lekárov špecialistov – štandardný 
program ADAM/EVA a nový nad-
štandardný kardiologicko – onko-
logický program K+O. Komplexnú 
preventívnu lekársku prehliadku 
môžu pacienti absolvovať len za 
jeden deň a na jednom mieste. 
 Súčasťou poskytovaných slu-
žieb je aj komplexné zabezpeče-
nie pracovnej zdravotnej služby 
pre podniky, napr. kontrola pra-
covného prostredia na určenie 
a kontrolu danej kategórie prác, 
konzultácie s pracovníkom BOZP, 
zdravotné poradenstvo, vypra-
covanie a realizácia programov 
ochrany a podpory zdravia za-
mestnancov vrátane štúdií o vply-
ve práce, pracovných podmienok 
a prostredia, základné aj odborné 
lekárske prehliadky, kompletné 
záverečné správy a posudky za-
mestnancov na spôsobilosť výko-
nu práce v danej profesii. (r)

P
I 
– 

3
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...venujme viac času našim deťom...
Mesto Trenčín je zastávkou štafetovej cyklotúry cez Slovensko, 
ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na kampaň... venujme viac 
času našim deťom...

 Pozývame malých i veľkých 
občanov mesta v pondelok 
24. 9. na Mierové námestie, 
kde bude pripravený tento 
program:
15.00 maľovanie na veľké plát-

no, športové hry malých 
i veľkých – beh, jazda na 
bicykli a na kolobežke, 
hry a spievanie

15.30 vystúpenie tanečných 
skupín

16.00 príchod štafety cyklistov 
Piešťan a Trenčína

 Kampaň organizuje SVUNI-
CEF, Útvar marketingu MsÚ, 

OŠG, o. z. K.U.K.o so spolu-
organizátormi ZUŠ, MŠ a MC 
Srdiečko.
 Svojím podpisom do štafe-
tovej knihy deklarujete, že čas, 
ktorý venujete svojim deťom, 
nie je čas stratený.
 V prípade záujmu o účasť 
v cykloštafete máte možnosť 
sa pridať na námestí v Trenč. 
Turnej o 15.00 h. Trasa: Trenč. 
Turná – Trenč. Biskupice, Legi-
onárska ul. – Nám. sv. Anny, 
Braneckého ul. a Hviezdosla-
va, Mestská brána, Mierové 
námestie.
 Mara Kuhlöffelová

PLAVECKÝ KURZ
PRE ZAČIATOČNÍKOV 
A POKROČILÝCH

Zápis
27. septembra 2007 
o 17.00 hod.
v priestoroch Krytej plavárne

Oznam platí aj pre deti 
a mládež so zdravotným 
postihnutím.
Info: M. Kuhlöffelová 
(0905 527 500), P. Kravec 
(0905 638 347).

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z., pozýva

na pohybové aktivity:

AEROBIC – Monika Ušiaková
pondelok 18.30 – 19.30 hod.
streda 18.00 – 19.00 hod.

CVIČENIE PRE ŽENY – V. Ondrovič
pondelok 19.45 – 20.45 hod.
streda 20.00 – 21.00 hod.

JOGA – Eduard Tilandy
utorok 18.00 – 19.30 hod.

Kurzy sú spoplatnené manipulačným poplatkom.

Kontakt: 032/658 26 08,
0915 784 886, 0910 942 549

www.kcaktivity.sk

Klub Polar Alpin Trenčín

pozýva
všetkých priaznivcov turistiky zmerať svoje sily na

4. ročníku amatérskych pretekov v behu do vrchu 
Inovecký výbeh

Dátum štartu: 29. september 2007
Miesto štartu: Chata pod Inovcom (785 m)
Prezentácia: 9.00 h, počas ktorej sa dávajú pretekárom 

štartovné čísla
Štart pretekov: 10.00 h, jednotlivo v dvojminútových interva-

loch
Cieľ: vrchol Inovca (1042 m)
Popis trate: Trať pretekov o dĺžke 1400 metrov vedie ly-

žiarskou zjazdovkou a lesom po vyznačenom 
dobre vyšliapanom chodníku až na vrchol Inov-
ca. Pretekár prekonáva prevýšenie 257 m.

Vyhodnotenie pretekov:
 Po skončení pretekov na Chate pod Inovcom 

s odovzdaním vecných cien najlepším a pa-
mätných diplomov zúčastneným.

Veríme, že tak ako v minulých rokoch jesenné počasie neskla-
me a pripraví pretekárom a ostatným účastníkom podujatia 
príjemne stráviť deň v lone prírody.

TJ Mladosť otvára
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