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Prezentačný deň Prezentačný deň Piešťan a Trenčína Piešťan a Trenčína 

v Bratislavev Bratislave

• Prezentačný deň Piešťan 
a Trenčína v Bratislave bol 
súčasťou projektu vzájomnej 
spolupráce spomínaných troch 
miest. Uskutočnil sa v sobotu 
20.augusta na bratislavskom 
Hlavnom námestí. Počas ce-
lého dňa námestie patrilo pre-
zentácii kultúry, zaujímavostí 

a turistických atraktivít Trenčí-
na a Piešťan. Okrem programu 
na pódiu boli súčasťou poduja-
tia aj informačné stánky, kde 
mali návštevníci k dispozícii 
nielen informačné materiály, 
ale aj zástupcov jednotlivých 
informačných centier, ktorí radi 
odpovedali na otázky týkajúce 

sa prezentovaných miest a jeho 
okolia. Prezentačný deň inicio-
vali a podporili primátori všet-
kých troch miest. Ústrednou 
myšlienkou bolo zviditeľnenie 
miest v oblasti kultúrnej výme-
ny a turistického ruchu. Prispel 
k tomu aj Folklórny súbor Druž-
ba. Text (TASR), foto J. Čery

Slané deti maľujú
 Dňa 12. augusta 2005 bola 
výstavná sieň na Mierovom ná-
mestí č. 16 v Trenčíne miestom 
vernisáže výstavy pod názvom 
„Slané deti“, ktorá bola venova-
ná vážnemu genetickému ocho-
reniu, cystickej fibróze. Už pred 
vstupom na seba pútala pozor-
nosť maketa postavy vytvorenej 
z krabičiek liekov, ktoré človek 
trpiaci touto chorobou musí 
užívať. Výstava bola putovnou 
a poslednou po Bratislave, Ša-
moríne, Komárne a Považskej 
Bystrici.
 Vernisáž moderoval známy 

televízny hlásateľ z Markízy 
Rasťo Žitný. Cieľom výstavy 
bolo priblížiť prácu detí s ocho-
rením cystickej fibrózy, ktoré 
i napriek tomuto zdravotnému 
handicapu sú veľmi šikovné 
a vystavené výtvarné práce kaž-
dého návštevníka o tom určite 
presvedčia. Na záver vernisáže 
poďakoval primátor Trenčína 
Branislav Celler predsedníčke 
Klubu cystickej fibrózy Kataríne 
Štěpánkovej, že pri koncipovaní 
trasy výstavy mysleli organizáto-
ri aj na naše mesto. 
 Foto a text (j. č.)

V stredu 31. augusta o 17.00 
h zažijú futbalisti AS Trenčín 
zápasovú premiéru na novom 
umelom povrchu na mest-
skom štadióne na Sihoti

II. KOLO SLOVENSKÉHO 
POHÁRA

AS TRENČÍN – DUKLA 
BANSKÁ BYSTRICA

Príďte povzbudiť našich chlap-
cov, päť šťastlivcov sa cez 
prestávku vďaka žrebu stane 
majiteľmi permanentnej vstu-
penky na celú sezónu 2005 
– 2006 a navyše

VSTUP JE VOĽNÝ!

Z obsahu čísla:

Výhodný úver pomôže 
rozvoju
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Základné školy v 
Trenčíne
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V Trenčíne privítame 
kráľa
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KONEČNE SME SA 
DOČKALI!
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 Novú zákonnú normu privítalo 
aj Mesto Trenčín, zriaďovateľ je-
diných detských jaslí na svojom 
území, nachádzajúcich sa na Ul. 
28. októbra. „Doteraz bola pri 
určovaní výšky poplatku za po-
skytovanie starostlivosti v det-
ských jasliach zohľadňovaná 
skutočnosť, že takýmto rodičom 
bol vyplácaný skrátený rodičov-
ský príspevok,“ uviedla Alena 
Fischerová, riaditeľka Sociálnych 
služieb Mesta Trenčín, m.r.o., 
ktoré sú prevádzkovateľom jaslí. 
Pre rozpočet mesta to znamena-
lo doplácať na prevádzku jaslí 
ročne približne 3 mil. korún, čo 
pri súčasnej naplnenosti zaria-

denia 40 miest predstavuje na 
jedno dieťa 6250 Sk mesačne!
 Pod ťarchou týchto argumen-
tov členovia Mestskej rady v Tren-
číne na svojom riadnom zasad-
nutí schválili 11. augusta zmenu 
za úhradu týchto služieb. Od 
1. augusta poplatok za starost-
livosť, poskytovanú v Detských 
jasliach na Ul. 28. októbra, bude 
totožný s výškou rodičovského 
príspevku, stanoveného záko-
nom. V čase neprítomnosti die-
ťaťa v jasliach, trvajúcej mesiac 
a viac bude poplatok krátený 
o polovicu. Náklady na stravova-
nie dieťaťa ostávajú nezmenené 
vo výške 30 Sk na deň.

 Podľa slov A. Fischerovej sa 
tak náklady mesta na chod jaslí 
znížia približne o 2 milióny Sk roč-
ne, ktoré mesto použije v iných 
oblastiach sociálnych služieb. 
 Rodičovský príspevok je urče-
ný na zabezpečenie starostlivosti 
o dieťa. Dieťa pracujúcich rodičov 
strávi v detských jasliach zmyslu-
plne čas, čo sa kladne prejavu-
je pri jeho vývoji. Starostlivosť 
zabezpečuje odborný personál 

– zdravotné sestry. Podľa analýz 
Útvaru školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu do jaslí chodia 
najmä deti z rodín, ktoré nie sú 
sociálne odkázané, ale z vyšších 
príjmových skupín, kde sa rodičia 
ponáhľajú do práce, aby neprišli 
o lukratívne miesta. Navyše, 
mesto bude naďalej prispievať 
na prevádzku tohto zariadenia 
sumou vyššou ako 1 milión ko-
rún. (th)

 „Po vyčerpaní tohto úveru 
bude celkový dlh Mesta Trenčín, 
t.j. návratné finančné prostried-
ky vo výške 245 984 000 Sk, 
čo predstavuje 35,67% pred-
pokladaných bežných príjmov 
dosiahnutých v roku 2005. 
Úver bude čerpaný v dvoch pe-
ňažných ústavoch a v súčasnej 
dobe sa upresňujú podmienky 
čerpania tohto úveru, t. j. úroko-
vé sadzby, doba splatnosti, jeho 

zabezpečenie, čerpanie a pod. 
Úverové zmluvy budú uzatvorené 
po ukončení rokovaní v septem-
bri tohto roku,“ informoval nás 
o súčasnom dianí vedúci Ekono-
mického útvaru MsÚ v Trenčíne 
Ľubomír Štefánik.
 O stanovisko k rozhodnutiu 
poslancov sme požiadali aj šta-
tutára mesta, primátora Brani-
slava Cellera: „Možnosť získať 
výhodný úver je znakom veľmi 
dobrej bonity mesta. Keby sme 
mali problémy s jeho splácaním, 
tak nám banky úver neposkyt-
nú. Mesto Trenčín je dlhodobo 
hodnotené ako jedno z najbo-
nitnejších miest na Slovensku, 
o čom svedčí aj fakt, že úverové 
prostriedky na reštrukturalizá-
ciu komunálnych obligácií sme 
v minulom období získali lacnej-
šie ako iné mestá na Sloven-
sku. Aj posledné ratingové hod-
notenie Slovenskou ratingovou 
agentúrou hovorí, že Trenčín je 
v porovnaní s ostatnými sloven-

skými mestami veľmi vysoko. 
Preto nie je dôvod hovoriť v sú-
vislosti s úverom mesta o tom, 
že sa dostáva do problémov. 
Napríklad v roku 1999 bolo 
tzv. zadĺženie mesta 74,55%, 
pričom vtedy neplatila zákonná 
úprava, určujúca hranicu zadĺ-
ženia na 60% z bežných príjmov 
v uplynulom roku. V roku 2002 
bola zadĺženosť 51,4%. Z toho 
vyplýva, že sučasná zadĺženosť 
je jedna z najnižších v posled-
ných rokoch,“ uviedol primátor.
 B. Celler sa vo svojom sta-
novisku oprel aj o zákon o roz-
počtových pravidlách územnej 
samosprávy: „Návratné zdroje 
financovania t. j. úvery, môže 
akékoľvek mesto v zmysle 
zákona použiť len na krytie in-
vestícií, to znamená na rozvoj 

mesta. Nemôžu byť použité na 
bežné výdavky alebo údržbu 
mesta napr. chod škôl, osvetle-
nie, zabezpečenie čistoty mesta 
a pod. Investičné akcie môže 
mesto financovať z predaja ma-
jetku, z úverových zdrojov ale-
bo z hospodárskeho prebytku 
z predošlého roku. Trenčín má 
dnes úvery s dobou splatnosti 
minimálne 10 rokov, takže ani 
náklady na ich splácanie nie sú 
dramatické a v ďalších rokoch 
budú predstavovať 5% z bež-
ných príjmov mesta. Úročenie 
týchto úverov je veľmi nízke, 
jedno z najvýhodnejších v rámci 
ostatných miest na Slovensku. 
Úverom teda nemôže byť ohro-
zená žiadna činnosť mesta. “
 T. Hlobeň
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Výhodný úver pomôže rozvoju
Novelizáciou VZN č. 10/2004 Rozpočet Mesta Trenčín na roky 
2005 - 2007 poslanci mestského zastupiteľstva schválili prija-
tie úveru vo výške 90 800 000 Sk. Tieto finančné prostriedky 
budú použité na financovanie investičných akcií v rámci cestnej 
dopravy a nakladania s odpadovými vodami.

Z čoho je možné financovať investície 
znamenajúce rozvoj mesta?

1. Z PREBYTKU ROZPOČTU Z PREDOŠLÉHO ROKU

2. Z PREDAJA MAJETKU - budovy a pozemky
 

3. Z ÚVEROV, PÔŽIČIEK A GRANTOV 

Mesto bude naďalej dotovať detské jasle
Od 1. júla majú nárok na rodičovský príspevok vo výške 4 110 Sk 
aj zamestnaní, podnikajúci, či študujúci rodičia, ktorí umiestňu-
jú svoje deti do predškolských zariadení – detských jaslí v prie-
behu prvých troch rokov ich života alebo šiestich rokov u detí 
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Je to zmena v ich 
živote, pretože doteraz mali príspevok krátený.

 Konkrétne ide o financova-
nie nasledovných akcií:
Križovatka ulíc Soblahovská 
a Legionárska (časť z celkovej 
sumy 22,5 mil. Sk):
 6 504 000 Sk
Juhovýchodný obchvat mesta 
Trenčín (prípravné investičné 
akcie): 31 270 000 Sk
Kanalizácia v meste Trenčín 
(realizácia stavieb):
 53 026 000 Sk
SPOLU: 90 800 000 Sk
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Stalo sa...
25. 7. – 7. 8. 2005

notlivých výstavných akciách 
na Výstavisku TMM rokoval B. 
Celler s predstaviteľmi tejto 
spoločnosti.
UTOROK 16. 8.: Primátora 
prijal generálny riaditeľ Že-
lezníc SR R. Veselka. Témou 
ich rokovania bol ďalší postup 
prác pri modernizácii železnič-
nej trate v Trenčíne. 
STREDA 17. 8.: Kontrolný deň 
na investičných akciách mes-
ta, výstavbe športovísk na ZŠ 
na Hodžovej ul. a na Veľkomo-
ravskej ul., umelého trávnika 
na mestskom futbalovom šta-
dióne a chodníka na Vlárskej 
ul., absolvoval viceprimátor T. 
Boc a vedúci Útvaru životného 
prostredia a dopravy MsÚ L. 
Petrtýl. Účelom bolo zistiť, či 
je dodržiavaný harmonogram 
prác a či nepribudli ďalšie vy-
nútené investície.
ŠTVRTOK 18. 8.: Štatutár 
mesta sa stretol s vlastníkmi 
nehnuteľností, susediacich 
s parkoviskom na Rozmaríno-
vej ul. Hovorili spolu o proble-
matike prístupu k ich majetku 
po odpredaji pozemku s parko-
viskom Evanjelickej cirkvi a.v. 
 Ďalšie otázky, týkajúce 
sa prechodu kompetencií na 
rokovaniach s vlastníkmi ne-
hnuteľností, dotknutých mo-
dernizáciou železničnej trate 
na Mesto Trenčín, absolvoval 
primátor so spracovateľmi pro-
jektu.
PIATOK 19. 8.: Ďalšie tri ro-
diny z Orechového, dotknuté 
modernizáciou železničnej 
trate, prijal B. Celler vo svojej 
pracovni na pôde mestského 
úradu. 
 Na pozvanie investora si 
štatutár mesta pozrel stave-
nisko obchodno-zábavného 
centra Max na Štefánikovej ul.
 V obradnej sieni mestské-
ho úradu zablahoželal primátor 
manželom Marte a Edmundovi 
Riegerovcom, ktorí oslávili 
v týchto dňoch zlatú svadbu.
SOBOTA 20. 8.: V Bratislave 
na Hlavnom námestí patril B. 
Celler s rodinou k najpozor-
nejším divákom galaprogramu 
nazvanom Deň Piešťan a Tren-
čína v Bratislave.
 (r)

 „V tomto roku budú doplne-
né prístrešky na Hasičskej ul. 
v oboch smeroch. Zastávky sa 
inštalujú nielen pre MHD, ale aj 
pre prímestskú dopravu. Na zá-
klade zmluvného vzťahu medzi 
mestom a spoločnosťou, ktorá 

prístrešky vyrába a inštaluje, 
sa uvažuje v pokračovaní vý-
stavby a umiestňovania nových 
prístreškov v celkovom počte 
20 v rôznych lokalitách mesta 
nielen v tomto roku, ale aj v ro-
ku 2006.“ (r)

Jedna otázka pre... 
Ing. Branislava Cellera

primátora Mesta Trenčín

„Prosím vás, mal by som otázku pre pána primátora, či sa neu-
važuje o vybudovaní prístreškov na zastávke MHD na Hasičskej 
ulici. Ďakujem.“ Ivan Kalač

Stalo sa...
25. 7. – 7. 8. 2005

PONDELOK 8. 8.: Primátor 
sa v KaMC OS SR zúčastnil 
na slávnostnom otvorení Maj-
strovstiev Európy v presnom 
lietaní a Majstrovstiev Európy 
v leteckej navigácii Rally, kto-
rých dejiskom bolo letisko 
Slávnica pri Dubnici n.V. 
UTOROK 9. 8.: Ďalšie kolo 
pracovných stretnutí s majiteľ-
mi nehnuteľností z Orechové-
ho, dotknutých modernizáciou 
železničnej trate, o ich ná-
hradnom bývaní absolvoval B. 
Celler, keď sa postupne stre-
tol so zástupcami siedmich 
rodín. 
STREDA 10. 8.: Na pôde Slo-
venskej správy ciest rokoval 
štatutár mesta o ďalšom po-
stupe prác pri príprave I. etapy 
výstavby Juhovýchodného ob-
chvatu (JVO) – nového mosta.
 Zástupcovia kanoistického 
klubu TTS Trenčín informovali 
primátora o prípravách ME vo 
vodáckom maratóne v Trenčí-
ne.
 O ďalšom postupe prác, 
spojených s výstavbou poly-
funkčného objektu na pozem-
ku bývalých Masarykových 
kasární na Legionárskej ul., 
informovali B. Cellera zástup-
covia konzorcia troch firiem, 
investori výstavby.
 Štatutár mesta prijal ďalšie 
dve rodiny z Orechového do-
tknuté modernizáciou železnič-
nej trate.
ŠTVRTOK 11. 8.: Primátor 
viedol riadne rokovanie mest-
skej rady.
 Štatutár mesta prijal ďalšiu 
rodinu z Orechového, ktorej 
nehnuteľnosť ustúpi moderni-
zácii železničnej trate.
PIATOK 12. 8.: Pracovný deň 
štatutára mesta sa začal stret-
nutím s ďalšími dvomi maji-
teľmi nehnuteľností v Orecho-
vom, ktoré budú asanované 
kvôli modernizácii železničnej 
trate. 
 Primátor prijal pozvanie na 
vernisáž výstavy Slané deti 
maľujú, ktorá je inštalovaná 
v priestoroch Mestskej galérie 
na Mierovom námestí.
PONDELOK 15. 8.: O mož-
nej spolupráci a konkrétnych 
prezentáciách mesta na jed-

Milovníci koní sa majú na čo tešiť
Milovníci koní sa majú opäť na čo tešiť. Výstavisko TMM, a.s. 
Trenčín organizuje v dňoch 2. - 4. 9. 2005 druhý ročník medzi-
národnej výstavy Kôň 2005, čo je vhodná príležitosť pre rodiny 
s deťmi zavŕšiť tohtoročné prázdniny v spoločnosti ušľachtilých 
zvierat. Výstava je najväčším podujatím svojho druhu v SR a jej 
hlavným zámerom je popularizácia a podpora chovu koní u nás. 

 Je spojená s národnou repre-
zentačnou prehliadkou všetkých 
plemien chovaných na Sloven-
sku, jazdeckými pretekmi, fur-
manskými súťažami, voltížou, 
hipoterapiou, ukážkami Ná-
rodného žrebčína Topoľčianky, 
aukciou koní, ride & drive show, 
ukážkami remesiel a odborným 
veterinárnym programom. Uply-
nulý ročník, ktorý slávnostne 
otvoril prezident SR Ivan Gašpa-
rovič, navštívilo 5 500 spokoj-
ných divákov. 
 Súbežne s týmto atraktívnym 
podujatím bude prebiehať vý-
stava automobilov Auto - moto 
show, ako aj premiérový ročník 
výstavy golfových potrieb s prak-
tickými ukážkami na odpalisku 
i na trenažéri v klimatizovanom 
prostredí.
Sprievodný program:
(Ukážky a súťaže sa budú konať 
na kolbisku pri pavilóne č. 4) 
2. 9. 2005 - piatok
13.00 - 15.00 h Generálka pred-
vádzania vystavovaných plemien 
15.00 - 18.00 h Parkúrové pre-
teky
14.00 - 16.00 h Workshop 
- “EÚ a štrukturálne fondy” Ing. 
Viera Paučírová, Agentúra pre 
rozvoj vidieka 
- “Postupy chovateľov koní pri 
spracovávaní projektov a žiados-
tí o podporu z fondov EÚ“ Ing. 
Víťazoslav Zákopčan
(Pavilón č. 3 - Programové cen-
trum)

3. 9. 2005 - sobota
10.00 h Slávnostné otvorenie 
výstavy (Pavilón č. 3 - Programo-
vé centrum)
10.30 - 11.00 h Ukážka pri príle-
žitosti slávnostného otvorenia
11.00 - 11.30 h Kűr - drezúrna 
ukážka
11.30 - 13.30 h Chovateľské 
prehliadky - 1. časť
13.00 - 14.00 h Veterinárna 
prednáška pre verejnosť a fi-
remná prezentácia (Pavilón č. 3 
- Programové centrum)
13.30 - 14.00 h Voltíž, Hipote-
rapia
14.00 - 16.00 h Dni Furiosa (Pa-
vilón č. 3 - Programové centrum)
14.00 - 16.00 h Chovateľské 
prehliadky - 2. časť
16.00 - 17.00 h Aukcia koní
17.00 - 19.00 h Westernová 
súťaž
4. 9. 2005 - nedeľa
9.30 - 10.00 h Kűr - drezúrna 
ukážka
10.00 - 11.00 h Mini maxi
11.00 - 12.00 h Ride & Drive 
Show, Autogramiáda účastníkov
12.00 - 12.30 h Voltíž, Hipote-
rapia
12.30 - 14.30 h Chovateľské 
prehliadky arabov
14.30 - 15.00 h Prehliadka šam-
piónov výstavy
15.00 - 16.00 h Ukážka NŽ To-
poľčianky, Losovanie tomboly
16.00 - 18.30 h Furmanské pre-
teky - finále Pohára ZCHKS
 (PH)
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TRENČIANSKE KULTÚRNE LETO: 
Mierové námestie – pódium
25. 8. 16.00 TANEČNÁ SKUPINA GOONIES
26. 8. 19.00 SLOVÁCKY SÚBOR KYJOV - ČESKO
27. 8. 19.00 COUNTRY HUDOBNÁ SKUPINA ALABAMA 
   Z POVAŽSKEJ BYSTRICE
28. 8. 16.00 COUNTRY HUDOBNÁ SKUPINA LUISIANA 
   A TANEČNÁ SKUPINA TAP DANCE QUARTET 
2. 9. 19.00 HUDOBNÁ SKUPINA ĽUBA & ROCKARIA

Štúrovo námestie
26. 7. 15,00 HUDOBNÉ PIATKY

Trenčiansky hrad
27. 8. a 3. 9. 21.00 a 22.00   NOČNÉ PREHLIADKY 
   TRENČIANSKEHO HRADU

Átrium Piaristického gymnázia 
(v prípade nepriaznivého počasia Refektár piaristov)
28. 8. 19.00 LETNÝ KONCERT BAROKOVEJ HUDBY
1. 9. 19.00 BROKOVÉ KVARTETO ŽILINA

Mesto Trenčín
2. – 4. 9.  DNI RÍMSKEJ LÉGIE

Kino Metro
4. 9. 20.00 ŽABA A JU/PITER – premiéra divadelnej hry

KC Dlhé Hony
7. 9. 13.30 ZBERANIE OVOCIA – komponovaný program
   pri príležitosti otvorenia Akadémie 
   tretieho veku

Divadelné predstavenia a koncerty

Detské aktivity
Štúrovo námestie
28. 8. 10.00 DETSKÉ DIVADELNÉ LETO: 
   MIROSLAV KASPRZYK – ZLÝ KRÁĽ

Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Dlhé Hony
30. 8. 13.30 ČÍTAJME ROZPRÁVKY, HÁDAJME HÁDANKY
   A HRAJME SA V KNIŽNICI

Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka Opatová
30. 8. 14.00 ČÍTAJME A KRESLÍME SI ROZPRÁVKY

Verejná knižnica M. Rešetku – pobočka JUH
31. 8. 10.00 - 12.00   DETI, ZABUDNITE NA NUDU! LETO JE 
   TU ZAS, PRÍDTE MEDZI NÁS!

Verejná knižnica M. Rešetku, Nám. SNP 2
1. 9 - 30. 9. ČÍTAJME VŠETCI- ČÍTANIE JE SUPER
   (vyhlásenie 42. ročníka súťaže žiakov ZŠ 
   v Trenčíne)

Kultúrne stredisko JUH - KC Aktivity
5. 9. 16.00 DETSKÝ VÝBOR MESTSKEJ ČASTI JUH

Výstavy

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

25. 8. – 31. 8. 2005 
ČERPANIE DOVOLENKY

1. - 4. 9. o 16.00 a 18.00 h
ČAROVNÝ KOLOTOČ 

VB/FR 2005, KL,86 min, MP 
- slov. znenie, Dolby SR

Animovaná rozprávka s troj-
dimenzionálnou animáciou 
pre všetky deti, na ktorej sa 
skvele zabavia aj rodičia. Malá 
Florence sa bezstarostne hrá 
v krásnej záhrade so svojimi 
detskými priateľmi a zvieratka-
mi. Vinou zlého čarodejníka sa 
však ocitá v tajomnom ľado-
vom väzení. Podarí sa zvierat-

kám zachrániť malú Florence?
Film má slovenské znenie!

6. - 7. 9. o 17.00 a 19.15 h
VOJNA SVETOV 

USA 2005, ŠUP, 110 min, do 
12 r. MN, titulky Dolby SR

Film je inšpirovaný románom 
H.G.Wellsa Vojna svetov z 
roku 1898, ktorý je známy ako 
prvé dielo opisujúce pristátie 
mimozemšťanov na Zemi. V 
réžii Stevena Spielberga uvi-
díme Toma Cruisa a to nielen 
ako vynikajúceho herca, ale aj 
ako producenta filmu. 

Pozvánka do kina Metro

Kino v KaMC OS SR (dom armády)
25. – 26. 8. 19.30 TRH MÁRNIVOSTI 
   (VB/USA) 137 min, ČT, 12+
27. – 28. 8. CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU 
   (USA/VB) 106 min, ČD, 12+
1. - 4. 9. 19.30 DIABOLSKÁ SVOKRA 
   (USA) 102 min,  ST, 12+, vstupné 79,- Sk

Výstavy

Verejná knižnica M. Rešetku 
1. 7. – 30. 9. SLOVENSKO BRATŘÍ ČAPKŮ
1. 7. – 30. 9. 80 ROKOV TRENČIANSKEJ KNIŽNICE

KaMC OS SR
2. 8. – 4. 9. VÝSTAVA ČLENOV FOTOSKUPINY 
   ANDROMÉD Z BROUMOVA
5. – 30. 9. MODELY A HOBBY 2005 - výstava rezortu 
   MO SR v oblasti záujmovej, technickej 
   tvorivosti a hobby činností

Trenčianske múzeum
5. 8. – 20. 9. ANNA JANKOVSKÁ – OBRAZY

Mestská galéria, Mierové nám. 22
5. – 28. 8. IGOR VACULČIAK – výber z tvorby 
   neprofesionálneho trenčianskeho výtvarníka
22. 8. - 4. 9. ALENA ŽEMBEROVÁ – Dvojhlavý drak
30. 8. – 18. 9. PODMORSKÝ SET – výstava fotografií 
   nasnímaných pod vodou objektívom 
   Ing. Grbalíka

Katov dom
15. 8. – 15. 9. ROCK – POP – JAZZ...VO FOTOGRAFII

Kultúrne stredisko JUH - KC Aktivity
7. – 10. 9. POZNAJ ČO JEŠ – výstava zeleniny, ovocia, 
   liečivých bylín, čajov, kvetov a zaváranín

Mestská galéria, Mierové nám. 16
31. 8. – 14. 9. ING. ARCH. PAVEL MIŠKOVIČ - KOLÁŽE

Synagóga
2. – 4. 9. Výstava bonsajov, sukulentov a suiseky

Kultúrne stredisko Trenčín - Opatová 
1. - 9. 9.  MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – veľký syn 
   slovenského národa
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Školský rok sa môže začať!
 Pred tromi rokmi prevzali 
mestá od štátu zriaďovateľskú 
funkciu základných škôl a škol-
ských zariadení. V Trenčíne je 
toto obdobie charakteristické 
racionalizačnými opatreniami, 
čo verejnosť chápala najmä 
ako rušenie škôl a prijímala 
s nevôľou a napĺňaním prijatej 
koncepcie rozvoja školstva na 
území mesta.
 Na prahu nového školského 
roku sme požiadali pomocou 
anketových otázok riaditeľov 
plnoorganizovaných základných 
škôl a Základnej umeleckej 
školy na území mesta Trenčín, 
aby sa pozreli dozadu aj dopre-

du a zhodnotili výchovno-vyučo-
vací proces i pripavenosť svojej 
školy na najbližších desať me-
siacov.
1. Prázdniny sú obdobím bi-
lancovania uplynulého a plá-
novania budúceho školského 
roku. Zaujímalo by nás, ako 
hodnotíte výchovno-vyučova-
cie výsledky vašej školy v šk. 
r. 2004/2005, prípadne ktorý 
z dosiahnutých výsledkov po-
važujete za najvýraznejší.
2. Dňom 1.7.2002 prevzalo 
mesto zriaďovateľskú funkciu 
škôl a školských zariadení. 
Ako hodnotíte tieto zmeny 
s odstupom času? 

3. Rozpočet mesta rieši potre-
by škôl v materiálno - technic-
kom zabezpečení a kapitálo-
vých výdavkov. Čo to prinieslo 
pre vašu školu? 
4. Zhodnoťte pripravenosť va-
šej školy na nový školský rok.
 O kvalite tej ktorej školy 
hovoria aj každoročné výsledky 
olympiád a súťaží organizova-
ných predovšetkým Minister-
stvom školstva SR, ale aj inými 
inštitúciami. Účasť v súťažiach, 
to nie je len reprezentácia ško-
ly, to je výsledok individuálneho 
prístupu pedagógov k talento-
vaným mladým ľuďom, výsledok 
systematickej dlhoročnej práce 

vo vyučovacom, ale i mimovyu-
čovacom čase.
 Tento priestor patrí aj mla-
dým talentom z celého mesta. 
Deťom, ktoré si už v mladosti 
plnia svoje sny vediac, že talent 
bez driny je nanič. V závere mi-
nulého školského roku Mesto 
Trenčín, zriaďovateľ základných 
škôl i základnej umeleckej ško-
ly, bilancovalo úspechy žiakov 
jednotlivých škôl a v Kultúrnom 
a metodickom centre Ozbroje-
ných síl SR (KaMC OS SR) od-
menilo detské osobnosti. My 
vám ich chceme fotografiami 
pripomenúť.

ZŠ NA DOLINÁCH, 
Mgr. Eva Masácová, 
riaditeľka školy:

 Úlohy, ktoré sme mali na-
plánované pre výchovno-vzdela-
vací proces sme splnili. Škola 
funguje ako otvorené centrum 
vzdelávania, športu a kultúry 
pre žiakov, rodičov a priateľov 
školy. Urobili sme všetko pre 
to, aby sme umožnili prístup ku 
kvalitnému vzdelaniu všetkým 
žiakom. Do našej školy v prie-
behu šk. roka prestúpilo z iných 
ZŠ 75 žiakov, čo nás veľmi teší. 
Otvorili sme 3 športové triedy 
so zameraním na futbal (5., 6. 
a 7. r.). Rada by som zdôrazni-
la, že žiaci zo športových tried 

sa veľmi dobre aklimatizovali 
v našej škole. Spokojnosť bola 
s ich vyučovacími výsledkami 
- väčšinou dosiahli výborné, 
alebo veľmi dobré výsledky. 
Myslíme si, že sú v našej škole 
spokojní. Komunikácia medzi 
žiakmi, ich rodičmi, trénermi 
a školou bola dobrá. Povinnú 
školskú dochádzku v šk. r. 
2004/05 ukončilo 47 žiakov, 
z ktorých 29 bolo prijatých 
na stredné školy s maturitou 
(66%). Potešili nás výsledky 
našich žiakov v predmetových 
umeleckých súťažiach. Víťa-
zi školských kôl jazykových 
a umeleckých súťaží dôstoj-
ne reprezentovali našu školu 
v obvodných a okresných súťa-

žiach. Máme aktívnych žiakov 
- vytvorili si Žiacky parlament, 
ktorý obhajuje záujmy žiakov 
a aktivizuje ich v školskej i mi-
moškolskej činnosti. O svojej 
činnosti informuje v školskom 
časopise. Za úspech považuje-
me, že sme sa zapojili do mno-
hých projektov, a že sme boli 
medzi vybranými, ktorí získali 
pre svoju činnosť financie navy-
še. Na projekt Tvorivé dielne so 
zameraním na prácu s hlinou 
sme získali finančný príspevok 
z Nadácie Pre deti Slovenska 
– Hodina deťom. Keramická 
dielňa ma úspech nielen u žia-

kov, ale aj u rodičov a širokej 
verejnosti. Chceme poďakovať 
Mestu Trenčín, ktoré nám da-
rovalo hrnčiarsky kruh. Podarilo 
sa nám zrealizovať v rámci pro-
jektu Zdravá škola oddychovú 
zónu na nádvorí našej školy pre 
žiakov l. - 4. ročníka. Projekt 
sme vybudovali svojpomocne. 
Vďaka patrí učiteľkám l. stupňa. 
Získali sme tak krásny a zdravý 
priestor.
 V práci s našimi žiakmi sa 
nám darilo. Teší nás, že sme 
nemali žiadne problémy so 
záškoláctvom, drogami, alko-
holom. Že naši žiaci nerobili 

K žiackym osobnostiam školského roka 2004/05 roka patria 
aj Pavol Valach, floorbalista zo ZŠ Na Dolinách a Jakub Gašpa-
rovič, street hokejista zo ZŠ Na Dlhých Honoch. K športovým 
výsledkom im zablahoželal aj hokejový majster sveta Miroslav 
Hlinka.

Anketa

Pôvabné ježibaby v podaní tanečného súboru Goonies.
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svojej škole hanbu na verejnos-
ti. Za to ďakujeme nielen našim 
žiakom, učiteľom, rodičom, ale 
aj všetkým priateľom školy, 
ktorí nám pomáhajú. Ďakuje-
me pani Zeliskovej, nevidomej 
keramičke, pánovi Ing. Bocovi 
viceprimátorovi mesta Trenčín, 
pánovi Sýkorčinovi, poslanco-
vi mestského zastupiteľstva 
a členovi nasej Rady školy, 
Rade rodičov našich žiakov 
a mnohým ďalším, ktorí nám 
pomáhali a dúfame, že budú 
aj naďalej pomáhať. Chceme 
poďakovať aj nášmu zriaďova-
teľovi, že poskytol financie na 
opravu a zateplenie strechy 
našej školy, ktorá sa práve 
v týchto dňoch realizuje. Sme 
pripravení začať nový školský 
rok bez obáv z dažďov a zate-
kania do tried, kabinetov. Sa-
mozrejme najviac sa tešíme na 
našich žiakov. Na nových, ktorí 
prídu do našej školy po prvý raz 
- na žiakov prvého ročníka, na 
žiakov futbalovej triedy, prípad-
ne ďalších. Všetkých radi u nás 
privítame.
 V súčasnosti takmer všetko 
závisí od financií, teda aj čin-
nosť našej školy. A preto sme 
vďační všetkým, ktorí pomáhajú 
našej škole, aby mohla fungo-
vať k spokojnosti žiakov, ich 
rodičov i učiteľov. Veríme, že 
k 1. januáru 2006 bude ukon-
čená delimitácia pozemkov, 
športového areálu a ďalších 
budov, ktoré prejdú pod správu 
mesta Trenčín a budú slúžiť na-
šej škole a jej žiakom.

ZŠ na VEĽKOMORAVSKEJ 
ul., PaedDr. Jozef 
Vakoš, riaditeľ školy:

1. Uplynulý školský rok 2004/
2005, v histórii školy v poradí 

53., bol úspešný. I napriek ten-
denciám poklesu detskej po-
pulácie v demografickom vývoji 
a racionalizácie siete škôl na 
území mesta, pokles počtu žia-
kov nebol dramatický. V celko-
vom štatistickom vyjadrení bol 
k začiatku školského roka stav 
o päť žiakov nižší ako v pred-
chádzajúcom školskom roku. 
Z celkového počtu 705 žiakov 
prospelo 692, čo činí 98,25%. 
Povinnú školskú dochádzku 
na našej škole skončilo 93 
žiakov. V deviatom ročníku 89 
žiakov, v ôsmom ročníku 2 žiaci 
a v siedmom ročníku 2 žiaci. 
Na školy končiace maturitou 
bolo prijatých 86 žiakov, čo je 
92,40 %. Na 8-ročnú formu štú-
dia zo štvrtého ročníka bolo pri-
jatých 10 žiakov. Z oboch tých-
to aspektov považujem uplynulý 
školský rok za úspešný. Úspeš-
ných umiestnení našich žiakov 
v súťažiach a olympiádach bolo 
viacero a je možné sa s nimi 
zoznámiť na našej webovej 
stránke www.zsmoravtn.edu.
sk. Výsledky majú svoj lesk 
a zaväzujú i pre budúcnosť. 
2. S odstupom času hodnotím 
zhostenie sa zriaďovateľskej 
funkcie škôl a školských za-
riadení Mestom Trenčín ako 
pozitívny krok. Racionalizácia 
siete škôl nás síce všetkých 
bolela, ale nebolo vyhnutia. 

Postupne sa vytvoril aj riadia-
ci a spravujúci článok – útvar 
školstva a sociálnych vecí, 
ktorý rozumne vstupoval najmä 
do ekonomických oblastí škôl. 
Vysoko hodnotím fakt, že i na-
priek možnosti ponechania si 
možného percenta finančných 
prostriedkov štátneho rozpočtu, 
mesto ich v plnom rozsahu pri-
deľovalo školám podľa rozpisu 
ministerstva školstva.
3. Samostatný odstavec hod-
notenia uplynulého školského 
roka chcem venovať vstupom 
zriaďovateľa do činnosti školy. 
I napriek tomu, že som pozi-
tívny prístup Mesta Trenčín 
smerom ku školám už konšta-
toval, využívam i túto formu na 
poďakovanie za „osvietenecký“ 
prístup poslancov MsZ a vole-
ných, či menovaných reprezen-
tantov nášho mesta smerom ku 
základným školám a špeciálne 
k našej. To, že podpora základ-
ného vzdelávania v podmien-
kach nášho mesta je v polohe 
činov, je jednoznačné a patrí 
za to poďakovanie všetkým 
zainteresovaným. Veď v našej 
škole sme v uplynulom roku 
rekonštruovali sociálne zariade-
nia žiakov a začali sme s rekon-
štrukciou jej areálu v značnom 
objeme finančných prostriedkov 
z rozpočtu Mesta Trenčína.
4. Organizačné a materiálne 

práce s prípravou nového škol-
ského roka vrcholia. Radi by 
sme ho otvorili už na zrenovo-
vanom školskom dvore. Žiakov 
privíta vynovená počítačová 
učebňa, vylepšíme si podmien-
ky aj pre telesnú výchovu. V per-
sonálnom obsadení dochádza 
len k malým zmenám, kolektív 
zamestnancov je stabilizova-
ný. Posilňujeme kvalifikované 
vyučovanie anglického jazyka 
a v organizačných prácach pri-
pravujeme podmienky pre po-
vinné vyučovanie dvoch jazykov. 
Na začatie vyučovania v novom 
školskom roku sme pripravení.

• • • 

ZŠ na VÝCHODNEJ 
ul., RNDr. Darina 
Lochmanová, 
riaditeľka školy:

1. Školský rok 2004/2005 
hodnotíme z pohľadu našej 
školy ako úspešný. Prioritou 
pre nás bolo poskytovať kvalit-
né vzdelávanie, ale aj vytvárať 
prostredie, v ktorom sa deti cí-
tia dobre. Všetci žiaci 9. ročníka 
úspešne absolvovali prijímacie 
pohovory a dostali sa na nimi 
vybrané školy. Veríme, že sa 
im bude aj naďalej dariť. Počas 
celého školského roka naši žia-
ci potvrdzovali svoju šikovnosť 
a znalosti účasťou a úspechmi 
na rôznych olympiádach a súťa-
žiach.Deťom sa darilo v Pytago-
riáde, zemepisnej olympiáde, 
v súťaži Rozprávkové vretienko, 
Šaliansky Maťko, pričom uzna-
nia sa im dostalo aj v rámci 
celého Slovenska. Úspešné 
boli aj ocenené literárne práce 
v súťaži Európa v škole. Naša 
recitátorka Paulína Baránková, 
víťazka súťaže Rozprávkové 
vretienko, sa stala detskou 
osobnosťou Trenčína vo svojom 
odbore. Deti pripravovala Mgr. 
A. Balková. Vymenovanie všet-
kých športových úspechov by si 
vyžadovalo veľa priestoru, a tak 
aspoň stručne za reprezentáciu 
a pekné športové výsledky si 
pochvalu zaslúžia stolní tenis-
ti vedení Mgr. H. Mišákovou, 
futbalisti, hádzanárky a atléti 
(Bc. D. Kaduk, M. Chrást. Atléti 
dosiahli 2. miesto na Detskej 

Aj v Trenčianskej Teplej rastú spevácke talenty. Mareka Pružin-
ca si však „privlastnil“ Trenčín, kde navštevuje ZUŠ.
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atletickej olympiáde aj napriek 
tomu, že práve na rozvoj atletic-
kých talentov nemáme na ško-
le najoptimálnejšie podmienky. 
Úspešné boli aj naše gymnast-
ky, ktoré pripravovali Mgr. K. 
Pavlíčková, Mgr. E. Trepáková 
a D. Babálová. Za tieto úspe-
chy patrí poďakovanie deťom, 
pedagógom, ale aj rodičom, 
ktorí svoje deti podporujú. Na 
rozšírenie pestrosti aktivít po-
núkaných našou školou sa nám 
podarilo postaviť lezeckú stenu 
a zorganizovať vernisáž výstavy 
maliara z trenčianskeho regió-
nu J. Švikruhu. S ohľadom na 
situáciu, ktorá vznikla okolo 
našej školy v decembri 2003, 
sú všetky spomínané a ďalšie 
výsledky veľmi cenné, pretože 
dokazujú, že na našej škole 
je silný pedagogický a žiacky 
potenciál. Ja ako pedagóg 
mám však ešte jedno merítko 
dobre vykonanej práce. Keď sa 
na konci školského roka prí-
du rozlúčiť odchádzajúci žiaci 
s úprimným poďakovaním, ale-
bo príde rodič a pochváli prácu 
triedneho učiteľa, vtedy mám 
pocit, že vynaložená snaha ne-
bola márna.
2. Nakoľko som vo funkcií iba 
rok, ťažko sa mi porovnáva si-
tuácia pred a po 1. 7. 2002.
Všetci si musíme uvedomiť, 
že naša práca, či už priamo na 
škole, alebo na úrovni mesta je 
venovaná jedinému cieľu – de-

ťom. Chceme vychovávať deti 
a mládež v podmienkach nie-
len dôstojných, ale takých, aby 
sme boli s výsledkom práce 
spokojní nielen my, ale predo-
všetkým rodičia a deti.
3. Nevýhodou našej školy je 
to, že hoci je to škola najmlad-
šia, stav budovy a jednotlivých 
priestorov tomu nezodpovedá. 
Našou snahou je túto situáciu 
postupne zlepšovať a verím, že 
v spolupráci s mestom sa to 
podarí. Počas týchto prázdnin 
sme mohli vymaľovať priestory 
ŠJ a kuchyne, kde bola situácia 
akútna.
4. Na nový školský rok sme pri-
pravení. Už na konci minulého 
a počas prázdnin sme robili in-
teriérové úpravy, aby bolo pra-
covné prostredie pre deti a pe-
dagógov, čo najpríjemnejšie. 
Prioritou ostáva kvalitné vzde-
lávanie žiakov a nezaostáva 
ani vzdelávanie pedagogických 
pracovníkov. Všetci učitelia 
našej školy prešli vzdelávaním 
v kurzoch IKT. Veľmi dobre sme 
sa etablovali v nultom ročníku 
projektu Zelená škola, v kto-
rom sa chystáme pokračovať. 
Podobne aj v ďalších projek-
toch ako Zdravá škola, či GAME 
OVER 4,85. Chceme našu ško-
lu prezentovať aj v zahraničí. 
Plánov máme veľa a ja verím, 
že sa nám ich podarí naplniť.

• • • 

ZŠ na Ul. P. BEZRUČA, 
Mgr. Jarmila 
Mahríková, riaditeľka 
školy:

1. Vo výchovno-vzdelávacom 
procese sme sa zamerali najmä 
na rozvoj počítačovej gramot-
nosti, zážitkové učenie, rozvíja-
nie jazykových zručností nielen 
v slovenskom, ale aj v anglic-
kom, francúzskom a nemeckom 
jazyku a na využitie vedomostí 
v praxi. Výsledkom bola úspeš-
ná realizácia projektov Otvorená 
škola - Infovek, Sokrates-Come-
nius1 (medzinárodný jazykový 
projekt), Odpad náš každodenný 
- projekt Orange, Európa v škole 
(dostali sme ocenenie Národ-
ným výborom projektu Európa 
v škole) a ďalších, v ktorých si 
žiaci nielen overili a rozvíjali 

Úspešné boli Monika Decká a Olívia Csíriková (prvá vľavo), 
gymnastky zo ZŠ na Východnej ul., ktoré na školských maj-
strovstvách Slovenska – Kalokagatia skončili na 2. mieste. Spo-
lu s nimi získali ocenenie detská osobnosť roka aj karatistky zo 
ZŠ na Novomeskéhol ul. (zprava) Romana Havierová, Martina 
Oravcová a Ingrid Suchánková.

Nina Korčeková (vpravo) zo ZŠ na Ul. P. Bezruča prevzala ocene-
nie pre basketbalistky. Najlepšie hádzanárky na pódiu KaMC OS 
SR reprezentovala Nina Hajmachová zo ZŠ na Dlhých Honoch.

Do medzinárodného jazykového projektu Sokrates sa úspeš-
ne zapojili (zľava) Peter Čaja a Erik Olschloger. Nielen Mesto 
Trenčín, ale aj Národný výbor projektu Európa v škole ocenili jej 
riešiteľov Tatianu Kadlecovú a Juraja Timka. Títo žiaci chodili 
na ZŠ na Ul. P. Bezruča rovnako ako deti zo 7. B, ktoré uspeli 
v projekte Odpad náš každodenný a patria medzi detské osob-
nosti roka v Trenčíne.



Číslo 17/ročník VII.ZÁKLADNÉ ŠKOLY V TRENČÍNE8 / INfO 

praktické vedomosti a zruč-
nosti, ale pomocou získaných 
finančných prostriedkov mo-
dernizovali technické vybavenie 
odborných učební. 
 Z ďalších úspechov možno 
spomenúť strieborné ocenenie 
nášho školského časopisu „zá-
Školáčik“, konverzácie žiakov 
s americkými lektormi, výsled-
ky práce žiakov so zdravotným 
postihnutím, ktorí pod vedením 
školskej špeciálnej pedagogič-
ky a asistenta učiteľa viditeľ-
ne napredovali vo vzdelávaní 
a spolu s ostatnými žiakmi 
sa zapájali do všetkých aktivít 
a súťaží, účasť 75 úspešných 
žiakov vo vyšších kolách sú-
ťaží (okresné, regionálne, ce-
loslovenské, medzinárodné), 
40% deviatakov umiestnených 
na gymnáziách a obchodnej 
akadémii, spoločné výchovno-
-vzdelávacie aktivity rodičov 
a žiakov v školskom klube detí 
v rámci „Otvorenej školy“, roz-
voj záujmovej činnosti žiakov 
v 19-tich krúžkoch a školských 
športových strediskách.
2. Ako všetci vieme, každý za-
čiatok je ťažký a tak nemožno 
tvrdiť, že prevzatie zriaďovateľ-
skej funkcie škôl a školských 
zariadení mestom od 1. 7. 
2002 bolo bez problémov. Aj le-
gislatívny proces sa v mnohých 
prípadoch riešil za pochodu. 
Všetci si však uvedomujeme, 
že mesto potrebuje mať vzdela-
ných občanov a spokojných ro-
dičov i žiakov. Preto spoločne 
hľadáme konštruktívne rieše-
nia školských problémov. A tu 
oceňujem pravidelné stretnutia 
poverených zástupcov mesta 
s riaditeľmi a ekonómkami 
škôl, ich ochotu vypočuť naše 
pripomienky. Stále hlbšie štu-
dovať školské predpisy a na-
riadenia, riešiť prevádzku škôl 
a napokon realizovať moderni-
záciu škôl a školských areálov. 
Mesto Trenčín v tejto oblasti 
urobilo kus práce. Samozrej-
me, že najväčšiu úlohu v roz-
voji škôl zohrávajú finančné 
prostriedky od štátu, ktoré sú 
školám prideľované na základe 
počtu žiakov. 
3. Z pohľadu našej školy mesto 
prevzalo 40-ročné budovy 
a pekný zelený areál s nevyho-

vujúcimi športoviskami. Počas 
svojej zriaďovateľskej funkcie, 
postupne najmä počas prázd-
nin, pomohlo odstrániť bež-
né technické závady, opraviť 
strechu, vymeniť jedálenské 
zariadenie. Keďže mestu nie je 
ľahostajná ani sociálna oblasť 
rodín s postihnutými deťmi, 
v roku 2003 vybudovalo hy-
gienické zariadenia pre imo-
bilných žiakov v našej škole 
a tieto prázdniny sa dobuduje 
výťah. Postupne sa tiež opra-
vujú hygienické zariadenia pre 
ostatných žiakov. V súčasnosti 
sa dokončuje aj projekt na nový 
športový areál. 
4. Príprava na tento školský 
rok je v plnom prúde. Aj počas 
prázdnin sa naši pedagógovia 
školili v práci s informačno-ko-
munikačnými technológiami. 
Školská špeciálna pedagogička 
a asistent učiteľa sa pripravo-
vali na prácu s telesne postih-
nutými žiakmi. Za sponzorskej 
pomoci rodičov sme zmoderni-
zovali ďalšie sociálne zariade-
nia a vymaľovali triedy. Z gran-
tov projektov dokončujeme 
druhú počítačovú učebňu. Pre 
žiakov je opäť pripravená ponu-
ka krúžkov - počítačový, cudzie 
jazyky, tanečný, gymnastický, 
tvorivé dielne, výtvarnícky, 
publicistický, bedmintonový, 
zdravotnícky, hra na gitare, mo-
delársky, aerobik atď. Vedúci 
školských športových stredísk 
hádzanej a karate sa už tešia 
na nových záujemcov. Školský 
klub detí ponúka aktivity, z kto-
rých mnohé mali kladný ohlas 
už aj v minulom školskom roku 
u rodičov – práca so šúpolím, 
pri výzdobách a ozdobovaní 
servítkovou technikou a kašíro-
vaním, pečenie figúrok zo sla-
ného cesta, aerobik, turistické 
pochody, karnevaly, prázdni-
nové pobyty - v zime lyžiarske 
a v lete v prímestskom tábore, 
množstvo súťaží a športových 
aktivít. Záleží len na deťoch, 
ktorú z ponúkaných aktivít si 
vyberú. Do školy je v súčas-
nosti zapísaných 450 žiakov 
v 19-tich triedach. Na základe 
záujmu bol tento rok do povin-
ného rozšíreného vyučovania 
cudzích jazykov okrem anglic-
kého a nemeckého zaradený aj 

francúzsky jazyk. A opäť máme 
dohodnutú spoluprácu s ame-
rickými lektormi. Pomocou 
projektov budeme i naďalej 
pokračovať v rozvíjaní počí-
tačovej gramotnosti. V škole 
trvale vytvárame podmienky 
pre integráciu telesne postih-
nutých žiakov do bežných tried 
a priebežne vybavujeme jednu 
učebňu pomôckami pre žiakov 
so špeciálno-pedagogickými 
potrebami. 
Verím, že v novom školskom 
roku 2005/2006 sa nám i na-
ďalej bude dariť zabezpečova-
nie rozvoja školy a vzdelávať 
všetkých žiakov tak, aby boli 
úspešní v živote. 

• • • 

ZŠ na HODŽOVEJ ul., 
Mgr. Marián Lopatka, 
riaditeľ školy:

1. Uplynulý školský rok bol 
pre školu pomerne úspešný. 
Môžem to zdokumentovať tými-
to faktami. Na konci šk. roka 
boli výsledky vyučovania pre-
verované štátnou školskou in-
špekciou, ktorá po zhodnotení 
všetkých ukazovateľov (kvality 
priebehu, výsledkov riadenia 
a podmienok vzdelávania a vý-
chovy) zhodnotila školu koefi-
cientom 1,12, čo v slovnom 
hodnotení znamená, že škola 
dosiahla nadpriemernú úroveň. 
Potvrdením týchto faktov bol aj 
celoslovenský monitor žiakov 
9. ročníkov, kde sa zisťovali 
výstupné vedomosti zo sloven-
ského jazyka a matematiky. 
Škola sa s úspešnosťou 78% 
v obidvoch predmetoch zaradi-
la výrazne nad celoslovenský 
priemer a v rámci okresu me-
dzi najlepšie. Tento výsledok 
považujem za najvýraznejší 
z hľadiska udržania trvalej kva-
lity vyučovania.
2. Pozitívne. Myslím si, že sa-
mospráva sa dokáže lepšie 
starať o svoje školy a táto sta-
rostlivosť je adresnejšia. Pozi-
tívom je aj to, že sa dodržiava 
normatív finančných prostried-
kov na žiaka, čím je financova-
nie prehľadnejšie a škola hneď 
na začiatku roka vie, s čím 
môže hospodáriť. Len keby 
tých finančných prostriedkov 

Amir Mamaghani (na snímke) zo ZŠ na Hodžovej ul. je nielen 
najlepším výtvarníkom, ale vďaka jeho výsledkom v projekte 
INFOVEK získala jeho škola prostriedky na rozvojové programy. 
V projekte Tvorivá informatika sa najviac darilo ďalším žiakom 
z „Hodžovky“ Romanovi Jaškovi a Jakubovi Pajtinkovi.
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bolo viac, lebo všetky školy 
sa potrebujú dostať na úroveň 
zodpovedajúcu súčasnej dobe.
3. Pomohlo nám to pri riešení 
a oprave havarijných stavov 
striech. Z hľadiska investičných 
akcií mesta sme veľmi radi, že 
v septembri sa otvorí nový škol-
ský areál, ktorý bude slúžiť pre 
potreby telesnej a záujmovej 
činnosti našich žiakov a tren-
čianskej verejnosti.
4. Dolaďujeme posledné detai-
ly. Pripraviť sa musíme, v jeseni 
nás čakajú oslavy a sprievodné 
akcie k 40. výročia založenia 
školy.

• • •
 

ZŠ na NOVOMESKÉHO 
ul., Mgr. Jozef Spišák, 
riaditeľ školy:

1. Skôr ako odpoviem na otáz-
ku, chcel by som pripomenúť, 
že naša škola na začiatku 
školského roka prešla veľkou 
transformáciou (zlúčenie škôl). 
Vytvárali sme nové pedagogic-

ké a žiacke kolektívy, vychá-
dzali zo skutočností a špecifík 
jednotlivých škôl. Aj keď začia-
tok školského roka sa očaká-
val s napätím, obavy postupne 
ustupovali a vytvoril sa kvalitný 
pracovný kolektív, dôkazom 
čoho boli dobré výchovno-vyu-
čovacie výsledky, úspechy v sú-
ťažiach, ale aj dobrá pracovná 
atmosféra. Že sa nám práca 
darila, dokumentujú i výsledky 
našich deviatakov v MONITO-
TE 9. V slovenskom jazyku sa 
umiestnili na 2. mieste a v ma-
tematike na 3. mieste medzi 
trenčianskymi školami.
2. Tieto zmeny hodnotím jedno-
značne kladne. Máme k sebe 
bližšie, je nás menej a všetky 
mestské školy majú podobné 
problémy. Kladne hodnotím aj 
spoluprácu s MsÚ a jeho Útva-
rom školstva a soc. vecí.
3. Z rozpočtu mesta realizuje-
me niektoré údržbárske a re-
konštrukčné práce. Spomenul 
by som rekonštrukciu strojovne 
plavárne, rekonštrukciu zateka-
júcich striech, izolatérske prá-
ce na zatekajúcich priestoroch 
šatní a CO-krytu, rekonštrukciu 
WC žiakov a pracovníkov školy, 
výmenu podlahovej krytiny na 
chodbách. Hodnota prác v tom-
to kalendárnom roku bude činiť 
viac ako 4 mil. Sk. Taktiež by 
som rád pripomenul, že v bu-
dúcom roku z rozpočtu mesta 
sa chystá veľká rekonštrukcia 
nášho športového areálu za 
niekoľko desiatok miliónov ko-
rún. V súčastnosti sa pripravu-

je projektová dokumentácia.
4. Po materiálnej a estetickej 
stránke sa snažíme, aby naši 
žiaci a pracovníci školy po 
prázdninách prišli do krajšieho, 
estetickejšieho, ale aj zdravšie-
ho prostredia. Preto finišujeme 
s maliarskymi, natieračskými 
a podlahárskymi prácami a dú-
fam, že to do začiatku školské-
ho roka stihneme. Po pedago-
gickej a personálnej stránke 
sme pripravení a verím, že sa 
nám v novom školskom roku 
bude naďalej dariť.

• • •

ZŠ na DLHÝCH HONOCH, 
Mgr. Michal Galko, 
riaditeľ školy

1. Minulý školský rok bol pre 
našu školu úspešný. Podarilo 

sa nám dosiahnuť dobré vý-
sledky v rôznych oblastiach vý-
chovno-vyučovacieho procesu. 
Celkové hodnotenia vyučova-
cích výsledkov sú na úrovni mi-
nulých rokov, nemajú klesajúcu 
ani rastúcu tendenciu. Možno 
však pozorovať slabý nárast 
záškoláctva. Podarilo sa nám 
vo väčšej miere ako po minulé 
roky realizovať mimoškolskú 
činnosť. V rámci školy a škol-
ského klubu pracovalo 33 
krúžkov, ktoré navštevovalo asi 
600 detí. Bol to niekoľkonásob-
ný nárast oproti minulosti, aj 
vďaka zavedeniu vzdelávacích 
poukazov. Naši žiaci boli úspeš-
ní aj na prijímacích pohovoroch 
na stredné školy a 8-ročné 
gymnáziá. Na 8-ročné gymnáziá 
bolo prijatých 8 našich žiakov, 
na gymnáziá 35 % deviatakov 
a celkovo v maturitnom štúdiu 
pokračuje až 88 % deviatakov.
Najvýraznejšie úspechy sme 
dosiahli vo vedomostných sú-
ťažiach. V okresných kolách 
sme získali 22 umiestnení na 
prvých troch miestach, v kraj-
ských kolách 6 umiestnení 
a v celoslovenských kolách 3 
umiestnenia. V hodnotení všet-
kých základných škôl v rámci 
Trenčianskeho kraja sme sa 
umiestnili na 3. mieste. 

Detský folklórny súbor Radosť.

Kyticu kvetov od poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
dlhodobo uvoľneného na výkon funkcie Branislava Zubričaňáka 
a dlhotrvajúci potlesk od obecenstva zožala Mgr. Viera Žilko-
vá zo ZŠ Dlhé Hony, scenáristka a režisérka ozaj vydareného 
programu v KaMC OS SR.
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2. K tomuto bodu sa nemôžem 
vyjadriť, pretože v riadiacej 
funkcii pracujem od júla 2004.
3. Našej škole boli poukázané 
prostriedky z rozpočtu mesta 
na opravy odkvapových žľabov, 
opravu strechy nad jedálňou 
a obnovu interiérových náterov 
v priestoroch školskej jedálne. 
Taktiež z rozpočtu mesta bolo 
hradené poistné na budovu 
školy.
4. Dá sa povedať, že škola je 
pripravená na nový školský rok 
na takmer 100 % z hľadiska 
prevádzkového a materiálno-
-technického zabezpečenia.

• • •

ZŠ na KUBRANSKEJ 
ceste, Mgr. Daniela 
Felgrová, riaditeľka 
školy:

1. Základná škola na Kub-
ranskej ceste realizovala na 
1. stupni vzdelávanie s rozší-
reným vyučovaním výtvarnej 
výchovy. Naši učitelia iniciovali 
založenie literárno-výtvarného 
projektu pre žiakov I. stupňa 
– V rozprávke je to aj tak, kto-
rého 2. ročník nadobudol aj 
vzdelávací rozmer pre pedagó-
gov okresu a bol spojený s ver-
nisážou ocenených prác v Ka-
tovom dome. Pokračovali sme 
v realizovaní projektu vzdeláva-
nia mimoriadne nadaných detí 

podľa projektu dr. Laznibatovej. 
Vzdelávanie na 2.stupni pre-
biehalo podľa 2. variantu. V 5., 
6., 8. a 9. ročníku pribudol va-
riant s rozšíreným vyučovaním 
matematiky a prírodovedných 
predmetov. Odborný potenciál 
učiteľov školy sa podieľal na 
kvalitných výchovno-vzdeláva-
cích výsledkoch žiakov. Prejavil 
sa na aktívnej práci v činnosti 
metodických združení a predme-
tových komisií, na zvyšovaní od-
bornosti učiteľov v IKT, absolvo-
vaní vzdelávacích aktivít, tvorbe 

a v realizovaní projektov ( Súťaž 
v tvorbe školských časopisov, 
V rozprávke je to aj tak, Šarka-
niáda, Zelená škola, Memoriál 
A. Hackenberga, Týždeň hlas-
ného čítania, 1. stupeň hľadá 
SuperStar, Správne dievča ap.). 
Tešia nás však predovšetkým 
výsledky žiakov v olympiádach 
a súťažiach vedomostného cha-
rakteru v okresných, krajských 
i celoslovenskom kole. 
2. Mestu ako zriaďovateľovi 

viac záleží na školách, ktoré 
prevzalo od štátu, pretože má 
väčší záujem o občana.
3. Vybudovala sa kanalizácia 
v hodnote 1 milión Sk, usku-
točnila sa oprava strechy na 
budove školského klubu detí 
v hodnote 180 000 Sk, na 
údržbu priestorov školskej je-
dálne sa použilo 20 000 Sk. 
Na projektovú dokumentáciu 
športového areálu bola použitá 
suma 300 000 Sk.

4. Počas prázdninového obdo-
bia sme sprístupnili priestory 
školy prímestskému letnému 
táboru, folklórnemu súboru 
Radosť a verejnosti umožnili 
využívať internet. Letný čas 
sme využili na vylepšenie inte-
riéru a exteriéru školy, vymaľo-
vali chodby, ŠJ, triedy, fasády, 
okná, rekonštruovali strechu, 
opravovali nábytok, upravovali 
plochy na futbalové ihrisko. 
Pre nový školský rok je zabez-
pečená 100% odbornosť vyučo-
vania. Pokračujeme v systéme 
vyučovania podľa doterajších 
variantov. Školu čaká význam-
ná udalosť – oslavy 45. výročia 
založenia, na ktorú sa starost-
livo pripravuje. Pri tejto príleži-
tosti sa uskutoční stretnutie 
bývalých a terajších pedagógov, 
tiež úspešných žiakov. Nachá-
dzame sa v prípravnom štádiu 

Iveta Klimčíková zo ZŠ na Kubranskej ceste sa stala jednou 
z ocenených detských osobností Mesta Trenčín. K výrazným 
úspechom, ktoré dosiahla v matematike, jej zablahoželal aj 
poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľstva RNDr. Jozef 
Mertan.

Úlohu moderátorov galaprogramu na počesť detských osobností 
Trenčína veľmi dobre zvládli Martin Krivoš a Martina Jurčáková 
(na snímke) zo ZŠ na Dlhých Honoch. Úspešný jazykový olym-
pionik Michal Petráš tiež navštevoval ZŠ na Dlhých Honoch. 
K tej istej škole sa hlási aj detská osobnosť v odbore prírodove-
da Jana Figulová.

Kto poznal pred vystúpením Lilianu Grígelovú? 
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realizovania projektu Otvorená 
škola - Infovek 2005, na ktorý 
získala škola sumu 100 000 
Sk. Vďaka obnovenej spolupráci 
s družobnou školou Dolní Něm-
čí sme sa stali spoluúčastník-
mi projektu Obnoviteľné zdroje 
energie. V budúcom školskom 
roku sústredíme zvýšené úsi-
lie na to, aby sa nám podarilo 
posunúť projekt vzdelávania 
mimoriadne nadaných detí pod-
ľa projektu dr. Laznibatovej na 
2. stupni. 

• • •

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ 
ŠKOLA, Veronika 
Soukupová, riaditeľka 
školy:

1. Školský rok 2004/2005 sa 
na ZUŠ niesol predovšetkým 
v znamení 55. výročia založe-

nia školy. V novembri sme si 
v plnej koncertnej sále Galérie 
M. A. Bazovského pripome-
nuli toto významné jubileum 
slávnostným koncertom a vý-
stavou prác žiakov a učiteľov. 
V súčasnej dobe sa usilujeme 
o pokračovanie najlepších tra-
dícií školy s dôrazom na vysokú 
úroveň vyučovania. Žiaci mali 
možnosť využiť svoje získané 
vedomosti a zručnosti v najrôz-
nejších súboroch a orchestroch 
- sláčikový orchester, spevácky 
zbor, akordeónový súbor, ľu-
dová hudba, džezová skupina, 
tanečný súbor, divadelný sú-
bor. K hlavným úlohám našej 
školy patrila nielen príprava 
poslucháča na prípadnú profe-
sionálnu dráhu, ale hlavne vý-
chova mladej generácie k láske 
k umeniu, rozvíjanie jej fantázie 
a estetického cítenia. Škola 
pravidelne
poriadala triedne prehrávky, in-
terné a verejné koncerty, diva-
delné a tanečné predstavenia 
a výstavy žiackych výtvarných 
prác. Žiaci sa zúčastňovali po 
celý rok rôznych súťaží – okres-
ných, krajských, celosloven-
ských a medzinárodných. V zla-
tom pásme na celoslovenskom 
detskom hudobnom festivale 
v Banskej Bystrici sa umiestnil 
žiak hudobného odboru, pozau-
nista Ľubomír Mojžiš. Detskou 

osobnosťou Trenčína sa stala 
aj výtvarníčka Martina Lukšová. 
V tomto školskom roku sme 
nadviazali spoluprácu s ďalšou 
zahraničnou školou - umelec-

kou hudobnou školou Wodzisla-
va Slonskieho v Poľsku, výsled-
kom čoho bolo usporiadanie 
veľmi vydareného koncertu žia-
kov poľskej a našej školy.
2. Keď zrušili okresy, bolo obdo-
bie, keď sme mnohokrát neve-
deli, na koho sa máme obrátiť 
s riešením našich problémov. 
Teraz, keď máme svoj riadiaci 
útvar, svojho vedúceho, eko-
nóma, metodičku, je to o veľa 
lepšie. Myslím, že zriaďovateľ 
- mesto - má oveľa bližší vzťah 
ku svojim školám a robí všetko 
pre to, aby vzdelávanie v Trenčí-
ne bolo na čo najvyššej úrovni.
3. Vzhľadom k novému spôso-
bu financovania verejných ZUŠ 
(originálne kompetencie) bola 
činnosť a chod školy ovplyvne-
ná najmä zmenou financovania 
normatívnych príspevkov na 
žiaka, ktorý nezohľadnil rozdiel 
medzi individuálnym a skupi-
novým vyučovaním. Nákupy 
nových učebných pomôcok 
a hudobných nástrojov, ladenie 
hudobných nástrojov (škola má 
38 klavírov, ktoré je potrebné 
naladiť aspoň raz za rok), sme 

zabezpečovali predovšetkým 
z finančných zdrojov rodičov. 
Potrebovali by sme zrekonštru-
ovať koncertnú sálu, vymaľovať 
triedy, chodby, ale stále ne-

vieme, či zostaneme v týchto 
priestoroch. Pred 3 rokmi sme 
investovali do rekonštrukcie 
tanečnej sály a výtvarnej trie-
dy v Masarykových kasárňach 
a nakoniec sme o tieto priesto-
ry prišli. Pred rokom sme sa 
zase pustili do práce v budove 
na Palackého ulici, kde sme 
v spolupráci s MHSL vytvorili 
podmienky pre vyučovanie vý-
tvarného odboru a v hlavnej 
budove sme museli vybudovať 
novú tanečnú sálu. Všetky tieto 
investície išli z nášho rozpočtu. 
Kapitálové výdavky naša škola 
zatiaľ nečerpala žiadne. Situá-
cia s priestormi pre ZUŠ je 
zložitá, vie o nej aj pán primá-
tor a dúfam, že sa v dohľadnej 
dobe vyrieši.
4. Priestory tried, koncertnej 
sály, chodieb už voňajú čis-
totou. V posledné augustové 
dni nastúpia do práce učitelia, 
pripravia úväzky, rozvrhy hodín, 
zasadne umelecká rada, pred-
metové komisie si určia hlav-
né úlohy vo svojich odboroch 
a školský rok sa môže začať.

Športovkyne spievajú! A nie hocičo, trúfli si hneď na hit. „Kým 
vieš snívať“ zanôtili v KaMC OS SR aj basketbalistka H. Kor-
čeková, gymnastka M. Decká, a hádzanárka N. Hajmachová. 
Pomáha im výkonom ozajstná „profíčka“ P. Ovádková.

Dvojica tanečníkov zo skupiny írskych tancov Orin pricestovala 
z Nového Mesta nad Váhom. Tancujú v tamojšom Centre voľné-
ho času pod vedením J. Heveryovej. 
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 ...ak ste poberateľmi dáv-

ky a príspevkov v hmotnej 

núdzi, vaše školopovinné 

dieťa má nárok na dotáciu 

na stravu, na štipendium 

a na školské potreby.

 Za obed v predškolskom 

zariadení, základnej škole 

a špeciálnej základnej škole 

rodič zaplatí len 1 Sk. Okrem 

detí navštevujúcich špeciálnu 

základnú školu má dieťa ná-

rok na štipendium v hodnote 

500 Sk, ak malo priemerný 

prospech v poslednom škol-

skom polroku najviac 1,5,  

300 Sk patrí dieťaťu s prieme-

rom 2 a 200 Sk, ak si školák 

v poslednom školskom pol-

roku zlepšil priemerný pro-

spech najmenej o 0,5 oproti 

predchádzajúcemu polroku. 

Na školské potreby vo výške 

500 Sk na jeden školský pol-

rok majú nárok všetky deti 

rodičov v hmotnej núdzi.

 „Nárok na dotácie si ro-
dičia uplatnia priamo v ško-
le predložením aktuálneho 
potvrdenia o poberaní dáv-
ky a príspevkov v hmotnej 
núdzi,“ hovorí špecialistka 

Útvaru školstva sociálnych 

vecí na Mestskom úrade 

v Trenčíne Ing. Daniela Miko-
lášová. „Ak počas školské-
ho polroka nastúpi rodič do 
zamestnania a 12 mesiacov 
predtým bol v evidencii ne-
zamestnaných, dávka sa vy-
pláca až do konca polroka. 
Ak nespĺňa túto podmienku, 
je jeho povinnosťou  zmenu 
bezodkladne nahlásiť ško-
le a nárok na dávku stráca 
okamžite.“
 Bližšie informácie záujem-

covia o dotácie pre školopo-

vinné deti získajú na telefón-

nom čísle 6504 226 alebo 

priamo na mestskom úrade, 

na útvare školstva a sociál-

nych vecí.

Vážení rodičia...

Základné školy v Trenčíne očami primátora
• Vzdelanie patrí hneď po 
zdraví k najvzácnejším deví-
zam človeka a národa. Čo pre 
vás, pán primátor predstavuje 
vzdelanie, aký máte k nemu 
vzťah, k akým hodnotám sa 
dá prirovnať?
 „Vzdelanie patrí medzi 
najvýznamnejšie bohatstvá 
človeka. Žijeme v dobe, keď 
vzdelanosť znamená mať väč-
šiu šancu na úspech, na lepší 
život. Málokto asi pochybuje 
o význame vzdelania pre 
seba, alebo i väčšie cieľové 
skupiny ľudí, ku ktorým patrí 
aj mesto. Na vzdelanosti ná-
roda stojí, alebo padá budúc-
nosť akejkoľvek krajiny.“
• Ako mesto podporuje rozvoj 
školstva?
 „Finišujeme s modernizá-
ciou areálov základných škôl, 
ktoré bude mládež využívať 
na športovanie a voľnočaso-
vé aktivity. ZŠ na Hodžovej 
a Veľkomoravskej ul. budú 

mať tartanové dráhy a umelý 
koberec na svojich ihriskách. 
Na budúci rok plánujeme re-
konštrukciu športového are-
álu na ZŠ na Novomeského 
ul. Uchádzame sa o granty 
z Európňskej únie na vypra-
covanie projektov na moder-
nizáciu škôl. Urobili sme veľ-
mi veľa, aby boli v Trenčíne 
školy, v ktorých sa deti môžu 
kvalitne vzdelávať a pripravo-
vať na život.“
• V roku 2004 MsZ schválilo 
Koncepciu školstva. Ako hod-
notíte jej plnenie?
 „Koncepcia vychádza zo 
základného hesla a to znie 
– neberieme školám peniaze. 
V praxi to znamená, že neza-
chraňujeme ekonomicky slab-
šie školy na úkor prosperujú-
cich, ale v prípade potreby 
ich dofinancujeme z rozpočtu 
mesta. Nastavenie týchto 
základných ekonomických 
nástrojov sú najdôležitejšie 

pre rozvoj školstva. Navy-
še máme ako jedno z mála 
miest na Slovensku jeden 
školský obvod. Rodičia si 
môžu na celom území mesta 
vybrať školu, do ktorej chcú 
dať svoje deti.“
• Ako hodnotíte prijaté racio-
nalizačné opatrenia?
 „Mestá v uplynulých ro-
koch prevzali zodpovednosť 
za základné školstvo. Jeho 
riadenie dovtedy akoby ani 
nepatrilo k prioritným záuj-
mom štátu. Nielen Trenčín, 
ale aj ostatné mestá na 
Slovensku, model ktorý sa 
nastavil, spojenie finančných 
prostriedkov ako štátnej 
dotácie so žiakom, prinútil 
vykonať takzvanú špinavú 
prácu. Museli sme zrefor-
movať minimálne rozsah 
škôl a školských zariadení. 
V školstve sa teraz ujde žia-
kom viac peňazí. Viac finanč-
ných prostriedkov máme na 

rekonštrukciu budov a škol-
ských ihrísk i na skvalitne-
nie vyučovacieho procesu. 
V Trenčíne sme v nedávnej 
minulosti zrušili tri základné 
školy. Základnú reformu teda 
máme za sebou.“ 
• Ako hodnotíte spoluprácu so 
štátnymi inštitúciami, najmä 
Ministerstvom školstva SR?
 „Jediné, čo sa dá minis-
terstvu školstva vytknúť, je 
čas posudzovania návrhov na 
vyňatie školy, školského klu-
bu detí, či materskej školy 
zo siete škôl. Je nemysliteľ-
né, aby sa deväť mesiacov 
čakalo, či to ministerstvo 
odsúhlasí. Ak je táto kom-
petencia v rukách miestnej 
samosprávy, preverovanie 
celého procesu mi pripadá 
ako nadpráca ministerstva.“

Materiály spracoval 
Tibor Hlobeň, 

fotografoval Jozef Čery

Miro Hlinka konkuroval na javisku aj moderátorke.

Záverečná scéna.
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V Trenčíne privítame kráľa!
Trenčín zažije príchod korunovaného kráľa Rudolfa II. Korunovačné slávnosti, ktoré sa konajú 
v Bratislave v dňoch 2. - 4. septembra (piatok – nedeľa) sa totiž v nedeľu, t. j. 4. septembra 
presunú do Trenčína, mesta, kde Rimania vytesali svoj odkaz v podobe nápisu na hradnej skale.

Rudolf II. a Trenčín?
 Rudolf II., ktorého poznáme 
z histórie nielen ako vplyvného 
politika, českého kráľa, uhor-
ského kráľa a cisára Svätej 
Rímskej ríše nemeckého náro-
da, ale tiež ako renesančného 
vzdelanca zaujímajúceho sa 
okrem iného o antické umenie 
a dejiny, sa rozhodol navští-
viť starobylé mesto Trenčín, 
kedysi Laugaricio. Ako jedno 
z mála na Slovensku sa pýši 
práve odkazom na starý Rím. 
Nielen záujem o rímske dejiny 
však spája Rudolfa s našim 
mestom. Bol to práve on, kráľ 
Rudolf II., z rúk ktorého v roku 
1600 prijal Trenčiansky hrad do 
svojho vlastníctva gróf Ilešházi, 
Rudolfov politický partner i rival 
– podľa toho, ako sa práve zvrt-
la búrlivá história životov v zlo-
žitom 16.storočí. 
 Pravdou je, že okolnosti, za 
ktorých k tomu došlo, neboli Ru-
dolfovi veľmi po chuti. Pravdou 
je, že kráľ by grófa Ilešháziho, 
pána trenčianskeho, bánovské-
ho, šurianskeho, svätojurského 
a pezinského panstva a hradu 
Likavy, videl radšej na šibenici 
než na Trenčianskom hrade...
 Ako ľudia dvadsiateho prvé-
ho storočia však ponecháme 
bokom zamotané príbehy z tej-
to ťažkej doby protihabsbur-
ských stavovských povstaní, 
tureckých nájazdov, reformácie 
a protireformácie. Tieto u nás 
v Uhorsku vytvorili všelijaké 
čudesné spojenectvá medzi 
panovníkom a šľachticmi, 
šľachticmi navzájom, proti pa-
novníkovi i Turkom, ba dokon-
ca po boku Turkov a prinášali 
so sebou iba krvavé rozbroje, 
nešťastie, utrpenie a smrť. 
Predstavíme si, aké by to asi 
bolo, keby Rudolf II. súhlasil 
s návštevou Ilešháziho priamo 
pod Trenčianskym hradom, 
ktorá sa pravdepodobne nikdy 
neuskutočnila. Popustíme uzdu 
fantázii a necháme kráľa Ru-

dolfa II. prísť do Trenčína. Ko-
runovačné slávnosti v Bratisla-
ve, na ktorých bude Rudolf II. 
slávnostne korunovaný v Dóme 
Sv. Martina, tak dostanú širší 
rozmer. Profesionálny tím, kto-
rý korunovácie v Bratislave už 
po tretí rok pripravuje, sľubuje 
preniesť do Trenčína dosiaľ ne-
vídanú udalosť. Na čo sa teda 
môžeme tešiť ?

Kráľovský program 
v uliciach Trenčína
 V nedeľu (4.septembra) ve-
čer o 18:00 hodine zaháji kráľ 
Rudolf II. (Ady Hajdu), v sprie-
vode svojho brata, arcikniežaťa 
Mateja (Martin Nikodým) a ar-
cibiskupa – metropolitu Ostri-
homského a prímasa Uhorska 
(František Kovár) svoju prvú 
a pravdepodobne i jedinú his-
torickú návštevu Trenčína. 
Kráľovský sprievod začne svoju 
cestu ku grófovi Ilešházimu pri 
fontáne na začiatku mestského 
parku, odkiaľ bude prechádzať 
ulicami historického centra po 
vytýčenej trase až na Mierové 
námestie, na ktoré triumfálne 
vkročí popod mestskú vežu 
približne o 18:20 hod. Na 
Mierovom námestí bude kráľa 
očakávať gróf Ilešházi (Dušan 
Tadlánek) so svojou suitou 
a kráľa privíta slávnostným, 
približne pol hodinovým cere-
moniálom, ktorý umocní toto 
unikátne historické stretnutie. 
 Potom bude nasledovať di-
vadelná alegória, v ktorej sa 
trenčianskemu publiku predsta-
ví doba, ktorá sa nášho mesta 
bytostne týkala. Mierovým 
námestím sa ponesú náreky 
žien a detí, výstrely z muškiet 
a diel, uvidíme výjavy z doby, 
kedy sa viedli ťažké spory medzi 
katolíkmi a protestantmi, Uhor-
sko čelilo tureckým nájazdom 
a zmietalo sa v stavovských 
povstaniach. Vypočujeme si 
slávnostný príhovor kráľa i vtip-
né dovetky jeho dvorného šaša. 

Uvidíme antické hry, ktorými si 
rudolfínsky a renesančný Tren-
čín pripomenie svoju slávnu 
históriu. Zažijeme jarmočnú 
atmosféru s pouličnými umel-
cami, žonglérmi a kaukliarmi, 
no a z vône pečeného prasaťa, 
chleba a vínka sa všetkým iste 
zbehnú slinky v ústach. 
 Z Mierového námestia kráľ 
potom odíde, aby zhliadol sláv-
nostné predstavenie novej hry 
Hudobného divadla Trenčín 
Žaba a Jupiter v priestoroch 
kina Metro, ktoré sa opäť raz 
zmenia na divadlo. Dovnútra 
sa dostane iba pár vyvolených, 
pretože kapacita kina je obme-
dzená. No diváci, ktorí zostanú 
na námestí sa určite nebudú 
nudiť. Jarmočná zábava, hudba 
a spev budú pokračovať až do 
neskorých nočných hodín. 

Večerné finále
 Všetkých občanov mesta 
Trenčín samozrejme pozývame 
na všetky sprievodné poduja-
tia, no obzvlášť odporúčame 
neopustiť v nedeľu Mierové ná-
mestie pred desiatou hodinou 
večer! Približne o takom čase 
totiž - už opäť za prítomnosti 
kráľa Rudolfa a urodzených pá-
nov z Trenčína - celé podujatie 
vyvrcholí dobovým ohňostrojom, 
pri ktorom sa má trenčianska 
mestská veža ponoriť do dosiaľ 
nevídaných svetelných efektov.
Približne pätnásťminútové hu-

dobno-svetelné finále sľubuje 
nielen pôsobivé zavŕšenie to-
hoto nezvyčajného dňa v cen-
tre nášho mesta, ale i celých 
tohtoročných bratislavských Ko-
runovačných slávností, ktoré sa 
majú skončiť zobrazením doby 
vlády Rudolfa II., ako ťažkej 
cesty k veľkému „historickému 
zmiereniu“ víťazstvu dobra nad 
zlom a svetla nad temnom. 
 Program podujatí bratislav-
ských Korunovačných slávnos-
tí, ktoré sa budú konať počas 
víkendu v Trenčíne, spolu s 
mapkou trasy, po ktorej pôjde 
kráľovský sprievod, ponúkame 
v špeciálnej programovej prí-
lohe novín Info. Pre tých, ktorí 
budú chcieť pozdraviť kráľa na 
jeho ceste mestom, budú po-
čas akcie pripravené mávatká 
- papierové vlajočky. Takže: Vi-
vat Rex - Nech žije kráľ!
 Organizátorom Korunovač-
ných slávností je mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto v spolu-
práci s Občianskym združením 
Korunovačná Bratislava a infor-
mačnou kanceláriou Bratislava 
Tourist Service. Nad podujatia-
mi v Trenčíne prevzalo záštitu 
Mesto Trenčín. Organizáciu 
podujatí zabezpečuje občianske 
združenie Finestrina v spoluprá-
ci s Útvarom kultúry a Útvarom 
marketingu MsÚ Trenčín. 

Všetky informácie sú 
na www.trencin.sk
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Štefan Ilešházi
(1541 – 1609 Viedeň, poch. v Pezinku)
Svoju kariéru začínal v armáde, od roku 
1573 bol bratislavským podžupanom. V ro-
ku 1577 sa stal radcom Uhorskej komory, 
v r. 1582 liptovským županom, r. 1584 
kráľovským radcom a kráľovským dvorní-
kom, r. 1586 členom komisie pre rieše-
nie uhorsko-poľských hraničných sporov, 
r. 1588 komisárom pre zvýšenie príjmov 
na území západného a stredného Slo-
venska (od Dunaja po Liptov), r. 1594 
trenčianskym županom, r. 1600 dedič-
ným trenčianskym a liptovským županom 
a v roku 1608 kráľovským palatínom. Bol 
bezdetný. Mal len adoptívneho syna Gaš-
para.

 Obratný šľachtický politik, sledujúci 
predovšetkým osobné záujmy a záujmy 
uhorskej šľachty, menej riešenie nalie-
havých problémov obrany Uhorska pred 
tureckou expanziou. Dostal sa do rozporu 
s absolutistickými snahami Habsburgov-
cov i do nemilosti Rudolfa II. Zohral 
významnú úlohu v rokovaniach 
o Viedenskom mieri medzi 
Habsburgovcami a Bočkajom 
a v Žitavskom mieri s Bočkajo-
vými spojencami – Osmanmi. 
Keď po Bočkajovej smrti v r. 
1606 odmietavý postoj Rudol-
fa II. opäť ohrozil obe mierové 
zmluvy, sám zohral rozhodu-
júcu úlohu pri ich záchrane. 
V spore medzi Rudolfom II. 
a jeho bratom Matejom bol prí-
vržencom Mateja a významne 
tým prispel k jeho korunovácii 
za uhorského kráľa a zosadení 
Rudolfa. Stal sa Matejovým 
prvým dvoranom a bol prvým 
protestantským palatínom 
Uhorska. Štefan Ilešházi bol 
veľkým podporovateľom refor-
mácie a evanjelického škol-
stva. Koncom 16. storočia dal 
vybudovať evanjelickú školu 
v Trenčíne. Bol humanistic-
kým vzdelancom a autorom 
viacerých rukopisných prác. 
Rod mal pokračovateľov a na 
Trenčianskom hrade je dodnes 
zachovaná vzácna rodová zbier-
ka.

Rudolf II.
(1552 Viedeň – 1612 Praha)
Český a uhorský kráľ, rímsko-
nemecký cisár (rytina v stre-
de dolu).
 Príslušník habsburskej 

dynastie. Syn Maximiliána II. a infantky 
Márie, dcéry španielskeho kráľa a cisára 
Sv. ríše rímskej Karola V. a prvostupňo-
vej sesternice svojho manžela. Mal 14 
súrodencov, z ktorých najznámejšími sú 
Matej II., ktorý sa stal Rudolfovým ná-
stupcom a Maximilián, rakúske arciknie-
ža a poľský kráľ. Rudolf nebol ženatý, mal 
len početné nemanželské potomstvo.

 Od mladosti mal sklony k zbera-
teľstvu, alchýmii a astrológii, prejavoval 
mimoriadne sklony k erotickej zábave 
a odmietal sa oženiť. Vzhľadom na časté 
onemocnenia (duševné i pohlavné) sa 
stále menej staral o vladárske záležitosti. 
Postupne musel vládu prenechávať svoj-
mu mladšiemu bratovi Matejovi II. – v Ra-
kúsku, v roku 1608 v Uhorsku a na Mo-

rave, r. 1611 aj v Čechách, Sliezsku 
a v Lužici. 

 Za jeho vlády pokračovali snahy 
o utvorenie feudálneho absolutistického 
štátu, zosilnel boj proti reformácii v Uhor-
sku, pokračoval boj proti Osmanskej ríši 

a vypuklo stavovské povstanie usilu-
júce sa zabezpečiť náboženskú 
slobodu protestantom. Ako orto-
doxný katolík vychovávaný aj špa-
nielskymi jezuitmi nesúhlasil 
s podmienkami Viedenského 
mieru (1606), ktorý zaručoval 
náboženskú slobodu šľachte 
a obyvateľom slobodných krá-
ľovských miest a obmedzoval 
panovníka pri dosadzovaní 
jemu oddaných cudzincov, 
prevažne Nemcov, do úradov 
v Uhorsku. Jeho stanovisko 
vystupňovalo nespokojnosť 
uhorských stavov natoľko, že 
sa v roku 1608 musel vzdať 
trónu v prospech svojho brata 
Mateja a v roku 1609 bol pri-
nútený zaručiť slobodu vyzna-
nia aj českým protestantom 
(Rudolfov majestát).
(Zdroj: Encyklopédia Sloven-
ska, Veda, vydavateľstvo SAV 
1982, Štefan Holčík: Koruno-
vačná Bratislava 1563 - 1830, 
Vydavateľstvo Tatran 1986)

Dvojstranu pripravil Útvar 
marketingu MsÚ Trenčín

Šľachtický rod Ilešháziovcov zanechal 
významnú stopu v dejinách Trenčianskeho 

hradu, kde sa dodnes nachádza zbierka 
rodovej galérie. (Na snímke je epitaf Jozefa 

Ilešháziho.)

Súčasťou Infa číslo 
17 je aj programový 

leták k podujatiu 
Jeho výsosť kráľ 

Rudolf II. v Trenčíne
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Vážení čitatelia! 
 Sme veľmi radi, že naše 
osemsmerovky a krížovky 
sa stretávajú s takým priaz-
nivým ohlasom. Ďakujeme 
za vašu priazeň. Tajnička 
krížovky z č. 16 znie: „Var 
vodu koľko chceš, iná nebu-
de.“ Zo všetkých správnych 
lúštiteľov sa pri žrebovaní 
šťastie usmialo na Ing Jo-
zefa Plšku, Široká 7 Tren-
čín. 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 
2. septembra 2005.

Pred prázdninami vraví triedna 
učiteľka žiakom: „Deti, pekne 
sa zotavte a po prázdinách sa 
vráťte do lavíc o niečo šikovnej-
ší.“
Žiaci zborovo odpovedajú: „(taj-
nička - 19 písmen)“
ANABOLIZMUS, BELEHRADSKÝ 
REZEŇ, BENEVOLENCIA, DAL-
MATÍNEC, DENISA, DOLÁRE, 
KACABAJKA, KERAMIKA, KRO-
JE, KURACINA, LUSTER, NÁDE-
JE, NÁRADIE, NÁTONE, NEDEĽA, 
NURAG, PABLO, PALETO, PA-
RABOLA, PÁTER, POLOTOVAR, 
PRADIARNE, PRÍBEH, PROSPE-
RITA, REKONVALESCENCIA, 
ROZCVIČOVANIE, SEKTA, STA-
TE, STRÁŽE, TALIZMAN, TÁRAJ, 
TVORBA, UNISTA, VRETENICA, 
ŽELATÍNA, ŽĽAZA (pál)

Osemsmerovka

B E L E H R A D S K Ý R E Z E Ň E
E P A R A B O L A N Á T O N E P I
N O R P R O A C A L D O R I T A N
E L B O A Z A Ľ Ž N M A D H A K A
V O V N S B E E E P I A A E T I V
O T E L A P L J L D R C T B S M O
L O N J Á A E O A Á E I A Í I A Č
E V K T T J T R N R I N L R N R I
N A E Í E U P K I E Á E I P U E V
C R N D O L Á R E T Č T Z S R K C
I A Á I E Ž Á R T S A E M T A E Z
A N A B O L I Z M U S R A Ľ G K O
A A I C N E C S E L A V N O K E R

2. september 2005 – piatok
19.15 • Slávnostný príchod cisára Maximiliána a jeho 
syna Rudolfa do korunovačného mesta Bratislavy. (Trasa 
sprievodu: Vodná veža, Žižkova ul., Rudnayovo nám., 
Panská ul., Strakova ul., Hviezdoslavove námestie)
20.00 • Divadelná hra – „Žaba a Jupiter“ v Slovenskej 
filharmónii.
22.00 • Odchod cisára a kráľa na hrad. (Trasa: Hviezdo-
slavove námestie, Strakova ul., Panská ul., Žižkova ul., 
Beblavého ul., Žigmundova brána)
3. september 2005 – sobota
10.00 • Slávnostný východ kráľovského sprievodu z Bra-
tislavského hradu. (Trasa: Žigmundova brána, Beblavého 
ul., Mikulášska ul., Židovská ul., Kapucínska ul., Župné 
nám., Michalská brána, Michalská ul., Ventúrska ul., Pan-
ská ul., Rudnayovo nám.)
11.00 • Autentický obrad korunovácie Rudolfa v Dóme 
sv. Martina.
12.00 • Korunovačný sprievod z Dómu sv. Martina. (Tra-
sa: Kapitulská ul., Prepoštská ul., Ventúrska ul., Michalská 
ul., Biela ul. Františkánske nám.)
12.30 • Pasovanie rytierov Rádu zlatej ostrohy vo františ-
kánskom kostole.
13.30 • Korunovačná prísaha a korunovačný pahorok na 
Hlavnom námestí.
14.15 • Korunovačný sprievod na Hviezdoslavovo ná-
mestí. (Trasa: Hlavné nám., Radničná ul., Panská ul., Stra-
kova ul., Hviezdoslavove nám.)
14.30 • Kráľovská hostina na Hviezdoslavovom námestí.
16.00 • Kráľovský sprievod na hrad. (Trasa: Hviezdosla-
vove nám., Strakova ul., Panská ul., Žižkova ul., Beblavé-
ho ul., Žigmundova brána)
17.00 • Rytiersky turnaj
(priestory Bratislavského hradu)
19.00 • Ľudová veselica v uliciach Starého Mesta.
21.45 • Dobový ohňostroj na veži Starej radnice.
(Hlavné nám.)
4. september 2005 – nedeľa
13.30 • Kráľovský obed a udelenie kráľovského privilégia 
pivovaru „Krušovice“.
14.30 • Módna prehliadka dobového oblečenia v Eu-
rópe v 16. storočí.
15.30 • Audiencia slobodných kráľovských miest u kráľa 
Rudolfa.
16:30 • Odchod kráľa Rudolfa II. do Trenčína.
18:00 • Jeho výsosť kráľ Rudolf II. v Trenčíne

Všetky informácie na www.bratislava-info.sk 
a www.trencin.sk
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Mesto TRENČÍN a HK DUKLA Trenčín
Majster Slovenska 2003/2004 Vás pozývajú

na zápasy slovenskej extraligy ľadového hokeja
a zároveň Vám ponúkame možnosť výhodného zakúpenia 

nových permanentných vstupeniek na sezónu 2005/2006

Kúp si teraz 2 permanentky na sezónu 2005/2006 
za zvýhodnenú cenu a vyhraj

Zakúpením 2 permanentiek na novú sezónu sa zapojíš do 
súťaže o tieto zaujímavé ceny: 

1. cena –zájazd pre 2 osoby do 5*hotela s polpenziou v 
Egypte venuje CK HYDROTOUR

2. cena – Liečebné procedúry pre 2 osoby 
venujú Kúpele Trenčianske Teplice

3. cena – Víkendová permanentka pre 2 osoby
venuje SKI centrum Vrátna

4. - 15. cena – Hokejový dres HK DUKLA Trenčín
16. - 20. cena – Polo tričko GATORADE

21. - 30. cena – Čiapka HK DUKLA Trenčín
31. - 40. cena – Fan šál HK DUKLA Trenčín

Ďakujeme Vám za podporu! Ste časťou nášho tímu! Zlosovanie 
sa uskutoční dňa 9. 9. 2005 počas otváracieho zápasu sezóny 

medzi HK DUKLA Trenčín a MHK 32 Liptovský Mikuláš
INFO: vrátnica Zimného štadióna HK DUKLA Trenčín,

Predpredaj vstupeniek, tel. 0903 902 116, www.hkdukla.sk
Akcia platí iba do 8. 9. 2005

KURZY ORIENTÁLNEHO BRUŠNÉHO TANCA
KULTÚRNE CENTRUM AKTIVITY o.z. A TS DŽAMÁL

POZÝVA VŠETKY ŽENY A DIEVČATÁ - Začiatočníčky
KULTÚRNE STREDISKO JUH 

piatok 17.00 – 18.00 hod. 16. 9. – 2. 12. 2005
ukážková hodina vo štvrtok 8. 9. 2005 o 17.00 hod.

JEDNOTA SOKOL
utorok 17.00 – 18.00 hod. 13. 9. – 6. 12. 2005

ukážková hodina v utorok 6. 9. 2005 o 17.00 hod. 
ZÁMOSTIE

pondelok 17.00 – 18.00 hod. 19. 9. – 5. 12. 2005
ukážková hodina v pondelok 5. 9. 2005 o 17.00 hod. 

Mierne pokročilé
KULTÚRNE STREDISKO JUH

štvrtok 7.00 – 18.00 hod. 22. 9. – 15. 12.2005
JEDNOTA SOKOL

utorok 17.00 – 18.00hod. 14. 9. – 30. 11. 2005
ZÁMOSTIE

pondelok 18.20 – 19.20 hod. 12. 9. – 28. 11. 2005
Prihlášky a informácie: evica.belly@centrum.sk, tel. č. 

0903 778 862

PONUKA ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU
na školský rok 2005/06 záujmové krúžky:
Športové: 
Karate klub – 1.-9.roč. ZŠ, Florbal, Badminton, Cyklotrial, Pohybo-
vá príprava a tanec – 5 -11 ročné deti, Turistický.
Technicko-prírodovedné:
Počítačové hry, Výučba práce s PC, Počítače hrou – 2.-5.roč. ZŠ, 
Tvorba WEB stránok, Internetový klub, Konštrukčná elektronika, 
Letecký modelár, Mladý včelár – 1.-9. roč, Mladý ochranca prírody 
– 1.-4.roč. ZŠ, Mladý biológ, Lego – 2.-6.roč. ZŠ.
Umelecko-spoločenské:
Netradičné výtvarné techniky – 1.-9.roč. ZŠ, Keramika – 1.-9.roč.
ZŠ, Grafika – 4.-9. roč.ZŠ, Šikovné ruky – 1.-9.roč.ZŠ, Angličtina 
s PC – 1.-2.roč.ZŠ, Ruský jazyk, Dramatický krúžok, Redakčno-
-moderátorský krúžok.
Projekty pre Základné školy a Materské školy
Zdravý životný štýl, Dopravná výchova pre I. stupeň ZŠ, Dopravná 
výchova pre materské školy, Tvorivé dielne netradičných výtvar-
ných techník pre ZŠ a MŠ, Vedomostno – spoločenský servis pre 
ŠKD.
Zápis do krúžkov od 5. septembra 2005 osobne v CVČ, Východná 
ul. 9 alebo telefonicky na čísle 032/7433 502. Poplatok 50 Sk 
mesačne za 8 hod. výuky + internet klub zadarmo. V CVČ je mož-
nosť odovzdania vzdelávacieho preukazu.

• Pozvánka na bicyklovú púť do kostolíka v Pominovci dňa 28. au-
gusta 2005, ktorej vyvrcholením bude svätá omša o 11.00 hod. 
celebrovaná Mariánom Gavendom, hovorcom biskupov Slovenska 
a šéfredaktorom Katolíckych novín. Po svätej omši bude požeh-
nanie bicyklov.
• Slovenský zväz sluchovo postihnutých ZOND Trenčín pozýva 
svojich členov i priateľov na posedenie pri guláši dňa 10. septem-
bra 2005 od 10.00 hod. v Edukačno – rehabilitačnom centre na 
Bezručovej ulici č.1012 v Trenčíne. Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 
6520246 - Marta
• Mesto Trenčín, Veliteľ Posádky Trenčín, MO a OV Zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Trenčíne Vás pozývajú na spomienko-
vú slávnosť pri príležitosti 61. výročia Slovenského národného 
povstania. V piatok dňa 26. augusta 2005 o 14.00 hod. pri 
Pamätníku umučených na Brezine. Odchod autobusov od budovy 
Mestskej polície v Trenčíne o 13.30 hod.

Kultúrne centrum Dlhé Hony, o. z. ponúka záujemcom v škol-
skom roku 2005/2006 kurzy:
A) hudobné - klavír (zápis žiakov 5. 9. 2005 o 14.00 hod.), gita-
ra (5. 9. 2005 o 16.00 hod.), ľudový spev (6. 9. 2005 o 16.00 
hod.), flauta, akordeón (6. 8. 2005 o 17.30 hod.)
B) jazykové - jazyk anglický pre začiatočníkov sa pokročilých, 
jazyk nemecký pre začiatočníkov sa pokročilých, jazyk ruský pre 
začiatočníkov sa pokročilých, kurzy zamerané na konverzáciu 
podľa záujmu v dopoludňajších a večerných hodinách
C) výtvarné pred deti
D) pravidelné pohybové aktivity: tehotenská gymnastika (stre-
da o 17.00 hod.), cvičenie s loptou, cvičebný program Pilates 
(streda o 19.00 hod.), joga (štvrtok o 17.00 hod.), aerobik (štvr-
tok o 19.00 hod.)

Na základe vodoprávneho povolenia vydaného Krajským úradom 
životného prostredia v Trenčíne pod č. KÚŽP 2005/00387-
3/Hj zo dňa 11.07.2005 bude vykonaná revízia vodnej stavby 
„II. Vážska kaskáda – Trenčianske Biskupice, Kostolná, Nové 
Mesto n/V. a Horná Streda“ v čase od 26. augusta do 30. ok-
tóbra 2005. Počas tohto obdobia bude vypustená zdrž Trenčian-
ske Biskupice a derivačné kanále Kostolná, Nové Mesto n/V. 
a Horná Streda. Na základe tejto skutočnosti upozorňujeme 
občanov, že počas revízie platí zákaz vstupu na vodnú stavbu 
a pobrežné pozemky. Zákaz odnášania rýb a iných vodných 
živočíchov počas znižovania vodnej hladiny na vodnej stavbe, 
ktoré sa posudzuje ako trestný čin pytliactva v zmysle § 310 
zákona č. 300/2005 Z.z.

Pozvánky


