
 Zhodli sa na tom 23. - 24. 
mája na rokovaní Klubu primá-
torov krajských miest, tzv. K8 
v Košiciach. Dôvodom je, že 
krajské mestá fungujúce ako 
prirodzené regionálne centrá, 
poskytujú služby nielen svojim 
obyvateľom, ale aj dochádzajú-
cim občanom zo širšieho oko-
lia. Do miest prichádzajú za prá-
cou, vzdelaním, zdravotníckymi 
službami, štátnou správou, na 
súdy, či za kultúrou. Obyvatelia 
širšieho regiónu teda využívajú 
služby miest, ale prostredníc-
tvom miestnych daní sa ne-
podieľajú na ich financovaní. 

 Podľa Branislava Cellera, 
primátora Trenčína, k zmenám 
by malo dôjsť od 1. januára 
2006. Pripomenul, že ak by 
vláda akceptovala ich návrh, 
zlepšilo by sa nielen financo-
vanie krajských miest, ale aj 
prirodzených turistických cen-
tier ako sú Tatry, Donovaly či 
kúpeľné mestá. “Podľa nás je 
to lepšie riešenie, ako hovoriť 
o zmenách koeficientov. Ne-
ustále vyplakávanie nepomô-
že. Skôr si myslím, že treba 
prichádzať s konkrétnymi ná-
vrhmi, ktoré musia mať logiku 
a svoje argumenty. Myslíme 

si, že je aj ochota zo strany 
Ministerstva financií SR vážne 
sa týmto návrhom zaoberať,” 

dodal trenčiansky primátor.

Pokračovanie na strane 2
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Mesto Trenčín sa zapojilo už desiatykrát do najmasovejšieho celosvetového podujatia v rámci po-
hybových aktivít – do Dňa výzvy, Challenge day. Trenčín - počtom obyvateľov (57 545) najmenšie 
krajské mesto, prijal výzvu o niečo menšieho (54 448 obyvateľov) Popradu. Výsledok prekonal 
všetky očakávania. V Trenčíne sa do pohybových aktivít zapojilo 25 889 občanov, t.j. 45 % zo 
všetkých Trenčanov. V porovnaní s Popradom, ktorému patrí vďaka za zmysel pre súťaživosť, 
je to dvojnásobok. Pod Tatrami športovalo 10 789 obyvateľov, čo je takmer 20 % zo všetkých 
Popradčanov. Viac sa o Challenge day dočítate na str. 16. Foto (jč)

Primátori K8 oslovujú vládu
Primátori krajských miest žiadajú vládu SR, aby zohľadnila úlohy, 
ktoré krajské sídla plnia vo vzťahu k širšiemu okoliu. Navrhujú, 
aby upravila metodiku výpočtu veľkostných koeficientov a krité-
rií naviazaných na fiškálnu decentralizáciu tak, aby k doterajším 
priradila aj kritériá zohľadňujúce ubytovacie kapacity pre náv-
števníkov a služby pre študentov stredných a vysokých škôl.

Piati z ôsmich primátorov krajských miest Slovenskej republiky 
združení v Klube primátorov K-8 sa 23. a 24. mája 2005 stretli 
v Košiciach. Na rokovaní sa zúčastnili: JUDr. Zdenko Trebuľa 
(Košice), Ing. Andrej Ďurkovský (Bratislava), Ferdinand Vítek 
(Nitra), Ing. Milan Benč (Prešov) a Ing. Branislav Celler (Tren-
čín). Foto (vj)

Dňa 9. 6. bude z technic-
kých dôvodov pre verejnosť 
pracovať na MsÚ len Klient-
ské centrum.

Dôležitá informácia
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Zlínsky primátor navštívil Trenčín

Dokončenie z prvej strany.
 Primátori krajských miest 
zároveň žiadajú, aby sa ob-
ciam do 30. júna poskytli zo 
štátneho rozpočtu dostatočné 
finančné prostriedky na úpravu 
platov pedagogických zamest-
nancov.
 Primátori sa v Košiciach 
zhodli aj na požiadavke, aby 
sa zo strany štátu najneskôr 
do 30. septembra určili pra-
vidlá a podmienky pre zosta-
vovanie rozpočtov na budúci 
rok. Upozornili tiež na nepo-
stačujúci normatív na teplo 
a fakt, že regionálne školstvo 
nemá dostatok financií na 
riešenie havarijných situácií 
a technického stavu objektov. 
Opätovne žiadajú zaviesť kapi-

tálové normatívy, pričom argu-
mentujú faktom, že prevádzka 
verejných školských zariadení 
je preneseným výkonom štátu 
a vyžadujú si rekonštrukciu. 
 Na košickom stretnutí sa 
primátori K8 venovali aj pre-
chodu kompetencií na obce 
pri zabezpečovaní sociálnej 
pomoci a sociálnych služieb 
pre občanov. Vzhľadom na 
nejasnosti procesu žiadajú, 
aby bola posunutá účinnosť 
zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi na 1. január 2007 alebo 
2008, respektíve o prechodné 
obdobie, počas ktorého sa 
bude štát podieľať na nákla-
doch spojených s agendou 
vyplácania príspevkov.
 (TASR)

Primátor Branislav CELLER prijal v Trenčíne svojho zlínskeho kolegu Tomáša ÚLEHLU. Spoločnou témou ich stretnutia bola mož-
nosť vzájomnej spolupráce v oblasti zavedenia e-governmentu pri spoločných prezentáciách turistických zaujímavostí oboch miest 
s podporou európskych fondov. Zároveň diskutovali aj o vzájomnej účasti na letných kultúrnych akciách.

 Vymenili si aj skúsenosti 
pri vybavovaní administratív-
nej agendy v Klientskom cen-
tre, ktoré na Mestskom úrade 
v Trenčíne funguje už viac 
ako rok. „Klientske centrum 
rieši komplexne styk občana 
s úradníkom, ktorý sa danou 
problematikou zaoberá,“ vy-
svetlil hosťovi princíp fungo-
vania klientskeho centra B. 
Celler. T. Úlehla ho prirovnal 
k zlínskemu informačnému 
centru s tým rozdielom, že 
kontakt občana s úradníkom 
na Morave nie je priamy, ale 
sprostredkovaný pracovníkom 
informačného centra.

 Na záver stretnutia podpí-
sali obaja primátori Zmluvu 
o partnerstve v projekte Kon-
gresového centra Zlín. „Zmlu-
va vytvára priestor pre prezen-
táciu Trenčína v Zlíne, najmä 
pri realizácii akcií medziná-
rodného významu v oblastiach 
manažérskej a kongresovej 
turistiky, kultúrnych a spolo-
čenských akciách, konaných 
v kongresovom centre Zlín. 
Zmluva o partnerstve nezakla-
dá žiadne financovanie projek-
tu Mestom Trenčín,“ povedal 
B. Celler po podpise zmluvy.

(th)

B. Celler (vľavo) a T. Úlehla pri podpise zmluvy.

Pracovníčky samosprávy zo Zlína počas prehliadky Klientskeho 
centra v Trenčíne. Sprevádza ich B. Celler a prednostka MsÚ 
Trenčín I. Orgoníková (vpravo).

Primátori K8 oslovujú vládu

Najprv archeologický prieskum, 
potom výstavba verejných WC

Verejné WC na Sládkovičovej v Trenčíne sú investičnou akciou 
mesta, ktorej cieľom je vytvoriť dôstojné miesto prozaickej činnos-
ti, slúžiacej širokej verejnosti. 

 Pri výkopových prácach boli 
objavené fragmenty kamenné-
ho múru, tzv. barbakanu a časť 
chodieb s klenbami z tehlové-
ho muriva. Po ich odkrytí bol 
prizvaný Krajský pamiatkový 
úrad v Trenčíne spolu s od-
bornými pracovníkmi z oblasti 
archeológie, aby nálezy vy-
hodnotili a definovali ďalší po-
stup. Odborníci z pamiatkovej 
komisie pri KPÚ prijali závery, 
z ktorých vyplýva, že súčasný 

projekt sa na základe ziste-
ných nálezov nedá realizovať 
v pôvodnom rozsahu.
 Mesto Trenčín skoriguje 
projektovú dokumentáciu po 
konzultácii s KPÚ, dokončí 
sa archeologický prieskum, 
a následne po vyčíslení všet-
kých nákladov zvolá pracovné 
rokovanie k dokončeniu in-
vestičnej akcie verejných WC 
a prezentácie nálezov.

(rm), foto: (jč)
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Stalo sa...
16. – 29. 5. 2005

PONDELOK 16. 5.: Primátor sa 
stretol s E. Beňovičovou, sta-
rostkou Trenčianskych Stanko-
viec. Hovorili spolu o možnosti 
umiestniť zahraničné investície 
v katastri tejto obce. B. Celler 
sa zároveň oboznámil s mož-
nosťami, ktoré Tr. Stankovce 
môžu investorom ponúknuť.
 Štatutár mesta absolvoval 
ďalšiu zo série diskusií so sta-
rostom Zamaroviec J. Plškom 
na tému spoločné využitie 
areálu Ostrova na rekreačné 
a športové účely.
UTOROK 17. 5.: Trenčiansky 
primátor rokoval so zástupca-
mi spoločnosti, ktorá pripra-
vuje v Trenčíne v lokalite pri 
Tescu vybudovanie obchodné-
ho centra.
STREDA 18. 5.: Zástupcov po-
radenskej spoločnosti, ktorá 
pracuje pre veľkého americ-
kého investora, prijal na pôde 
mesta B. Celler. Spoločnosť 
mapuje potencionálne lokality 
na Slovensku, jednou z nich je 
aj Trenčín.
 Nástupnú návštevu u šta-
tutára mesta absolvoval nový 
riaditeľ Vojenského opraváren-
ského podniku 027, š.p. Tren-
čín V. Podlucký.
 V Trenčíne začína podni-
kať nemecká špedičná spo-
ločnosť. Založila tu pobočku 
a začína budovať logistické 
centrum. So svojimi aktivitami 
oboznámili jej predstavitelia 
primátora počas prijatia na 
mestskom úrade.
 B. Celler sa stretol s oby-
vateľmi Jasnej ulice, aby ich 
informoval o riešení cestného 
podjazdu na tejto ulici v loka-
lite Pred Poľom v rámci mo-
dernizácie železničnej trate 
v Trenčíne.
ŠTVRTOK 19. 5.: Príprava zmlu-
vy o spolupráci medzi Bratisla-
vou, Piešťanmi a Trenčínom 
v oblasti podpory cestovného 
ruchu bola témou stretnutia 
primátora a R. Kaščákovej, po-
verenej vedením Útvaru mar-
ketingu MsÚ, s predstaviteľmi 
Bratislavského kultúrneho 
a informačného strediska, kto-

ré zastupoval riaditeľ V. Grežo 
a námestníčka pre cestovný 
ruch A. Bučková.
 B. Celler viedol riadne za-
sadnutie Mestskej rady.
 V hoteli Brezina sa štatutár 
mesta stretol v rámci klient-
skeho dňa s predstaviteľmi 
Tatra banky.
PIATOK 20. 5.: S vlastníkmi 
pôdy v lokalite priemyselného 
parku na Zámostí sa stretol 
trenčiansky primátor..
 B. Celler sa zúčastnil na 
bankete, ktorý po skončení 
sezóny pripravili predstavitelia 
HK Dukla Trenčín.
STREDA 25. 5.: Primátor nie-
lenže otvoril, ale sa aj aktívne 
zúčastnil pohybových aktivít 
v rámci Dňa výzvy - Challenge 
day.
ŠTVRTOK 26. 5.: Štatutár 
mesta rokoval v Bratislave 
s generálnym riaditeľom Že-
lezníc SR R. Veselkom a pred-
staviteľmi projektantskej firmy 
Reming Consult o postupe prí-
pravných prác na modernizácie 
železničnej trate v Trenčíne.
 Primátor prijal riaditeľa 
spoločnosti MSP Diagnostik 
P. Lovišku.
 S predstaviteľmi spoloč-
nosti Siemens a bankového 
domu Tatra banka diskutoval 
štatutár mesta o financovaní 
pripravovanej rekonštrukcie 
a dobudovaní verejného osvet-
lenia v Trenčíne. 
PIATOK 27. 5.: B. Celler roko-
val spolu s R. Mlynčekovou a L. 
Petrtýlom, povereným vedením 
útvaru životného prostredia 
a dopravy v Bratislave na pôde 
Dopravoprojektu o prácach na 
spracovaní generelu dopravy 
v Trenčíne.
 Z Dopravoprojektu zamie-
rili spomínaní predstavitelia 
Mesta Trenčín na ministerstvo 
dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií, kde diskutovali o realizácii 
Juhovýchodného obchvatu 
v Trenčíne.
 Prípravné práce, súvisiace 
s realizáciou priemyselného 
parku v Trenčíne bolo témou 
diskusie primátora so zástup-
cami spoločnosťou J&T. (r) 

16. – 29. 5. 2005

 „Pod verejným sa rozumie každé 
podujatie kultúrne, telovýchovné, 
športové alebo turistické, na ktoré 
má za určitých podmienok ktokoľ-
vek vstup. To znamená, že nie je 
vyhradené pre uzavretý okruh ľudí. 
Organizátor verejného podujatia 
je povinný oznámiť konanie svojej 
akcie najneskôr sedem dní pred 
jeho začiatkom na Útvar kultúry 
MsÚ. Ak tak neučiní, vystavuje sa 

rôznym postihom, pričom najváž-
nejším je pokuta do výšky 10 000 
Sk. Neoznámené podujatie môže 
mestská polícia na mieste zrušiť 
a zakázať. Pri podujatiach, ktoré 
sa začínajú vo večerných a pokra-
čujú v nočných hodinách je pod-
mienkou vystavenia akceptačného 
listu stíšenie produkcie tak, aby 
po 22.00 h. neutrpeli ujmu ostatní 
obyvatelia mesta.“

 

(r)

Jedna otázka pre... 
Mgr. Petra Kocnára

povereného vedením Útvaru kultúry MsÚ
 „Blíži sa letná turistická sezóna, s ňou aj kultúrne a športové 
leto s bohatou programovou ponukou. Aké povinnosti majú orga-
nizátori verejných akcií voči mestu Trenčín?“

Zástupca primátora Mesta Trenčín Anton BOC a podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jozef FABIAN prijali 
v priestoroch primátorského salónika Hotela Tatra náčelníka 
Šumadinského okrugu Miroslava MARINKOVIČA.

 Na stretnutí sa zúčastnili aj 
starosta obce Batočina Radiša 
Miloševič, projektový manažér 
Rozvojovej agentúry TSK Vladimír 
Škola, vedúci kancelárie primá-
tora Mesta Trenčín František 
Sádecký a  Renáta Kaščáková, 
vedúca Útvaru marketingu MsÚ.
 Po zhodnotení spolupráce me-
dzi družobnými mestami Trenčín 
a Kragujevac za uplynulé roky 
obe strany konzultovali možnosti 
rozvoja spolupráce predovšetkým 
v  ekonomickej a kultúrnej oblas-
ti. M. Marinkovič inicioval ďalšiu 
spoluprácu, predovšetkým ho 
zaujímali skúsenosti slovenskej 
strany z oblasti školských a kul-
túrnych  projektov, projektov eko-

logického zamerania i spolupráce 
na úrovni základných a vysokých 
škôl.
 Zástupcovia Mesta Trenčín 
ponúkli spoluprácu pri realizácii  
projektov, ktoré by prezentovali 
vzájomnú prepojenosť oboch 
miest: 
• v oblasti podnikateľských akti-
vít (priemyselný sektor); 
• pri zlepšení vzájomnej komu-
nikácie a informovanosti o dianí 
v regiónoch (internetové stránky);
• pri prezentácii a výsledkoch 
prechodu kompetencií v oblasti 
verejnej správy;
• pri rozširovania kultúrneho de-
dičstva medzi Slovenskom a Srb-
skom a Čiernou Horou. (šte)

Kragujevac a Trenčín bilancovali i plánovali

Už tretí rok  Únia materských centier (ÚMC) zorganizovala na po-
česť Dňa matiek v Národnom tenisovom centre v Bratislave pod-
ujatie Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom, ktorého cieľom bolo, okrem 
príjemného popoludnia, upozorniť na problémy rodičov s malými 
deťmi. Svoj predajný a informačný stánok tu malo aj trenčianske 
MC Srdiečko, ktoré zabezpečilo aj účasť trenčianskych rodičov a 
detí v NTC.   Foto a text: (bv)
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 Na Stárkovej ulici je medzi 
mostami cesta plná výtlkov a 
nerovnosti vozovky spôsobujú 
pri rýchlej jazde prechádzajú-
cich automobilov hluk a zvyšuje 
sa aj prašnosť. Preto občania 
navrhujú umiestnenie doprav-
nej značky na obmedzenie rých-
losti do času, kým sa neopraví 
vozovka. Podobné starosti 
majú ľudia bývajúci v Istebníku 
a na Veľkomoravskej ulici. 

 Cintorín v Zlatovciach bol 
ďalšou témou zasadnutia VMČ 
Západ. Chýba časť oplotenia. 
Pri kríži sa nachádza stále pre-
plnený kontajner na odpadky 
a tuje na ploche cintorína by 
potrebovali ruku záhradníka. 
Obyvatelia domov pri Váhu sa 
sťažovali na hluk počas akcií 
na Ostrove, keď sa zvuky šíria 
po vodnej hladine a nedajú 
spať takmer celú noc. (la)

ZO ŽIVOTA MESTSKÝCH ČASTÍ4 / INfO

Cintorínu chýba časť oplotenia
Na poslednom zasadnutí Výboru mestskej časti Západ sa riešili 
sťažnosti občanov, ktorých trápia najmä problémy s rozbitými 
cestami. 

Nedostatočná komunikácia 
s občanmi
Zásadná vec, ktorá sa dotýka života všetkých občanov v meste, 
sú komunikácie a cesty. Na zasadnutí VMČ Sever sa 18. mája 
hovorilo najmä o miestnej časti Opatová, kde sú nerovnosti po 
rozkopávkach počas plynofikácie. Podobné požiadavky sú aj v 
rámci Sihote, najmä stav obrubníkov a ciest, ale to sa odstraňu-
je v rámci úprav kvôli statickej doprave. Kritickým miestom je 
aj križovatka pri Bille zo Štefánikovej ulice na Kubranskú cestu, 
kde sú jamy po celej šírke jazdného pruhu a nedajú sa obísť. 

 Pri riešení modernizácie 
železnice v meste sa mal 
vybudovať podchod z Jasnej 
ulice na Ulicu Pred poľom. V 
projekte dochádza k zmene a 
bude tu podjazd, čím sa zme-
ní charakter dopravnej situá-
cie na Sihoti a minulosťou sa 

stane aj tiché prostredie pre 
obyvateľov Jasnej. Poslanci z 
VMČ Sever zastávajú názor, 
že sa má viac komunikovať 
s občanmi pri takýchto zme-
nách projektov a informovať 
ich o plánoch do budúcnos-
ti. (la)

Štatistické zisťovanie
 Štatistický úrad SR uskutoč-
ňuje štatistické zisťovanie o in-
formačných a komunikačných 
technológiách v domácnostiach 
v roku 2005, ktoré je súčasťou 
medzinárodného projektu a re-
alizuje sa v krajinách EU podľa 
jednotného dotazníka. Cieľom 
výskumu je zistiť úroveň vyba-
venosti domácností informač-
nými a komunikačnými techno-
lógiami.
 Na Slovensku bolo do zisťo-
vania vybratých 4 tisíc domác-
ností, z toho 450 domácností 
v Trenčianskom kraji. Medzi 
náhodne vybratými domácnos-
ťami sú aj domácnosti v meste 
Trenčín.

 Zisťovanie v domácnostiach 
sa koná od 20. mája do 30. 
júna 2005. V tomto období 
vybrané domácnosti v Trenčí-
ne navštívi pracovník poverený 
funkciou opytovateľa, ktorý je 
povinný sa v domácnostiach 
preukázať osobitným povere-
ním. Všetky informácie a ná-
zory, ktoré budú v rámci tohto 
zisťovania domácnosti poskyt-
nuté, sú anonymné a použijú 
sa výlučne len na štatistické 
účely. Ochranu dôverných úda-
jov upravuje zákon č. 540/
2001 Z.z. o štátnej štatistike. 
Za ochranu dôverných údajov 
zodpovedá Štatistický údaj SR. 
(ŠÚ SR, TN)

Ukončenie rekonštrukcie rozšírenia nástupíšť MHD na Hasič-
skej ulici v Trenčíne sa predpokladá podľa stanoviska dodáva-
teľa Cesty Nitra do 30. júna t.r. Náklady rekonštrukčných prác 
na rozšírení nástupíšť MHD na Hasičskej ulici sa predpokladajú 
vo výške 10 miliónov Sk. Investorom je Slovenská správa ciest. 
Smerom na železničnú stanicu budú k dispozícii dve odstavné 
plochy pre autobusy (nová a pôvodná). Na opačnej strane sme-
rom na Bratislavu a Bánovce n/B. bude používaná jedna predĺ-
žená odstavná plocha. Text a foto (jč)

Stavebné práce na kruhovom objazde pri obchodnom dome Lidl 
pokračujú veľmi rýchlym pracovným tempom. Fotografia posky-
tuje už jeho základné kontúry.
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 Organizátori z Trenčianskej 
nadácie tentoraz vsadili na ne-
deľný promenádny koncert dy-
chovej hudby Kubranka, popre-
tkávaný vstupmi moderátorov 

Ferda Rybníčka a Lea Kuželu. 
Postupne predstavili Trenčian-
sku nadáciu, nadačný fond Dr. 
Klaun, Mladých filantropov, 
trenčiansky Klub zberateľov 
pivných kuriozít. V programe 
vystúpili harmonikári, heli-
gonkár, vytrvalostný a silový 

žonglér. Deti vyskúšali jazdu v 
sedle na koňoch a dospelí sa 
pristavovali pri výčape s dob-
re vychladeným pivom, keďže 
podtitul znel Pivné korzo. Na 

svoje si prišli aj portrétisti 
umne zachytávajúci návštev-
níkov vo forme karikatúry, či 
portrétu. Na ploche námestia 
bola aj malá výstavka pivných 
etikiet, katalógov a plagátov. 
Nemohol chýbať ani informačný 
panel o Trenčianskej nadácii. 

 

Pri hudbe šesťdesiatych rokov 
si priami pamätníci zaspomí-
nali na staré časy korza, ktoré 
nevydržalo nápor televízneho 
vysielania a zaniklo na začiat-
ku sedemdesiatych rokov. Po 
dvoch hodinách hudby, spevu 

(dokonca aj tanca na dlažob-
ných kockách) a sprievodných 
textov sa korzo skončilo s prí-
sľubom správkyne nadácie 
Aleny Karasovej, že sa na kor-
ze stretneme všetci opäť na 
jeseň. (la)
 foto: jč
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Trenčianske korzo opäť ožilo 
V nedeľu 22. mája sa vydarilo počasie a účastníci v poradí sied-
meho Trenčianskeho korza si mohli v pohode vychutnať pripra-
vený program i silnejúce jarné slniečko, hoci okolo Trenčína sa 
na oblohe prevaľovali ťažké čierne mračná. 

Program spestrili harmonikári zo ZUŠ Trenčín.

Organizátori z Trenčianskej nadácie tentoraz vsadili na nedeľný 
promenádny koncert dychovej hudby Kubranka.

Správkyňa nadácie Alena Karasová sľúbila jednému z dvojice 
moderátorov Ferdovi Rybníčkovi, že sa na korze stretneme 
všetci opäť na jeseň.

Deti vyskúšali jazdu na koňoch.
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 „Pripomienky k súťažným 
podkladom a odborné žiados-
ti uchádzačov považujeme za 
pokračovanie diskusie o vy-
medzení najhospodárnejších 
podmienok na nakladanie 
s odpadom a verejnou zele-
ňou. Po ich rozbore som sa 
rozhodol vyhlásenú verejnú 
súťaž zrušiť a vydal pokyny na 

prípravu novej metódy verej-
ného obstarávania,“ to je čer-
stvé stanovisko trenčianskeho 
primátora Branislava Cellera, 
ktorým sa už druhýkrát zruši-
la verejná súťaž na „smeti“. 
Podľa jeho slov, podaný počet 
námietok a odborných pripo-
mienok uchádzačov v rámci 
stanoveného termínu by po 
ich zapracovaní zmenil charak-
ter súťaže. Preto sa rozhodol 
zrušiť verejnú súťaž. „Toto je 
súťaž, ktorá sa zverejňuje aj 
v Európskom vestníku. Kto-
koľvek sa jej môže zúčastniť, 
z ktorejkoľvek krajiny EÚ. 
Možno má úplne iné know-
-how, ako sú doteraz známe. 
Preto bola snaha komisie ne-
chať otvorené dvere aj pre iné 
námety, iné spôsoby s cie-
ľom, že nám bude ponúknutá 
lacnejšia služba.“
 Prvá verejná súťaž zahŕňala 

aj údržbu miestnych komuni-
kácií. Pri druhej komunikácie 
úplne vypadli a ostali len odpa-
dy a verejná zeleň. Teraz stojí 
pred komisiou, ktorú vymenuje 
primátor, opäť otázka určenia 
podmienok na vysporiadanie 
sa s rekultiváciou bývalej mest-
skej skládky. „Chceli sme celý 
okruh odpadov riešiť spolu, 

aby sme si samostatne nerie-
šili rekultiváciu a niekto ďalší 
bude riešiť zber, likvidáciu 
odpadov a všetko, čo s tým 
súvisí. Zároveň tu bola naša 
snaha rekultiváciu skládky 
ekonomicky preniesť na do-
dávateľa s tým, že ju budeme 
postupne splácať,“ vysvetľuje 
trenčiansky primátor.
 Mesto Trenčín teda zámer-
ne určilo všeobecné podmien-
ky, aby sa uchádzači mohli 
kreatívne prejaviť. Mesto im 
vyhovelo a súťaž zrušilo. B. 
Celler si však nemyslí, že Tren-
čín podľahol ich tlaku: „Ne-
chceme strácať čas, pretože 
s firmou Považská odpadová 
spoločnosť máme uzavretú 
zmluvu do 31. 12. 2005, kde 
si každé tri mesiace objedná-
vame rozsah služieb. Jedno-
ducho musíme súťaž ukončiť 
tak, aby sme k 1.1.2006 

mali víťaza.“ Tento argument 
„zdupľoval“ aj František Sá-
decký, vedúci kancelárie pri-
mátora: „Časový faktor hrá 
dôležitú úlohu. Zakomponova-
ním všetkých žiadostí, ktoré 
nám boli zaslané do existujú-
cich podmienok, celkom by 
sa zmenil charakter, ktorým 
sa komisia rozhodla ísť a tým 
pádom by sa zmenili podmien-
ky vzhľadom k predchádzajú-
cemu zverejneniu oznámenia 
o vyhlásení metódy verejného 

obstarávania. A zákon hovorí 
jasne, že súťažné podklady 
musia byť v súlade s oznáme-
ním o vyhlásení metódy.“
 Nakoniec sme si nechali 
primátorovu právomoc o vy-
menovaní komisie. B. Celler 

rázne odmieta „prišiť“ jej na 
tričko dvakrát neúspešné pod-
mienky: „Členovia komisie sú 
zodpovední len za to, že pred-
behli dobu a pripravili súťažné 
podmienky, ktoré ešte nie sú 
u nás vžité. Zo strany firiem, 
ktoré sa do súťaží prihlásili, 
to nemôže vyvolať pochybnos-
ti o jej transparentnosti. Veď 
realita je taká, že jedna sku-
pina stále namieta a blokuje 
súťaž.“ 

 O takomto postupe jednej 
z firiem si však ostatní uchá-
dzači urobia vlastný záver.

Tibor Hlobeň
Ilustračné foto: (ph)

SAMOSPRÁVA6 / INfO 

Smeti – ako ďalej?
Čo najlacnejšia služba spĺňajúca všetky zákonom stanovené 
podmienky a predstavy mesta o kvalite. To je cieľ, ktorý si 
Mesto Trenčín stanovilo pri vyhlásení verejnej súťaže na služby 
zabezpečujúce vývoz, zber a ukladanie odpadu i starostlivosť 
o zeleň. Súčasný stav však vyvoláva nespokojnosť predstavite-
ľov mesta, ako aj jeho obyvateľov. Cena, určená dodávateľom, 
má priamy vplyv na udržanie alebo možné zníženie výšky poplat-
kov občanov mesta za nakladanie s komunálnym odpadom.
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Ing. Branislav Celler, primátor 
Mesta Trenčín:
 „Rokoval 
som s pred-
s tav i te ľm i 
firmy MsP 
Diagnostik, 
ktorí sú 
n á j o m c o -
via tohto 
strediska. Stretol som sa aj 
s lekármi, ktorí sú v podnájme 
MSP Diagnostik. Oboznámil 
som ich s tým, že vzhľadom na 
charakter sídliska je prioritným 
záujmom mesta, aby na Juhu 
bola poliklinika. Dohodli sme 
sa, že treba rokovať ďalej, pre-

tože máme záujem odpredať 
túto nehnuteľnosť lekárom, 
ktorí tam pôsobia. Naša pred-
stava je, aby si každý lekár od-
kúpil svoju ambulanciu a firma 
MSP Diagnostik tú časť, v kto-
rej pracuje, to je približne 40% 
tohto zariadenia. 
 Prebrali sme aj otázku ceny, 
pretože zmenou cenovej vyhláš-
ky v roku 2004 sa podstatne 
zmenili parametre, čo má za 
následok, že znalecká cena vy-
chádza až na 23 mil. korún. Ak 
ju porovnáme s inými zdravot-
níckymi zariadeniami, predáva-
nými v minulosti za existencie 
iných cenových vyhlášok, je to 

veľká stavba a má iba 9 rokov. 
 S predstaviteľmi spoločnos-
ti MSP Diagnostik sme dospeli 
k záveru, že ak budú hľadať rie-
šenie najmä v oblasti zabezpe-
čenia lekárov, ktorí sú tam, aj 
my budeme hľadať cenové rie-
šenie, ktoré povedie k zhode. 
Ale asi sa nemôžeme pohybo-
vať na hrane, pri jednej ponúk-
nutej cene. Musíme zohľadniť 
veľkosť a vek budovy.
 Teraz potrebujeme vedieť, či 
všetci lekári budú mať záujem 
odkúpiť priestory, v ktorých or-
dinujú. Stretneme sa opäť nie-
kedy okolo 10. júna, dovtedy si 
prehodnotíme cenové paramet-

re nehnuteľnosti a cenovú vy-
hlášku. Verím, že už na druhom 
stretnutí sa začneme približo-
vať ku konečnému riešeniu.
 Garantujeme, že poliklinika 
na Juhu bude, v žiadnom prípa-
de nepríde k odpredaju budovy 
na iné účely. MSP Diagnostik 
má zmluvu do 30. 6. 2006, 
takže aj keby sme sa nedohod-
li, do tohto dátumu tam táto 
spoločnosť bude. Potom pripúš-
ťam variant, že oslovíme aj iný 
subjekt, ktorý ale dostane pod-
mienku prevádzkovať v týchto 
priestoroch zdravotnícke zaria-
denie.“ 
 Tibor Hlobeň

 Možno si poviete, že je to 
dosť netradičný úvod, ak sa 
chceme na situáciu s polikli-
nikou na sídlisku Juh pozrieť 
bez emócií, s chladnou hla-
vou. Nakoniec v porovnávaní 
neporovnateľného ich už bolo 
dosť. Preto sme sa rozhodli dať 
priestor obom zainteresovaným 
stranám i odborníkovi, ktorého 
manažérske schopnosti preve-
rila funkcia riaditeľa trenčian-
skej nemocnice.

MUDr. Pavol 
S e d l á č e k , 
riaditeľ NsP 
v Trenčíne:
 „Ak vy-
c h á d z a m 
z mojich 
skúseností, 
z pôsobenia riaditeľa nemocni-
ce alebo v minulosti vedúceho 
odboru zdravotníctva krajské-
ho úradu, vždy som sa usiloval 
vytvoriť, čo najoptimálnejšie 
rozloženie ambulantnej sta-
rostlivosti na území mesta 
Trenčín. Snažil som sa oddeliť 
ju od nemocničnej starostlivos-
ti vzhľadom k tomu, že väčši-
nu ambulantnej starostlivosti 
poskytujú neštátni lekári. Keď 

bola vyhlásená druhá vlna pri-
vatizácie Vládou SR, ponúkli 
sme budovy obidvoch polikli-
ník na odpredaj. Pravidlá pri-
vatizácie boli stanovené tak, 
aby v prípade záujmu lekárov, 
ktorí tam pracujú a majú licen-
cie na činnosť, ich získali za 
výhodnejších, vopred dohod-
nutých podmienok. Teda nie 
za trhový odhad. Domnievam 
sa, že by bolo vhodné rokovať 
s lekármi, ktorí pracujú v MSP 
Diagnostik na Juhu a vyjsť im 
v ústrety. Ponúknuť im výhod-
nejšie podmienky ako iným 
subjektom. Myslím si to aj 
preto, že cena práce pri posky-
tovaní zdravotníckej starostli-
vosti je regulovaná finančným 
výmerom a pri regulovaných 
cenách nejde o klasické  pod-
nikanie tak, ako v iných oblas-
tiach. Aj to je dôvod, pre ktorý 
by bolo vhodné uprednostniť 
skupinu ľudí, ktorá tam pra-
cuje a vytvoriť im výhodnejšie 
podmienky ako sú trhové.“
• Myslíte na predaj alebo pre-
nájom?
 „Začiatky privatizácie 
v zdravotníctve boli viazané na 
privatizáciu činnosti. Praktic-
ky všetci lekári v prvom kole 

išli do prenajatých priestorov. 
Ak niekto vykonáva zdravot-
nícku činnosť je vhodné, aby 
aj vlastnil priestory. To zna-
mená, že by bolo vhodné túto 
situáciu riešiť odpredajom.“
• Aký bude podľa vás dopad 
na zdravotnícku starostlivosť 
pre občanov sídliska Juh, ak 
sa obe strany nedohodnú na 
predaji budovy a súčasní leká-
ri z nej odídu?
 „Každopádne by bolo treba 
vytvoriť podmienky, aby tam 
čo najviac činností zostalo 
zachovaných. Je to veľké síd-
lisko, približne 18 tisíc ľudí 
a najmä pre starších by bolo 
výhodné, aby nemuseli cesto-
vať za zdravotníckou starost-
livosťou. Treba si uvedomiť 
aj to, že lekári, ktorí tam pra-
cujú, majú odštátnené určité 
činnosti a situáciu môžu riešiť 
zmenou miesta v rámci lokali-
ty. To znamená, že tie činnosti 
by na Juhu zostali. Pre pacien-
ta by to nebolo také príjemné, 
pokiaľ by to nebolo v jednej 
budove.“

MUDr, Pe-
ter Loviška, 
riaditeľ MSP 
Diagnostik:
 „ S t r e t -
nutie s pri-
m á t o r o m 
vnímam ako 
ústretový krok. Pán primátor, 

ktorého sme až teraz oslovi-
li, je naklonený tomu, aby na 
Juhu ostali ambulancie. Teraz 
ide o to nájsť priblíženie pred-
stáv mesta nielen s našimi, 
ale aj s predstavami ostat-
ných lekárov, aby sme sa do-
stali z ekonomického hľadiska 
ku znesiteľnému výsledku pre 
obe strany. 
 Naša predstava hovorí 
o prežití, udržaní systému po-
skytovaných zdravotníckych 
služieb. Máme určité zámery 
aj z hľadiska ďalšieho skva-
litňovania našej práce. Bude 
záležať aj na názoroch našich 
kolegov, podnajomníkov. S ni-
mi budeme hovoriť v týchto 
dňoch. Sme radi, že pán pri-
mátor deklaroval, že mesto je 
naklonené myšlienke udržať 
zdravotnícke zariadenia na 
sídlisku Juh. 
 Celú situáciu nevnímame 
osobne. Len nám je ľúto, že 
sme niečo deväť rokov medi-
cínsky budovali... S ekonomic-
kou situáciou v zdravotníctve 
nemá mesto nič spoločné. Na 
vine je systém, ktorý je teraz 
nastavený v zdravotníckom 
sektore.“
• Koľko ambulancií patrí MSP 
Diagnostik a koľko lekárov 
máte v nájomnom pomere?
„Včítane logopéda je na Juhu 
16 lekárov a my máme 6 am-
bulancií.“ 
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Poliklinika na Juhu bude!
V tomto období nie je nič ojedinelé, ak neštátne zdravotníc-
ke zariadenie získa konkurenciu, ak iný subjekt začne budovať 
kliniku alebo sa zaujímať o priestory slúžiace týmto účelom. 
Lekári začínajú aj v rámci svojich špecializácií pociťovať tlak 
konkurenčného prostredia. Nakoniec vždy rozhodne kvalita a to 
platí aj pre ľudí v bielych plášťoch.
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Vyzerá to ako v rozprávke...
 Vyzerá to ako v rozpráv-
ke – trávnaté ihriská (aspoň 
štyri), na nich plno mládeže 
a hlavná plocha s umelým 
trávnikom, aby klimatické 
podmienky nespravili na roz-
hraní zimy a jarných mesiacov 
zo štadióna oranisko.
 Vyzerá to ako v rozpráv-
ke – AS Trenčín so skoro 
300-člennou mládežníckou 
základňou vychováva rok čo 

rok Ivanu, či inú hviezdičku, 
ktoré odchádzajú odovzdať 
svoje schopnosti do kvalitnej-
ších zahraničných súťaží. Na 
futbalové „staré kolená“ sa 
však vracajú domov a podie-
ľajú sa na výchove mládeže.
 Vyzerá to ako v rozprávke, 
ale tento model je napríklad 
v Holandsku samozrejmos-
ťou. K vrcholu ho doviedol 
Ajax Amsterdam, ale aj iné 

kluby. Tie sa pýšia výborný-
mi podmienkami pre mlá-
dežnícku základňu. Z krajiny 
tulipánov k nám tento týždeň 
zavítajú futbalisti FC Utrecht. 
To je šanca pre našich adep-
tov koženej lopty, aby zajtra 
o 15.00 h si s nimi zahrali. 
FC Utrecht ma hlavný šta-
dión s krytým hľadiskom pre 
25 000 divákov. Mládežnícky 
komplex sa nachádza niekoľ-

ko 100 m od hlavnej arény. 
Je v ňom hlavný štadión pre 
cca 1000 divákov, 4 trávnaté 
tréningové ihriská a všetko 
potrebné technické zázemie.
 Futbalová škola s FC 
Utrecht, to nie je rozpráv-
ka, ale realita a realitou sa 
čoskoro stanú aj tréningové 
plochy na Ostrove i umelý 
trávnik na mestskom štadió-
ne na Sihoti!

Nové ihriská pre mladých futbalistov
Róbert RYBNÍČEK, generálny 
manažér AS Trenčín:
 „Európska futbalová asociá-
cia (UEFFA) rozhodla na svojom 
zasadnutí v estónskom Talline, 
že súťažné zápasy sa môžu 
hrať na umelej tráve.  Preto 
sme sa rozhodli, že umelý 
trávnik položíme v Trenčíne na 
hlavnú plochu štadióna na Si-
hoti. Realizácia začne približne 
22. júla, pokiaľ všetko pôjde 
podľa plánu, hotovo zahlási-
me koncom augusta t.r. Od 
septembra sa začne na ploche 
hrať nielen najvyššia slovenská 
súťaž mužov, ale aj mladších a 
starších dorastencov. 
 S týmto projektom je spoje-
ná aj výstavba ihrísk so živou 
trávou v areáli Ostrova vedľa 
hrádze. V prvej fáze v roku  
2005 tu budú postavené dve 
ihriská, tretie naprojektované 
bude postavené v roku 2006. 
Zrekonštruované je aj ihrisko 
vedľa hlavného štadióna, ktoré 
využijú najmenší futbalisti, prí-

pravkári. Budú tam pravidelne 
nielen trénovať, ale aj hrať svo-
je zápasy. 
 Našli sme veľké pochopenie 
medzi predstaviteľmi vedenia 
mesta. Po analýze situácie 

prevážil názor, že nedostatok 
ihrísk treba okamžite riešiť, 
pretože takmer 300 detí v klu-
be je na súčasný stav tréningo-
vých plôch neuveriteľný počet. 
Mesto sa stalo investorom 
nielen umelého trávnika, ale 
aj ihrísk so živým povrchom. 

Celkové náklady predstavujú 
11 miliónov Sk. Dostali sme 
prísľub, že mesto sa aj naďa-
lej bude zaujímať o budovanie 
športovísk v areáloch škôl, ako 
sa v súčasnosti deje na ZŠ na 
Hodžovej ul. Myslím teraz na 
ZŠ Ul. Na Dolinách, kde má 
náš klub futbalové triedy. Je 
tam problém s pozemkami, ve-
rím, že keď sa majetkové vzťa-
hy vysporiadajú, veci sa pohnú 
ďalej.
 Naša mládežnícka štruktúra 
začína prípravkami, kde sa hlá-
sia chlapci z druhých a tretích 
tried ZŠ. V každom ročníku je v 
prípravke aspoň 20 detí. Potom 
prejdú do kategórie mladších a 
neskôr starších žiakov. Starší 
a mladší dorastenci majú aj 
svoje B - družstvá. V každom 
ročníku je 20-25 chlapcov. O 
mládež sa stará 14 trénerov. 
Preto sa musíme starať, aby 
mali deti kde trénovať. Nové 
plochy sú predovšetkým pre 
nich, pre budúcnosť trenčian-
skeho futbalu.“
 Arrea Trenčín

Toto je vízia moderného futbalového štadióna v Trenčíne. Zatiaľ sa 
na Sihoti udeje len jedna, ale zásadná zmena. Od novej sezóny sa 
najvyššia futbalová súťaž v Trenčíne bude hrať na umelej tráve.

Ostrov s plánovanými cvičnými futbalovými ihriskami.
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• je jedným z účelových fondov 
Trenčianskej nadácie 

• bol založený 17. októbra 
2002, prvé predstavenie sa 
uskutočnilo na detskom odde-
lení Nemocnice s poliklinikou 
Trenčín

• zakladateľom Fondu a prvým 
darcom sa stala holandská 
spoločnosť Hoek Slovakia s.r.o. 
Trenčín, ktorá podobný projekt 
podporovala aj v Holandsku

• podľa želania zakladateľa 
Fond Dr. Klaun pôsobí na území 
celej SR

• financuje divadelné pred-
stavenia v zariadeniach, kde 
sú deti dlhší čas odlúčené od 
svojich rodičov - v domovoch 
sociálnych služieb, v nemocni-
ciach, v špeciálnych internát-
nych školách pre deti s rôznymi 
postihmi, v rehabilitačných 
strediskách, sanatóriách a lie-
čebniach...

• prijímajúce inštitúcie za 
predstavenia neplatia. Všetky 
náklady hradí Fond Dr. Klaun 
z finančných prostriedkov získa-
ných od sponzorov a darcov

• do dnešného dňa bolo odo-
hraných 77 predstavení v za-
riadeniach na celom území SR 
v hodnote viac ako 270.000 Sk

• Fond Dr. Klaun pri organi-
zácii divadelných predstavení 
spolupracuje s divadelnými 
umelcami, ktorí majú vo svo-
jom repertoári predstavenia pre 
deti. Pre Fond Dr.Klaun pravi-
delne vystupujú: Renáta Rep-
ková (bábkové divadlo), Vlado 
Kulíšek (pantomíma), Miroslav 
Kasprzyk (pantomíma), Adrián 
Ohrádka (klaun), Juraj Perec 
(kúzelník). S prihliadnutím na 
lokalitu zariadenia spolupra-

cujeme s Tomášom Plaszkym 
(divadlo pre deti) a Nelou Duš-
kovou (divadlo pre deti) 

• Fond Dr. Klaun sprostred-
kúva v rámci svojich možností 
i ďalšie aktivity v prospech 
detí:
apríl 2004 - región Trenčín 
– dar 4 elektrické invalidné 
vozíky (prijímatelia: súkromné 
osoby Trenčín 2x, Bzince pod 
Javorinou, Nová Dubnica)
júl 2004 - región Martin – škol-
ský nábytok pre cca 100 detí 
(ZŠ pri Martinskej fakultnej 
nemocnici, Špeciálne ZŠ v Mar-
tine a Turzovke, Diagnostické 
centrum Ružomberok)
júl 2004 - Komunitné centrum 
„Stará Tehelňa“ Prešov huma-
nitárna zásielka (nábytok, ode-
vy, obuv, hračky)
december 2004 - DSS Humen-
né - dar cca 40 ks rôznych zdra-
votných pomôcok a invalidných 
vozíkov
apríl 2005 - ZŠ Držkovce a ZŠ 
Gemerská Nová Ves – školský 
nábytok pre cca 140 detí
apríl 2005 - ZŠ Ladce – školský 
nábytok pre cca 140 detí

• na základe dohody FK AS 
Trenčín a FC Utrecht sa 4. júna 
o 14:00 na štadióne na Sihoti 
Trenčín uskutoční benefičný 
futbalový zápas oboch klubov 
v prospech Fondu Dr. Klaun.

• pri tejto príležitosti sa veľ-
vyslancami Fondu stanú pán 
Štefan Skrúcaný a pani Chan-
tal Poullain, ktorí sa podujatia 
osobne zúčastnia

Kontakty:
Manažér fondu Dr. Klaun: 
Ing. Jana Sedláčková,
m.: 0903 800 390, 
drklaun@drklaun.sk,
www.drklaun.sk
Finančné prostriedky Fondu 
spravuje:
Trenčianska nadácia,
tel./fax: 032/7445500
správca: 
RNDr. Alena Karasová
tnn@changenet.sk 
www.trencianskanadacia.sk

Fakty o Fonde Dr. KlaunFC Utrecht na Slovensku!
 Jedenásty tím holandskej 
Ere division zavíta na Sloven-
sko. V piatok 3. júna o 15.00 
hod. holandskí hráči pozývajú 
mladých futbalistov z Trenčína 
na mestský štadión na Sihoť. 
Zahrať si s hráčmi áčka tohto 
popredného tímu z krajiny tu-
lipánov bude pre trenčiansku 
mlaď určite zážitok na celý ži-
vot.
 Hlavný bonbónik príde v so-
botu 4. júna. Futbaloví fajn-
šmekri uvidia od 14.00 h na 
Sihoti „predzápas“ večerného 

šlágra kvalifikácie na Majstrov-
stvá sveta Portugalsko – Slo-
vensko. Ako inak nazvať be-
nefičný duel tímov AS Trenčín 
a FC Utrecht? Nezabidnite prísť 
o 14.00 na Sihoť a tento raz aj 
s manželkami (alebo naopak 
s manželmi) a deťmi. Je pre 
nich pripravený bohatý program 
a vy sa v kľude môžete sústre-
diť na medzinárodný zápas. 
 Čo dodať? Snáď len to, že 
výťažok zo stretnutia bude ve-
novaný Fondu Dr. Klaun.

Detské ihriská – 8,4 milióna Sk 

 „Tieto peniaze budú použité 
na výbavu materských škôl, ich 
telocviční a športových areálov. 
Dostanú rehabilitačné zariade-
nia, ako sú ribstoly, rebriny, ži-
nenky, malé basketbalové koše, 
či detské skladačky.“
• Mesto svojim prístupom 
podporuje pohybové aktivity, 
určené pre jeho najmladších 
obyvateľov pripravovanými 
rekonštrukciami detských 
ihrísk..
 „Mesto pripravuje rekon-
štrukciu detských ihrísk vo 
všetkých 18-tich materských 
školách na území mesta. Opra-
vené by mali byť na začiatku 

nového školského roka. Okrem 
toho sa pripravuje rekonštrukcia 
siedmich detských ihrísk v jed-
notlivých mestských častiach pri 
obytných zónach na Uliciach Ša-
fárikova, Východná, Noviny, Ga-
garinova, Osvienčimská, Kvetná 
a Bavlnárska. To sú ihriská síce 
existujúce, ale v dezolátnom 
stave. Budú tam prvky pre deti 
predškolského veku i školopo-
vinnú mládež.“
• Koľko finančných prostried-
kov vynaloží Mesto Trenčín zo 
svojho rozpočtu na túto akciu?
 „Do rekonštrukcie detských 
ihrísk bude investovaných 8,4 
mil. Sk.“

Mesto dostalo v závere minulého roka finančný dar od LO Tren-
čín vo výške 500 tisíc Sk. Na čo budú použité, to nám povedal 
Branislav ZUBRIČAŇÁK, poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon 
funkcie:

A-mužstvo FK AS Trenčín. Horný rad zľava: Róbert Hanko, Sla-
vomír Lukáč, Jaroslav Kamenský, Ondrej Šmelko, Jozef Poštrk, 
Vladislav Palša, Lukáš Hricov, Roman Chomistek, Gejza Baranyai
Stredný rad zľava: Marek Seman, Juraj Križko, Ivan Lietava, Csa-
ba Horváth, Miloš Buchta, Miloš Volešák, Pavol Šuhaj, Stanislav 
Velický, Milan Mičenec, Vladimír Majsniar. Dolný rad zľava: Martin 
Škrteľ, Jozef Hollý – vedúci mužstva, Jaroslav Macháč – tréner 
brankárov, Anton Jánoš – hlavný tréner, Jaroslav Jurkovič – asis-
tent trénera, Jozef Novák – masér, Michal Kubala

Dvojstranu pripravila Kancelária primátora MsÚ Trenčín
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 „Výstava dokumentovala 
život detí na začiatku tretieho 
tisícročia v krajinách, kde sú 
podmienky pre ne nepriazni-
vé. Predovšetkým je to Ázia, 
Východný Timor a africké kra-
jiny,“ povedala pre INFO pred-
sedníčka Slovenského výboru 
pre UNICEF Veronika Lehotská. 
Vystavené dokumenty hovorili 
o hlavných problémoch detí 
v týchto oblastiach sveta ako sú 
chorobnosť, nedostatok vody, 

nedostatok sanitárnych zaria-
dení, nedostatok škôl, ochrana 
detí pred násilím a hladom. 
Výstava sa konala v krajských 
mestách Slovenska. 
 Podľa V. Lehotskej má UNI-
CEF v Ženeve rozpracované via-
ceré projekty na pomoc deťom 
a Slovensko si vybralo Východ-
ný Timor. Je to malá krajina 
s miliónom obyvateľov, ktorá 

nedávno získala nezávislosť. Je 
tam zlá situácia, chýba najmä 
pitná voda. Priemerný vek je 50 
rokov a vysoká úmrtnosť detí do 
päť rokov.
 Prvý ročník kampane Týždeň 
modrého gombíka UNICEF sa 
uskutočnil v 25 slovenských 
mestách. Symbolom zemegule, 
detstva, hier sa stal modrý gom-
bík. Dierky gombíka zobrazujú 
usmiatu tvár. Modrý gombík 
sa stal aj symbolom spájania 

a zjednotenia dospelých s deť-
mi. V kampani UNICEF ho za 
príspevok ponúkali v uliciach 
slovenských miest dobrovoľníci 
UNICEF. Týždeň modrého gombí-
ka je vlastným nápadom Sloven-
ského výboru pre UNICEF. V. Le-
hotská dúfa, že gombík zostane 
nadlho symbolom UNICEF, ako 
je narcis symbolom Ligy proti 
rakovine. (la)

Čierniková. „Menšie problémy 
vznikli akurát pri ozvučovaní 
atypického priestoru.“
 Firma Keraming, a.s., ktorá v 
spolupráci s firmou Herbária, s. 
r. o. akciu pripravovala, sa chce 
poďakovať všetkým zúčastne-
ným, ktorí svojím vystúpením, 
finančným darom, či návštevou 
podporili deti, ktoré to naozaj 

potrebujú. Slávnostné odovzda-
nie šeku organizácii UNICEF sa 
uskutočnilo 17. mája v KaMC 
OS SR počas otvárania výstavy 
UNICEF za prítomnosti primá-
tora mesta Trenčín Branislava 
Cellera a predsedníčky Sloven-
ského výboru UNICEF Veroniky 
Lehotskej.
 (kg)
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BENEFIČNÝ KONCERT PETRA LIPU
Hudobný zážitok spojený s efektnou laserovou show ponúk-
la legenda slovenského jazzu Peter LIPA ( na snímke vpravo) 
všetkým ľuďom, ktorí sa prišli pozrieť 11. mája do synagógy 
v Trenčíne. Koncert spojený s finančnou zbierkou na podporu 
detí vo Východnom Timore organizovala trenčianska projektová 
a stavebná firma Keraming, a.s. pre svojich obchodných partne-
rov, ako aj pre širšiu verejnosť. Na projekt organizácie UNICEF 
s názvom „Týždeň modrého gombíka“, ktorého garantom je aj 
krajské mesto Trenčín, sa vybralo celkom 10 800 korún. 

Počas otvárania výstavy UNICEF „Svet detí sa nás týka! za prí-
tomnosti primátora mesta Trenčín Branislava Cellera (v strede) 
a predsedníčky Slovenského výboru UNICEF Veroniky Lehotskej 
(vpravo), odovzdal zástupca firmy Keraming organizácii UNICEF 
symbolický šek na 10 800 korún.  Foto (jč)

Modrý gombík ako narcis
Výstavu Svet detí sa nás týka sa 17. – 22. mája konala v Kultúrnom 
a metodickom centre Ozbrojených síl SR. Pripravili ju UNICEF Sloven-
sko a Mesto Trenčín pod záštitou primátora Branislava CELLERA. 

Trenčiansky slávik
Špeciálna základná škola internátna (ŠZŠI) V. Predmerského  
na Ul. Ľ. Stárka v Trenčíne usporiadala už VII. ročník krajskej  
speváckej súťaže ľudových piesní žiakov špeciálnych škôl.

 Úvod podujatia patril deťom 
zo ŠZŠI, ktoré zaspievali hit 
Kým vieš snívať...
 Vedenie školy pripravilo pre 
hostí, pozvaných a súťažiacich 
príjemné a priateľské prostre-
die, v ktorom sa všetci zúčast-
není cítili ako doma. Dušou 
celého podujatia bola už sied-
mykrát Mgr. Jana Porubanová, 
ktorá súťažiacich sprevádzala 
na klavíri. Súťaž mala podľa 
slov predsedu poroty dobrú 
úroveň, ktorá má tendenciu 
rastu.
 Rozvíjanie talentu u žiakov 
špeciálnych škôl je jednou 
z najťažších úloh pedagógov, 
ktorí s deťmi systematicky nie-
koľko rokov pracujú a pripravu-
jú ich na súťaže. V priestoroch 
jedálne bola inštalovaná i kraj-
ská výstava výtvarných prác 
detí špeciálnych základných 
škôl internátnych.
 Vzácnym hosťom súťaže bola 

speváčka Lýdia Fajtová, ktorá 
svojím rozprávaním a spevom 
obohatila celé podujatie.
 Súťaž bola rozdelená do 
troch kategórií. Výsledky podľa 
jednotlivých kategórií:
I. kategória: l. miesto: Ivan Ko-
váč, 2. miesto: Lenka Hudeco-
vá, 3. miesto: Lucia Husárová.
II. kategória: 1. miesto: Darina 
Kollárová, 2. miesto: Zuzana 
Balážová, 3. miesto: Zdena 
Fáryová
III. kategória: 1. miesto: Zu-
zana Krauzová, 2. miesto: Ra-
doslava Janičiková, 3. miesto: 
Štefan Bertók.
 Porota udelila v II. a III. ka-
tegórií aj cenu poroty. Cenu 
poroty získali v:
II. kategórii: Kristína Kumano-
vá a Dominika Siváková, 
III. kategórii: Veronika Dedí-
ková.

PaedDr. Tamara Igoľnicynová

 „Na koncert sa prišli pozrieť 
približne tri stovky divákov, 
ktorých neodradila ani nízka 

teplota v priestoroch synagó-
gy,“ povedala pre INFO hlavná 
organizátorka akcie Zuzana 
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Steps pub
2. 6. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: IMT SMILE
9. 6. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: ANDREJ ŠEBAN
16. 6. o 20.00 KONCERTNÉ ŠTVRTKY: 
   Zuzana Suchánková BAND 

Trenčianske múzeum
3. 6. o 18.00 Lutna a theorba v období renesancie
   hrá: Martin Celhoffer a Radek Kučera (ČR – Brno)
   Flautové sonáty barokových majstrov
   hrá: Dušan Dobiaš a Jarmila Papová (Trenčín)

Trenčiansky hrad
4. 6. o 13.00 K prameňom hudby
   - Missio – piesne stredovekej Bizancie 
   a staré židovské nápevy (Strečno)
   - Drowsy Maggie – piesne a tance 
   starého Anglicka
   - Tubabu – perkusná hudba Afriky (ČR – Brno)
   - Hudba z obdobia baroka – (ZUŠ Svätý Jur)
   - Zobcová flauta v hudbe gotiky, renesancie 
   a baroka – Fistulatoris Consort
   - Madrigaly, piesne a tance svetské 
   a sakrálne – Musica Poetica
   - Historické šerm – skupina historického 
   šermu Wagus

Výstavisko TMM
4. 6. o 7.00 Burza starožitností a zberateľských 
   predmetov

Piaristický kostol
5. 6. o 19.00 Ad Fontes Musicae - Hrá: Komorný orchester
   mesta Trenčín a Musica Poetica

Kultúrne a metodické centrum OS SR
6. 6. o 19.00 Lenka Filipová
8. 6. o 19.30 Radošinské naivné divadlo: HRA O LÁSKE

Farský kostol
12. 6. o 18.00 Chrámový koncert v Trenčíne

Kultúrne stredisko Juh
14. 6. o 19.30 ŽANDÁRI V ŠTÁTE PLEŠATOM 
   – Holovlasé divadlo W. Webera

Divadelné predstavenia a koncerty

Detské aktivity

Kultúrne stredisko Sihoť
2. 6. o 9.00 Zobcová flauta v hudbe gotiky, renesancie 
   a baroka pre MŠ - Hrá: Fistulatoris Consort

Kultúrne centrum Kubra
4. 6. o 9.00 Burza hračiek

Výstavy
Mestská galéria, Mierové nám. 22
20. 5. – 15. 6. STRETNUTIE - SETKÁNÍ - družobná výstava 
   výtvarníkov z Trenčína a Uherského Hradišťa

Galéria M. A. Bazovského
29. 4. – 4. 9. ZO ZBIEROK GALÉRIE III. – Slovenské 
   výtvarné umenie 2. polovice 20. storočia

Mestská galéria, Mierové nám. 16
16. 5. – 3. 6. TÝŽDEŇ NÁDEJE – TÝŽDEŇ UNICEF
10. - 30. 6. Výstava výtvarných prác absolventov 
   ZUŠ Trenčín

Výstavisko TMM
14. - 16. 6. AQUA – 12. ročník medzinárodnej výstavy 
   vodného hospodárstva, hydroenergetiky, 
   komunálnej techniky a ochrany 
   životného prostredia

Delová bašta na Trenčianskom hrade
1. – 30. 6. M. Haščič: SILENT ARMA INTER MUSAE 
   (grafická tvorba)

Kultúrne a metodické centrum OS SR
17. 5 – 12. 6. 9. AMFO A DIAFOTO TRENČIANSKEHO KRAJA
7. - 30. 6. 27. ročník celosvetovej prehliadky detskej 
   výtvarnej a literárnej tvorby

Trenčianske múzeum
13. 5. – 22. 6. ŠESŤ ŤAŽKÝCH ROKOV

Prednášky
KaMC OS SR, klubovňa č. 227
2. 6. o 16.00 Antropologická mapa Európy 
   – beseda s video
9. 6. o 16.00 „13. letka Slovenských vzdušných zbraní 
   za vojny“ –  plk. Kaliský
16. 6. o 16.00 Maximilán Hell, hvezdár, matematik – 285.
   výročie narodenia“ – RNDr.Prikryl

1. 6. - 5. 6.: o 17.00 a 19.30 
STAR WARS: EPIZÓDA III. 

POMSTA SITHOV
USA 2005, ŠUP, 130 min, MP, 

slovenské znenie, Dolby SR
Po troch rokoch bojov sa vojna 
s klonmi chýli ku koncu... Ré-
žia: George Lucas. Hrajú: Ewan 
McGregor, Nathalie Portman, 
Samuel L. Jackson a iní. 

6. 6. o 19.00 hod ART CLUB 
filmový klub

STRATENÝ V LA MANCHA 
V. Británia 2002, 89 min, réžia: 

Keith Fulton, Louis Pepe 
V histórii filmu ojedinelý doku-
ment o tom, ako nevznikol jeden 
film adaptácia Dona Quijota. 

7. - 8. 6.: len o 19.00 hod.
HRA NA SCHOVÁVAČKU

(Hide and Seek) - USA 2005, 
ŠUP, 102 min., titl., do 15 r. 

MN., titl., Dolby SR 
Nositeľ Oscara Robert de Niro 
hrá úlohu starostlivého otca a 
vdovca Davida v tomto napína-
vom thrilleri. Dakota Fanning 
predstavuje jeho mladučkú dcé-
ru Emily.

9. 6. : len o 19.00 hod.
10. - 12. 6.: o 16.30 a 19.30 

KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
(Kingdom of Heaven) - USA 

2005, ŠUP, 145 min., do 12 r. 
MN,. slov. titl,. Dolby SR

Režisér Ridley Scott vo filme roz-
práva o krížovej výprave očami 
mladého rytiera Baliana, ktorý 
odchádza na kraj sveta bojovať 
za svoj ideál. 

13. 6. o 19.00 hod ART CLUB 
INVÁZIA BARBAROV 

Kanada, Francúzsko 2004, 99 
min, réžia: Denys Arcand

Tragikomédia o univerzitnom 
profesorovi umierajúcom na 
rakovinu. Syn Sébastien priletí 
domov, aby otcovi pomohol, a 
spríjemnil mu posledné chvíle 
života. 

14. - 16. 6.: len o 19.00 hod.
POFAJČÍME, UVIDÍME

(Harold and Kumar Go To Wite 
Castle) - USA/Kanada/Nemec-
ko 2005, KL, 88 min., do 15 r. 

MN, titl., Dolby SR
Hrdinami tejto 100% bláznivej 
komédie sú dvaja úplne roz-
dielny priatelia: upätý -Harold a 
ležérny Kumar. 

Pozvánka do kina Metro



Číslo 11/ročník VII.MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ12 / INfO 

SVIATOK DETÍ V TRENČÍNE

 Mestská veža, ktorej tohto-
ročná sezóna sa začína práve 
1. júna, bude v tento deň prí-
stupná pre deti základných 
škôl a ich sprievodné dospelé 
osoby zadarmo. Kto nestih-
ne prísť na vyhliadku veže zo 
školy v stredu, nemusí smútiť, 
pretože rovnaký voľný vstup na 

vežu a navyše ďalšia zábava je 
pripravená na sobotu – 4.júna. 
Mestská veža a spolu s ňou 
i centrum mesta ožijú poduja-
tiami sľubujúcimi zábavu, súťa-
že i malé pozornosti. 
 Všetko sa začne už ráno 
o pol desiatej, kedy trubači 
z vyzdobenej mestskej veže 

svojou fanfárou odštartujú deň 
plný radosti. Pódium na Miero-
vom námestí bude až do obeda 
patriť tanečným a hudobným 
skupinám, príde aj Majster N 
a do nášho mesta zavíta i fi-
nalistka zo súťaže SuperStar 
Petra Humeňanská. Pri vstupe 
na Brezinu zo Sládkovičovej uli-

ce (bývalé letné kino) budú deti 
súťažiť za rôzne odmeny. 
 Na celkovú spokojnosť detí 
budú dozerať strážcovia veže, 
ktorých ľahko spoznáme podľa 
ich historických kostýmov. Pri-
mátor mesta im vydá rozkaz, 
aby v tento deň neboli na niko-
ho prísni a do veže vpustili kaž-

dého, kto sa preukáže dobrou 
náladou. Deťom, ktoré prejdú 
popod vežu s úsmevom, sa 
možno ujde i sladký cukrík... 
Pod vežou bude pripravená 
detská poštová schránka, do 
ktorej môžu deti po celý deň 
hádzať lístky s odkazom pre 
primátora o tom, čo by chceli 
vo svojom meste zmeniť, alebo 
čo by sa ešte malo v Trenčíne 
pre deti vytvoriť. Listy budú do-
ručené priamo primátorovi, kto-
rý si všetky prečíta a na každý 
podpísaný list pošle svoju od-
poveď. Najzaujímavejšie otázky 
a odpovede uverejníme v Infe.
Trubači na veži opäť zatrúbia 
približne o jedenástej hodine, 
kedy moderátori uvedú ďalšie 
programy a atrakcie. Na pódiu 
na Mierovom námestí približne 
na poludnie sa začne žrebova-
nie cien pre účastníkov súťaže 
Kresli a vyhraj, ktorej sa deti 
zúčastnili zaslaním obrázka na 
témy Medzinárodný deň detí 
v mojom meste a Polícia a ha-
siči očami detí. 
 Pozornosť sa o niečo neskôr 
určite začne pozvoľna presúvať 
na Štúrove námestie a pred 
Dom armády, kde môžu deti 

uvidieť prácu polície a hasičov 
na vlastné oči. Počas dňa budú 
tiež pripravené predvádzacie 
jazdy nových automobilov nie-
koľkých zaujímavých značiek. 
Kto nestihne oslavu dňa detí 
dopoludnia v meste, ale tiež 
tí, ktorým by sa zábavy máli-
lo, môžu prísť v ten istý deň 
(pripomíname, že je to sobota 
4. júna) popoludní na mestský 
futbalový štadión na Sihoti. 
V celom areáli futbalového šta-
dióna budú paralelne so zápa-
som AS Trenčín – FC Utrecht na 
programe rôzne aktivity pre deti 
na viacerých stanovištiach, aby 
mali možnosť užiť si, čo najviac 
atrakcií. Podujatie nesie názov 
FUTBALOVÉ MDD a deti tu 
nájdu žonglérov, klaunov, mí-
mov, ale i atrakcie typu skákací 
hrad, nafukovací futbal, súťaže 
o ceny, maľovanie na tvár a to 
všetko sprevádzané vystúpe-
niami detských hudobných sku-
pín a množstvom zábavy. 
 Program jednotlivých podu-
jatí nájdete na nasledujúcich 
riadkoch, ale i na plagátoch 
v meste a na webovej stránke 
www.trencin.sk. (rk)

Medzinárodný deň detí pripadol v tomto roku na stredu – školský 
deň. Učitelia zvyknú odložiť svoje notesy a skúšanie nechávajú 
na iný dátum, deti sa môžu tešiť z prijímania darčekov a inej 
pozornosti zo strany dospelých. Mesto Trenčín chce tiež prispieť 
deťom k ich sviatku svojou troškou. 

Program - Futbalové MDD v areáli 
futbalového štadióna na Sihoti
Divadelné a iné predstavenia: 

(drobné časové posuny vyhradené)

13.30 – 14.00 Dr.Klaun – voľný pohyb v priestore (V. Kulíšek)
13.35 – 14.00 divadelné predstavenie Pantomimického štúdia
 M. Kasprzyka
14.10 – 14.40 divadelné predstavenie míma Vlada Kulíška
14.30 – 15.00  divadelné predstavenie Pantomimického štúdia 
 M. Kasprzyka
14.45 – 15.05 Šaliansky žonglérsky oddiel (žonglovanie na 
 unicykloch)
15.35 – 16.00  divadelné predstavenie Pantomimického štúdia
  M. Kasprzyka
15.45 – 16.05 Šaliansky žonglérsky oddiel (žonglovanie na 
 unicykloch)
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Mesto Trenčín ponúka na odpredaj nasledovný prebytočný maje-
tok mesta:
- skriňa ohňovzdorná (nefunkčné uzamykanie) za kúpnu cenu vo 
výške nákladov za odvoz.
V prípade záujmu kontaktujte Bc. Švecovú, útvar majetku mesta, 
tel. č. 6504234 v termíne do 15.6.2005.

Oznam

CENTRUM PRE RODINU V TRENČÍNE 
Vás pozýva 

na 4. celoslovenskú konferenciu 

„VŠETKO PRE RODINU“
17. júna 2005

vo veľkej zasadačke Krajského úradu – 
1. posch., vstup zo Štúrovho námestia

(cez vchod samosprávneho kraja)
začiatok o 9.00 hod.

Konferencia je zameraná na dôležitosť otcovstva v rodine 
Program:

8.00  sv. omša – Piaristický kostol 
8.45  prezentácia na Krajskom úrade – 
9.00  otvorenie konferencie
9.15  Otec v rodine
  Postavenie muža v spoločnosti 
  Spiritualita muža
10.30 Výchova k otcovstvu:
  Vzťahy v rodine:
    - matka a dospievajúci syn 
    - otec a dospievajúci syn
11.30 prestávka
11.45 Návrat ku klasickej rodine
   - Deformácia rodiny a vzťahov v spoločnosti
12.00 Týraný otec a muž v rodine. 
13.00 obed

14.-00 - 16.00 pracovné skupiny:
 - Duchovná a emocionálna pomoc otcovi a manželovi.
 - Týranie a násilie v rodine, ochrana a prevencia
16.00 – 16.30 závery konferencie, výstupy
17.00 recepcia v Piaristickom gymnáziu 
  – Mierové námestie 
18.00  benefičný koncert v refektári Piaristického gymnázia
  (Kruhy, p. Pergler – klavír, p. Kundlák – spev)

Počas celého dňa je kultúrny program na Mierovom námestí 
pre deti, spojený s anketou a informáciami o právach mužov, 
zákone o rodine, kde sa možno k prezentácii pridať.

Vojenský folklórny súbor Jánošík Zvolen 
uvádza 

Tanečné divadlo 

HUSÁRIHUSÁRI
10.6.2005 o 19,00 hod.

Divadelná sála KaMC Trenčín
Vstupné 200.-Sk

Predpredaj :
PO-PIA od 7.00 do 15.00 v KaMC, kanc. číslo 309, 310,
ŠTVRTOK - NEDEĽA od 17.00 do 19.00 v pokladni kina ODA

Trenèianske kultúrne 
leto 2005

 Podobne ako minulý rok, sa od 1. júna až do 31. augusta 
tohto roka uskutočnia na pódiu na Mierovom námestí podu-
jatia „Trenčianskeho kultúrneho leta 2005“. Ich garantom 
a realizátorom je Útvar kultúry MsÚ. 

Program na jún:

1. 6. streda, 10.00 - Otvorenie Mestskej veže - vstup na vežu 
pre deti a ich doprovod zdarma

2. 6. štvrtok, 16.00 - Detský folklórny súbor Radosť
4. 6. sobota, 09.30 - 14.00 - Medzinárodný deň detí
16.00 - Dychová hudba z Eschenz - Švajčiarsko
5. 6. nedeľa, 16.00 - Mladá muzika z Ratiškovic - Česko
9. 6. štvrtok, 19.00 - Skupina orientálneho brušného tanca 

Bahar Sultana a žonglér Polar
13. 6. pondelok, 16.00 - Mestský dychový orchester Trenčín
14. 6. utorok, 16.00 - Kresťanský spevácky zbor z Bob Jones 

University - USA
15. 6. streda, 19.00 - Skupina orientálneho brušného tanca 

Džamal
16. 6. štvrtok, 16.00 - Folklórny súbor Forras zo Szazhalom-

datty - Maďarsko
19. 6. nedeľa, 16.00 - Country hudobná skupina Ranč zo Žar-

novice
22. 6. streda, 16.00 - Detský folklórny súbor Radosť
24. 6. piatok, 16.30 - Detský folklórny súbor Kornička
25. 6. sobota, 19.00 - Dievčenský saxofónový orchester z 

Luhačovíc - Česko
26. 6. nedeľa, 16.00 - Tanečná skupina Tap Dance Quartet a 

imitátor Martin Směřička
28. 6. utorok, 16.00 - Tanečná skupina Goonies
29. 6. streda, 19.00 - Školský spevácky zbor Piaristického 

gymnázia J. Braneckého a Komorný or-
chester ZUŠ - v Piaristickom kostole

30. 6. štvrtok, 16.00 - Detský folkórny súbor Radosť

 Pre Trenčanov i návštevníkov mesta pripravuje pestrú žán-
rovú paletu vystúpení domácich amatérskych kolektívov, ktorú 
obohatia i zahraničné amatérske a profesionálne súbory.
 Nezabudlo sa ani na deti. Pravidelné nedeľné dopoludňajšie 
divadelné predstavenia „Detského divadelného leta“ sa tento 
rok uskutočnia v prázdninových mesiacoch pri vodníkovi na Štú-
rovom námestí. 

 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. oznamuje ob-
čanom, že firma DDD STAR, s.r.o. Zeleneč vykonáva deratizáciu 
verejnej kanalizácie spravovanej Trenčianskou vodohospodárskou 
spoločnosťou v čase od 23. mája do 17. júna 2005 na kanalizá-
cii:
• v Trenčíne, na pravom aj ľavom brehu,
• Čistiarne odpadových vôd Trenčín, na pravom aj ľavom brehu.
TVS

Oznámenie o vykonaní deratizácie
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 Mesto Trenčín, Centrum voľného času Trenčín a Občianske 
združenie Medzinárodný výtvarný festival detí (ICHAF) Vás po-
zývajú na slávnostné otvorenie výstavy a vyhlásenie ocenených 
prác 27. ročníka celoslovenskej prehliadky detskej výtvarnej a 
literárnej tvorby Trenčín 2005, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 
2005 o 15.00 hod. v Kultúrnom a metodickom centre OS SR. 

Sprievodné podujatia:

• Celoslovenská konferencia pre učiteľov a priateľov umenia 
a histórie – dňa 7. 5. 2005 v čase od 9.00 do 14.30 hod. v 
Kultúrnom a metodickom centre OS SR

• Kultúrny program pred Kultúrnym a metodickým centrom OS 
SR – dňa 7. 5. 2005 v čase od 10.00 12.00 hod. a od 14.00 
– 16.00 hod.

Vystavenú detskú výtvarnú a literárnu tvorbu si návštevníci 
môžu pozrieť v dňoch od 7. do 30. júna 2005 v čase od 9.00 
do 17.00 hod. 

OZNAMY14 / INfO

 Slovenská asociácia silných 
mužov SASIM oznamuje, že 
dňa 18. júna 2005 o 15.00 
hod sa uskutoční pred hlavnou 
tribúnou futbalového štadió-
na na Sihoti v Trenčíne súťaž 
silných mužov, ako jedno z 
podujatí medzinárodnej série 
súťaží pod názvom „Strongman 
Interleague 2005“. Preteká-
ri zo Slovenska, Maďarska, 
Česka, Bulharska, Turecka, 
Srbska, Rumunska, Slovinska, 
Chorvátska a Poľska absolvujú 
tieto súťažné disciplíny:

1. Tlačenie nadzdvihnutého 
automobilu a schody sily – zá-
važie 260 kg

2. Katov kríž – držanie 15 kg 

závaží v rozpažení na čas

3. Vykladanie závaží – 100 kg 
guľa, 160 kg Matúšov kalich, 
180 kg vozidlové pierko na 
stôl vysoký 120 cm

4. Putne starej matere – 350 
kg bremeno odniesť na chrbá-
te po dráhe 20 m

5. Pivárov trest – tlak v stoji 
so 130 kg, počet opakovaní 
za 1 minútu

6. Nosenie kufrov – 2 x 150 
kg kufre odniesť na dráhe 20 
m; Meč Matúša Čáka – 150 
kg meč vyložiť na 140 cm pod-
stavec

 Školské zariadenia m.r.o. v Trenčíne zriaďujú od 1. septem-
bra 2005, teda od nového školského roka 2005/2006, jednu 
triedu s celodenným vyučovaním anglického jazyka pre deti 
predškolského veku z mesta Trenčín. Vyučovanie anglického 
jazyka bude zabezpečovať Materská škola Trenčín, Opatovská 
ulica kvalifikovanými učiteľkami materských škôl so štátnou 
skúškou z anglického jazyka.

Do tejto triedy možno prijať maximálne 24 detí. Bližšie infor-
mácie poskytnú Školské zariadenia m.r.o. Trenčín, č. tel.: 
6402825.
Podmienky pre prijatie dieťaťa:
• dieťa musí mať dovŕšené 4 roky veku,
• čistá výslovnosť v slovenskom jazyku;
• primeraná schopnosť adaptácie.

Prihlásiť deti do tejto triedy môže rodič dieťaťa v termíne do 
10. júna 2005 v Materskej škole Trenčín, Opatovská ul.

 Slovenský orol Trenčín, 
fy Gala s.r.o. v spolupráci 
s Metom Trenčín, Krajským 
športovým centrom v Trenčí-
ne a fy ElektroServis Trenčín 
usporiadajú I. ročník Beh 
trenčianskou Brezinou, ktorý 
je piatym kolom Slovenského 
pohára v behu do vrchu. 
 Štart pretekov je v nedeľu 
dňa 5. júna 2005 o 10.00 
hod. pri hoteli Brezina. V tom-
to priestore bude aj prezentá-
cia pretekárov. Štartovné sa 
neplatí. Bežecká trať je 8 km 

dlhá s prevýšením 420 met-
rov s cieľom na Kozom vrchu. 
Pretekári ju absolvujú trikrát. 
Pre každého účastníka je pri-
pravená keramická maketa 
Trenčianskeho hradu. Prví 
traja pretekári z každej ka-
tegórie obdržia finančné od-
meny s diplomom. Zaujímavá 
je prémia pre víťazov hlavnej 
mužskej a ženskej kategórie. 
Je ňou bezplatné zapožičanie 
osobného vozidla Mercedes-
-Benz na víkend s plnou nádr-
žou.

Školské zariadenia, m.r.o. v Trenčíne 
a Mesto Trenčín 

pozývajú deti predškolského veku na 

súťaž pod názvom

„Čo vieš o meste Trenčín“

ktorá sa uskutoční dňa 7. júna 2005 od 09.00 hod. 

v Materskej škole Trenčín, Opatovská ulica.

Súťaž sa uskutočňuje pri príležitosti 60. výročia oslobodenia 

Mesta Trenčín a prijatia nového symbolu 

– loga mesta Trenčín.

Pozvánka

Súťaž silných mužov

Beh trenčianskou Brezinou
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A L K O V C E I N E Č D E V S Y V
A C I N A R A B I K I N Y K Y K O
I P I A Ž T U L I P Á N H T N Č D
L R A L A R U K A S P E E D A E O
E E I R E Ý Š C O R R R B Ž K V P
T D T E T P D B A B A V Í O A O Á
A S I Ť Č A E Ž Á N T O R S D Ť D
V T T A R N E R I A O Z P T A Ú Y
O A A Z I N Y M P K K I T R N D D
T V N E I V R Č T M A T Ý O V O A
S A I C V A L P L Í R A A V Á L S
E D A E Ň P O R A N E N I E N I Á
C Y K L O T U R I S T I K A ! E N

Vážení čitatelia! 
 Sme veľmi radi, že naše 
osemsmerovky a krížovky sa 
stretávajú s takým priazni-
vým ohlasom. Ďakujeme za 
vašu priazeň. Tajnička krí-
žovky z č. 10 znie: „Do ožra-
na nestrkaj, padne aj sám.“ 
Zo všetkých správnych lúšti-
teľov sa pri žrebovaní šťastie 
usmialo na Františka Per-
glera, Novomeského 8/21, 
Trenčín. Získava prívesok na 
kľúče s trenčianskym erbom 
a publikáciu o našom mes-
te. Výhru si môže vyzdvihnúť 
priamo v redakcii, srdečne 
blahoželáme! Text z dnešnej 
osemsmerovky môžete po-
sielať na adresu redakcie do 
10. júna 2005.

Sťažuje sa Jano Jožovi: „Kedy-
koľvek idem do krčmy, žena sa 
so mnou tri dni nerozpráva.“
„A ako často chodíš do krč-
my?“
(Tajnička - 14 písmen + !)
ALKOVCE, ATRAPA, BARANI-
CA, BIKINY, CESTOVATELIA, 
CYKLOTURISTIKA, HERBÁR, 
MINARETY, NÁSADY, NÁSO-
BENIE, NÁVNADA, NERVOZI-
TA, OSTROV, OVEČKY, PLAV-
CI, PORANENIE, PRAŽENICA, 
PRÍBEH, PREDSTAVA, PREPE-
LICA, REŤAZEC, RIEČNY ČLN, 
SAKURA, SLÁVA, SNÍMKA, 
SYNAK, TITANI, TERAKOTA, 
TULIPÁN, ŤAŽENIE, ÚDOLIE, 
VODOPÁDY, VYSVEDČENIE, 
ZRADCA.
  (pál)

Osemsmerovka

Krasokorčuliarom sa darilo
V sezóne 2004/05 sa krasokorčuliari z TJ Dukla Trenčín mohli 
pochváliť dobrými výsledkami, ktoré dosiahli aj napriek zložitým 
tréningovým podmienkam.

 Medzi najúspešnejších pre-
tekárov patrila Jana Omelinová, 
študentka Gymnázia Ľ. Štúra, 
majsterka Slovenskej republiky 
v umeleckom korčuľovaní a zá-
roveň víťazka Slovenského po-
hára. Úspešným krasokorčulia-
rom bol aj Peter Hebr, bronzový 
na majstrovstvách Slovenska 
v kategórii juniorov a víťaz me-
dzinárodných pretekov EURO-
PEAN CRITERIUM vo Viedni.
 Medzi nové úspešné nádeje, 
ktoré sa v tejto sezóne umiest-
ňovali do desiateho miesta 
v rámci Slovenska patrili Kata-
rína Brosková, Bronislava Do-
biášová a Sabri Hassouna.
 Trenčianski krasokorčuliari 

sa už pripravujú na novú se-
zónu. Oddiel organizuje Me-
dzinárodné letné sústredenie 
na zimnom štadióne 13.-23.7. 
Hlavným trénerom bude Stani-
slav Žídek z Česka. Asistovať 
mu bude Alexej Vasilevskij, 
bývalý ruský reprezentant. Na 
sústredení by sa mali zúčastniť 
okrem trenčianskych krasokor-
čuliarov aj výber SR, krasokor-
čuliari z Česka, Ruska, Chorvát-
ska a Maďarska. 
 Od 23. júla bude týždeň 
nadväzovať na toto podujatie 
oddielové sústredenie v rámci 
Slovenska, ktoré zabezpečuje 
Slovenský krasokorčuliarsky 
zväz. (gab)

Karatisti z Realu Trenčín sa 14.5. prvýkrát zúčastnili na M-SR 
žiakov a dorastencov. Z piatich „Realiek„ sa podarilo najmlad-
šej, Monike Chochlíkovej vybojovať striebornú medailu v kate-
górii kata deti. 

 
Jaroslav Krejčířík

Imrich Gréč
Marie Lacová
Ladislav Duras

Ing. Jozef Hamária

Občianske rozlúčky
apríl 

a máj 2005 

Ing. Jozef Sapák
Tatiana Tupá

Ľudovít Malinovský
Paulína Juhásová
Vojtech Brabenec

Viktor Steiner
Stanislav Marek
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 Mesto Trenčín sa zapojilo 
už desiatykrát do tohoto naj-
masovejšieho celosvetového 
podujatia. Súťažiaci sa mohli 
do pohybových aktivít zapojiť na 
19-tich registračných miestach, 
kde mali na výber tradičné i ad-
renalínové športové aktivity, ale 
stačila aj 15-minútová púť napr. 
po farských schodoch oboma 
smermi, hore i dole.
 Presne s úderom desiatej ho-
diny na mestskej veži maratón 

súťažných aktivít otvoril svojím 
príhovorom primátor Branislav 
Celler. Vyzval všetkých, aby 
potvrdili, že Trenčín je mestom 
športu. Jeho pozvanie na Deň 
výzvy prijali aj dva trenčianske 
kluby, futbalisti AS a hokejisti 
Dukly Trenčín. B. Celler si s 
futbalistom I. Lietavom potom 
vyskúšal svoju fyzickú silu v pí-
lení kmeňa z mája, ktorý skoro 
celý mesiac stál na Mierovom 
námestí. 

 Jarným slniečkom zaliate 
Mierove námestie vytvorilo pod-
mienky aj pre ďalšie športové 
aktivity. Tretiačky zo ZŠ sv. Svo-
rada a Benedikta skákali cez 
gumu a ďalšie dievčatá skúšali 
skákanie cez švihadlá. Rešpekt 
si získali deti z MŠ na Kubran-
skej ulici, za ktoré na otázku, 
ktorú z disciplín už absolvovali, 
odpovedali učiteľky: „Do cen-
tra mesta sme prišli s deťmi 
pešo z Kubrej. Takže prvú časť 
športovej aktivity majú deti za 
sebou. Skúsime ešte zdolať 
farské schody, ukážeme de-
ťom Trenčiansky hrad a potom 
pôjdeme späť.“ 

 Pred Kultúrnym a metodic-
kým centrom Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky kraľovali 
kolektívne športy. Basketbal 
a hokejbal si zahrali žiaci zo ZŠ 
Na dolinách a z Veľkomoravskej 
ulice. Mladí športovci prehá-
ňali aj celuloidovú loptičku na 
stolnotenisovom stole a skú-
šali cvičiť s obručou. V bazéne 
krytej plavárne relaxovalo na 
pravé poludnie desať plavcov, 
otvorený bazén zíval prázdnotou 
i napriek tomu, že vstupné bolo 

zdarma. Dvaja chlapci šantiaci 
vo vode, Matej Hasák a Matej 
Chlebana povedali, že prišli zo 
stanoviska Dukly Trenčín, kde 
si overovali silu veslovaním na 
trenažéri. Bolo to veľmi namá-
havé, a tak prišli do krytej pla-
várne relaxovať. 
 „Deň výzvy“ bol vyplnený 
okrem pohybových aktivít aj 
bohatým kultúrno-športovým 
programom na pódiu Mierové-
ho námestia. Na vystúpenie 
Folklórneho súboru „Vena“ zo 
Strednej zdravotníckej školy 
Trenčín nadviazali exhibíciou 
malí futbalisti z SOS Trenčín, 
karatisti z Karate klubu Inter-
kan a bojovníci z Aikido Tren-
čín. Tanečné kreácie priblížili vo 
svojich vystúpeniach tanečné 
súbory Goonies, Aura, Korzo, 
TDQ a brušné tanečnice.
 Poďakovanie hlavného or-
ganizátora podujatia, Mesta 

Trenčín patrí všetkým, ktorí sa 
do súťaže zapojili a aj tým, ktorí 
ho organizačne pomáhali za-
bezpečovať – Mestskému hos-
podárstvu a správe lesov, TJ 
Mladosť Trenčín, OŠC Trenčín, 
AŠK Dukla Trenčín, Obchodnej 
akadémii dr. M. Hodžu a Stred-
nej zdravotníckej škole Trenčín. 
Za podporu podujatia ďakujeme 
aj inštitúciám a firmám Prekop 
– autoškola, Urbánek – mäso 
a lahôdky, Old Herold.
 (jč, th)
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Trenčín – mesto športu
Streda 25. máj bol „Dňom výzvy“, národnej súťaže miest s približne rovnakým počtom obyvate-
ľov, pri ktorej sa občania zapojili do ľubovoľných pohybových a turistických aktivít, ktoré zvýšili 
pulzovú frekvenciu a trvali nepretržite 15 minút. Súčasťou boli aj rôzne sprievodné kultúrno-spo-
ločenské podujatia. Nie je to však súťaž v pravom slova zmysle, len pre zábavu sa porovnáva per-
centuálna zapojenosť obyvateľstva v súťažiacich mestách. V tento deň nakoniec zvíťazili všetci, 
ktorí sa zapojili a prežili atmosféru nevšedného dňa, vyhláseného Medzinárodnou organizáciou 
športu pre všetkých - TAFISA so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. 

Na Mierovom námestí dievčatá skákali aj cez švihadlá.

Basketbal sa hral pred KaMC OS SR (bývalý Dom armády).

Riadny športový výkon aj unaví a miesto na občerstvenie sa 
vždy našlo. Foto (jč)


