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Vzťah Trenčanov k mestu je na výbornú, kvalita života za tri
Vyplýva to z verejného prieskumu „Čo namiesto jamy“, 
do ktorého sa zapojila takmer tisícka občanov. Dve tre-
tiny z nich nechcú, aby sa priestor po jame pri bývalom
Dome armády zastaval.

Príbeh jamy dobre poznajú
takmer tri štvrtiny Trenčanov. Až
78,7 % považuje pôvodný zámer
vystavať tu podzemné parkovisko
s dvojpodlažnou budovou za ne-
správny. Dve tretiny odpovedali,
že nechcú, aby sa priestor po jame
zastaval. 

Vyjadriť sa k tomu, čo by 
na ňom malo byť v budúcnosti,
chce viac ako polovica Trenčanov.
„Angažovanosť ľudí v Trenčíne je 
v porovnaní s inými mestami veľ-
mi silná,“ hovorí zostavovateľ do-“
tazníka Miroslav Švec. Nie všet-
ci ale dôverujú, že vedenie mesta
využije priestor podľa požiadaviek

občanov. Viac ako polovica sa po-
trebuje o tom presvedčiť.
 Výsledky prieskumu boli
prvým bodom programu verejného
stretnutia, na ktorom sa 14. febru-
ára diskutovalo o tom, čo by si ľudia
na mieste jamy vedeli predstaviť.
Podľa hlavného architekta mesta
Martina Beďatša by do konca mája
mali byť jasné funkcie priesto-
ru. „Cieľom je do júna vypísať sú-
ťaž a dovtedy nájsť jej zadanie.
Absolvujeme ešte dve-tri stretnu-
tia, možno použijeme ďalší verejný
prieskum,“ povedal. Víťaza súťaže“
by malo mesto poznať na jeseň, aby 
sa projekt premietol do rozpočtu

na budúci rok.
 Dovtedy by ale 
miesto nemalo byť bez 
života. „Chceli by sme 
tu umiestniť informač-
ný pavilón, ktorý bude 
hovoriť o tom, čo sa 
v meste deje, bude infor-
movať o novinkách v pro-
jekte Trenčín si Ty, budú 
sa tam môcť robiť ďal-
šie diskusie, možno malé koncerty,
komunikujeme s knižnicou o čitár-
ni,“ hovorí koordinátorka projektu “
Trenčín si Ty Renata Kaščáková.
 Prieskum zisťoval aj vzťah ob-
čanov k svojmu mestu i kvalitu
života v Trenčíne. Vzťah k mestu
oznámkovali Trenčania priemer-
nou známkou 1,5. Kvalita života
v Trenčíne je z ich pohľadu prie-
merná, a teda za tri.

 Do prieskumu sa celkovo za-
pojilo 1174 ľudí. Z nich 180 malo
trvalý pobyt mimo Trenčína, preto
ich odpovede neboli do spracova-
nia zahrnuté. Trenčanov sa zapo-
jilo 994, z toho dotazník na inter-
nete vyplnilo 955 ľudí, ostatní
odpovedali prostredníctvom mest-
ských novín INFO. Zber dát trval
od 22. januára do 13. februára.
 (EV)

Najlepšia pôrodnica je
v Trenčíne

 STR. 8

Fotografie Trenčana,
ktoré upútali svet

 STR. 9

1. marec 2013 |  mesačník |  ročník XV | číslo 3

Za dva roky dlh klesol 
o viac ako 40%

 STR. 3

V priemyselnom parku 
pribudne investor

 STR. 4

Mestská polícia
skladala účty

 STR. 7

NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu 
hláste prosím do utorka 
5. marca 2013 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

V rámci modernizácie železničnej trate Zlatovce – Trenčianska Teplá v súčasnosti
prebiehajú práce na realizácii nadjazdu v Opatovej a na preložkách inžinierskych 
sietí. O prvých rozkopávkach sa dočítate na strane 2.

FOTO: J. ČERY

Nadjazd v Opatovej už stavajú
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  EDITORIÁL

Milí čitatelia,
vážení Trenčania, 

vitajte pri čítaní marcového vy-
dania mestských novín Info.
Nevonia síce ešte jarou, ale už 
to dlho nepotrvá a po dlhej zime 
sa dočkáme. Deň bude zasa ko-
nečne dlhší ako noc. Slnečné 
svetlo robí divy. Nečudo, že pre 
mnohých je jar najkrajšie roč-
né obdobie. Prináša so sebou
zase tie príjemné vône aj emó-
cie. Jar to sú snežienky, fi alky,
láska, znovuzrodenie, nový ži-
vot... Tento rok sa v marci začne 
aj najvýznamnejší kresťanský
sviatok Veľká noc. Opäť bude 
čas na uvedomenie si seba sa-
mého a tiež na oslavu. Počkaj-
me si teda a tešme sa na ďalšie 
a ďalšie marcové dni, bližšie 
k jari.
 Dovtedy si môžete naprí-
klad aj prečítať o tom, čo sa
udialo v našom meste v posled-
ných dňoch a týždňoch. Moder-
nizácia železničnej trate celkom
vážne a isto postupuje, rovna-
ko aj výstavba nového cestné-
ho mosta. Do priemyselného
parku príde nový investor a si-
tuácia v AU Optronics sa tiež 
začína vyvíjať lepším smerom.
O Sociál nych službách mesta,
ktoré ponúkajú opateru starším
ľuďom, píšeme na strane 5. A ak 
máte chuť pomôcť niekomu aj 
Vy, napríklad 2 % z daní, dáva-
me do pozornosti článok na str.
6. 
 Celým Slovenskom preletela
správa, že Trenčín má najlepšiu
pôrodnicu. Na str. 8 sa dočíta-
te, v čom spočíva jej úspech. 
 Na jar treba aj dobre pou-
pratovať – nielen doma, ale aj 
naše mesto. Kedy a kde sa za-
čne, sa dozviete na str. 6.
 A marcové Info má aj no-
vinku v Kam v Trenčíne, kon-
krétne v rubrike Voľný čas ob-
novujeme pozvánky na športové 
podujatia.
 Nech sa Vám teda dobre 
číta a k Veľkej noci aspoň jeden
vinš:

Baránka aj kačku, mokrú
oblievačku, klobásku aj 
vodku, vŕbové prútiky, voňavé 
koláčiky, džbánok medu,
maľované vajíčka, plno hostí,
jar v duši a všetkého po samé 
uši.

Príjemné veľkonočné sviatky 
Vám želá redakcia Info.

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte dve vstupenky na 21. ročník medzinárodného
kozmetického veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA,
ktorý sa bude konať 14. – 16. marca 2013 na Výstavisku 
Trenčín (viac o ňom čítajte na strane 11).

Ako sa volá výstava fotografií Radovana Stoklasu, ktorá je 
od 1. marca v Mestskej veži a Mestskej klubovni?

Odpovede posielajte do 12. marca na info@trencin.sk

Modernizácia trate
avizuje prvé rozkopávky a obmedzenia
Dlho pripravovaná modernizácia železničnej trate začala 
nadobúdať svoju reálnu podobu. Prvé s ňou súvisiace 
obmedzenia pocítia v marci obyvatelia ulíc Pred poľom,
Jasná a Tichá. 

 Okolie bytových domov 
na ulici Pred poľom sa v tom-
to roku výrazne zmení. Popri
nových cestách, chodníkoch
a parkoviskách pribudne nový 
podjazd na Sihoť a okružné kri-
žovatky na ceste I/61 a Opa-
tovskej ulici pri Radegaste. Už
v najbližšej dobe sa začnú rozko-
pávky chodníkov, ciest a zelene
kvôli prekládkam inžinierskych

sietí. Po nich príde na rad stavba
podjazdu, ktorý spojí ulice Jasnú
a Pred poľom.
 Prekládky inžinierskych sietí
na ulici Pred poľom sú napláno-
vané od 25. februára do 7. aprí-
la 2013. Tento čas sa môže zme-
niť v závislosti od klimatických
a ďalších podmienok. V snahe
minimalizovať dopravné ob-
medzenia sú práce rozdelené

do štyroch etáp.
PRVÁ ETAPA (25. 2. – 10. 3.) 

sa začína prekládkou kanalizá-
cie v križovatke s Kubranskou
ulicou a končí pri bytovom dome
č. 10. Chodník bude v tomto úse-
ku uzatvorený, na druhej strane
vozovky bude vytvorený dočas-
ný chodník.

V DRUHEJ ETAPE od 11. 
do 24. marca bude uzatvorené
parkovisko pozdĺž ulice Pred po-
ľom (od domu č. 10 po dom č.
12). Týchto 14 dní bude možné
parkovať iba na existujúcich plo-
chách v okolí obytných domov.

V TRETEJ ETAPE od 25. 
do 31. marca pôjde o práce
v blízkosti križovatky ulice Pred
poľom so štátnou cestou I/61.
Príjazd k bytovým domom č. 16,
17 a 18 bude možný iba v smere
od centra mesta, pretože v sme-
re od ulice Pred poľom bude do-
časne uzatvorený.

V ŠTVRTEJ ETAPE od 1. do 7.
apríla bude približne na úrovni
detského ihriska priečne roz-
kopaný jeden jazdný pruh. Ko-
munikáciou sa bude dať prejsť 
v oboch smeroch cez zostávajúci
voľný jazdný pruh.
 Práce budú prebiehať aj
za železnicou na uliciach Jasná
a Tichá. Približne od 25. marca
nebude možné prechádzať me-
dzi týmito dvoma ulicami. Úsek
bude uzatvorený. Jasná ulica sa
o pár mesiacov podjazdom na-
pojí na ulicu Pred poľom. Tichá
ulica bude pokračovať okolo te-
nisových kurtov ponad komuni-
káciu podjazdu až do záhradkár-
skej osady.
 V marci sú v pláne aj roz-
kopávky na platenom parko-
visku na Mládežníckej ulici bez
výrazného obmedzenia jeho
prevádzky.
 (EV)

uzatvorenie Tichej 
a Jasnej ulice

III. etapa

II. etapa

IV. etapa

I. etapa
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Poslanci upravili primátorov plat
Z minimálnej sumy zvýšili Richardovi Rybníčkovi odmenu 
o jeden tarifný stupeň. Dôvodom sú ekonomické výsledky.

Návrh na úpravu primáto-
rovho platu predniesol na ro-
kovaní zastupiteľstva (21. 2.)
predseda najsilnejšieho posla-
neckého klubu SMER – SD
Daniel Beníček. „Zvýšiť zák-
ladný plat sme navrhovali ešte 
pred dvomi rokmi. Pán primá-
tor sa ale rozhodol pre najnižší 
plat. Dnes sme sa dostali z naj-
horšieho a sú známe výsledky.

Primátora tu vídavam od rána
do večera, nemusíme sa vo všet-
kom zhodnúť, ale jedno si mys-
lím, že ten plat si zaslúži,“ pove-“
dal D. Beníček. Takmer dva roky 
Richard Rybníček z vlastnej ini-
ciatívy poberal najnižší plat ako
prejav solidarity k obyvateľom
mesta v čase, kedy bolo vo veľmi
zlej fi nančnej situácii. Aj po zvý-
šení z 2508 na 3261 eur zostáva

plat trenčianskeho primátora
spomedzi primátorov sloven-
ských krajských miest jedným
z najnižších. „Ďakujem poslan-
com, že si všimli, čo všetko sme 
tu za dva roky urobili. Mali sme 
dohodu, že zvyšovanie platu pri-
mátora bude závisieť od preuká-
zateľných výsledkov a toto mesto
znížilo za dva roky svoj dlh o 16 
miliónov eur, čo sú výsledky, ktoré 
sme spolu s poslancami dosiah-
li,“ povedal R. Rybníček.“
 (EV)

Trenčín je v hospodárení 
príkladom pre Slovensko
Zo sumy 39,7 milióna eur, ktorú súčasné vedenie mesta
zdedilo ako dlh, boli ku koncu roka 2012 záväzky na úrov-
ni 23,6 mil. eur. Dlh na jedného obyvateľa klesol zo 714 na
súčasných 426 eur.

Správu o hospodárení mesta
predložil poslancom 21. februá-
ra na riadnom zasadnutí mest-
ského parlamentu primátor Ri-
chard Rybníček. „Toto mestské 
zastupiteľstvo s vedením mesta
za dva roky urobilo jednu z naj-
väčších reforiem verejných fi nan-
cií na Slovensku, pretože znížiť 
dlh o viac ako 40 percent za dva
roky sa nepodarilo v tejto kraji-
ne nikomu. Tie výsledky sú ne-
spochybniteľné. A nie je to odkla-
danie dlhov, splácame všetko, čo
splácať máme a načas,“ povedal. “
V diskusii k hospodáreniu sa vy-
jadril nezávislý poslanec Ján
Babič. „Teraz hovoríme o tom,

akí sme úspešní, že sme tieto
dlhy dokázali eliminovať. Ale do
dnešného dňa nemáme nikoho,

kto tie dlhy spôsobil.“ Na jeho“
otázku zareagoval primátor,
ktorý prisľúbil, že na najbližšom
mestskom zastupiteľstve bude
poslancov informovať o tom,
v akom štádiu je vyšetrovanie
dvoch trestných oznámení, kto-
ré mesto podalo. (EV)

Mestskí poslanci sa v tomto 
roku stretli prvýkrát na ro-

kovaní 8. februára. Schválili
Koncepciu rozvoja práce s mlá-
dežou mesta Trenčín na roky 
2013 – 2020. Na základe roz-
hodnutia mestského zastupi-
teľstva sa nebudú rozširovať so-
bášne miesta o ďalšie možnosti. 
Okrem obradnej siene mestské-
ho úradu budú môcť Trenča-
nia uzavrieť manželský zväzok 
i naďalej v Delovej bašte, Bar-
borinom paláci a na hradnom
nádvorí Trenčianskeho hradu 
a tiež v priestoroch hotela Eli-
zabeth. Mestský parlament 
odobril výpožičku troch po-
zemkov na sídlisku Noviny pre 
spoločnosť HOSS CORP, a. s.
Trenčín za účelom vybudova-
nia a prevádzkovania športovo-
-relaxačného areálu, golfového
areálu a verejného parkoviska.
Predpokladaný rozsah investí-
cie je minimálne 1 milión eur,
pričom investícia do športovo-
-relaxačného areálu a verejné-
ho parkoviska bude vo výške
minimálne 100 tisíc eur.

Mladí fi lantropi Trenčian-
skej nadácie vyhlasujú už

deviatykrát grantové kolo. DAJ 
TO! je výzva pre originálne 
nápady mladých ľudí, nefor-
málnych skupín či zástupcov
mimovládiek vo veku od 15
do 30 rokov. O sumu 200 eur 
sa môžu uchádzať projekty za-
merané na oblasť voľného času 
detí a mládeže, kultúru, šport,
aktivity detí z detských do-
movov, ale aj nápady z oblasti 
ochrany životného prostredia.
Podmienkou je ich realizá-
cia v období od 1. 5. do 31. 7.
2013. Projekty prijímajú od 1.
marca 2013. Každý záujemca 
je povinný konzultovať svoj zá-
mer buď osobne v Trenčianskej
nadácii, alebo mailom: fi lan-
tropitnn@gmail.com, prípad-
ne telefonicky (032/744 55 00)

V roku 2012 bolo v centrál-
nej evidencii na útvare

hlavného kontrolóra zaevi-
dovaných 18 sťažností a štyri 
petície. V porovnaní s rokom
2011 bolo sťažností o jedenásť 
menej a petícií o osem menej.
Informovala o tom na zasad-
nutí mestského parlamentu
(21. 2.) hlavná kontrolórka 
mesta Libuša Zigová. Nále-
žitosti sťažnosti alebo petície
v zmysle právnych predpisov
nespĺňalo 21 podnetov a žia-
dostí. Počas minulého roka
zaevidovali na útvare aj 17
telefonických žiadostí, osobne
navštívilo útvar hlavného kon-
trolóra 22 občanov. (EV)

  STRUČNE

Most bude hotový do 31. marca 2015
Výstavba mosta v Trenčíne pokračuje. Podľa zhotoviteľa
by mala byť ukončená do dvoch rokov.

Koncom minulého a začiat-
kom tohto roka pokračovali
práce na kanalizačnom zbera-
či, úprave prívodnej stoky a na
spodnej stavbe mosta, kde bola
zabetónovaná opora a dva pi-
liere. „V súčasnosti zhotoviteľ 
robí na základoch ďalších pilie-
rov, kde dával podkladný betón.
Intenzívne pokračuje v projekč-
ných prácach, ktoré by mali byť 

ukončené do konca marca toh-
to roka,“ informovala Alena“
Vaškaninová Buchláková z Mi-
nisterstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR.
 V prvej polovici marca by 
malo dôjsť k zmene dopravy,
konkrétne k uzávierke časti Zla-
tovskej ulice. Zhotoviteľ potom
ihneď začne s búracími prácami
na hlavnej trase. Naďalej však

bude pokračovať na preložkách
inžinierskych sietí a kanalizá-
cie. V marci začne aj s prácami
na oporných múroch.
 Už dnes je však isté, že pô-
vodný termín dostavby mos-
ta (október 2014) sa posúva.
„Zhotoviteľ predložil nový har-
monogram prác a dodatok č. 1
k zmluve o dielo, v ktorom pred-
pokladaný termín ukončenia
stavby je 31. 3. 2015,“ uviedla A.“
Vaškaninová Buchláková.
 (ES)

Deň otvorených 
dverí u primátora

Januárový deň otvorených dverí u primátora mesta Richarda Rybníčka
využili na svoju návštevu takmer tri desiatky Trenčanov. Najbližší deň
otvorených dverí u primátora mesta bude v pondelok 18. marca v čase od 
14. do 18. hodiny.
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V priemyselnom parku pribudne investor
Trenčianska spoločnosť PrintAlliance AM, s. r. o. chce
na území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici na jar 
začať stavbu výrobnej haly. Tlačiť v nej katalógy, časo-
pisy, knižky a manuály pre automobilový priemysel má 
v pláne už od jesene.

Spoločnosť požiadala mesto
o odkúpenie pozemku o výmere
8009 metrov štvorcových. Z dô-
vodu rastu fi rmy potrebuje nové
priestory. V súčasnosti má 15
zamestnancov a plánuje prijať 
ďalších päť. Mestské zastupiteľ-
stvo predaj pozemku schválilo
21. februára za kúpnu cenu 30
eur za meter štvorcový. „Je to re-
álna trhová cena priemyselných
parkov na Slovensku, potvrdená
spoločnosťou SARIO,“ povedal “
primátor mesta Richard Rybní-
ček. „Sme vo veľkej konkurencii 
iných miest, veľmi veľa priemysel-
ných parkov v našom regióne ešte 

nie je obsadených. Čistý príjem
z tejto dohodnutej sumy do mes-
ta Trenčín bude vo výške 240 270
eur, čo je nezanedbateľná čiast-
ka.“ Ako ďalej zdôraznil, zapĺ-“
ňať priemyselný park je jedna
z úloh, ktoré si spolu s poslan-
cami dali. Mesto rokuje s ďalší-
mi troma záujemcami o vstup
do priemyselného parku. Ide
o japonskú spoločnosť, vyrába-
júcu brzdové doštičky, belgic-
kého výrobcu skla na budovy 
a domy, tretím investorom je ne-
mecká fi rma, ktorá sa venuje au-
tomobilovému priemyslu. „Roz-
hodovanie týchto spoločností trvá

veľmi dlho, zvažujú každý cent,
pri investovaní v mestách a ob-
ciach zvažujú množstvo detailov.
Napríklad o Japoncov súťažíme 
s ďalšími štyrmi lokalitami nie-
len na Slovensku, ale aj v Poľsku.
Boj medzi mestami o každú in-
vestíciu je neúprosný, preto som

rád, že táto spoločnosť potvrdila
svoj záujem o vstup do priemy-
selného parku v Trenčíne aj tým,
že zložila preddavok vo výške 24
tisíc eur,“ povedal R. Rybníček. “
V súčasnosti je v priemyselnom
parku iba AU Optronics.
 TEXT (EV), FOTO (JČ)

Zhodnocovanie prostriedkov
spoločnosti AU podnecuje rast akcií 
s vyhliadkou dopytu po paneloch 
Zámer AU Optronics získať až 350 miliónov amerických 
dolárov na svojich podieloch v zahraničí spôsobil prudký
nárast ceny jej akcií. Signalizuje to, že silný dopyt po pa-
neloch s vysokým rozlíšením v tabletoch a televízoroch
vlieva nový život do stratového bohatstva tohto výrobcu.

TAIPEI. Akcie v taiwanskej spo-
ločnosti, ktorá je dodávateľom
panelov pre produkt iPad mini
od fi rmy Apple, zaznamenali
prudký nárast, ktorý 19. februá-
ra už druhý deň po sebe prekro-
čil 7%-ný denný limit. Sta-
lo sa to potom, čo spoločnosť 
oznámila svoje plány odpredať 
640 až 800 miliónov akcií ako
americké depozitné certifi káty 
(ADR).

„Pre AU je naliehavé 

a potrebné navýšiť prostriedky 
za účelom modernizácie tech-
nológií,“ povedal Oscar Chung, “
fi nančný riaditeľ Capital Secu-
rities Investment Trust v Tai-
pei, s ohľadom na narastajúci 
dopyt po paneloch s vysokým 
rozlíšením.

„Po dlhšom období je ten-
to rok konečne prvým rokom, 
kedy môžeme vidieť, ako sa prie-
pasť medzi dopytom a ponukou 
zmenšuje,“ dodal Chung, ktorý “

spravuje 372 miliónov americ-
kých dolárov a zhromažďuje ak-
cie AU za posledný mesiac. 
 Spoločnosť nezverejnila 
konkrétnu sumu, ktorú plánuje 
získať, ani to, ako využije získa-
né fi nancie. Oznámila len toľko, 
že zisky z predaja budú použi-
té na nákup surovín. Posledné 

ceny akcií spoločnosti nasved-
čujú, že spoločnosť takto môže 
získať až 350 miliónov americ-
kých dolárov.

Článok zverejnila spravodajská 
agentúra Retuers 19. februára. 
Mohla by to byť dobrá správa 
aj pre Trenčín. Zdroj: Yahoo!

  NAPÍSALI O AU OPTRONICS

Zimná údržba stála doteraz takmer 390 tisíc
Finančné náklady na zimnú údržbu mestských komuni-
kácií pre sezónu 2012/2013 k 26. 2. 2013 sú 386 772 eur.

 V programovom rozpoč-
te mesta na rok 2013 na bežnú
údržbu, stavebnú údržbu a zim-
nú údržbu má mesto schválenú
čiastku 650 tisíc eur. Doterajšie
náklady iba na zimnú údržbu
predstavujú čerpanie už na 60
percent. Táto zima spôsobila ná-
rast nákladov oproti minulému
roku o 157 320 eur.

 Zvýšené fi nančné náklady sa
dajú očakávať aj na očistenie po-
vrchov komunikácií od zimného
posypového materiálu, pričom
predpokladaná suma je 23 až 25
tisíc eur.
 Do konca tohto roka takto
mestu zostáva 157 318 eur na 10
mesiacov, čo predstavuje na me-
siac na bežnú údržbu (čistenie

a zametanie) aj na stavebnú
údržbu (oprava výtlkov a jám
po zime a opravy počas roka)
spolu asi 15 730 eur.
 Pritom na bežnú údržbu
za posledné roky mesto potrebo-
valo mesačne minimálne 12 až
13 tisíc eur a na stavebnú údržbu
približne 20 až 25 tisíc eur.
 Pre porovnanie výdavky 
na zimnú údržbu v predchádza-
júcich rokoch:
r. 2010/2011: 246 689,29 €
r. 2011/2012: 229 451,92 €
 TEXT (R), FOTO (JČ)

V trenčianskom závode AU Optronics sa dnes 
orientujú zatiaľ len na servis.
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Keď starí rodičia
potrebujú opateru
Pre väčšinu seniorov je optimálne zostať aj napriek 
hendikepom z vyššieho veku doma. Nie všetci sa však 
o svojich rodičov či prarodičov dokážu postarať sami.
Využiť môžu dennú, týždennú i celoročnú formu opatro-
vateľskej služby.

Sociálne služby mesta Tren-
čín poskytujú opatrovateľskú
činnosť vo svojom zariadení
na Piaristickej ulici na troch
oddeleniach – s nepretržitou
prevádzkou, pre denný a týž-
denný pobyt a pre celoročný po-
byt s opatrovateľskou službou.
Kým na umiestnenie na odde-
lení s nepretržitou prevádzkou
sa čaká v poradovníku, žiadosti
o denný alebo týždenný pobyt je
možné okamžite vyhovieť.

  AK OPATROVANIE 
V BYTE NIE JE MOŽNÉ

Oddelenie s nepretržitou
prevádzkou zabezpečuje 24 ho-
dinovú opatrovateľskú starost-
livosť starším a invalidným ob-
čanom, ktorí sú pri vykonávaní
bežných životných úkonov od-
kázaní na pomoc iných. „Jedi-
ným obmedzením je, že tu ne-
môžeme umiestniť občanov so
psychiatrickou diagnózou vyža-
dujúcou zvýšený dohľad,“ hovorí “
riaditeľ Sociálnych služieb mes-
ta Ladislav Pavlík. Oddelenie
má kapacitu 46 miest. Starost-
livosť zabezpečujú zdravotné
sestry, opatrovateľky a pomocný 
personál. Kapacita oddelenia je
momentálne naplnená. Umiest-
nenie sa robí na základe pora-
dovníka a žiadosti sú vybavova-
né priebežne.

Kapacitu 14 lôžok v dvoj-
lôžkových izbách so sociálnym
zariadením má oddelenie pre

denný a týždenný pobyt. „V den-
nom režime funguje oddelenie 
tak, že deti alebo iní príbuzní 
privezú klienta ráno a v ten istý
deň v poobedných hodinách ho
odvezú opäť domov,“ vysvetľuje “
L. Pavlík. V týždennom režime
sa o klienta postarajú v zariade-
ní 24 hodín denne od pondel-
ka do piatku a domov odchádza
na víkend. Táto forma opatrova-
teľskej služby je vhodná pre se-
niorov, ktorí sú do určitej miery 
sebestační. Všetkým klientom,
o ktorých sa nemôžu postarať 
ich rodinní príslušníci z dôvodu
zamestnanosti alebo počas do-
volenky, je zabezpečená strava
aj základná starostlivosť.

  ABY NEBOL ČAS 
NA NUDU

 Súčasťou starostlivosti
na tomto oddelení sú rôzne akti-
vity, ktoré zvyšujú v človeku po-
cit dôstojnosti a hrdosti, dáva-
jú jeho životu zmysel a význam.
„Okrem bežných činností sa pra-
covníčky oddelenia zameriavajú
napríklad na vychádzky po oko-
lí, ale najmä na spoločenské ak-
tivity – rozhovory, hry, počúvanie 
hudby, besiedky, kde vystupujú
folklórne a hudobné súbory, či 
deti zo škôlok,“ hovorí riaditeľ. “
Obľúbené sú aj rôzne intelek-
tuálne zamerané činnosti a tiež
aktivity zameraná na zachova-
nie, prípadne zlepšenie jemnej
a hrubej motoriky prstov a rúk.

Hoci toto oddelenie má kapaci-
tu 14 lôžok, priemerne býva ob-
sadených len 4 až 6 miest, takže
oddelenie dokáže okamžite vy-
hovieť žiadateľom.

  CELOROČNÝ POBYT

 Oddelenie celoročného po-
bytu s opatrovateľskou službou
má kapacitu 80 miest. Bývanie
poskytuje na dobu určitú mo-
bilným alebo čiastočne mobil-
ným starším občanom a imo-
bilným občanom odkázaným
pri vykonávaní bežných život-
ných úkonov na iných. Klienti
bývajú v jedno a dvojizbových
bunkách so sociálnym zaria-
dením, pričom každý užíva sa-
mostatnú izbu. Jej vybavenie
(nábytok a pod.) však Sociálne
služby mesta neposkytujú. Mo-
mentálne je na mužskom odde-
lení ubytovacia kapacita napl-
nená, na ženskom oddelení je
niekoľko voľných lôžok. 

Žiadosti na umiestnenie
klientov na jednotlivé odde-
lenia si záujemcovia môžu

vyzdvihnúť osobne na Piaristic-
kej ulici č. 42 v Sociálnych služ-
bách mesta Trenčín, m. r. o., 5.
posch. Mgr. Eva Bučková, tel.
0902 911 277, alebo stiahnuť 
z www.trencin.sk.
 Sociálne služby mesta Tren-
čín sú mestskou rozpočtovou or-
ganizáciou. Zriadené boli na po-
skytovanie sociálnej pomoci
obyvateľom mesta a komplexnej
starostlivosti o deti v detských
jasliach. Opatrovateľskú činnosť 
poskytujú jednak v zariadení
opatrovateľskej služby na Pia-
ristickej ulici č. 42, ale aj priamo
v byte občana formou terénnej
opatrovateľskej služby. (RED)

Krátko zo
zastupiteľstva
 Na podnet prokuratúry 
upravilo trenčianske mestské
zastupiteľstvo 21. februára
všeobecne záväzné nariade-
nie o podmienkach držania
psov. Najpodstatnejšou zme-
nou je, že mesto vymedzí a vi-
diteľne označí miesta, kde je
zakázaný voľný pohyb psov
alebo vstup so psom. Podľa
upraveného VZN priestup-
ky prejednáva nielen mest-
ská, ale štátna polícia a v tom
prípade sú výnosy z pokút
príjmom štátneho rozpočtu. 
 Poslanci schválili nariade-
nie o podmienkach zriaďovania
a prevádzkovania letných terás,
ktorým sa zefektívni systém ich
schvaľovania. Výška platieb
za letné terasy sa nemení.
 Mestské zastupiteľstvo
tiež schválilo Akčný plán prá-
ce s mládežou pre rok 2013
a Štatút fóra akčnej mládeže. 

Trenčín bude mať v septembri 445 prvákov
Zápisu sa v základných školách Mesta Trenčín zúčastni-
lo 514 šesťročných detí, z ktorých nastúpi v septembri
do prvých tried 445. 

Najviac detí – 104 zapísa-
li v najväčšej trenčianskej ZŠ,
Hodžova, kde otvoria až päť 
prváckych tried. Po nej nasledu-
jú ZŠ Dlhé Hony, Veľkomorav-
ská a L. Novomeského. Do prvej
triedy pre mimoriadne nadané
deti – projekt ERIN v ZŠ, Kub-
ranská pravdepodobne nastúpi
19 prváčikov. Predtým však mu-
sia absolvovať inteligenčné testy 

v Centre pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a pre-
vencie (CPPPP). Informovala
o tom Ľubica Kršáková z útvaru
školstva.
 Z trenčianskych základných
škôl v tomto školskom roku od-
chádza na stredoškolské štú-
diá 405 deviatakov, na ktorých
miesta nastúpia malí prváčiko-
via. Bude ich o 40 viac, čo teší

najmä riaditeľov škôl.
 O odklad školskej dochádz-
ky požiadalo 55 rodičov pred-
školákov. Spolu s deťmi ich čaká
ešte návšteva Centra pedagogic-
ko-psychologického poraden-
stva a prevencie, kde odborní
pracovníci posúdia prospešnosť 
odkladu pre ďalší vývin dieťaťa. 
 Zápis detí do prvej triedy 
sa v školách, ktorých zriaďova-
teľom je Mesto Trenčín, konal
od 15. januára do 6. februára.

 (RED)

FOTO (JČ)
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Dobrovoľníci môžu
po prvýkrát poukázať 
3 percentá z dane
Už ste niekomu darovali dve percentá zo svojich daní?
V Trenčíne sa o ne uchádza viac ako dvesto neziskových
organizácií.

Ľudia a fi rmy na Sloven-
sku môžu každoročne pou-
kázať určité percento zo svo-
jej zaplatenej dane z príjmov 
v prospech neziskových mimo-
vládnych organizácií na realizá-
ciu verejnoprospešných aktivít. 
Nejde o daň navyše. Ľudia a fi r-
my môžu rozhodnúť o tom, že 
časť už zaplatenej dane neskon-
čí v štátnom rozpočte, ale bude 
prevedená v prospech nezisko-
vých organizácií.

  VÝSLEDOK DARU
MÔŽE BYŤ VIDITEĽNÝ

Kultúrne stredisko na Juhu 
má vďaka dvom percentám 
napríklad vynovenú zrkadlo-
vú sálu. Upravili ju cez zimné 
prázdniny za peniaze, ktoré zís-
kalo občianske združenie KC 
Aktivity od darcov dvoch per-
cent z daní. „Jedným z projek-
tov, na ktorý využívame peniaze 

z prijatých dvoch percent z dane, 
je projekt Nie je nám to jedno. 
Projekt funguje už od roku 2010 
a venuje sa postupnej renová-
cii a skrášľovaniu priestorov 
Kultúrneho strediska na Juhu, 
ktoré patrí do majetku Mesta 
Trenčín. Tieto priestory má naše 
združenie v dočasnej výpožičke 
a naším zámerom je, aby pod 
našou správou prekvitali a aby 
sa v nich návštevníci dobre cíti-
li,“ povedala za OZ KC Aktivity “
Marta Rajnincová.
 Ak ľudia pracovali v roku 
2012 aspoň 40 hodín ako dobro-
voľník, majú možnosť venovať 
3 percentá z dane. Musia však 
o potvrdenie tejto práce požia-
dať organizáciu, pre ktorú pra-
covali ako dobrovoľník. Všetky 
potrebné informácie, tlačivá, 
dôležité termíny i zoznam po-
berateľov dvoch percent, ktorí 
pôsobia v meste Trenčín nájde-
te na www.rozhodni.sk. (EV)

Jarné upratovanie sa
v Trenčíne začne už čoskoro
Ako prvé začne upratovať sídlisko Juh. Keďže ďalšie
vydanie mesačníka INFO vyjde 5. apríla, prvý termín
z harmonogramu jarného upratovania v meste uverej-
ňujeme už teraz.

 Jarné upratovanie na území
mesta bude opäť prebiehať po-
čas sobotných dní v mesiacoch
apríl a máj. Začne sa sobotou 6.
apríla na sídlisku Juh.

SOBOTA – 6. 4. 2013
Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

– Východná (koniec ulice pri 
garážach) 

– M. Bela (oproti garážam 5370 –
3795)

– L. Novomeského (nad garážami 
vpravo – oproti 1/2695)

– Kyjevská (pred KS – Verejná 
knižnica M. Rešetku)

– Šmidkeho (roh uličiek – nádoba
na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– Lavičková (pri domove 
dôchodcov)

– Šafárikova (nad garážami roh –
nádoba na sklo č. 8108)

– Liptovská (pri trafostanici č.
68008)

– Gen. Svobodu (parkovisko
Južanka)

– J. Halašu (pri č. 2 – 12)

 Na každom stanovisku
budú pristavené dva veľkoob-
jemové kontajnery. Jeden vý-
hradne na odkladanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu

(konáre, odpad zo záhrad, tráv-
nikov a pod.), druhý bude slúžiť 
na odkladanie ostatného odpa-
du. Je nutné dodržiavať disciplí-
nu a využívať účel kontajnerov 
na to, na čo sú určené. 
 Do kontajnerov sa nesmie 
odkladať elektroodpad, vyra-
dené batérie a akumulátory, 
žiarivky, železný šrot a pneu-
matiky. Tento odpad je možné 
vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ 
odvoz zabezpečí Marius Peder-
sen, a. s. 

 PRÍSNE SA ZAKAZU-
JE vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta 166 eur.
 Na disciplinovanosť pri uk-
ladaní odpadu bude dohliadať 
Mestská polícia a pracovníci 
spoločnosti Marius Pedersen. 
Aj počas upratovania budú 
otvorené zberné dvory na Zla-
tovskej i na Soblahovskej uli-
ci. Organizované jarné upra-
tovanie sa v Trenčíne skončí 
sobotou 25. mája. Celý harmo-
nogram bude uverejnený v aprí-
lovom vydaní INFO. (R)

ZBER STARÝCH 

ELEKTROSPOTREBIČOV

V sobotu 16. 3. 2013 organizuje Mesto Trenčín

v spolupráci so Združením výrobcov elektro-

spotrebičov pre recykláciu odvoz starých 

elektrospotrebičov priamo z domácností.

Zber starých elektrospotrebičov je bezplatný.

Ako na to?

Môžete zatelefonovať na Mestský úrad Trenčín na tel. číslo
032/650 44 18 alebo poslať e-mail na cachova@trencin.sk. Je potreb-
né nahlásiť nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 

2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kon-

takt.

V  určený deň z  vašej adresy bude odobraný nahlásený elektroodpad. 
Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za 
bránou rodinného domu už o 9.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici.
Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup 
do týchto priestorov. Z časových a  logistických dôvodov nevynášame 
elektroodpad z bytov, pivníc a povál.

POZOR! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 13. 3. 2013 telefonicky 
počas úradných hodín mestského úradu alebo e-mailom kedykoľvek do 
tohto termínu.
Odvezieme veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory…), ako aj malé 
spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény…), ktoré nepatria do bežné-
ho kontajnera určeného na komunálny odpad.

Eurokomisia spustila novú informačnú sieť
Na Slovensku začala fungovať 

nová sieť informačných centier 
Europe Direct. Aj Trenčania tak 
budú mať k dispozícii informácie 
o záležitostiach EÚ vo všetkých 
jej úradných jazykoch.

V informačnom centre Euro-
pe Direct Trenčín môžu občania 
získať odpovede na otázky o poli-
tikách únie, praktické informácie, 
napríklad ako zabezpečiť uzna-
nie VŠ diplomu v zahraničí alebo 
ako podať sťažnosť v prípade ne-
bezpečných výrobkov, kontakt-
né údaje príslušných organizácií, 

ktoré by chceli osloviť či odporú-
čania pri uplatňovaní svojich práv 
v Európe. 
 V novej generácii siete Europe 
Direct, ktorá bude trvať od roku 
2013 až do roku 2017, pôsobí 12 
informačných centier. Tu je kon-
takt na kanceláriu EUROPE DI-
RECT Trenčín: Trenčiansky sa-
mosprávny kraj, K dolnej stanici 
7 282/20 A, 911 01 Trenčín, eu-
rope.direct@tsk.sk, www.euro-
pedirecttrencin.sk. Kontaktná 
osoba: Radka Halušicová, +421 
32 6555 407. (R)

FOTO: ARCHÍV KCA
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Zamerali sa na deti a mládež

 V siedmich krajských mes-
tách na Slovensku sa 11. febru-
ára konali propagačné aktivi-
ty zamerané najmä na častých
pôvodcov neoprávnených vo-
laní na tiesňové číslo 112. Sú-
časťou bohatého programu pre
deti a mládež v Trenčíne bola

ukážka simulovanej autonehody 
na Mierovom námestí. Na tren-
čianskom Európskom dni čís-
la 112 sa zúčastnil aj predseda
branno-bezpečnostného výboru
a poslanec NR SR Jaroslav Baš-
ka. Mesto Trenčín zastupoval vi-
ceprimátor Rastislav Kudla.

  AKO A KEDY 
VOLAŤ NA 112?

 Dôvod musí byť opodstatne-
ný. SOS číslo 112 voláme, ak je
ohrozený život, zdravie, maje-
tok, či životné prostredie. 

  ČO POVEDAŤ? 

 Operátora treba informovať,
čo presne sa stalo a aké sily, resp.
prostriedky majú byť vyslané.
Dôležité je presne uviesť, kde sa
udalosť stala a kto je v ohrození.
Môže ísť o osobu, ale aj o poško-
dený majetok, či životné prostre-
die. V telefonáte treba povedať aj
kedy sa udalosť stala a vždy po-
môže, ak operátor pozná aj ďal-
šie doplnkové informácie. Naprí-
klad kto volá, či je nablízku iná
dospelá osoba, na aké telefónne
číslo môže spätne zavolať...

  ČO SI PAMÄTAŤ?

 Bezplatné tiesňové číslo 112
sa nesmie zneužívať, lebo nie-
kto iný môže práve potrebovať 
pomoc.
 TEXT (EV), FOTO (JČ)

Mestská polícia skladala účty
Napriek tomu, že došlo za minulý rok k zníženiu počtu
mestských policajtov, ich výsledky sú oproti predchádza-
júcim rokom lepšie. Podľa slov náčelníka Stanislava Bera 
patrí trenčianska mestská polícia k najlepším v rámci
Slovenska.

 Kým v januári 2012 pracova-
lo v mestskej polícii celkom 42
príslušníkov, v decembri ich už
bolo o dvoch menej. Jeden odi-
šiel pracovať do súkromnej sféry,
druhý nastúpil k štátnej polícii.
Záujem o prácu v mestskej polí-
cii však trvá. Ku koncu roka evi-
dovali 54 žiadostí.
 V uplynulom roku zazna-
menali mestskí policajti 5245
denných udalostí, čo je v pre-
počte na deň 14 hlásení na číslo
159. Z nich bolo riešených 3471
priestupkov. Vyplýva to zo správy 
o činnosti Mestskej polície v Tren-
číne a o stave verejného poriadku
v meste Trenčín za rok 2012.
 Príslušníci mestskej polície
sa okrem odhaľovania priestup-
kov zameriavali aj na zisťovanie
nedostatkov, ktoré môžu ovplyv-
niť bezpečnosť obyvateľov mesta
(chýbajúce poklopy kanalizácie,
nefunkčné verejné osvetlenie,
chýbajúce alebo poškodené do-
pravné značky, poškodené ko-
munikácie a pod.). Celkovo kom-
petentným orgánom postúpili

205 takýchto podnetov. 
 V rámci hliadkovej činnos-
ti mestská polícia zabezpečila
aj doručenie 369 súdnych a exe-
kučných zásielok. 
 K hlavným aktivitám na úse-
ku prevencie kriminality patrí
prednášková činnosť v mater-
ských, základných a stredných
školách a v kluboch seniorov.
V minulom roku to bolo celkom
127 prednášok.
 Pomocou kamerového mo-
nitorovacieho systému bolo zis-
tených 1433 podnetov na rieše-
nie. Prevažne išlo o priestupky,
za pomoci kamier doriešili 1232
porušení. Pre potreby orgánov
činných v trestnom konaní odo-
vzdali 26 záznamov (lúpežné
prepadnutia, majetková krimi-
nalita a pod.).
 Mestská polícia v minulom
roku spolupracovala so štátnou
políciou v 23 prípadoch. Policajti
v 17 prípadoch poskytli prvú po-
moc a privolali sanitku k chorým
alebo zraneným osobám, počas
služby našli a odovzdali rodičom

štyri stratené deti, v 152 prípa-
doch našli a odovzdali majiteľom
doklady a iné cennosti. Skontro-
lovali 451 majiteľov psov, v 177
prípadoch riešili porušenie na-
riadenia o podmienkach držania
psov v meste a odchytili 183 psov.
V prevádzkach vykonali 1817
kontrol zameraných na dodržia-
vanie zatváracích hodín, pričom
porušenie zistili v 47 prípadoch.
 Na pokutách vybrali 77 228
eur. Zistili 11 629 priestupkov,
z ktorých v blokovom konaní
riešili 5830. Najväčšiu časť tvo-
rili dopravné priestupky. V roku
2012 bolo podaných na činnosť 
mestskej polície 9 sťažností,
opodstatnená nebola ani jedna
z nich.
 Správu o činnosti mestskej
polície za rok 2012 predniesol

poslancom na zasadnutí mest-
ského parlamentu 21. februára
jej náčelník Stanislav Bero.
 TEXT (EV), FOTO (SO)

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI
JUH mal zasadnutie 4. feb-
ruára. Poslanci na ňom pri-
pomenuli žiadosť obyvateľov
Šafárikovej ulice riešiť zde-
vastované parkovacie plochy 
a posuv múru nad garážami,
ďalej žiadali o prípravu kol-
mého parkovania na Halalov-
ke a realizáciu vodorovného
dopravného značenia par-
kovania na Východnej ulici.
Odporučili zámenu pozem-
kov medzi mestom Trenčín
a spoločnosťou ZINO, ktorej
zámerom je pri oddychovej
zóne Halalovka postaviť via-
cúčelovú športovú halu.

Zasadnutie VÝBORU MEST-
SKEJ ČASTI STRED sa ko-
nalo 18. februára. Poslanci
na ňom prerokovali žiadosť 
stavebného útvaru o vyjadre-
nie k zriadeniu letných terás
a odporučili vyhovieť všet-
kým žiadateľom okrem jed-
ného, ktorý sústavne neplní
podmienky prenájmu verej-
ného priestranstva. Obyva-
telia Horného Šianca sa
sťažovali na blokovanie kon-
tajnerov na odpad parku-
júcimi autami, obyvatelia
Hviezdoslavovej ul. na van-
dalizmus a výtržnosti v prie-
chode z Hviezdoslavovej ul.
k ČSOB. Obyvatelia Jilemnic-
kého ulice žiadali urýchlenú
opravu zničenej komunikácie
a sťažovali sa na hlučnosť fi r-
my UNIKOM. 

VMČ SEVER a VMČ ZÁPAD
mali zasadnutie 13. februá-
ra. Zápisnice z ich rokova-
ní neboli do našej uzávierky 
zverejnené.

  ZO ZÁPISNÍC VMČ

  POZÝVAME VÁS NA ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 18. 3. 2013 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 27. 3. 2013 o 16.00 v ZŠ Veľkomoravská

VMČ Juh 4. 3. 2013 o 18.00 v KC Aktivity

VMČ Sever 13. 3. 2013 o 16.00 v Centre seniorov Sihoť
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Najlepšia pôrodnica je v Trenčíne
V projekte Sprievodca pôrodnicami 2012 bola najúspeš-
nejšou trenčianska pôrodnica. V celkovom hodnotení 
služieb, kvality zdravotníckej starostlivosti a spokojnosti
mamičiek preskočila aj renomované súkromné pôrodni-
ce. Dobrý dôvod na rozhovor s prednostom Gynekologic-
ko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín Petrom Kaščákom.

  Ako vnímate takýto 
úspech?
 I keď presne merať poradie
v zdravotníckej starostlivosti ni-
kdy a nikde nie je možné, kaž-
dé ocenenie poteší a povzbudí
do ďalšej práce celý kolektív. Vní-
mam toto ocenenie ako potvrde-
nie toho, že cesta, na ktorú sme
sa u nás na klinike pred časom
vybrali, je správna. Vnímanie pa-
cienta, pokroku medicíny, kva-
litného zázemia a profesionálnej
úrovne musí byť v zhode v pro-
spech starostlivosti o ženu a die-
ťa. O to sa každý deň snažíme.

  Čo je najdôležitejšie z hľa-
diska prostredia, služieb
a vôbec fungovania pôrodnice?
 Najdôležitejšia je bezpečnosť,
zodpovednosť a dôvera. Každý 
tieto pojmy vníma inak. Rodič-
ka a jej rodina vnímajú správanie
personálu, vybavenie pôrodnice,
prostredie, ktoré rodičku obklo-
puje. Pôrodná sála by nemala vy-
zerať ako operačná sála. Malo by 
sa minimalizovať vnímanie ne-
mocnice a naopak, vytvárať pocit
„domáceho“ prostredia. Profesi-“
onál tieto pojmy vníma ako ne-
pretržité zabezpečenie dostup-
nosti kvalitného pôrodníckeho,
neonatologického a anestezio-
logického tímu. Súčasne musí
mať dostupnosť ostatných medi-
cínskych odborov, laboratórne-
ho zázemia a transfúznej služby.
V prípade komplikácií musí mať 
k dispozícii najnovšie prístrojové

a technické zázemie a „domáce“
prostredie nemocnice sa musí
okamžite zmeniť na špičkovú
nemocnicu. Treba si však uve-
domiť, že pri dnešnej fi nančnej
náročnosti toto nie je možné za-
bezpečiť v príliš hustej sieti pô-
rodníc, ktorú dnes na Slovensku
máme. 

  Aké služby pre rodičky 
ponúkate?
 V prvom rade tvrdím, že sa
v našej nemocnici snažíme robiť 
dobrú medicínu. Snažíme sa, aby 
sa rodička cítila bezpečne. Pri fy-
ziologickom pôrode vychádza-

me ženám v ústrety prakticky pri
všetkých požiadavkách na sprí-
jemnenie pôrodu. Dnes je mo-
derné prinášať do pôrodnice tzv.
pôrodné plány. Pri normálnom
priebehu pôrodu s tým nemáme
žiadny problém. Rodičku môže
sprevádzať blízka osoba, nielen
manžel. Ponúkame všetky druhy 
pôrodníckej analgézy, na odde-
lení šestonedelia nadštandard-
né izby. Za najdôležitejšie však
nepovažujem nadštandard, ale
kvalitný štandard pre každú ro-
dičku. Je mi však jasné, že pri
najväčšej snahe nevyhovieme
predstavám každej rodičky, lebo
tie sú dnes natoľko rozmanité,
ako nikdy v minulosti. Som však
presvedčený, že tých spokojných
je podstatne viac ako nespokoj-
ných. A snažíme sa, aby tých
spokojných naďalej pribúdalo
a aby nás nespokojní inšpirovali

k zlepšeniu našej práce. Je ko-
rektné, keď to povedia personálu,
lebo len tak sa môžeme zlepšiť.

  Mimochodom, koľko detí sa 
u vás narodilo v minulom roku?
 V roku 2012 bolo na našej kli-
nike 1595 pôrodov a narodilo sa
1626 detí. K dnešnému dňu (25.
2.) v tomto roku sme mali už 256
pôrodov. 

  Má vaša klinika nejakú
fi lozofi u, ktorou sa každý deň
riadite?
 Na klinike by mali robiť pra-
covití, zodpovední a lojálni ľu-
dia – ošetrovatelia, zdravotnícki
asistenti, zdravotné sestry i leká-
ri. Musia mať radi vlastné odde-
lenie, musia mu veriť a musia mať 
radi medicínu. Musíme si takisto
uvedomiť, že nám často prinesie
sklamania a neúspechy. Nieke-
dy z pohľadu poznania výsled-
ku i sporné rozhodnutia. Preto
je treba byť vždy pokorný. Príliš
veľké ego a sebavedomie kazia
výsledky. Treba ostať ľudský, mať 
nadšenie mladého lekára a pripá-
jať skúsenosti a rozvahu starších.
Vzdelávať sa, udržiavať krok s vý-
vojom medicíny v zmysle českého
„kdo chvíli stál, stojí opodál.“

  Je niečo, čo by posunulo
vašu kliniku ešte ďalej?
 Každý profesionál a vedúci
tímu by mal poznať silné i slabé
stránky svojej práce. Nemôžem
byť nikdy úplne spokojný. Vývoj
sa nedá zastaviť a ja dnes takisto
viem, ako veľa by sa dalo na našej
klinike zmeniť a zlepšiť. Na tren-
čiansku gynekológiu a pôrod-
nicu myslím denne. Celý kolek-
tív má snahu o zlepšenie, často
o pokroku hovoríme. Verím, že
sa nám bude dariť zlepšiť našu
prácu v prospech zdravia žien
a detí v našom regióne.  (ES)

Trenčín Zdravým 
mesto roka 2012

V rámci iniciatívy pre
zdravšie Slovensko zdravotnej 
poisťovne Union sa v minulom
roku konali preventívne zdra-
votnícke merania v 14 mestách
na Slovensku. Víťazom súťaže
Zdravé mesto roka 2012 sa sta-
lo mesto Trenčín. 

Krasokorčuliarky 
v prvej desiatke

V konkurencii takmer 150 ta-
lentovaných krasokorčuliarov sa
na pretekoch Slovenského pohá-
ra pod názvom Veľká cena Tren-
čína (2. – 3. 2.) všetky Trenčianky 
umiestnili vo svojich kategóriách
v prvej desiatke. Prvenstvo si vy-
korčuľovala juniorka Bronislava
Dobiášová, v kategórii Mladšie 
nádeje zvíťazila Petra Rešetko-
vá. Medzi najmladšími Hviezdič-
kami sa najlepšie darilo druhej 
Máši Moškovej. Bronislava Do-
biášová sa nominovala na XI.
Zimný európsky olympijský fes-
tival mládeže do rumunského
Brašova, kde v polovici februára
skončila na 16. mieste.

Trénerom roka 
2012 je kormidelník 
AS Trenčín

Slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov dvadsiateho ročníka an-
kety Slovenského futbalového
zväzu a denníka Pravda sa usku-
točnilo 4. februára v Trnave. Naj-
lepším trénerom za uplynulý rok 
sa stal Adrián Guľa z AS Trenčín.
Len o dva body preskočil Ivana
Galáda, ktorý SR 21 doviedol mi-
nulý rok až do baráže ME 2013.

Trenčania úspešní 
v podávaní piva

Vedomostný test, čapovanie
svetlého a rezaného piva boli tri
disciplíny súťaže Trenčiansky 
pivný somelier, v ktorej si 14. feb-
ruára zmerali svoje schopnosti
a talent stredoškoláci z Trenčína,
Liptovského Mikuláša, Kežmar-
ku a českého Přerova. Medziná-
rodnú súťaž gastronomických
škôl usporiadala trenčianska 
Stredná odborná škola služieb
a obchodu. Prvenstvo získal Fi-
lip Porubčan z Trenčína, ktorý 
získal najviac bodov za svoje ve-
domosti. Druhú priečku obsa-
dil ďalší domáci súťažiaci Dušan 
Haško. Tomu sa zase najlepšie
darilo v čapovaní svetlého piva.
Tretia skončila Anna Funketová 
z Kežmarku. Blahoželáme! (EV)

„Pôrodná sála by nemala vyzerať ako operačná sála.“
FOTO (JČ)

„Na trenčiansku gy-
nekológiu a pôrodnicu 
myslím denne,“ hovorí 
prednosta kliniky Peter 
Kaščák. FOTO (JČ)
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Pre vás pripravilo

Veľkonočný 
jarmok
25. – 28. 3. 2013 
Mierové námestie
Tradičné ľudovo-umelecké výrobky – maľované 
vajíčka, píšťalky, korbáče, medovina a medovníky, 
drevené, textilné a ďalšie dekorácie so symbolikou 
Veľkej noci a jari.

Fotky Trenčana,
ktoré upútali svet
Jeho „Veľká noc v Trenčianskej Teplej“ sa dostala 
na stránky francúzskeho denníka Le Figaro a slovenský 
Batman z Dunajskej Stredy až do amerického časopisu 
Time. Fotograf Radovan Stoklasa vystavuje v Trenčíne.

Nosnou fotografi ou výsta-
vy, ktorá je od 1. marca v Mest-
skej veži a zároveň v Mestskej
klubovni na Mierovom námes-
tí, je slovenský Batman. „Bol to 
najsilnejší motív, ktorý som fotil 
minulý rok a vo svete mal naj-
väčší úspech,“ hovorí fotograf,“
ktorý týmto vysvetľuje, prečo sa
výstava volá BATMAN A INÍ.
Každá jeho fotografi a má svoj
príbeh. Pre návštevníka výsta-
vy by teda bolo ideálne, keby 
si ju mohol prezrieť v sprievo-
de autora, ktorý o svojich zážit-
koch rozpráva veľmi zaujímavo.
Sám má najradšej fotografi e,
ktoré „nezomrú“ po 24 hodi-“
nách. „Spravodajská fotografi a
je o tom, čo sa dnes stalo, zajtra
je to možno v novinách a potom je 
životnosť tej fotky skoro žiadna,
iba archívna,“ hovorí Radovan“

Stoklasa a pokračuje rozpráva-
ním o jednej zo svojich fotogra-
fi í, ktorá okrem spravodajskej
splnila ešte jednu úlohu. „Istý 
Trenčan, ktorý tu chodil na gym-
názium s mojím otcom, emigro-
val v 1968 a spolužiakom sa už 
neozval. V Nemecku čítal švaj-
čiarske noviny, kde bola moja fo-
tografi a z volieb do Európskeho
parlamentu, bolo to tuším z Ly-
sej pod Makytou. Radovan Stok-
lasa sa volá aj môj otec a tak za-
čal pátrať, dostal sa na môj mail,
napísal, nakoniec prišiel na náv-
števu Trenčína a stretol sa s mo-
jím otcom. On potom na stretnutí 
mohol spolužiakom po štyridsia-
tich rokoch odovzdať prvé infor-
mácie o tom, že žije.“ Radovan“
Stoklasa sa profesionálne venu-
je spravodajskej fotografi i a so-
ciálnemu dokumentu od roku

1999. Pre Tlačovú agentúru Slo-
venskej republiky (TASR) ma-
puje dianie v Trenčianskom kraji
od roku 2001. Vďaka spolupráci
s celosvetovou spravodajskou
agentúrou Reuters sa o udalos-
tiach na Slovensku dozvedajú
čitatelia rôznych svetových pe-
riodík. Jeho fotografi cké repor-
táže vydali International Herald
Tribune, The New York Times
či South China Morning Post.
V Trenčíne sa v minulosti pred-
stavil samostatnými autorský-
mi výstavami Rok v obrazoch

(2002), Atény (2004), Mexi-
ko (2008), a Sám na javisku
(2012). Vystavoval na viace-
rých kolektívnych a autorských
výstavách doma a v zahraničí.
V roku 2012 získal Novinársku
cenu za najlepšiu fotografi ckú
aktualitu. Výstava BATMAN
A INÍ obsahuje spravodajské fo-
tografi e z obdobia posledných
piatich rokov. Niektoré sú dopl-
nené výstrižkami zo svetových
médií. V Mestskej veži a klubov-
ni ju návštevníci nájdu do konca
marca. (EV), FOTO (RS)

Tancovali s Adelou a Petrom
V ZŠ Na dolinách mali neobyčajnú hodinu tanca. Základ-
né kroky čača ich učili Peter Modrovský, Adela Banášová 
a reprezentanti SR v spoločenských tancoch.

 Držitelia majstrovských ti-
tulov Tomáš Uváček s Marti-
nou Rajterovou (známi zo súťa-
že Let´s Dance) a Dominik Cipár
s Patríciou Martinovičovou pred-
viedli žiakom školy ukážky štan-
dardných a latinsko-amerických
tancov. Potom všetkých prítom-
ných pozvali na parket telocvič-
ne, aby sa spolu naučili základné
kroky tanca čača. „Pevne verím,
že spolupráca so školou bude ďalej 
pokračovať,“ povedal Peter Mod-“
rovský. „Času bolo málo, a tak 
sme nemohli všetko zvládnuť, ale 
ako ja hovorím, je jedno, či pravá

alebo ľavá noha, hlavný je úsmev.“
 Základná škola Na dolinách
sa takto naštartovala do nové-
ho ročníka súťaže School Dan-
ce pre základné a stredné školy.
Ako povedala riaditeľka školy 
Anna Plachká, hodlajú sa do nej
zapojiť. „Tí najlepší budú vystu-
povať v národnom divadle, tak 
sa budeme snažiť, aby sme za-
bodovali. Máme v škole dva zá-
ujmové krúžky – moderné tance 
a folklórny krúžok a kolegyne už 
premýšľajú, ako to skĺbia. Som
zvedavá, aké budú kreatívne a čo
vymyslia.“ (EV), FOTO (JČ)
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Hľadajú domov
V trenčianskej karantén-
nej stanici sú opäť noví 
obyvatelia. Ak si plánu-
jete zadovážiť psieho
spoločníka, možno vás
oslovia práve tieto psíky 
bez domova.

 Laci je približne trojročný 
kríženec, ktorého majiteľka leží
v nemocnici s vážnym ochore-
ním, takže sa o neho nemôže
ďalej starať a nikoho iného z ro-
diny nemá. Vhodný je do bytu
i na dvor, k deťom i k starším
ľuďom. Má prítulnú a hravú
povahu.

 Fenku Elzu našli 10. febru-
ára na Ulici 28. októbra. Mala
na sebe čierny kožený obojok.
Nebola zanedbaná ani špina-
vá, voňala po šampóne a bola aj
dobre živená. Určite sa len zatú-
lala. Je to asi štvormesačný krí-
ženec hravej až roztopašnej po-
vahy, učenlivá a prítulná, vhodná
do bytu i na dvor, k deťom i k star-
ším ľuďom.

Sany je asi ročná bledo-y
hnedá fenka kríženca, vzras-
tom približne po kolená. Vyzna-
čuje sa priateľskou a prítulnou
povahou. Vhodná je do bytu
k deťom i k starším ľuďom.

 V prípade záujmu možno
stanicu navštíviť osobne ale-
bo využiť telefonické kontakty 
0915 785 007, 0903 785 007.
Ľudia, ktorí si osvoja psíka
z karanténnej stanice, budú
oslobodení od dane za psa.

Poznáte svojho policajta?
 Mesto Trenčín je pre potre-
by mestskej polície (MsP) roz-
delené do troch obvodov a 28
okrskov. Každý okrsok je pride-
lený konkrétnemu príslušníkovi
MsP, ktorý má zaň určitú zodpo-
vednosť, napr. za čistotu a po-
riadok, mapovanie neprispôso-
bivých občanov, preverovanie

pripomienok poslancov a obča-
nov. Niektorí policajti majú pri-
delené dva okrsky. Kontaktné
údaje aj s fotografi ami jednot-
livých okrskárov sú zverejnené
na webstránke mesta. Pre zlep-
šenie informovanosti občanov
ich postupne uverejňuje aj me-
sačník INFO. V predstavovaní

pokračujeme obvodom s číslom
1, do ktorého patria Centrum
mesta, Dolné mesto, Sihoť,
Opatová, Kubrá a Kubrica.

Samostaný 
inšpektor 
Karol 
Olešák mák
na starosti 
okrsok č. 6. 
Patria 
do neho 
ulice a časti 

mesta: M. Rázusa, Hodžova,
Nábrežná, Kpt. Nálepku, 
Švermova, Hurbanova, 

p p

Gen. Goliana, Vodárenská, 17.
novembra, Holubyho ná-
mestie, Gen. Viesta, Jiráskova.
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Samostatný
inšpektor 
Ľuboš Kosec
má na sta-
rosti dva 
okrsky. 
Do okrsku č.
7 patria tieto 
ulice a časti 

mesta: Považská, Hodžova,
Šoltésovej, Osvienčimská, 
Gagarinova, M. Turkovej.
Do okrsku č. 8: Považská,
Žilinská, Brigádnická, Pri 
Tepličke, Pod Skalkou, Jasná,
Tichá ulička, Opatovská cesta,
Clementisova, Kraskova, 
Pádivého, Sibírska, Armádna,
Pod čerešňami, Odbojárov.
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Mobil: 0902 911 027 
E-mail: msp@trencin.sk

Samostatný 
inšpektor 
Tomáš 
Omachel má 
na starosti 
okrsok č. 5. 
Patria 
do neho 
ulice a časti 

mesta: Gen. M. R. Štefánika,
Kukučínova, Železničná,
Kragujevackých hrdinov, Park 
M. R. Štefánika, Sadová.

g j ýj
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Mobil: 0902 911 027
E-mail: msp@trencin.sk

Aikidáci z celého Slovenska v Trenčíne
Jeden z najlepších učiteľov aikido na Slovensku Martin
Mlynár viedol 2. februára v Trenčíne seminár, na kon-
ci ktorého sa uskutočnili skúšky technickej vyspelosti 
na žiacke stupne kyu. Všetci kandidáti uspeli. 

 Aikidáci z celého Slovenska
sa pod vedením Martina Mlynára
na seminári učili základné prin-
cípy rozvoja pohybu techník, ale
i prácu so zbraňami. Učiteľ, ktorý 
sa aikido venuje viac ako 20 rokov,
bol spokojný. „Prišli žiaci nielen
z našej organizácie, ale aj z ostat-
ných, čo ma milo potešilo a utvrdilo
v mojej práci rozvíjať aikido cestou,
ktorou som sa vybral.“
 Tréningy vedie pravidelne
v Žiline, v Púchove aj v Trenčíne.

Hlavnou fi lozofi ou aikido je pod-
ľa neho riešenie konfl iktu tak,
aby nikto nezvíťazil ani nebol po-
razený. „Aikido môžu cvičiť všet-
ci. Nie je obmedzené vekom ani 
pohlavím,“ povedal M. Mlynár. “
„V Trenčíne ho rozvíjame už u tých
najmenších. Deti získavajú obrat-
nosť, koordináciu pohybov, učia
sa základné techniky a pády. Naj-
mladší člen, ktorý u nás cvičí, má 5 
rokov.“ Prezident Slovenskej spo-“
ločnosti priateľov aikido a hlavný 

tréner klubu Honkadori Aikido
Dojo Martin Mlynár je držiteľom
5. danu Aikikai. Do Trenčína cho-
dí pravidelne, má tu aj svoj klub
a zastúpenie pod vedením Tomá-
ša Šveca, držiteľa 3. danu Aikikai.
 (RED), FOTO (TŠ)

Psíčkari a priatelia zvierat založili združenie
Jeho cieľom bude podporovať chov domácich zvierat 
a spoločenských plemien psov a prispievať k prekonáva-
niu sociálnych, informačných a komunikačných bariér 
medzi ľuďmi.

 Na ustanovujúcom valnom
zhromaždení Občianskeho zdru-
ženia priateľov zvierat a prírody 
19. februára vypísalo prihlášku
do združenia 22 občanov. „Hlav-
nou úlohou združenia je aktívna
osveta o chove domácich zvierat,
ako aj spolunažívanie s ostatný-
mi spoluobčanmi,“ povedal pod-“
predseda združenia Ľubomír

Brezovský. Občianske združe-
nie chce spolupracovať so ško-
lami a v rámci výučby prírodopi-
su oboznamovať deti s povahou
a poslaním chovu psov a ostat-
ných domácich zvierat. K činnos-
ti združenia budú patriť odborné
prednášky, zastupovanie záuj-
mov chovateľov domácich zvie-
rat na verejnosti, poradenstvo vo

sfére legislatívy. Združenie chys-
tá kultúrno-spoločenské akcie
a turistické aktivity. Dôležitou
sférou členov združenia bude po-
moc a ochrana nájdených zvierat
a spolupráca s ostatnými zdru-
ženiami poskytujúcimi pomoc
nájdeným a týraným zvieratám.
Podporia žiadosť o vyhradenie
priestoru pre cintorín domácich
zvierat v katastrálnom území
mesta Trenčín. O svojej činnosti
bude združenie informovať verej-
nosť prostredníctvom svojej web-
stránky.  (ABI)
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Balzam pre dušu a telo v dnešných chladných dňoch
Kto by nebol unavený alebo dokonca vyčerpaný z dlhej zimy.
Ideálnym riešením sa ponúka masáž lávovými kameňmi.
Egyptský masér z Hotela Elizabeth Ahmed Yousry je skutočným 
odborníkom, ktorý sa na tento druh masáže špecializuje už viac
ako 10 rokov.

Ako vlastne tieto magické kamene pôsobia?
Lávové kamene majú silnú energetickú vibráciu, výborne 
akumulujú teplo a dochádza tak k regenerácii tkanív. Masáž 
lávovými kameňmi zbavuje chrbát a kĺbov bolestí. Vyrovnávajú 

gg

energiu v tele, prehrievajú ho a tým napomáhajú detoxikácii 
organizmu. Teplom, ktoré uvoľňujú, pomáhajú odstraňovať 
bloky na meridiánoch – energetických cestách – a energia je tak 
dokonale rozprúdená. Odplaví z Vás stres, pozitívne pôsobí na
krvný obeh, posilňuje imunitu, zmierňuje bolesť, svalové kŕče a 
celkovo zlepší pohyblivosť tela.
Nechajte sa rozmaznávať, alebo urobte radosť svojím blízkym. 
Je najvyšší čas naštartovať Váš organizmus a dobiť chýbajúcu
energiu.

Hotel Elizabeth****

(bývalý hotel Tatra)

Rezervácie na tel.: +421 32 6506 111

Masáž lávovými kameňmi 
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
  Chcem sa spýtať na nad-

rozmerný odpad. V harmo-
nograme sa nepíše o Juhu III. 
Môžem sa spoľahnúť, že mi 
párny štvrtok odpad odveziete 
z Halalovky? 
 IVANA ĎURŽOVÁ
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný, životného prostredia, dopra-
vy a investícií:
 Každý párny týždeň vo štvr-
tok sa vykonáva zber nadroz-
merného odpadu na celom síd-
lisku Juh aj v časti Nad tehelňou.

  Potrebujem nejaké povole-
nie pri výmene starých okien 
za nové plastové?
 PETER K.
Beáta Bredschneiderová, útvar 
stavebný, životného prostredia,
dopravy a investícií:
 Opravy a výmeny okien sú
podľa stavebného zákona defi -
nované ako udržiavacie práce,
pri ktorých nie je potrebné ani
ohlásenie. Výmenu teda mô-
žete realizovať bez povolenia

stavebného úradu. V prípade, že
pri výmene zároveň meníte roz-
mery, tvar alebo členenie okien,
je potrebné výmenu vopred
ohlásiť stavebnému úradu. Tla-
čivo na ohlásenie udržiavacích
prác nájdete na stránke mesta
www.trencin.sk/20106, ohlá-
seniu podlieha aj výmena okien
na stavbe, ktorá je kultúrnou
pamiatkou.

  Bývame v mestskej časti 
Trenčína, kde nie sú vybudo-
vané chodníky. Tento priestor 
pred rodinným domom ľudia 
zatrávňujú a vysádzajú, čo 
vlastne prispieva k skrášleniu 
prostredia. Ako je to s par-
kovaním? Často na týchto 
plochách parkujú autá. Vodiči 
sa odvolávajú, že je to verejné 
priestranstvo.
 RODINA H.
Beáta Tichá, útvar stavebný, 
životného prostredia, dopravy 
a investícií:
 Podľa zákona o cestnej

premávke vodič nesmie poško-
dzovať životné prostredie, naj-
mä verejnú a cestnú zeleň. Vodič
nesmie zastaviť a stáť na cestnej
zeleni a inej verejne prístupnej
zeleni. A podľa zákona o pozem-
ných komunikáciách kto zničí,
poškodí alebo znečistí cestnú ze-
leň, dopúšťa sa priestupku. Do-
držiavanie kontroluje Mestská
polícia Trenčín, ktorú je mož-
né v prípade zistenia porušenia
kontaktovať na tel. č. 159.

  Ako a v akom rozsahu 
zabezpečuje mesto Trenčín 
rozlúčku so svojím zomrelým 
občanom. Čo minimálne orga-
nizuje – vykonáva ZPOZ?
 ALENA LACKOVÁ
Andrea Hniličková, útvar inter-
ných služieb:
 Ak majú pozostalí záu-
jem o občiansky pohreb, do-
stanú v pohrebnej službe
(na území mesta Trenčín sú
tri pohrebné služby) tlačivo,
ktoré slúži ako podklad pre

spracovanie smútočnej rozlúč-
ky. Smútočnú rozlúčku vyko-
návajú členovia ZPOZ: rétor,
recitátor a hudobníčka. Odme-
nu títo traja účinkujúci dostá-
vajú od Mesta Trenčín. Ostatné
pohrebné náklady si hradia po-
zostalí. Pochováva sa do zeme
alebo sa telo odvezie do krema-
tória podľa nariadenia lekára
alebo rozhodnutia pozostalých.
V prípade, že zomrelý nemá po-
zostalých, pochovanie je v kom-
petencii Útvaru sociálnych vecí
Mestského úradu Trenčín.

  Môžu mestskí policajti 
pokutovať na cestách TSK či 
SSC? MAJO
Petr Vojtěch, mestská polícia:
 Ak sa cesta TSK alebo SSC
nachádza v katastrálnom území
mesta, môžu mestskí policajti aj
na týchto cestách vykonávať do-
zor nad bezpečnosťou a plynu-
losťou cestnej premávky podľa
zákona o obecnej polícii. 
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  KINO

CINEMAX
ZOC MAX, Ul. gen. M. R. Štefánika 426, 
032/741 92 40, www.cine-max.sk

Od 7. 3. | Cesta do krajiny OZ
Nápaditý príbeh privádza na scénu 
Oscara, druhoradého cirkusového mága
s pochybnou morálkou, ktorý sa dostáva
z prašného Kansasu do živelnej krajiny Oz.

Od 7. 3. | Láska všetkými 
desiatimi
Jar 1958, Francúzsko. 21 ročná Rose žije 
so svojím otcom. Je zasnúbená so synom 
miestneho automechanika. No napriek 
tomu odíde do Lisieux v Normandii, kde
podstúpi prijímací pohovor na miesto sek-
retárky v poisťovacej spoločnosti.

Od 14. 3. | Na šrot
Jeff  má práve 21 a plnoletosť sa musí po-
riadne osláviť. Opiť sa na šrot v noci pred
najväčšou skúškou na medicíne sa však 
neodporúča.

Od 1. 3. | Jack zabijak obrov
Pradávna vojna medzi ľudskou rasou
a bájnymi obrami ožíva, keď sa mladý
farmár Jack vydá zachrániť princeznú
Isabelle. 

Od 28. 3. | Nepoužiteľní
Film o dvoch parťákoch odlišného pôvodu
a farby pleti, ktorí spoločne prekonávajú 
nástrahy osudu.

ARTKINO METROARTKINO METRO
Mierové nám. 4, 032/743 44 15, 
www.lampart.sk

1. – 3. 3. | 19.00 | Ďakujem, 
dobre
Jednotlivé príbehy fi lmu sa odohrávajú
na pozadí súčasnej hospodárskej krízy,
ktorá vstupuje do intímnych životov po-
stáv a naostro odhaľuje pokrivené vzťahy, 
v ktorých žijú.

3. 3. | 16.00 | Arthur zachráni 
Vianoce 
Animovaná rodinná komédia konečne od-
haľuje neuveriteľnú odpoveď na doposiaľ 
nezodpovedanú otázku, ako dokáže Santa
doručiť darčeky všetkým deťom na svete 
za jedinú noc…

5. – 6. 3. | 19.00 | Mlčanie Lorny
Lorna, mladá Albánka žijúca v Belgicku, 
túži po vlastnom snack bare. Aby získala
občianstvo, podstúpi fi ngovanú svadbu 
s drogovo závislým Claudym…

7., 8. 3. | 19.00 | Chlapec 
na bicykli
Príbeh dvanásťročného Cyrila, ktorého dá
otec do detského domova. Chlapec nepre-
stáva veriť, že sa k otcovi vráti, ale ten už 
žije nový život…

8. 3. | 16.30 | Filmový klub 
mladých: Anime play 
Projekcia japonských animovaných fi lmov 
spojená s krátkou prednáškou.

9., 10. 3. | 19.00 | Twilight sága: 
Úsvit – 2. časť
Záverečná časť svetoznámej upírskej ságy
nás naposledy zavedie do sveta, kde upíri 
a vlkolaci bojujú nielen o svoju lásku, ale
aj o vlastné životy. 

10. 3. | 16.00 | Doba ľadová 4: 
Zem v pohybe
Do kín sa vracia mamutia rodinka Manny-
ho, Ellie, ich dcérky Broskynky, leňochoda 
Sida, tygra Diega a krysoveveričiaka 
Scratta, aby prežili nové napínavé dob-
rodružstvá. 

12. 3. | 19.00 | Hanba
Brandon je úspešný a fi nančne zabez-
pečený mladý muž žijúci v New Yorku. 
Napriek vysokému sociálnemu statusu je 
jeho vnútorná spokojnosť a sloboda de-
formovaná do sexuálnej závislosti a spo-
ločenskej a osobnej frustrácie. 

13., 14. 3. | 19.00 | Čierna mačka, 
biely kocúr
Grga Pitič a Zarije sú najlepšími starými
priateľmi, hoci sa nevideli 25 rokov. Zari-
jeho syn, Matko, je naničhodný lenivec, 
ktorý ide za Grgom, aby si od neho požičal 
peniaze na čierny obchod…

15. 3. | 15.30 | Filmový klub 
mladých: Filmy FAMU Praha IV.
15.30 | Blok animovaných fi lmov 
16.30 | Blok dokumentárnych fi lmov
17.30 | Blok hraných fi lmov

15., 17. 3. | 19.00 | Lovci hláv
Roger Brown je najúspešnejším lovcom 
hláv – headhunterom – v Nórsku, je že-
natý s prekrásnou galeristkou, žije si však 
nad pomery a potajomky kradne umelec-
ké diela…

17. 3. | 16.00 | Madagaskar 3
V treťom pokračovaní sa s fi lmom Mada-
gaskar ocitnete v Európe. Známa partia
tentokrát s pomocou cirkusu cestuje Eu-
rópou s jediným cieľom: dostať sa domov
do New Yorku. 

19., 20. 3. | 19.00 | Musíme si 
pohovoriť o Kevinovi
Eva zanedlho po pôrode zisťuje, že ich 
vzťah so synom nie je v poriadku. Kevin
sa od ranného veku voči svojmu okoliu
vymedzuje agresívne a nenávisť k matke
kulminuje v puberte až do vraždy. 

21. 3. | 19.00 | Volám sa Oliver 
Tate
Oliver Tate má 15 a nezapadá do svojej
sociálnej skupiny. Vyrastá niekde vo Wa-
lese v 80. rokoch, neustále premýšľa nad 
samovraždou a únikom do krajiny zideali-
zovaných predstáv. 

22. – 27. 3. | Febiofest 2013
28., 30., 31. 3. | 19.00 | Láska
Film o láske na sklonku života. Hlavné 
postavy, George a Anne – kultivovaní 
osemdesiatnici, učitelia hudby – sa ocita-
jú v okamihu ťažkej skúšky. 

  DIVADLO

POSÁDKOVÝ KLUBPOSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

18. 3. | 19.00 | 2 Podvodníci

 Humoristicko-hudobný program, verejná
nahrávka pre RTVS. Dvaja moderátori (Lu-
káš a Ady) s podobným IQ (okolo 50), ale 
s rozdielnym pohľadom na život.

KINO HVIEZDA
Ul. kniežaťa Pribinu 2

17. 3. | 18.00 | Divadlo 
Normálka: Zvlnený studený 
front
Predstavenie zavedie divákov do roku 
2112. Tí sa po vstupe do divadla stávajú
návštevníkmi múzea, v ktorom ich sprie-
vodkyňa postupne oboznámi so životom 
a dielom slávnej hlásateľky počasia Iza-
belly Luny Pagáčovej, ktorá žila a tvorila 
v prvej polovici 21. storočia.

30. 3. | 18.00 | Janusz Glowacki: 
Antigona v New Yorku 
Traja bezdomovci a noc v parku v New Yor-
ku. Hru uvádzajú od Petrohradu po New
York a bola preložená do 20 jazykov.

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
0903 027 910, www.klubluc.sk

23. 3. | 22.00 | Divadlo rituál 
jedného muža: Otec čísel + 
Ventolin + Ink midget + Stroon
Na mieste vznikajúci lo-fi  “loutkový fi lm” 
divadlo so živou hudbou. Afterpárty s pro-
tagonistom divadla – Ventolinom.

31. 3. | 19.00 | Patrik Ouředník, 
divadlo Kolomaž: Europeana
Absurdný pohľad na svet dvadsiateho 
storočia.

  VÝSTAVY

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk

1. – 15. 3. | Slovenské výtvarné 
umenie 20. storočia v zbierke 
Bohumila Hanzela 
Pozoruhodná kolekcia Miloša Alexandra
Bazovského, Jana Hálu, pastely a oleje 
Janka Alexyho, reprezentačné diela Marti-
na Benku a obrazy Mikuláša Galandu.

15. 3. – 28. 4. | Xénia Bergerová
Autorka si vytvorila charakteristický osob-
ný štýl – koloristickú syntézu námetu, 
nálady, priestoru a času.

15. 3. – 28. 4. | Veronika 
Rónaiová (kresba) / Roman 
Gajdoš (maľba) 
Veronika Rónaiová pripraví inštaláciu
svojej tvorby v kresbe, v médiu, ktoré jej
umožňuje realizovať netradičné nápady
a hru s materiálom – papierom. Zástup-
com mladej generácie pedagógov umel-
cov je Roman Gajdoš, ktorého maliarský 
program ide cestou geometrickej abstrak-
cie, minimalistických foriem narábajúcich 
s modelmi reálnych prostredí.

15. 3. – 28. 4. | Ateliér
Ateliérová tvorba študentov Katedry pe-
dagogiky výtvarného umenia na PG TU 
v Trnave. Možno tu nájsť koncepty hyp-
perrealizmu nadväzujúcich na tvorbu Ve-
roniky Rónaiovej, konceptuálne tendencie
Blažeja Baláža, iróniu a hru s obrazom či
iným médiom Cyrila Blaža, ktorí svojím
pedagogickým pôsobením formujú vý-
tvarný prejav svojich študentov.

MESTSKÁ VEŽAMESTSKÁ VEŽA
Sládkovičova ul., 032/650 42 10

1. – 31. 3. | Batman a iní

Výstava fotografi í Radovana Stoklasu.
Vernisáž 1. 3. o 17.00 hod. Radovan Stok-
lasa sa venuje spravodajskej fotografi i 
a sociálnemu dokumentu od roku 1999.
Spolupracuje s viacerými médiami u nás
aj v zahraničí. Pre TASR mapuje dianie
v Trenčianskom kraji. Pre celosvetovú
spravodajskú agentúru Reuters pravidelne
prináša fotografi cké reportáže z najdôle-
žitejších udalostí na Slovensku. Jeho foto-
grafi e tak už mali možnosť vidieť čitatelia

kino
divadlo
výstavy
koncert y
pre deti
voľný čas
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rôznych svetových periodík ( Internatio-
nal Herald Tribune, The New York Times,
South China Morning Post…). V minulom 
roku získal novinársku cenu za najlepšiu
fotografi ckú aktualitu. Časť výstavy si bu-

j p

dete môcť pozrieť aj v Mestskej klubovni
(priestory KIC na Mierovom námestí).

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

1. – 10. 3. | Športové a záujmové 
aktivity vo fotografii
1. – 22. 3. | 20 rokov OS SR 
a Ministerstva obrany 1993 
– 2013
12. 3. – 7. 4. | Klub foto 2012 
21. 3. – 10. 4. | Sviatky jari
Výstavka ručných prác s veľkonočnou
tematikou.

ZOC MAX 
Gen. M. R. Štefánika 426, 
www.ocmax.sk/trencin

1. – 6. 3. | Route 66
Výstava scenérii známej americkej cesty.

9. – 31. 3. | Lacné šteniatka
Putovná výstava.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 1. posch.

1. – 30. 3. | 4 týždne 
s najpožičiavanejšími detskými 
knihami
Výstavky kníh pre deti – alebo, deti zo-
známte sa s niečím novým.

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
0903 027 910, www.klubluc.sk

1. – 31. 3. | Michal Gogora: One 
shade od Payne Gray
Michal Gogora študoval maľbu na Fakulte
výtvarných umení na Vysokém učení tech-
nickém v Brne, na Akadémii výtvarných
umení v Banskej Bystrici a na Vysokej ško-
le výtvarných umení v Bratislave. Vystavo-
val v Brne, Prahe, Berlíne a Paríži.

1. – 31. 3. | Bibiana Munková: 
Obrazy s vôňou Ázie
Bibiana Munková Malovcová sa posled-
ných 6 rokov venuje čínskej a japonskej
tušovej maľbe a kaligrafi i.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1. – 10. 3. | Šestica mladých 
autorov – Place to be
Vernisáž sa uskutoční 12. 3. o 17.00.

VÝSTAVNÉ VÝSTAVNÉ 
PRIESTORY TSK
Ul. K dolnej stanici

1. 3. – 3. 4. | Stretnutie – Setkání 
28. družobná výstava výtvarníkov a fo-
tografov regiónov Trenčín a Uherské 
Hradiště.

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

1. – 31. 3. | Tvorenie s potešením
Výstava prác detí od 3 – 15 rokov navšte-
vujúcich rôzne výtvarné krúžky v KCA.

KC KUBRA
Kubranská 94, 032/743 24 71, 
kckubra@mail.t-com.sk

13. – 18. 3. | Veľkonočná výstava
Výstava vajíčok, medovníkov, výšiviek
a rôznych drobností, spojená s predajom.

  KONCERTY

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58,
www.gmab.sk

19. 3. | 18.00 | Agnikana’s Group

Zažijete hudbu a zvuk ako meditáciu, kto-
rá vás zavedie do ticha vášho srdca.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
0903 027 910, www.klubluc.sk

1. 3. | 22.00 | WWW + Karaoke 
tundra + 3CK
Koncert.

2. 3. | 22.00 | Abhorence 
+ Buried day burned + 
Ratsgetfat+ Gotawolf
Koncert.

8. 3. | 22.00 | Smola a hrušky + 
afterpárty
Live koncert.

15. 3. | 22.00 | Ear drum kru: The 
day after
Koncert.

16. 3. | 21.00 | TNT_crew party
Príďte si zatancovať a vypočuť pestrú
hudbu od hiphopu, dubstebu, drumnbas-
su až po minimal a deephouse v podaní 
TNT_crew DJs. Ako špecialitu zahrá taneč-
ný live act Abnormal ktorý bude oslavovať 
narodky.

22. 3. | 22.00 | Reggae night: 
Superior (SK) + Culture united 
(CZ) + Roots & Culture (SK)
Dj event.

29. 3. | 22.00 | Vec v Trenčíne – 
Sam system tour 2013
Koncert.

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

1., 15., 22. 3. | 19.00 | Piatkové 
posedenia pri živej hudbe
Hrá Ján Severský.

8. 3. | 19.00 | Piatkové 
posedenia pri živej hudbe
Hrá Fascination Band.

16. 3. | 19.00 | 3D band
Stretnutie so známou kapelou vo Vážke.

24. 3. | 17.00 | Terra Musica
Koncert komorného orchestera ZUŠ K. Pá-
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divého pod vedením Aleny Piatkovej.

30. 3. | 17.00 | Sopranistka Alica 
Ruráková
Polorecitál vážnej hudby.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

27. 3. | 17.00 | Hrajú nám pre 
radosť
Koncert detí ZUŠ Trenčín.

22. 3. | 19.00 | Lucie Bílá
Lucie Bílá príde do Trenčína odprezentovať 
svoje nové CD.

PIANO KLUB
Pod Sokolicami 16, 032/744 50 81, 
www.pianoclub.sk

1. 3. | 20.00 | Latino: Azucar 
Cubana
Účinkujú: Azucar Cubana (Cuba), DJ: M.
Maláň, animácie: Z. Pašková-Soukupová.

2. 3. | 19.00 | Lenka Filipová
Koncertné turné Lenky Filipovej.

8. 3. | 19.00 | Oldies live
Účinkujú: Bando Americano (Žiar nad 
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Hronom) a Hattrick.

15. 3. | 19.00 | Xindl X
Koncert.

16. 3. | 20.00 | Revival: Iron 
Works..
Účinkujú: Iron Works (Iron Maiden rev.), 
Oravia (Deep Purple rev.), AC-DC-TN.

21. 3. | 20.00 | Katka Knechtová 
– unplugged
Akustické turné po slovenských kluboch.

22. 3. | 20.00 | La Grande House
Koncert.

23. 3. | 19.00 | Kapely Starnú – 
Pavol Hammel
Happening zábavových kapiel Trenčian-
skeho regiónu. Hosť vystúpi P. Hammel.

28. 3. | 19.00 | Tomáš Klus
Český pesničkár Tomáš Klus bude opäť 

| |

koncertovať v Piane.

31. 3. | 20.00 | Veľký Nočný Rock
Koncert.

TRENČIANSKE MÚZEUMTRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31,
www.muzeumtn.sk

10. 3. | 18.00 | Gitarový recitál
Klub priateľov vážnej hudby vás pozýva
na gitarový recitál Vladimíra Ondrejčáka.

  PRE DETI

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNEM. REŠETKU V TRENČÍNE
25. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Čítanie rozprávok pre najmenšie deti a ich

p

rodičov s Materským centrom Srdiečko.
Miesta konania: Hasičská ul. č. 1, 1. posch. 
a pobočka Juh (v KC Aktivity), pobočka 
Dlhé Hony (v OC Družba).

26. 3. | 10.00 | Hľadáme 
stratenú rozprávku
Miesto konania: pobočka Kubra (v Kultúr-
nom centre Kubra).

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 2. posch.

7. 3. | 8.00 – 14.00 | Jazykový 
kvet – Language Flower 2013
Celoslovenská akreditovaná súťaž 
v prednese poézie, prózy a divadelných

predstavení detí a mládeže v cudzích jazy-
koch – krajské semifi nále.

20. 3. | 16.00 | Čierny Peter: Hra 
s bábikami
Prezentácia knihy a autorská beseda s Du-
šanom Polakovičom.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 1. posch.

15. 3. | 8.00 – 17.00 | 16. marec – 
Deň ľudovej rozprávky
Podujatie pre deti venované veľkému
slovenskému rozprávkarovi s mottom: Kto
je kto v rozprávkach Pavla Dobšinského 
v podaní krojovaných knihovníčok.

20. 3. | 9.30 | Minitalent alebo 
aj škôlkari už veľa dokážu
Prehliadka talentov detí z MŠ v Trenčíne.

j

20. 3. | 9.30 | Trenčiansky 
detský kráľ čitateľov
Vyhodnotenie súťaže, ktorá prebiehala
od septembra 2012 do februára 2013.

22. 3. | 8.00 – 12.00 | Vyzdobme 
si knižnicu
Predpoludnie s malými umelcami, žiakmi 
I. stupňa ZŠ, zamerané na skrášlenie od-
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delenia pre deti a mládež dielkami.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Kubra

18. 3. | 13.30 | Čítame 
a počúvame rozprávky Pavla 
Dobšinského
Spojené s tvorivou dielňou na výrobu zá-
ložiek do kníh.

19. 3. | 10.00 | Rok sv. Cyrila 
a Metoda
Vedomostný kvíz pre šiestakov.

21. 3. | 10.00 | Básničky, 
pesničky, kresbičky
Čo dokážu predškoláci v knižnici.
p y yp

22. 3. | 13.30 | Krížovky, 
hádanky, hry a kreslenie 
v knižnici

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Juh (v KC Aktivity)

18. 3. | 10.00 | Obľúbené 
rozprávkové zvieratká
Čítačka pre deti.

p

20. 3. | 10.30 | Tajomstvo 
rozprávok
Neodolateľné čaro ľudovej rozprávky pre 
deti i dospelých.

21. 3. | 10.00 | Zlaté zvončeky 
– najkrajšie rozprávky 
a básničky
Čítačka pre deti.

y

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Dlhé Hony (v OS Družba) 

4. 3. | 10.00 | Najviac obľúbení
Najviac čítaní slovenskí spisovatelia pre
deti – ukážky z tvorby.

KLUB LÚČKLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
0903 027 910, www.klubluc.sk

10. 3. | 22.00 | Detský divadelný 
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klub: O kohútikovi a čiapočke
Klasický príbeh o tom, že ešte vždy možno 
nájsť ľudí, ktorí radi a ochotne pomôžu.
A keď si budeme navzájom pomáhať, svet 
bude oveľa krajším miestom…

24. 3. | 16.00 | Detský divadelný 
klub: Ako išlo vajce 
na vandrovku

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno vajce. 
Nechcelo sa mu len tak doma ležať, vy-
bralo sa teda na vandrovku…

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 
032/743 04 32

5., 12., 19., 26. 3. | 16.30 | 
Popoludňajšie Riekankovo
18. 3. | 16.00 | Vyrábame 
veľkonočné dekorácie do okien 
s deťmi
19. 3. | 10.00 – 12.00 | 
Riekankovo
Deti a mamy sa spoločne hrajú pri rie-
kankách.

ZŠ, DLHÉ HONYZŠ, DLHÉ HONY
5., 12., 19., 26. 3. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi 

TJ SOKOL
Mládežnícka 2

6., 13., 20., 27. 3. | 17.00 | 
Cvičenie detí s rodičmi 

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

6., 20. 3. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo 
Deti sa hravým a zábavným spôsobom 
oboznamujú s výtvarným umením. 

17. 3. | 14.00 | Veľkonočná 
farebná nedeľa 
Farebná nedeľa je tradičné nedeľné tvori-
vé podujatie v ateliéri majstra Galerka pre 
všetky deti a ich rodičov.

KC AKTIVITYKC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

1. – 31. 3. | Tancujúce tigríky – 
tanečné jasličky
Prvé tanečné jasličky pre deti od 1,5 
roka s rodičom. Informácie a prihlášky
na 0903 783 724.

1. – 31. 3. | Tanečná škola 
Goonies
Tanečná škola moderného tanca Alenky 
Mercekovej pre deti od 5 rokov. Informá-
cie a prihlášky na 0915 10 1 051.

1. – 31. 3. | Tanečná škola Aura 
dance
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 rokov do 20 rokov. Informácie a pri-
hlášky na 0908 731 125.

1. – 31. 3. | CVČ Trenčianske 
Teplice – Tanečná škola 
Tanečná škola moderného tanca pre deti 
od 4 – 18 rokov. Informácie a prihlášky 
u lektora Vlada Ondroviča 0903 793 557.

5., 12., 19., 26. 3. | 15.00 – 17.00 | 
Klub malých keramikárov
Tvorivé dielne pre deti od 6 – 14 rokov
s výučbou základnej práce s hlinou a gla-
zúrou a inými netradičnými materiálmi. 

6., 13., 20., 27. 3. | 10.00 –
11.00, 16.00 – 17.00 | Tvorenie 
s potešením pre najmenších 
Tvorivé popoludnie pre deti od 2 rokov
v sprievode jedného z rodičov. Prihlášky
a informácie na 0918 561 320.

7., 14., 21., 28. 3. | 15.00 – 17.00 | 
Tvorivé dielničky – klub
Deti vo veku 6 až 15 rokov si môžu vyskú-
šať zaujímavé umelecké techniky. 

8., 15., 22. 3. | 15.00 – 16.00 | 
Šikovné pršteky 
Rozvíjanie zručností pre všetky deti. Cie-
ľom stretávania nie je vytváranie umelec-
kých diel, ale rozvíjanie vlastnej fantázie,
tvorivosti, estetického cítenia a spontán-
neho prejavu detí. 

OC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94, 
www.laugaricio.com

23. 3. | 15.00 – 18.00 | Veľká noc 
za dverami – tvorivé dielničky
Tvorivé dielničky pre deti a dospelých.

  VOĽNÝ ČAS

MIEROVÉ NÁMESTIEMIEROVÉ NÁMESTIE
25. – 28. 3. | Veľkonočný jarmok
Tradičné ľudovo-umelecké výrobky – ma-
ľované vajíčka, píšťalky, korbáče, medovi-
na a medovníky, drevené, textilné a ďalšie
dekorácie so symbolikou Veľkej noci a jari.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
18. – 24. 3. | Týždeň otvorených 
dverí v knižnici
Ponúkame bezplatný zápis čitateľov 
do knižnice, vrátenie premeškaných výpo-
žičiek kníh bez sankčných poplatkov, bez-
platný internet v pobočke JUH, bezplatný
internet pre deti do 15 r. vo všetkých
pracoviskách, bezplatný internet (max. 30 
min.) pre registrovaných čitateľov v štu-
dovni na Jaselskej ul. 2.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Jaselská 2, 032/770 83 00, www.vkmr.sk 

6., 13., 20., 27. 3. | 8.00 – 9.30 | 
Babi, pošli mi to mejlom
Inštruktáž na zvládnutie základov PC 
a komunikácie prostredníctvom e-mailu 
pre seniorov. Kontakt na prihlásenie: 
032/770 83 14.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 1. posch.

5. 3. | 9.00, 11.00, 16.00 | Cestou 
osudu a náhody
Prezentácia knihy a beseda s cestovate-
ľom Romanom Vehovským o jeho 7 ročnej 
ceste stopom po Ázii, Austrálii a Oceánii.

ý j

21. 3. | 16.00 | Ako vidím 
do svojej duše a duše iných
Mentalizácia ako rozšírená empatia, 
schopnosť rozumieť sebe a druhým. 
MUDr. B. Birešová a MUDr. R. Košťan.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Hasičská 1, 2. posch.

12. 3. | 10.00 | Zaostrené 
na mozog
Ako udržať svoj mozog v dobrej kon-
dícii. Týždeň mozgu 2013 – prednáška
MUDr. V. Dobiášovej spojená s pamäťový-
mi cvičeniami pre širokú verejnosť.

19. 3. | 16.00 | Potulky 
po Albánsku
Cestovateľské zážitky RNDr. A. Dvoranovej
s videoprojekciou.

20. 3. | 10.00 | Zvukové knihy 
a služby pre nevidiacich 
a slabozrakých
27. 3. | 14.00 | 6. stretnutie 
spisovateľov a literátov
Stretnutie spisovateľov s verejnosťou.

21. 3. | 16.00 | Tak plynie čas
Prezentácia básnickej zbierky Oľgy 
Nemcovej – Košeckej.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
Pobočka Kubra

20. 3. | 13.30 | Muži v knižnici, 
alebo „Ako som sa stal 
majorom“ 
Diskusia s p. Michalom Liščákom o základ-
nej vojenskej službe v minulosti.

VEREJNÁ KNIŽNICA VEREJNÁ KNIŽNICA 
M. REŠETKU V TRENČÍNE M. REŠETKU V TRENČÍNE 
KC Stred Dlhé Hony

18. 3. | 9.00 | História 
a súčasnosť Trenčianskej 
knižnice
Prednáška pre seniorov v Jednote dô-
chodcov.

KLUB LÚČ
Ul. kniežaťa Pribinu 2, 
0903 027 910, www.klubluc.sk

9. 2. | 19.00 | Vernisáž výstavy 
Obrazy s vôňou Ázie + Kuch-
time V.
Vernisáž výstavy a pokračovanie gastro-
-kulinárskych večerov, netradične v sobo-
tu. Príďte ochutnať sobotňajšiu večeru.

30. 3. | 19.00 | Môže byť 
návšteva kina škodlivá? Večer 
prísne zakázaných filmov
Večerom zakázaných fi lmov vás prevedie
Peter Konečný (kinema.sk).

MC SRDIEČKOMC SRDIEČKO
Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, 
www.mcsrdiecko.sk

1., 8., 15., 22. 3. | 10.30 | Mami 
spricht Deutsch
Mamičky sa rozprávajú po nemecky a deti 
sa pri nich hrajú.

7., 14., 21., 28. 3. | 10.30 | 
Mommies English Club
Mamy sa rozprávajú po anglicky a deti sa
pri nich hrajú.

MC SRDIEČKO
Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2,
032/743 04 32

5., 12., 19., 26. 3. | 9.00 – 9.45 | 
Joga pre mamičky
Vhodné pre mamičky s deťmi.

5., 12., 19., 26. 3. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v tehotenstve
Vhodný pohyb v období tehotenstva pre 
rozhýbanie a uvoľnenie celého tela.

6., 13., 20., 27. 3. | 17.00 | 
Cvičenie pre tehotné 
– profylaxia 
Vedie pôrodná asistentka Zuzana Dun-
cová.

12., 26. 3. | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
21. 3. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií 
s Mgr. Veronikou Kuricovou
7. téma: už ma to doma s deťmi nebaví, 
mám právo byť chvíľu bez detí?

23., 24. 3. | Jarno-letná burza
Burza dojčenského, detského a tehoten-
ského oblečenia, obutia, kočíkov a iných
potrieb.

KC STRED 
(bývalé KC DLHÉ HONY), 
Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36

3., 10., 17., 24., 31. 3. | 9.00 –
11.00 | Klub filatelistov
3., 10., 17., 24., 31.3. | 9.30 – 
11.30 | Apoštolská cirkev
4., 11., 18., 25. 3. | 9.00 – 11.00 | 
Združenie kresťanských 
seniorov
4., 11., 18., 25. 3. | 10.00 – 11.00 | 
Cvičenie pre seniorov
4., 11., 18., 25. 3. | 17.00 – 18.30,
18.30 – 20.00 | Tai – chi
4., 11., 18., 25. 3. | 13.30 – 15.30 | 
Mestský klub dôchodcov
4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 
25., 26., 27. 3. | 13.45 – 20.00 | 
Gitara s Ivanom Dobiášom
4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 
27. 3. | 14.00 – 20.00 | Gitara 
s Dušanom Dobiášom
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. 3. | 
13.45 – 20.00 | Klavír s Natáliou 
Říhovou
4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 29. 3. | 
18.15 – 19.45 | Šerm
5., 12., 19., 26. 3. | 19.00 – 20.00 | 
Dance aerobik
6., 13., 20., 27. 3. | 19.00 – 20.00 | 
Pilates
7., 14., 21., 28. 3. | 17.30 – 18.45 | 
Joga v dennom živote
7., 14., 21., 28. 3. | 18.00 – 19.00 | 
Step aerobik
7., 14., 21., 28. 3. | 19.00 – 20.00 | 
Basic aerobik
13. 3. | 13.30 – 15.30 | Akadémia 
III. veku
19. 3. | 8.00 – 13.00 | Prednes 
poézie a prózy JDS
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23. – 24. 3. | Jarno – letná burza 
MC Srdiečko

GALÉRIA A KAVIAREŇ GALÉRIA A KAVIAREŇ 
VÁŽKAVÁŽKA
Mierové námestie 34

3. 3. | 17.00 | Jozef Ďuráči: 
Ľudový kroj
Pútavé rozprávanie zberateľa ľudových
krojov s ukážkami a besedou.

9. 3. | 18.00 | Pavol Seriš: 
Absurdity, naivity
Krst knihy.

10. 3. | 17.00 | Divadlo poézie 
Dotyky: Podoby lásky
Literárne pásmo.

17. 3. | 17.00 | Soňa Ďurčová
Stretnutie s mediátorkou, čo je mediácia,
problémy súvisiace s mediáciou, beseda.

23. 3. | 17.00 | Divadlo poézie 
Dotyky: Chvála vína
Literárne pásmo spojené s degustáciou
odrodových vín.

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

7. 3. | 16.00 | Afganistan – 
skúsenosti z poslednej misie
Prednáša pplk. Ing. Peter Švrlo.

p j

11. 3. | 16.00 | Ošetrovanie 
vinnej révy, rez, tvarovanie, 
ochrana
Prednáša Ing. Boldiš.

12. 3. | 16.00 | Projekcia 
Premietanie 1. cyklu dokumentárnych fi l-
mov s tematikou protifašistického odboja 
a beseda s autorom dokumentov Dr. Anto-
nom FILOM, ArtD.

14. 3. | 17.00 | Využitie znášky 
a kočovanie
Prednáša Ivan Štefánek.

16. 3. | 7.00 – 12.00 | Výmenné 
stretnutie zberateľov mincí, 
medailí a vyznamenaní
21. 3. | 15.00 | Jarné spoločenské 
stretnutie seniorov
Pripravuje Klub vojenských veteránov.

21. 3. | 16.00 | Rákócziho vojak 
Juraj Jánošík vo faleristike 
a numizmatike
Prednáša plk. v. v. Ing. Ján Dibala.

23. 3. | 7.00 – 12.00 | 
Celoslovenská burza 
zberateľov pivných kuriozít 

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, 032/658 26 08,
www.kcaktivity.sk

1. – 31. 3. | Cvičenie pre ženy 
s Vladom Ondrovičom 
Cvičenie pre ženy zamerané na cviky v in-
tervalovom cvičení s fázami odpočinku.

1. – 31. 3. | Cvičenie pilates
Cvičenie Pilates je zamerané na hlboký 
svalový systém. Bližšie informácie a pri-
hlasovanie na tel. č. 0905 705 431.

2. 3. | 9.00 – 16.00 | Ako 
zvládnuť syndróm vyhorenia
Špecializovaný vzdelávací seminár 

y y

na tému „Burnout“ s lektorom Matúšom 
Bakytom.

4., 11., 18., 25. 3. | 17.15 – 18.15 | 
Pilates pre začiatočníkov
4., 11., 18., 25. 3. | 17.30 – 19.00 | 
Klub francúzskej konverzácie
Stretnutie obdivovateľov francúzskeho
jazyka. Info a prihlášky v kancelárii KCA
0908 210 940.

4., 11., 18., 25. 3. | 18.30 – 19.30 | 
Choreografia Fan veil pre 
pokročilé tanečnice
Prihlásiť sa treba vopred na tel. čísle: 
0908 788 560.

4., 11., 18., 25. 3. | 18.30 – 19.30 | 
Aerobic
Aeróbna hodina s prvkami dance aerobiku
spojená s posilňovaním a strečingom. 

4., 11., 18., 25. 3. | 19.30 – 20.30 | 
Brušné tance
Prihlásiť sa treba vopred na ani-
de@seznam.cz alebo na tel. čísle:
0908 788 560.

5., 12., 19., 26. 3. | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
Cvičenie vhodné pre začiatočníkov a ľudí 
s bolesťami chrbta.

5., 12., 19., 26. 3. | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk pokročilí
Info a prihlášky v kancelárii KCA
0908 210 940.

5., 12., 19., 26. 3. | 18.00 – 19.30 | 
Joga v dennom živote
Cvičenie je navrhnuté pre postupný a tr-
valý rozvoj človeka a je otvorený pre všet-
kých, bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.

6. 3. | 17.30 – 20.30 | Klub 
patchwork 

V rámci klubu prebehne prezentácia 
všetkých doteraz vyrobených prikrývok, 
dečiek, podložiek a prestieraní patchwor-
kovou technikou.

6., 13., 20., 27. 3. | 18.00 – 19.00 | 
Kruhový tréning
Formát kruhového tréningu spočíva v sú-
bore cvikov, ktoré sú odcvičené jeden cvik 
po druhom s využitím fi tness náčinia.

6., 13., 20., 27. 3. | 18.00 – 19.30 | 
Francúzsky jazyk začiatočníci

OC LAUGARICIOOC LAUGARICIO
Belá 7271, 032/658 53 94, 
www.laugaricio.com

7., 14., 21., 28. 3. | 17.30 – 19.00 | 
Tvorivý ateliér pre dospelých
Pozývame všetkých záujemcov o tvorivé 
techniky.

VÝSTAVISKO VÝSTAVISKO 
EXPO CENTEREXPO CENTER
Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk

14. – 16. 3. | Beauty forum 
slovakia 2013 
Medzinárodný kozmetický veľtrh.

23. 3. | 7.00 – 12.00 | Burza 
starožitností
Burza je určená pre milovníkov zberateľ-
ských zaujímavostí.

KC KUBRA
Kubranská 94, 032/743 24 71

7. – 10. 3. | Burza jarného 
a letného detského oblečenia, 
hračiek, kníh, CD, detských 
potrieb, kočíkov
Počet vecí je obmedzený na 40 – veci mu-
sia byť čisté, nepoškodené.

TRENČIANSKE MÚZEUMTRENČIANSKE MÚZEUM
Mierové námestie 46, 032/743 44 31,
www.muzeumtn.sk

26. 3. | 17.30 | Ako dosiahnuť 
mier, šťastie a úspech
Bezplatná prednáška o meditácii, o svo-
jich viac ako 20 ročných skúsenostiach
s meditáciou porozpráva Dharmik Šenkýř.
j ý

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ MESTSKÁ ŠPORTOVÁ 
HALA
Mládežnícka ul.

2. 3. | 11.15 | ŠK 1.FBC Trenčín 
– Topoľčany
Florbal dorastenecká liga

2. 3. | 12.45 | Partizánske 
– Topoľčany 
Florbal dorastenecká liga

2. 3. | 14.15 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Partizánske 
Florbal dorastenecká liga

2. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín – 
Nová Dubnica
Florbal Extraliga muži.

3. 3. | 11.00 | Trenčín – Nitra 
Volejbal 1. liga muži.

9. 3. | 8.30 – 16.30 | Futbalový 
turnaj AS Trenčín
10. 3. | 16.00 | ŠK 1. FBC Trenčín 
– Uniza Žilina 
Florbal Extraliga muži.

10. 3. | 10.00 | HK Štart Trenčín 
– Močenok
Hádzaná.

10. 3. | 12.00 | HK Štart Trenčín 
– Sereď
Hádzaná.

13. 3. | 18.00 | Volley Trenčín – 
víťaz zákl. časti 
Volejbal Extraliga Play – off  muži 1/4 – 2.
zápas.

16. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC Trenčín
Florbal Extraliga muži, 1/4 play-off  1.
zápas.

16. 3. | 18.00 | Basketbal muži
Zápas o postup do 1.ligy.

16. 3. | 8.00 – 15.30 | Futbalový 
turnaj žiakov
AS Trenčín, r. 2005 (mládež).

17. 3. | 16.00 | Florbal muži
1/4 play off  extraliga. 2. zápas, ŠK 1. FBC

| |

Trenčín

23. 3. | 10.00 | TJ Štadión Trenčín 
– Senec
Basketbal – ml. žiaci.

27. 3. | 10.00 | Mladší dorast HK 
Štart Trenčín – Nitra 
Hádzaná.

27. 3. | 12.00 | Starší dorast HK 
Štart Trenčín – Nitra 
Hádzaná.

30. 3. | 16.00 | Florbal extraliga 
play-off muži
Semifi nále 1. zápas, ŠK 1. FBC Trenčín.
p y

31. 3. | 16.00 | Florbal extraliga 
play-off muži
2. zápas, ŠK 1. FBC Trenčín.
p y

FUTBALOVÝ FUTBALOVÝ 
ŠTADIÓN SIHOŤŠTADIÓN SIHOŤ
16. 3. | 17.30 | AS Trenčín – Zlaté 
Moravce
Corgoň liga 2012/13.

30. 3. | 17.30 | AS Trenčín – Nitra
Corgoň liga 2012/13.

KC SIHOŤ
Gen. M. R. Štefánika 83, 
032/743 45 35, www.kcsihot.sk

1. – 31. 3. | Cvičenie pre ženy
4., 11., 18., 25. 3. | 9.00 – 17.00 | 
Pedikúra 
4. 3. | 14.00 | Otvorená dielňa
Ukážka kreatívnych prác pre ľudí so ZŤP.

| |

4., 11., 18., 25. 3. | 14.00 – 17.00 | 
Keramika
4., 11., 18., 25. 3. | 16.00 – 17.00 | 
Joga pre ženy 
4. 3. | 16.00 | Bonsaj klub
4., 11., 18., 25. 3. | 9.30 – 12.00 | 
Spevácka skupina Sihotiar
5., 12., 19., 26. 3. | 14.00 – 17.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 5
5. 3. | 15.00 | Srdce sídlo lásky 
a zdravia
Prednáša MuDr. Jozef Jakuš.

6., 13., 20., 27. 3. | 9.00 – 12.00 | 
Jednota dôchodcov Slovenska 
č. 27
6., 13., 20., 27. 3. | 10.00 – 11.30 | 
Brušné tance 
6., 13., 20., 27. 3. | 15.00 – 17.00 | 
Diabetes – konzultácie
6., 13., 20., 27. 3. | 16.00 – 17.00 | 
Angličtina
6., 13., 20., 27. 3. | 16.00 – 17.00 | 
Nemčina
7., 14., 21., 28. 3. | 9.30, 11.00 – 
16.00 | Masáž
7. 3. | 15.00 | MDŽ
Posedenie s kultúrnym programom.

7., 14., 21., 28. 3. | 15.00 – 17.00 | 
Taroky a kartové hry
11. 3. | 14.30 | Príprava 
veľkonočného občerstvenia
Prezentácia studenej kuchyne.

22. 3. | 10.00 | Účinky svetelnej 
terapie – fotoliečba
Prednáška s ukážkami.

GALÉRIA GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHOM. A. BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 032/743 68 58, 
www.gmab.sk

12., 26. 3. | 9.00 | Ateliér pre 
seniorov 
Návštevníci ateliéru sa venujú rôznym vý-
tvarným technikám.

4 | KAM
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