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Na Vianoce a v roku novom vinšujeme Vám na stokrát, 
teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, 

zdravia, šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.

Trenčania ušetria za vývoz odpadu
V týchto dňoch sa uzatvára verejná súťaž, ktorú Mesto Trenčín 
vypísalo na dodávateľa služieb, ktorý bude pre mesto zabezpe-
čovať likvidáciu odpadu. Vzhľadom na dané termíny bude podpí-
saná 27. decembra. 
 „Už dnes však vieme, s 
akými cenami vstupovali zá-
ujemcovia do súťaže, preto 
môžeme navrhnúť jej úpravy 
pre obyvateľov. Podarilo sa 
nám totiž vo verejnej súťaži v 
porovnaní s minulým obdobím 
získať podstatne lepšie pla-
tobné podmienky,“ povedal vo 
štvrtok 15. decembra na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva 
trenčiansky primátor Branislav 
Celler.
 Poslanci MsZ následne 
schválili úpravu cien za vývoz 
komunálneho odpadu. Ak do-
teraz Trenčania platili 620 
Sk na rok a osobu, od 1. ja-
nuára budúceho roku to bude 
len 570 Sk pri zachovaní toho 
istého rozsahu služieb a vývo-

zov. Právnickým osobám Mesto 
Trenčín ešte uľahčí podmienky 
na prihlásenie sa k tzv. množ-
stevnému zberu. Zanikne tak 
problém s reštauráciami. Dote-
raz ich majitelia alebo prevádz-
kovatelia platili tiež 620 Sk, 
ale paušálne za každú stoličku 
pre hosťa, bez ohľadu na jej 
vyťaženosť. Pri množstevnom 
zbere teraz zaplatia za taký ob-
jem odpadu, ktorý z prevádzky 
skutočne vyvezú. „Chceme, 
aby podnikatelia prestali rôz-
nymi formami obchádzať pla-
tobné výmery. Vychádzame im 
v ústrety a očakávame aj od 
nich ústretovosť, to znamená 
korektné platby,“ uviedol po 
skončení rokovania zastupiteľ-
stva B. Celler. (th)
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foto (jč)
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 V rokoch 1993-1994 mest-
ská samospráva hotel zrekon-
štruovala, pričom si zobrala 
úver vo výške 90 mil. Sk. V ro-
ku 1994 ho mesto prenajalo 
spoločnosti Atlific Inc., s. r. o. 
Trenčín na 20 rokov za pevne 
stanovených zmluvných pod-
mienok. Od tohto roku základné 
ročné nájomné, ktoré nájomca 
platí mestu, činí 3,5 mil. Sk 
a pohyblivá zložka je na úrovni 
približne 800 tisíc Sk. Celkové 
príjmy z nájmu a poplatkov od 
spoločnosti Atlific Inc. v roku 
2004 predstavovali 4,3 mil. Sk. 
Mesto Trenčín má aj výdavky 
s touto nehnuteľnosťou. V r. 
2004 sa pohybovali na úrovni 
4 mil. Sk, pretože mesto finan-
covalo aj opravy na budove. 
Mesto teda nemá dostatočný 
príjem z tejto nehnuteľnosti 
a vzhľadom na pevnosť zmluvy 
do roku 2014 je tento nájomný 
vzťah pre mesto nevýhodný. 

 

Naviac, mesto nie je subjekt, 
ktorý by mal podnikať v oblasti 
hotelierstva. V poslednom ob-
dobí vyrástlo v Trenčíne viacero 
menších penziónov a chystá sa 
výstavba nových hotelov. „Pri 
rozhodovaní o tom, či podať 
do mestského zastupiteľstva 
návrh na odpredaj hotela, sme 
vychádzali aj z faktu, že po 
vypršaní nájomnej zmluvy si 
budova vyžiada ďalšie investí-
cie do rekonštrukcie a mo-
dernizácie. Bude potrebovať 
generálku, aby držala krok 
s konkurenciou a nie je úlohou 
mesta, aby zo svojho rozpočtu 
tieto investičné výdavky hradi-
lo,“ uviedol primátor Trenčína 
Branislav Celler. 
 Mesto Trenčín si v roku 
2005 objednalo u znaleckej or-
ganizácie TREFA s. r. o. Trenčín 
odborný posudok o efektívnosti 
vlastníctva tohto majetku. TRE-
FA v záverečnom hodnotení o.i. 

konštatuje: „Majetok mesta, 
viazaný na podnik hotela Tat-
ra, je dlhodobo prevádzkovaný 
nerentabilne. Prenájom hotela 
sa pohybuje výrazne pod trho-
vou cenou nájomného v danej 
lokalite.“
 S návrhom na predaj hotela 
sa stotožnila Finančná a majet-
ková komisia pri MsZ. Mestská 
rada odporučila zastupiteľstvu 
predať hotel formou verejnej 
súťaže s tým, že hlavným kri-
tériom bude najvyššia cena. 
Subjekt, ktorý bude hotel vlast-
niť a prevádzkovať, musí byť 
spoločnosťou, ktorá vlastní 
alebo prevádzkuje hotely či už 
na Slovensku alebo v zahraničí. 
Umelecké diela, ktoré sú v ho-
teli Tatra, ostanú vo vlastníc-
tve mesta, nový vlastník musí 

zaručiť aj dostupnosť známeho 
nápisu na hradnej skale pre 
každého, kto o to požiada. 
 Ďalšou z podmienok predaja 
je, že kupujúci kúpi nehnuteľ-
nosť s existujúcou nájomnou 
zmluvou, prevezme záväzky 
a bude ich riešiť so súčasným 
nájomcom.
 „Tým, že poslanci na roko-
vaní mestského zastupiteľstva 
vo štvrtok 15. decembra tento 
návrh schválili, umožnia subjek-
tu, prevádzkujúcemu hotely na 
Slovensku alebo v Európe, aby 
Tatru svojím podnikateľským 
zámerom priviedol k ďalšiemu 
rozkvetu a udržal ho konkuren-
cieschopným v danom podni-
kateľskom prostredí,“ dodal B. 
Celler. Tibor Hlobeň
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Poslanci odsúhlasili predaj hotela Tatra
Hotel Tatra v Trenčíne slúži verejnosti s malými prestávkami od roku 
1901. Od prvopočiatku svojej existencie bol v rukách súkromného 
kapitálu, po roku 1948 prešiel do vlastníctva štátu. Mesto Trenčín 
ho získalo začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia bez-
platným prevodom po zániku štátneho podniku Reštaurácie. 

 Mesto Trenčín sa nechce 
zbavovať zodpovednosti za pre-
vádzku kina, najmä ak posledné 
rokovania primátora Branislava 
Cellera s predsedníčkou pred-
stavenstva a generálnou riadi-
teľkou Slovenskej sporiteľne 
Reginou Ovesny-Straka prinies-
li konkrétny výsledok. Mesto 
Trenčín odkúpi od Slovenskej 
sporiteľne, majiteľa priestorov, 
v ktorých sídli kino Metro, tieto 
priestory, aby v nich vybudova-
lo sálu na premietanie filmov 
vyššej kvality, tzv. artkino. 
 Na poslednom mestskom 
zastupiteľstve poslanci schválili 
návrh zmluvy o spolupráci pri 
zabezpečovaní činnosti Art-ki-
na Metro Mesta Trenčín s ob-
čianskym združením LampART 

a zmluvu o výpožičke s týmto 
združením. Kino Metro zostane 
v sieti slovenských kín s výluč-
ným zameraním na programy vý-
chovy filmového diváka, včítane 
školskej mládeže. Z rozpočtu 
Mesta Trenčín na rok 2006, 
v rámci spolupráce pri zabez-
pečení činnosti Art-kina Metro, 
získa LampART od miestnej sa-
mosprávy dotáciu na činnosť do 
výšky 950 tisíc Sk.
 Priestory Art-kina Metro 
by malo zároveň využívať o.z. 
Finestrina na prevádzkovanie 
scény Hudobného divadla. 
Mesto Trenčín chce poskytnúť 
o.z. Finestrina aj dotácie na 
všetky predstavenia v roku 
2006 v maximálnej výške 1 mil. 
Sk. (th)

Kino Metro zostane v sieti slovenských kín
Kino Metro, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Mesto 
Trenčín, patrí dlhodobo medzi najlepšie kiná v SR z hľadiska 
návštevnosti i výnosov. Ešte v roku 2004 bolo ziskové. Koncom 
januára budúceho roku sa však otvoria 4 kinosály v novom zá-
bavno-obchodnom centre Max, ktorým nemá zmysel konkurovať 
technicky i ekonomicky z verejných zdrojov.

Prehľad projektov Mesta Trenčín pre eurofondy
Mesto Trenčín podalo v rokoch 2004 a 2005 jedenásť projektov 
pre štrukturálne a predvstupové fondy, v ktorých je žiadateľom. 
V troch projektoch vystupuje ako partner.

 Schválený a realizovaný bol 
projekt z fondu PHARE: Štúdia 
uskutočniteľnosti vybudovania 
juhovýchodného diaľničné-
ho obchvatu mesta Trenčín. 
Mestu priniesol 3,5 mil. Sk. 
Schválený a v súčasnosti reali-
zovaný je návrh projektu na vy-
pracovanie návodu na prevádz-
ku odvádzania dažďových vôd s 
nemeckými, gréckymi a českými 
partnermi. Celková požadovaná 
výška finančného príspevku pre 
Trenčín je 4 milióny 165 tisíc 
Sk. 
 Projekty: Rekonštrukcia zá-
kladných škôl na území mesta 
Trenčín, Vypracovanie projek-
tovej dokumentácie pre pre-

stavbu kina Hviezda na viacú-
čelový kultúrno-spoločenský 
dom, Priemyselná zóna Tren-
čín – Bratislavská ulica – in-
fraštruktúra, Štúdia riešenia 
problémov bioodpadov v meste 
Trenčín, Vytvorenie nových 
verejných prístupových bodov 
k internetu v meste Trenčín 
a Digitálne mesto Trenčín sú 
v procese posudzovania. Celko-
vá požadovaná výška finančných 
príspevkov z eurofondov a štát-
neho rozpočtu na tieto projekty 
je 469 miliónov 310 tisíc Sk. 
V roku 2006 plánuje mesto 
Trenčín podať ďalšie projekty 
v oblasti ekológie, vzdelávania 
a cezhraničnej spolupráce.  (th)
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ERO III. poznáme v meste pod-
ľa typickej červenej metalízy 
a svietiacich elektronických 
informačných tabúľ, ktoré by 
mali zlepšiť orientáciu a infor-
movanosť cestujúcich. Vodi-
ča obzvlášť v týchto zimných 
mesiacoch poteší vyhrievaná 
sedačka. Orientačná cena jed-
ného nového autobusu je 5,7 

mil. Sk bez DPH, čo činí spolu 
takmer 23 miliónov.
 Ak si porovnáme kapacitu, 
tak v nových autobusoch je vyš-
šia o 21 cestujúcich. Zatiaľ čo 
v novej Karose je 31 miest na 
sedenie a 68 miest na státie, 
čo je spolu až 99 obsaditeľných 
miest, v starej Karose je na se-
denie 37 miest a na státie 41 
miest.

Kam budú nasadené nové 
autobusy – trasy, linky
Linka č. 1: Trenčín, sídlisko 
JUH II – Trenčín, miestna časť 
Kubra, nám.

Linka č. 2: Trenčín, Biskupice 
(priemyselná zóna pri letisku) 
– Trenčín, Výskumný ústav ov-
čiarsky (sídlisko Sihoť)

Linka č. 6: Trenčín, VOD-EKO 
(Zlatovská ul. – priemyselná 
a školská zóna) – Trenčín, Vý-

skumný ústav ovčiarsky (sídlis-
ko Sihoť)

Linka č. 18: Trenčín , sídlisko 
Juh ZŠ – Trenčín, Výskumný 
ústav ovčiarsky (sídlisko Sihoť)

Dôvody:
 Ide o nasadenie na najväč-
šie denné kilometrické výkony 

turnusov, vrátane sobôt a ne-
dieľ, s ohľadom na množstvo 
prepravovaných osôb. Zavede-
nie nových autobusov na uvede-
né linky je snahou o maximálne 
využitie ich potenciálu.

Koľko autobusov teraz 
a koľko v najbližšom období:
Do dnešného dňa bol veko-
vý priemer autobusov 14,74 
roka.
 Od 16.decembra sú v pre-
vádzke 4 nové mestské auto-
busy.
 V roku 2006 je predpoklad 
obnoviť minimálne 16 autobu-
sov a najneskôr do roku 2008 
všetky autobusy v MHD Tren-
čín. Do konca roka 2006 bude 
týmto spôsobom obnovených 
približne 50% vozidlového par-
ku MHD Trenčín, čím dosiahne 
sa veková štruktúra autobusov 
MHD do 7,5 roka.
 (lt)

Obnova vozového parku v SAD Trenčín
Slávnostné odovzdanie nových autobusov mestskej hromadnej 
dopravy (MHD) do prevádzky sa uskutočnilo v piatok 16. decem-
bra na Mierovom námestí za účasti primátora Mesta Trenčín 
Branislava Cellera a zástupcu akcionára dopravcu SAD Trenčín 
a.s. – spoločnosti SIRS a.s. Vladimíra Podoliaka. 

 Slovenská investičná a rea-
litná spoločnosť, akciová spo-
ločnosť (SIRS) získala v rámci 
privatizácie 49 % podiel v SAD 
Trenčín, a. s. s predkupným 
právom na ďalších 17 %, ktoré 
si v stanovenej lehote uplatní. 
Po privatizácii a vstupe strate-
gického investora SIRS, a. s. do 
SAD Trenčín, a. s. nastúpil do 
podniku od 4. augusta 2005 
nový manažment. 
 V týchto dňoch začína obno-

va vozového parku v MHD Tren-
čín v spolupráci SAD Trenčín, 
a. s. a Mesta Trenčín.
 V súčasnosti je v MHD 
Trenčín 39 autobusov, z toho 
8 veľkokapacitných. Z doteraz 
používaných autobusov je 25 
autobusov typu Karosa B 732, 
dve Karosy B 832, tri Karosy 
B 932 a tiež osem veľkokapa-
citných Ikarusov.
 Nové štyri autobusy typu 
Karosa B 952 s motorom 

Nové autobusy boli pristavené na Mierovom námestí v piatok 
16. decembra popoludní. V tejto dobe bolo možné si prezrieť 
interiér autobusov. 

Mesto podpísalo zmluvu so 
SAD Trenčín na 11 rokov

SAD Trenčín bude do roku 2016 spravovať mestskú hromadnú 
dopravu v Trenčíne. Rozhodlo o tom mestské zastupiteľstvo, 
ktoré odobrilo zmluvu medzi mestom a SAD Trenčín.

 Dotácie na MHD v budúcom 
roku sú predbežne vyčíslené 
na 12 miliónov korún. Za to 
sa SAD zaviazala odjazdiť 1,8 
milióna kilometrov. Určovanie 
ceny lístkov je v kompetencii 
mesta, cena by sa zatiaľ podľa 
trenčianskeho primátora Bra-
nislava Cellera meniť nemala. 
Optimalizácia spojov a nový 
grafikon MHD bude predmetom 
rokovania v budúcom roku. 
 V tomto roku mesto MHD 
dotovalo sumou osem miliónov 

korún, v roku 2006 je to o štyri 
milióny viac. B. Celler povedal, 
že zvýšené náklady súvisia 
s chystanou výmenou vozové-
ho parku. „Pokiaľ bude prichá-
dzať k modernizácii vozového 
parku, zásadne sa bude meniť 
výška a objem odpisov, spo-
ločnosti vznikne viac nákla-
dov, prostredníctvom dotácie 
sa vlastne budeme podieľať 
na obnove vozového parku,“ 
uviedol primátor.
 (SITA)

foto (jč)

Primátor B. Celler a predseda predstavenstva SAD V. Zachar pri 
podpise zmluvy.  foto (jč)
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 Na rok 2006 sú plánova-
né investície vo výške takmer 
527 000 000 Sk. Z hľadiska 
dopravy sa počíta pre mestskú 
hromadnú dopravu s dotáciou 
vo výške minimálne 12 mil. Sk, 
čo je oproti predošlému roku 
navýšenie o 4 mil. Sk. Posil-
ňujú sa aj výdavky na údržbu 
verejnej zelene na objem 18 
mil. Sk. V rámci skvalitnenia 
životného prostredia je na lik-
vidáciu nelegálnej skládky na 
Zámostí navrhnutých 15 mil. 
Sk. Jej odstránenie priamo súvi-
sí s výstavbou Juhovýchodného 
obchvatu, pretože stojí na jeho 
trase a Mesto Trenčín sa ju už 
viac rokov hotuje zrušiť.
 V oblasti kapitálových výdav-
kov sú schválené zdroje na spo-

lufinancovanie inžinierskych 
sietí v priemyselnom parku 
v objeme 15 mil. Sk. Na cestnú 
dopravu sú navrhnuté prostried-

ky v objeme 114 mil. Sk, pričom 
v tejto sume je zarátaných aj 50 

mil. Sk na vypracovanie projekto-
vej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a ponukové konanie 
na výstavbu druhého cestného 
mosta v Trenčíne, ako prvej 
etapy budovania Juhovýchod-
ného obchvatu tak, aby sa na 
jeseň začala realizovať vlastná 
výstavba. Na rekonštrukciu po-

zemných komunikácií, čo v pra-
xi znamená nové asfaltové povr-
chy, je v rozpočte vyčlenených 
25 mil. Sk. Oproti roku 2005 je 
to čiastka takmer dvojnásobná. 
Pripravuje sa aj spolufinanco-
vanie rekonštrukcie križovatky 
Pod mostom. Mesto prispeje 
investorovi Slovenskej správe 
ciest na projektovú dokumentá-
ciu a vlastnú realizáciu stavby 
sumou 5,5 mil. Sk.
 Na kanalizáciu v Trenčíne 
má byť použitých z mestského 

rozpočtu viac ako 73 mil. Sk. Na 
kanalizáciu v Opatovej a Kubre 
je z toho 22 mil. Sk, na ostatnú 
kanalizáciu v meste 41 mil. Sk. 
 Pripravuje sa výstavba 30 
nájomných bytov na Kožušníc-
kej ulici. Budú to štandardné 
nájomné byty, ktorých dokon-
čenie je naplánované na rok 
2007. V roku 2006 je návrh na 
preinvestovanie objemu 20 mil. 
Sk. Plánovaná čiastka vo výške 
8 mil. Sk je určená na dokon-
čenie sprístupnenia barbakanu 
a výstavby verejných WC na 
Sládkovičovej ulici.
 Starostlivosť o detské ihris-
ká je vyčíslená sumou 3 mil. 
Sk, na predláždenie okolia far-
ského kostola je vyčlenených 8 
mil. Sk, na obnovu evanjelické-
ho cintorína na Hornom Šianci, 
kde sú pochované významné 
osobnosti trenčianskej histórie, 
by mali ísť 2 mil. Sk. Rozpočet 
počíta s rekonštrukciou športo-
vého areálu ZŠ na Novomeské-
ho ulici. Ide o dielo v hodnote 
40 mil. Sk, ktoré bude slúžiť 
nielen školákom, ale aj obyvate-
ľom najväčšieho trenčianskeho 
sídliska Juh.
 Bývalá materská škola na 
Gagarinovej ulici po rekonštruk-
cii v objeme 4 mil. Sk bude 
slúžiť skôr narodeným občanom 
mesta ako Centrum seniorov.
 Tibor Hlobeň
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Poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet na rok 2006
Z hľadiska finančného objemu je rozpočet mesta Trenčín na 
rok 2006 rekordný, pretože dosahuje príjmy a výdavky vo výške 
1 193 120 000 Sk. Poslanci mestského zastupiteľstva o tom 
rozhodli vo štvrtok 15. decembra na svojom riadnom zasadnutí 
ako o všeobecne záväznom nariadení.

Parkovanie pred Medik centrom 
stresuje občanov

 Predvianočné zasadnutie Výboru mestskej časti Západ sa 
nieslo v pokojnom duchu. Poslanci za oblasť Zámostia pome-
novali a zaznačili veci a problémy, ktoré sa nepodarilo vyriešiť. 
Jednou z najväčších (a možno aj najťažších) úloh naplánova-
ných na začiatok budúceho roku je doriešenie parkovania pri 
Medik centre. Tu odznel verejný prísľub predsedu VMČ Martina 
Barčáka, že tento problém bude odstránený. Podporu a pomoc 
pri riešení neudržateľného stavu prisľúbil aj primátor Branislav 
Celler. V tejto súvislosti zaznela opäť ostrá kritika nezmyselné-
ho riešenia vodorovného značenia Zlatovskej (ale aj Piešťan-
skej) ulice, špeciálne pred spomínaným centrom, kde vystupujú 
z automobilov najmä matky s deťmi, imobilní a starší občania. 
Situáciu pozná osobne aj predseda VMČ, pretože tam chodí 
s dcérou a 77-ročnou svokrou.
 Neobvyklá bola aj situácia, keď sa občania zúčastnení na 
zasadnutí postavili a poďakovali sa členom VMČ za ich prácu, 
pretože je podľa nich vidieť aj hmatateľné výsledky činnosti po-
slancov. (la)

Poliklinika na Juhu zrejme zostane
 Mikulášske zasadnutie Vý-
boru mestskej časti (VMČ) Juh 
prinieslo nádej na zachovanie 
polikliniky na sídlisku aj po 
skončení nájomného vzťahu 
s MSP Diagnostik, ktorý končí 
30. júna 2006. S projektom 
oboznámil poslancov MUDr. 
Tibor Guštafík, riaditeľ spo-
ločnosti BIO-FIT poliklinika 
Trenčín. Nosnou myšlienkou 
projektu je zachovať zaria-
denie v súčasnom obsadení 
všeobecných i odborných am-
bulancií s preventívno-medi-
cínskou pôsobnosťou. Klienti 
si v takomto zariadení vybavia 
všetky vyšetrenia na jednom 
mieste a odpadne chodenie po 
ambulanciách po celom meste. 
Poslanci odporúčajú vedeniu 
mesta vstúpiť do rokovaní s tou-
to spoločnosťou.
 Obyvateľov Juhu trápia 
nezodpovední vodiči, nedodr-
žiavajúci rýchlosť na cestách. 
Poslanci v spolupráci s mest-
skou políciou podporili návrh 
občanov na vyhlásenie zóny 
s obmedzenou rýchlosťou 40 
kilometrov za hodinu na celé 
sídlisko. 

 Po dažďoch zaplavuje komu-
nikácie na Východnej ulici bla-
to. Na odvodnenie svahu nad 
ulicou navrhli poslanci vypraco-
vať projekt, ktorý vyrieši tento 
nemalý problém.
 Niektoré plochy, slúžiace 
najmä ako detské ihriská, sú 
označené tabuľkami zakazujúci-
mi vodiť psov do týchto priesto-
rov. Mnohí majitelia psov to 
však nerešpektujú a objavili sa 
aj prípady strhávania zákazu. 
Po upozornení poslancami na 
porušovanie VZN sa dokonca 
čudovali, čo ich je do toho. 
Mestská polícia bude dôsled-
ne kontrolovať tieto priestory 
a porušenie zákazu riešiť poku-
tami.
 Prestavba obchodného cen-
tra Južanka počas prevádzky 
obmedzuje návštevníkov pošty 
a obchodov v tomto areáli. 
VMČ uznáva sťažnosti občanov, 
ale zároveň konštatuje, že je 
lepšie, ak jednotlivé prevádzky 
pracujú s určitými obmedzenia-
mi. V opačnom prípade by mu-
seli „južania“ chodiť na poštu 
do iných častí mesta.
 (la)
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 Ako hlavný dôvod zvýšenia 
cien vodného uviedol generál-
ny riaditeľ TVS Petr Konečný 
nárast cien vstupných nákla-
dov, predovšetkým nárast 
cien elektrickej energie, zvy-
šovanie počtu opravených po-
rúch a havárií na vodovodnej 
sieti a pokles odberu. 
 Hlavný vplyv na zvýšenie 
cien stočného má z legislatívy 
vyplývajúce plánované navý-
šenie poplatkov za vypúšťanie 
odpadových vôd, zvýšenie ná-
kladov na opravy kanalizačnej 
siete a na likvidáciu kalov 
a tiež rast cien energií. V ne-
poslednom rade vplýval na 
úpravu cien stočného aj pro-
ces odstraňovania krížových 
dotácií.
 Trenčianska vodohospodár-
ska spoločnosť, a. s. bude od 
roku 2006 uplatňovať jednot-
né ceny vodného aj stočného 
pre všetkých odberateľov, 
pričom cena za vodné bola 
zjednotená už v roku 2005. 
Odstránením krížových dotá-
cií sa tak vyrovnávajú ceny 
pre domácnosti a ostatných 
odberateľov. Krížové dotácie 
dlhé roky umelo zabezpečova-
li nižšie ceny pre domácnosti, 
čo znevýhodňovalo veľkood-
berateľov. V súvislosti s vyko-
nanou úpravou cien bude TVS 
v prvej polovici januára rea-
lizovať mimoriadne odpočty 
stavu vodomerov. 

Vzťah TVS a TVK 

 Trenčianska vodohos-
podárska spoločnosť, a. s. 
(TVS, a. s.), so sídlom v Tren-
číne bola založená v roku 
1998. TVS, a. s. je výlučne 
prevádzková spoločnosť. Zna-
mená to, že infraštruktúrny 

majetok (rozvody vodovodov 
a kanalizácií a s nimi súvi-
siace technológie, ako sú 
čistiarne odpadových vôd, 
vodojemy, čerpacie stanice 

a pod.) nevlastní, ale ho pre-
vádzkuje. Vlastníkom vodo-
vodnej a kanalizačnej siete 
väčšiny vodohospodárskej 
infraštruktúry v okrese Tren-
čín a Nové Mesto nad Váhom 
je spoločnosť Trenčianske 
vodárne a kanalizácie, a. s. 
(TVK, a. s.)
 Trenčianske vodárne 
a kanalizácie a.  s., ako 
spoločnosť vlastnená mesta-
mi a obcami trenčianskeho 
regiónu (53 obcí a miest), 
zabezpečuje investičný rozvoj 
a rekonštrukciu vodárenskej 
a kanalizačnej infraštruktúry 
s cieľom zlepšovať infraštruk-
túrnu vyspelosť a naplniť tak 
spoločenskú, environmentál-
nu a priemyselnú potrebu regi-
ónu. Rozvoj prebieha v súlade 
s právnymi predpismi Sloven-
skej republiky, pravidlami 
a legislatívou Európskej únie.
 (nm, p)

Za vodu načrieme opäť hlbšie do peňaženiek
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť (TVS) pristupuje od 
1. januára 2006 k úprave cien vodného a stočného. V okre-
soch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom vzrastú v roku 2006 
ceny vodného oproti roku 2005 o 11,6 % a stočného v priemere 
o 17 %. Kým v tomto roku sme v domácnosti zaplatili za meter 
kubický 24 korún 10 halierov, od nového roka zaplatíme 26 
korún a 90 halierov. Cena stočného sa pri domácnostiach zvy-
šuje až o 39 %, ostatní zaplatia o jedno percento viac. Stočné 
sa zvyšuje na 22 korún a 58 halierov za meter kubický. Pre 
domácnosti sa tak celkovo zvýši vodné a stočné o 23 %, pre 
ostatných odberateľov o 6 %.

Obyvateľstvo 2005 2006 zmena %

vodné 24,10 26,90 2,80 12%

stočné 16,20 22,58 6,38 39%

SPOLU: 40,30 49,48 9,18 23%

SPOLU s DPH: 47,96 58,88 10,92 23%

Ostatní 2005 2006 zmena %

vodné 24,10 26,90 2,80 12%

stočné 22,40 22,58 0,18 1%

SPOLU: 46,50 49,48 2,98 6%

SPOLU s DPH: 55,34 58,88 3,55 6%

Ceny za vodné a stočné v rokoch 2005 a 2006 (Sk za 1m3)

Veľkosť domácnosti spotreba v m3
domácnosti napojené 
len na verejný vodovod

domácnosti napojené 
na verejný vodovod aj 
kanalizáciu

2 – členná domácnosť mesačne 5 +17 Sk  + 55 Sk

 ročne 60 +200 Sk + 655 Sk

4 – členná domácnosť mesačne 12 + 40 Sk + 131 Sk

 ročne 144 + 480 Sk + 1573 Sk

Vplyv zmeny ceny na výdavky jednej domácnosti

Porovnanie cien pitnej a balenej stolovej vody

Cena za 1,5 litra stolovej balenej vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 11,00 Sk
Cena za 1,5 litra pitnej vody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 0,048 Sk 
Cena stolovej balenej vody je v porovnaní s pitnou vodou z vodovodného kohútika viac ako 200-
krát drahšia, pričom kvalita pitnej vody zodpovedá normám vyhlášky MZ SR. Zmena ceny za liter 
pitnej vody (vrátane DPH) v porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast o 0,3 haliera na liter.

 V obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne sa 5. de-
cembra uskutočnilo oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi 
z trenčianskeho regiónu. Vladimír Sivák z Trenčianskej Turnej a Ján 
Puškár zo Starej Turej z rúk prezidentky Slovenského Červeného 
kríža Heleny Kobzovej prevzali diamantovú plaketu Jana Janského 
za osemdesiat bezplatných odberov krvi. Zlatú Janského plaketu 
prevzalo ďalších dvadsaťtri darcov. Na udelenie zlatej plakety mu-
sia absolvovať ženy 30 a muži 40 bezplatných odberov krvi a na 
získanie diamantovej plakety musia absolvovať ženy 60 a muži 
80 bezplatných odberov krvi. Oceneným darcom poďakovali aj pri-
márka Národnej transfúznej služby Anna Chovancová a zástupca 
primátora Mesta Trenčín Anton Boc. (text a foto jč)

Krv pre záchranu života
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 V obchodných priestoroch 
trenčianskeho Max-u je na 
predajnej ploche 15 700 m2 
zastúpených takmer 100 pre-
vádzok s rôznym obchodným 
sortimentom a poskytovanými 
službami. Rozdelené sú do šty-
roch zón – hyperzóna, nákupná 
zóna, gastro zóna a zóna zába-
vy. Zábavno-obchodné centrum 
zamestná 430 ľudí. Jeho sú-
časťou je aj 485 miest na bez-
platné parkovanie v podzemnej 
garáži a 30 mimo budovy.
 Novému nákupnému centru 
dominuje na ploche viac ako 
2 400m2 hypermarket Hyper-
nova s ponukou úctyhodných 
12 000 položiek potravinové-
ho aj nepotravinového tovaru. 
„Sme radi, že sme pre naše 
regionálne projekty získali ta-
kého významného a silného 
partnera, ako je spoločnosť 
AHOLD Retail Slovakia,“ hovorí 
Pavol Adamec, predseda pred-
stavenstva EuroMAX Slovakia, 
a. s. „Filozofia tejto spoločnos-
ti plne korešponduje s našou 
snahou vybudovať v sloven-
ských regiónoch jedinečné cen-
trá zábavy a nákupov, v ktorých 
si prídu na svoje všetky skupi-
ny obyvateľov,“ dodáva. 
 Hypernova prišla s novým 
usporiadaním priemyselného 
tovaru, a to podľa jednotlivých 
„nákupných svetov“, ako naprí-
klad, „Svet zábavy“, „Svet ku-
chyne“, či „Svet domácnosti“. 
„Myslím, že zákazníci v Trenčí-
ne budú príjemne prekvapení 
bohatým výberom a príjemným 
prostredím. Umiestnením Hy-
pernovy v nákupnom centre 
sme im vytvorili ideálne pod-
mienky pre komfortný týždenný 
ako aj každodenný nákup od 
8.00 do 20.00 hodiny,“ kon-
štatuje operačný manažér Mi-
lan Melicherčík. 
 V predvianočnom období 

môžu zákazníci využívať aj 
rozšírené otváracie hodiny 
do 22.00 hodiny, a to až do 
Štedrého dňa. Pri všetkých po-
kladniach novej predajne budú 
môcť zákazníci platiť bežnými 
platobnými kartami, stravnými 
lístkami, bez problémov sa 
budú prijímať aj hotovostné 
platby v eurách. 
 Druhú najväčšiu časť centra 
tvoria obchody a služby v tzv. 
shopping zóne (nákupnej), 

rozprestierajúcej sa na dvoch 
podlažiach. Návštevníci tu 
nájdu svoje obľúbené značky 
a predajne. Na svoje si prídu 
aj milovníci športu v značko-
vých predajniach popredných 
svetových výrobcov športových 
potrieb. Nechýba však ani 
kníhkupectvo či butiky s mód-
nym tovarom, ba dokonca ani 
domáca takzvaná trenčianska 
ulička. Samozrejmosťou je 

aj gastro zóna s rôznorodým 
sortimentom, od prevádzok 
rýchleho občerstvenia cez reš-
tauráciu a kaviarne až po cuk-

ráreň. Najviac je podľa Adamca 
v meste módy zastúpená práve 
móda, 25 % zaberajú potraviny 
a zvyšných 20 % gastronómia 
a zábavné služby.
 Investičné náklady Maxu 
dosiahli 800 miliónov korún. 
Súčasťou investície je podľa 
primátora Trenčína Branislava 
Cellera aj jedinečný, dvojpruho-
vý kruhový objazd, pričom jeho 
súčasťou je aj krytá lávka pre 

peších ponad frekventovanú 
Štefánikovu ulicu s možnosťou 
prístupu k výťahom aj pre imo-
bilných návštevníkov. Mesto 
ako vlastník časti infraštruk-
túry križovatky prispelo na vý-
stavbu objazdu vyše 5 miliónmi 
korún. 
 V januári by mali v Maxe 
pribudnúť aj viaceré príležitosti 
na zábavu a relax pre mladých 
vo forme multikina s komple-
xom štyroch kvalitných kinosál. 
Tie majú pre mesto Trenčín 
význam aj v súvislosti s medzi-
národným filmovým festivalom 
ART film, ktorého miestom ko-
nania by sa v budúcnosti malo 
stať práve MAX centrum. 
 Prvé ohlasy návštevníkov 
centra boli veľmi rôznorodé. 
Od nadšenia s posedením si 
s priateľmi pri kávičke, až po 
kritické slová. Starším spočiat-
ku prekážala ťažšia orientácia 
vo veľkom priestore, mamič-
kám s malými deťmi chýbal 
nápisom na dverách sľubovaný 
čoskoro otvorený detský kútik, 
v ktorom by mohli ponechať 
deti počas nakupovania pod 
dozorom odborných pracov-
níkov, mladí sa zase nemôžu 
dočkať nového multikina. Na-
priek tomu denná návštevnosť 
centra pred Vianocami presa-
huje priemerný odhad 10 až 
12 tisíc obyvateľov, uvádzaný 
Pavlom Adamcom pri otvá-
raní trenčianskeho Maxu, čo 
potvrdzuje i takmer nepretržitá 
maximálna vyťaženosť parko-
viska. (lp)
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Nové zábavno-obchodné centrum                     otvorené
Mnohí obyvatelia Považia už využili možnosť predvianočných 
nákupov pod jednou strechou v novootvorenom zábavno - ob-
chodnom centre Max, nachádzajúcom sa na Ulici gen. M.R. 
Štefánika. Max Trenčín je po Trnave a Poprade od 7. decembra 
ďalším otvoreným centrom spoločnosti EuroMAX Slovakia, a. s., 
ktorej cieľom je vybudovať sieť takýchto centier vo významných 
regionálnych mestách Slovenska. 
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Z histórie školy
 Začiatky starostlivosti o men-
tálne postihnuté deti na Sloven-
sku boli orientované práve na 
Trenčín, kde vznikla 1. decembra 
1930 pomocná trieda pri štát-
nej ľudovej škole, v ktorej začal 
vyučovať Vladimír Predmerský 
19 detí. Ako riaditeľ sa usiloval 
o systém komplexnosti zariade-
nia. Výsledkom jeho snahy bolo 
rozšírenie školy o internát, ktorý 
bol umiestnený na Soblahovskej 
ulici. Vysoký počet mentálne po-
stihnutých detí bol hnacím mo-
torom postavenia novej budovy 
školy. Pre tento cieľ zaktivizoval 
V. Predmerský v Trenčíne sta-
vebný výbor a po celom Sloven-
sku organizoval zbierku vo forme 
tehličiek. Z tejto zbierky bola po-
stavená nová budova pomocnej 
internátnej školy na pravom bre-
hu Váhu, dnes na Ulici Ľudovíta 
Stárka, ktorá spolu s ďalšími 
dobudovanými objektmi slúži 
svojmu pôvodnému účelu, t.j. vý-

chove a vzdelaniu mentálne po-
stihnutých detí dodnes. Vladimír 
Predmerský pôsobil v Trenčíne 
24 rokov. Svojím celoživotným 
dielom prispel k tomu, aby sa 
slovenská špeciálna pedagogi-
ka dostala na úroveň vedeckej 
disciplíny, za čo bol v roku 1982 
ocenený najvyšším pedagogic-
kým vyznamenaním Medailou J. 
A. Komenského. Treba dodať, 
že ŠZŠ internátna v Trenčíne pri 
príležitosti 70. výročia založenia 
dostala čestný názov po svojom 
zakladateľovi. 

Súčasnosť
 V školskom roku 2005/
2006 ŠZŠI vzdeláva 147 detí, 
z ktorých je 25 ubytovaných 
v internáte. Jej detašovaným 
pracoviskom je ZŠ pri Nemoc-
nici s poliklinikou v Trenčíne. 
Výchovno-vzdelávací proces 
zabezpečuje 51 zamestnan-
cov, z ktorých je 27 učiteľov, 6 
vychovávateľov a 18 správnych 

zamestnancov. Škola okrem 
poskytovania vzdelávania a prí-
pravy na jednoduché pracovné 
činnosti je mimoriadne aktívna 
aj v mimoškolskej a mimotried-
nej činnosti. Stačí spomenúť 
organizovanie speváckej súťaže 
„Trenčiansky slávik“, výtvarnej 
súťaže „Jar sa prebúdza“, pa-
raolympiády v ľahkej atletike 
pre špeciálne školy. Žiaci školy 
získali tituly majstrov v plávaní, 
stolnom tenise a v ľahkej atleti-
ke. Škola je členom Slovenské-
ho zväzu športovcov s mentál-
nym postihnutím, Slovenského 
atletického zväzu zdravotne 

postihnutých a Slovenského 
hnutia špeciálnych olympiád. 
 V kultúrnom, takmer ho-
dinovom, vianočne ladenom 
programe pri príležitosti osláv 
75. výročia školy sa 9. de-
cembra predstavili žiaci školy. 

Riaditeľka školy Jaroslava Blaš-
ková zaspomínala na začiatky 
školy, keď v jej čele stál práve 
Vladimír Predmerský. S mimo-
riadnym záujmom si účastníci 
slávnostnej pedagogickej rady 
z úst jedného z pamätníkov, lo-
gopéda Jozefa Baláža, vypočuli 
veľa zaujímavých informácií o V. 
Predmerskom a o škole, v kto-
rej pracoval. V závere slávnosti 
zástupkyňa Krajskej školskej 
správy v Trenčíne Magdaléna 
Slaměnová odovzdala do rúk ria-
diteľky jubilujúcej školy Jarosla-
ve Blaškovej pamätný list Kraj-
skej školskej správy v Trenčíne 

a dlhodobo uvoľnený poslanec 
pre výkon funkcie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne Brani-
slav Zubričaňák odovzdal cenu 
Mesta Trenčín, sošku vodníka 
Valentína.
 text a foto: Jozef Čery
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Špeciálna základná škola jubiluje
Špeciálne základné školy pre mentálne postihnuté deti sú skoro 
v každom meste. Napriek tomu sa o nich nehovorí toľko, ako 
o ostatných zariadeniach. Chceme odstrániť túto bariéru a pred-
staviť Špeciálnu základnú školu internátnu Vladimíra Predmer-
ského v Trenčíne, ktorá začiatkom decembra oslávila 75. výro-
čie svojho vzniku.

Večer 18. decembra, na zlatú nedeľu, sa piaristickým kos-
tolom sv. F. Xaverského v Trenčíne rozliehala nádherná 
baroková hudba Missa Pastoritia v podaní komorného or-
chestra Musica Aeterna a speváckeho zboru Alea pod tak-
tovkou umeleckého vedúceho Petra Zajíčka. Missa Pastori-
tia, alias Dobrá zvesť, priniesla aspoň na okamih do našich 
sŕdc radosť, harmóniu a pokoj, ktorý nám chýba v tomto 
uponáhľanom čase, kedy nám Vianoce klopkajú na dvere. 
Primátorove pozvanie na krásny vianočný koncert prijali via-
ceré významné osobnosti mesta Trenčín, ktoré si pozitívne 
pocity po koncerte vychutnali pri „čaši vína“ v príjemnom 
prostredí refektára Piaristického gymnázia. (rl), foto (jč)

MISSA PASTORITIA - MUSICA AETERNAMISSA PASTORITIA - MUSICA AETERNA

Jaroslava Blašková s cenou Mesta Trenčín
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 Vianočný rozhovor sme pre 
vás pripravili s Trenčanom, 
36-ročným Richardom Rybníč-
kom. Zatiaľ je stále slobodný, 
rodičom sa nechystá dať pod 
stromček ako dar svadobné 
oznámenie, ale vraví, nikdy ne-
hovor nikdy, možno o rok bude 
u Rybníčkovcov pri vianočnom 
stole sedieť aj mladá dáma... 
Ale to by sme klebetili, a to ne-
chceme.
O čom bude náš rozhovor? 
Uprednostníš otázky o práci 
alebo Vianociach?
 „Radšej budem hovoriť o prá-
ci. Inokedy by som možno pove-
dal o Vianociach, sú príjemné, 
ale v tejto chvíli nie.“
 Pán riaditeľ, skús vysvetliť 
svojim rodákom pojem 
verejnoprávny v súvislosti 
s inštitúciou, ktorú vedieš.
„Túto otázku dostávam často. 
Takáto definícia na Slovensku 
neexistuje. Vo svojom projekte 
som sa riadil definíciou verejnej 
služby, ktorú deklarovali vo Veľ-
kej Británii pri zakladaní BBC. 
Budem hovoriť spamäti, preto 
možno nie od slova do slova. 
Verejnoprávnosť je univerzálna 
dostupnosť príjmu, naplnenie 
širokej škály vkusov a záujmov 
všetkých divákov, zachovanie 
kultúrnej a národnej identity, vy-
sielanie kvalitných programov, 
ktoré zaujmú aj menšinového 
diváka, podpora duálneho sys-
tému a čiastočné alebo priame 
financovanie verejnosťou. Toto 
je z môjho pohľadu definícia 
verejnoprávnosti a rozviniem ju 
aj ďalej. Je to situácia, keď sa 
spoločnosť a jej politickí pred-
stavitelia rozhodli, že v krajine 
chcú mať televíziu priamo pla-
tenú občanmi nezávisle od štát-
neho rozpočtu tak, ako je to na 
Slovensku. Takáto televízia na-
pĺňa služby, ktoré iné komerčné 
stanice nerobia. Myslím, že iná 
definícia ani neexistuje, pretože 

lepšia ani nemôže vzniknúť.“

Napĺňa spomínanú definíciu 
Slovenská televízia na konci 
roku 2005?
 „Body, ktoré som vymeno-
val, čiastočne napĺňa, aj keď 
my v televízii si vieme predsta-
viť jej napĺňanie v oveľa väč-
šom rozsahu a kvalite. Tu sa 
však dostávame k ekonomike, 
to znamená k výške koncesio-
nárskych poplatkov, k príjmom 
Slovenskej televízie a čo z tých 
peňazí televízia má, čo sa dá 
z nich urobiť v prospech diváka. 
Pri premise zachovania vyrov-
naného hospodárenia, to zna-
mená nezadlžovania sa, je to, 
čo robíme, maximum. V tejto 
chvíli sú na rade opäť politici 
a poslanci národnej rady. Mali 
by sa seriózne zaoberať návr-
hom nového zákona o konce-
sionárskych poplatkoch, ktoré 
pripravili Slovenská televízia 

a Slovenský rozhlas. Na Sloven-
sku je 1 900 000 domácností. 
Z toho 600 tisíc neplatí alebo 
nie sú vôbec prihlásení k pla-
teniu koncesionárskych poplat-
kov. Z toho vyplýva strata pre 
Slovenskú televíziu každoročne 
vo výške približne pol miliardy 
korún. Za túto sumu by sme ve-

deli vyrobiť pôvodné programy, 
ale nemôžeme. Nový zákon by 
bol aj spravodlivý. Poplatky by 
sa nezdvihli, zostali by všetky 
sociálne úľavy, ale zabezpečí 
väčšiu kontrolu nad domácnos-
ťami, ktoré neplatia.“
Každý by musel zaplatiť? 
To nevyvolá nadšenie 
v domácnostiach s viacerými 
televízormi či medzi 
dôchodcami...
„Zľavy by mali zdravotne ťažko 
postihnutí, dôchodcovia by pla-
tili polovicu. Platil by každý uží-
vateľ bytu za byt, nie za počet 
televízorov.“ 
Ak parlament takýto zákon 
schváli, stalo by sa priam 
povinnosťou televízie vrhnúť 
sa na výrobu pôvodných 
programov...
 „Nenakrútili by sme do roka 
jeden seriál, jeden televízny 

film a tridsať dokumentárnych 
filmov, ale dvojnásobok. Viac 
by sme sa venovali detským 
programom a investovali by 
sme do animovanej tvorby. 
Popri tom by sme posilnili aj 
komerčnú zložku, za ktorú nás 
mnohí kritizujú, ale ktorá je na 
STV 1 kľúčová, ak si chceme 
udržať diváka. Určite by sa zvý-
šila kvalita programu. Ak by sa 
upravil výber koncesionárskych 
poplatkov, máme v pláne naprí-
klad investovať do projektu Kto 
je najväčší Slovák. Zatiaľ sme 
si to na rozdiel od českej tele-
vízie nemohli dovoliť. Najviac by 
ma ale potešilo, ak by sme ná-
rodne i kultúrne posilnili druhý 
program, tak ako je to napríklad 
v Rakúsku. Vieme teda, do čoho 
investovať, len na to nemáme 
peniaze. Keby som sa teraz 
rozhodol, že zvýšim finančné 
prostriedky na investície, všetci 
ma budú potľapkávať po pleci, 
aký máme fajn program. Ak by 
som však musel vysvetľovať, že 
som vyrobil polmiliardový dlh, 
zaprú ma. Ale toto nie je môj 
štýl práce.“
Vieš si predstaviť, že 
v slovenskom parlamente 
bude necelý rok pred voľbami 
politická vôľa, aby sa takýto 
návrh dostal aspoň do 
druhého čítania?
 „Poviem to inak. Pokiaľ sa 
politická vôľa nenájde a pokiaľ 
sa politici k celej veci neposta-
via profesionálne, ale výsostne 
politicky, tak potom môžem 
dnes kľudne povedať, že Sloven-
ská televízia bude mať v budú-
com roku a v roku 2007 vážne 
finančné problémy a nebude na-
pĺňať ani tú službu, ktorú napĺňa 
teraz. No a potom sa začnú dis-
kusie nie o koncesionárskych 
poplatkoch, ale o tom, čo vôbec 
so STV. Upozorňujem na to už 
s predstihom i keď verím v za-
tiaľ deklarovanú politickú vôľu 
na prijatie nového zákona o kon-
cesionárskych poplatkoch.“
Vyrábať pôvodné scenáre je 
pekný zámer, ale z čoho? 
Máme na Slovensku dostatok 
kvalitných scenárov, je 
dostatok kvalitných tvorcov 
v televíznej branži?
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Richard Rybníček: „Pre prácu špičkového manažéra je tím kľúčový“
Je mladý a úspešný. V tridsiatich dvoch rokoch zasadol na post 
generálneho riaditeľa Slovenskej televízie. Predtým pracoval 
ako riaditeľ súkromnej televízie JOJ, ešte predtým ako výkonný 
riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky. Nemá veľa času na súkro-
mie, Vianoce má rád, ale nechcel o nich hovoriť. Nakoniec sme 
z neho dostali, že ich strávi spolu s bratom u rodičov v Trenčí-
ne. Spoločnosť im bude robiť aj 91-ročná babička, možno pre jej 
zdravotný stav nechcel hovoriť o Vianociach. 

Richard Rybníček
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 „Sú to spojené nádoby. Tých 
scenárov nie je toľko, aby teraz 
zaplavili trh. Existujú však za-
ujímavé scenáre na televízne 
filmy, ktoré by sme dokázali 
robiť. Mne ležia na stole dva tri 
dobré scenáre. Pri seriáloch je 
to problém. Náš seriál Rodinné 
tajomstvá sme poňali ako niečo 
moderné, čo sa teraz vo svete 
vyrába. Nie sme však zvyknutí, 
že aj v našej produkcii sa môže 
niečo také zrodiť. O tom svedčí 
aj sledovanosť, ktorá bola v po-
slednej fáze veľmi nízka. Seriál 
v Markíze, to je niečo iné, ľah-
ký seriál nakrúcaný v internom 
prostredí každý deň. Všade na 
svete takýto seriál tiež oslovu-
je divákov, naši slovenskí si 
musia len zvyknúť. Ale určite 
nemá žiadna televízia kvantá 
fantastických scenárov a nikto 
ich nechce podporiť. Za posled-
ných 13 rokov scenáristická 
i dramaturgická tvorba stagnu-
je. Jednou z príčin je aj absen-
cia kvalitnej vysokej školy tohto 
zamerania.“
Ľahký seriál na Markíze 
sa vyrába podľa anglickej 
predlohy. Naozaj si ľudia naň 
zvyknú, porozumejú mu, keď 
sa odohráva v prostredí, ktoré 
je v slovenských reáliách 
nie každodenné? Napríklad 
štúdium na luxusnej strednej 
internátnej škole alebo 
rekonštrukcia detského 
domova na bytový dom...
 „Nie som presvedčený, že 
máš pravdu. Markíza urobila 
chybu v tom, že seriál nasadila 
zbytočne do hlavného večerné-
ho vysielania o dvadsiatej ho-
dine. V tomto čase majú ľudia 
radšej filmy alebo reality show. 
Ak by Markíza od začiatku na-
sadila tento formát na popolud-
ňajší alebo podvečerný čas me-
dzi 17 – 19 h, garantujem, že 
je fantasticky sledovaný. Ľudia 
by si postupne na príbeh zvykli 
a stotožnili sa s ním.“
Vráťme sa teda k Rodinným ta-
jomstvám. Tak isto ste s ním 
vyrukovali v hlavnom vysiela-
com čase a potom posunuli 
do nočných, nie podvečerných 
hodín.
 „Je to len ďalšia televízna 
nuansa, ktorou Slovensko trpí. 
Žiaľ, bol prijatý zákon, ktorý 

hovorí, že programy, ktoré sú 
určené divákom nad pätnásť 
rokov, nemôžu byť vysielané 
pred dvadsiatou hodinou. Ne-
mohli sme ho teda posunúť do 
skoršieho vysielacieho času. 
Je to zvláštne, je to originalita 
tejto krajiny. Prísun informácií 
je dnes obrovský, neviem si 
predstaviť, ako jedna televízia 
s jedným seriálom ohrozí mrav-

nú výchovu detí.“
Laici, televízni diváci hovoria, 
že tvojím najvydarenejším kro-
kom v riaditeľskej funkcii bolo 
získanie práv na vysielanie 
Superstar. Bola to intuícia, 
predvídavosť, vlastnosť, ktorá 
je pre vrcholového manažéra 
najdôležitejšia?
 „Pre prácu špičkového ma-
nažéra je kľúčový tím. Tím ľudí, 
ktorý som si zostavil, ktorý 
som si našiel, je pre mňa naj-
dôležitejší. Potom je to odvaha 
riskovať a schopnosť intuitívne 
predvídať dianie na trhu. Zá-
roveň je dôležitá aj absolútna 
precíznosť a jasné pravidlá hry, 
ak chcem svoju predstavu do-
tiahnuť spolu s tímom ľudí až 
do konca. Vo verejnoprávnej 
televízii, ktorá nemá de facto 
majiteľa, je to komplikované. 
Veľká časť bremena leží na ma-
nažmente a generálnom riadi-
teľovi, ktorí určujú stratégiu. My 
sme stratégiu fungovania určili. 
Jednotka je ladená komerčnej-
šie, dvojka je menšinový okruh. 
Pred nami náplň týchto dvoch 
programov nikto nedokázal 
definovať. A okamžite sa spus-
tila vlna kritiky, sprevádzaná 
otázkami, či je to verejnopráv-
ne alebo nie. Myslím, že sme 

verejnoprávnosť zadefinovali 
správne. Zároveň sme sa vysta-
vili obrovskému tlaku, lebo do 
chodu televízie by dnes každý 
chcel hovoriť, od verejnosti až 
po politikov. Každému v televí-
zii niečo chýba. Dobrý manažér 
v mojej funkcii musí mať okrem 
už spomínaných vlastností ešte 
jednu základnú premisu, musí 
sa k televízii chovať, ako by to 

bola jeho vlastná firma, pretože 
len k vlastnému majetku sa člo-
vek chová zodpovedne a profe-
sionálne, lebo nechce oň prísť. 
No a Superstar je fantastický 
projekt, ktorého úlohou nie je 
zarobiť pre STV veľké peniaze, 
ale mal pre Slovenskú televí-
ziu zabezpečiť návrat mladého 
diváka a návrat na trh. To sa 
absolútne podarilo a prostred-
níctvom tohto projektu sa Slo-
venská televízia stala relevant-
ným hráčom na trhu, vďaka 
tomuto projektu si mnoho Slo-
vákov začalo STV znova všímať, 
lebo dovtedy ju častokrát nala-
denú nemali.“ 

Nerozpadáva sa tím STV? 
Marcel Para odchádza 
koncom roka, Branislav 
Zahradník je v súčasnosti 
medializovaný najmä 
kvôli vzťahu s mladučkou 
speváčkou, produktu 
spomínanej Superstar...
 „Dobrá otázka. Nie, ne-
rozpadáva sa. Keď manažéri 
vstupujú do nejakého projektu, 
hneď na začiatku si stanovia 
jasné pravidlá hry. Týkajú sa aj 
vzájomného fungovania. Každý 
sme silná individualita so záze-
mím, niektorý aj s rodinami... 

Tím sa nerozpadáva, prirodze-
ne žije svoj život. Do skočenia 
funkčného obdobia mám pred 
sebou rok práce, o desať me-
siacov už začína voľba nového 
riaditeľa. Každý z nás si plánuje 
budúcnosť, nakoľko som jasne 
a definitívne oznámil, že moja 
kandidatúra na druhé funkčné 
obdobie je vylúčená. S Marce-
lom Parom som sa dohodol na 
odchode už pred trištvrte ro-
kom. Je to strata, lebo sme mali 
úlohy jasne podelené a keď od-
íde jeden z kľúčových ľudí, nie 
je to príjemné. Braňo Zahradník 
je špičkový marketingový od-
borník. Nemám právo komen-
tovať jeho súkromné vzťahy, do 
práce sa nepremietajú. Braňo 
sa stiahol len z komentovania 
Superstar vyslovene preto, aby 
nevznikali reči, že kvôli svojmu 
vzťahu nie je objektívny. Z tele-
vízie odišli aj iní, napríklad An-
drea Gavačová, šéfka akvizícií, 
ktorá nakupovala filmy. Dosta-
la inú, lepšiu ponuku. V lete 
odišiel pán Borovský do JOJ-ky. 
Žiaľ, to bol smutnejší prechod, 
lebo rozhodujúcu úlohu zohrali 
peniaze. To je televízny život. 
Za päť rokov v tejto branži, ak 
spomeniem aj pôsobenie v JOJ-
-ke, sa mi podarilo na trh presa-
diť kvalitných televíznych ľudí, 
ktorí tu predtým neboli.“
V mladom veku si dosiahol to, 
po čom mnohí len celý život 
túžia. Akú budeš mať motivá-
ciu po odchode z STV, kde je 
tvoj strop?
 „Neviem, čo je pre človeka 
v živote vrcholom kariéry. Pre 
mňa je hlavným motívom ďalej 
sa rozvíjať. Svet je neuveriteľne 
variabilný a rovnako aj mediál-
na oblasť, v ktorej sa chcem 
naďalej pohybovať. Chcem tým 
vlastne povedať, že odchod do 
politiky mi v súčasnosti, naj-
bližších desať rokov nehrozí. 
Chcem pracovať pre veľkú za-
hraničnú spoločnosť, kde sú 
väčšie možnosti rozvoja digitál-
nej televízie. Naznačujem, že by 
som bol rád, keby moja cesta 
viedla do súkromného sektora 
a chcel by som sa presadiť aj 
na väčšom teritóriu, ako je Slo-
vensko.“

Za rozhovor poďakoval
Tibor Hlobeň

R. Rybníček so spolupracovníkom B. Záhradníkom
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Slavkovská bitka a Trenčín v ďakovnej kázni Jána Zúbeka 
 Pred dvesto rokmi, v ponde-
lok 2. decembra 1805, už od 
rána obyvatelia trenčianskeho 
okolia počuli vzdialené tlmené 
zvuky prichádzajúce zo západ-
ných hraníc Uhorska, od Moravy. 
Nevedeli, odkiaľ presne prichá-
dzajú, ale cítili, že sú to zlé zvu-
ky, pretože vychádzali zo zbraní, 
ktoré rozsievali smrť a utrpenie. 

Obavy z Napoleona
Politické dusné predbúrkové 
obdobie vládlo v krajine už od 
októbra toho roku. Nepriateľské 
vojská vedené cisárom Napole-
onom I. ako temný mrak zapla-
vovali časti územia Habsburskej 
monarchie a hrozivo sa približo-
vali k územiu Slovenska. A prá-
ve 2. decembra 1805 sa na 
Morave pri Slavkove rozpútalo 
jedno z najkrvavejších vojnových 
stretnutí novších dejín, keď po-
čas niekoľkých hodín vyhasol 
život takmer 28 000 vojakov. 
Bitka troch cisárov bola len 
pre jedného z nich – Napoleona, 
bitkou víťaznou. Pre monarchiu 
však prehratá bitka pri Slavkove 
neveštila nič dobré. Obavy, že 
francúzsky cisár opojený víťaz-
stvom za svojimi ctižiadostivými 
cieľmi pôjde ďalej na východ, boli 
vcelku reálne. A preto obyvatelia 
v tomto napätom období ako dar 
z nebies privítali správu o tom, že 
v druhý sviatok vianočný, 26. de-
cembra 1805 v Bratislave došlo 
medzi francúzskou a rakúskou 
stranou k podpísaniu mieru. Aj 
samotný panovník František II. 
si prial, aby sa v krajine oslavoval 
predovšetkým tento mier a ne-
hovorilo sa o potupnej porážke 
pri Slavkove. Svojím intimátom 
(Gratiosum Intimatum hoc ema-
nauit dd. 21 Jan. 1806, Nro. 
979.) priam nariaďuje kňazom 
a cirkevným inštitúciám, aby ve-
riacim zvestovali „ že pokoj mezy 
bojujícimi stránkami učiněn jest“ 
a aby ich nabádali „k vděčnému 
oslavování Pána Boha.“

Kázeň o mieri
 V Trenčíne správu o mieri 
a vďakyvzdanie Bohu tlmočil 
svojim veriacim v evanjelickom 
chráme kňaz Ján Zúbek vo svo-
jej kázni pri slávnostných boho-

službách v nedeľu 9. februára 
1806.  Bol horlivým a obľúbeným 
kazateľom a jeho kázne sa pre-
pisovali a čítali aj v iných evanj. 
cirkevných zboroch. Niektoré 
vyšli dokonca tlačou. Vydania 
sa dočkala aj spomínaná kázeň 
o Bratislavskom mieri, ktorá 
vyšla v Bratislave v roku 1807. 
Vďaka tomu, že sa v zbierkovom 
fonde Podjavorinského múzea 
v Novom Meste nad Váhom 
nachádza jeden výtlačok tohto 
vzácneho dielka, môžeme sa po 
200 rokoch zoznámiť s obsahom 

spomínanej kázne. Názov znie: 
„Te Deum Laudamus to jest 
Díkčinící kázání o wděčnosti ku 
Pánu Bohu za nawrácení pokoje 
mezy jeho cysársko-králowskau 
Jasnosti Františkem Druhým 
a Napoleonem Bonapartem, 
v Presspurku, roku 1805, dne 
26 prasynce zavřeného, držané 
...skrze Jana Zaubeka, Cýr. Tren. 
Ewanj. Sl. B. K... W Presspurku 
1807“.
 Zúbek bol skúsený a dobrý 
rečník. Podstatnú časť kázne 
síce venuje náboženskej inter-
pretácii slovka mier, ale nezabú-
da na to, že ho počúvajú prostí 
ľudia, ktorí majú bližšie k realite 
ako ku pekne znejúcemu teoreti-
zovaniu. A preto sa od Zúbeka 
dozvedáme aj o tom ako Tren-
čania prežívali udalosti, ktoré 
sa viažu k slavkovskej bitke. 
Podľa Zúbeka obyvatelia Trenčí-
na už pred bitkou pri Slavkove 
s úzkosťou sledovali pohyb fran-
cúzskych vojsk v blízkosti hraníc 
Uhorska. V kázni sa objavuje aj 
údaj, ktorý dnes znie dosť ne-
vierohodne, pretože podľa neho 
streľbu z kanónov zo Slavkova 
(„válečné hromobití z Moravy“) 

bolo počuť až pri Trenčíne, pri-
bližne 90 km od bojiska. Kaza-
teľ hovorí o tom takto: „Střelba 
z kusu (z kanónov) při Slavkove 
tak hrozivá byla, že hlas jeji 
v nekterých horách trenčanských 
tak slyšán byl, jakoby ta bitva při 
Trenčíne zvedena byla.“ Zároveň 
sa zmieňuje o veľkom strachu 
Trenčanov, ktorý vyvolalo toto 
vzdialené dunenie kanonády. Do-
konca vznikla poplašná správa, 
že Napoleon sa s vojskom pribli-
žuje k Trenčínu. Ani po Slavkov-
skej bitke sa obavy z nepriateľa 

nestratili. Zúbek v kázni o nepria-
teľovi povedal: „ten ne vice než 
dva dni cesty od nás vzdálen byl, 
takže sme nic jiného očekávati 
nemohli, než že i do našich kon-
čin vtrhne a nejprv přibytky naše 
pri pomezí ležíci, potom v jiné 
strany krajiny uherské, rovnako 
jako Moravu, neb Rakousy, vši 
potravy, dobytka, i chleba zbaví 
města a dediny v smutné pusti-
ny obráti, obyvatele pak jejich na 
žebrotu privede“. 

Ruský cár Alexander 
v Trenčíne
 V Trenčíne sa síce objavili 
vojská zo Slavkovského bojiska, 
ale našťastie nie nepriateľské. 
Zúbek sa nevenuje obšírnej-
šie prechodu ruských vojsk 
cez Trenčín a blízke okolie, ale 
z iných zdrojov vieme, že päť dní 
po bitke, 7. decembra 1805, 
sa zastavil v Trenčíne dokon-
ca sám ruský cár Alexander I. 
so svojim vojenským sprievo-
dom. Je niekoľko verzií o tom 
ako a kedy sa uskutočnil cárov 
presun cez naše územie. Naj-
pravdepodobnejšia je tá, ktorá 
tvrdí, že Alexander I. odchádzal 

z Holíča v sobotu ráno 7. decem-
bra. Jeho cesta pokračovala cez 
Myjavu a Starú Turú do Nového 
Mesta nad Váhom, kde sa v re-
fektári novomestskej prepozitúry 
u prepošta Gabelkhovena na-
obedoval. Okolo šiestej hodiny 
večer prišiel do Trenčína. Nebola 
to dlhá zástavka. Pred župným 
domom ho privítala župná per-
manentná deputácia na čele so 
županom Štefanom Ilešházim. 
Cára doprevádzala celá suita 
– o. i. vlastný lekár, minister 
a osobne Karol Erdödy. Po pria-
teľskom privítaní nasledovalo 
uhostenie skutočne kráľovské 
– vyberané jedlá zapíjali burgun-
ským a tokajským vínom. Ako sa 
ďalej píše v správe permanent-
nej deputácie, zo 7.decembra 
1805, uloženej v Štátnom archí-
ve v Bytči, Alexander strávil vyše 
hodiny v priateľskom rozhovore 
s hlavným županom Štefanom 
Ilešházim a po krátkom odpočin-
ku sa s Trenčanmi rozlúčil. 
 Samotný prechod ruských 
vojsk sa uskutočnil o niekoľko 
týždňov neskôr, pretože ich 
zdržal rozvodnený Váh. Ruskí 
vojaci, ktorí len nedávno prešli 
slavkovským bojovým peklom, 
sa voči obyvateľom samozrejme 
tak uhladene nesprávali ako ich 
cár Alexander. Zúbek vo svojej 
kázni spomína, že ľudia od voja-
kov museli „rozličné odpornosti“ 
okúsiť. 

Vďační veriaci
 Ako vieme mier, ktorému bola 
kázeň Jána Zúbeka venovaná, 
a ktorý sa uzavrel v Bratislave 
počas vianočných sviatkov pred 
200 rokmi, nemal dlhé trvanie, 
pretože o pár rokov zarinčali 
zbrane opäť a to aj v samotnej 
Bratislave. Ale určite bolo správ-
ne, že aj za tento politický mier 
boli Zúbek a jeho veriaci vďační, 
pretože aspoň dočasne zastavil 
nezmyselné krviprelievanie a ľud-
ské utrpenie. Zúbek vo svojej 
kázni nepoužíval slovo mier, ale 
tak ako tomu bolo vtedy zvykom 
tento termín vyjadroval slovkom 
pokoj. Preto sa mu lepšie mohol 
prirovnávať tento „pokoj“ s po-
kojom vianočných sviatkov.
 (jk)
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Vianoce
 Sú tu opäť Vianoce. Dnes je aktuálne položiť si otázku, 
aký to má význam, keď slávime Vianoce. Čo sú vlastne 
Vianoce? Odpovede na tieto otázky sú zvláštne. Mali by 
sme si najmä v týchto dňoch uvedomiť, že na Vianoce 
si pripomíname historický príchod Ježiša Krista na túto 
zem. Narodil sa v Betleheme. Kto si Betlehem?
 Na prvý pohľad sa mi javil ako obyčajné mestečko, 
nič zvláštne som na ňom nevidel. Zarazilo ma, že Dá-
vidovo mesto dnes nepatrí synom Izraela. Arabi do-
volia Židom navštíviť hrobku pramatky Ráchel len za 
prísnych bezpečnostných opatrení, my kresťania máme 
prístup k miestu, kde sa narodil Ježiš voľný.
 Prezrieť si Baziliku Narodenia Pána, Pole pastie-
rov s kostolom v podobe beduínskeho stanu či jaskyňu 
mlieka, kde si ženy vyprosujú dar potomstva, je zážit-
kom. Starobylá Bazilika Narodenia Pána, postavená 
rímskym cisárom Justiniánom v r. 540, sa len zázrakom 
zachránila v búrke dejín. Keď sa povie Betlehem, väčši-
na z nás si spomenie na Vianoce, sneh, stromček a pod 
ním darčeky. Keď prejdeme okolo stromčeka a živého 
Betlehema na námestí v Trenčíne, máme príjemný pocit. 
Málokomu sa vynorí v mysli chlieb. V hebrejčine slovo 
Bet-lechem doslovne znamená dom chleba. Chlieb je 
život pre telo, z chleba sa rodí telo. Tak i Mesiáš sa rodí 
v Betleheme. Žijeme v judaisticko – kresťanskej histórii 
a kultúre, preto slovo Bet môžeme chápať i ako sätiňnu 
chleba, svätiňnu, v ktorej prebýva živý chlieb – Ježiš.
 Dnes žijeme v dobe, kde postmoderna je, zjednodu-
šene povedané, filozofický kultúrny a náboženský prúd, 
ktorý presadzuje oslabené vnímanie Boha, sveta i člo-
veka. Človek však nie je iba súhrnom buniek a génov, 
ale aj duchovnou bytosťou, preto vníma Vianoce ako 
sviatky pokoja a šťastia, čo Vám zo srdca prajem. Pre-
to v tento vianočný čas otvorte svoje srdcia pre Vašich 
blízkych, núdznych a chorých. (hora)

Na najväčšie trenčianske sídlisko Juh prišiel Mikuláš netra-
dične na motorke. Deti sa potešili s anjelmi, ba niektoré aj 
s čertmi. Očaril ich ohňostroj, odpálený na počesť vzácneho 
hosťa. Menej radosti mali ich rodičia z nevrlého sychravého 
počasia. Preto sa všetci pobrali do sály Kultúrneho centra 
Aktivity, kde pokračovali v programe aj s diskotékou. Kultúr-
ne centrum pripravilo návštevu Mikuláša za podpory mesta 
a v spolupráci s Regrutačným strediskom Trenčín. (la)

Vianočný stromček ako darček

 Krása, pokoj a čaro vianoč-
ných sviatkov od pradávna 
spája ľudí, robí ich lepšími 
a citlivejšími. V predvianočnom 
čase zamestnanci Lesov Slo-
venskej republiky, š. p. Ban-
ská Bystrica, odštepného 
závodu Trenčín, Lesnej správy 
Drietoma obdarovali vianoč-
nými stromčekmi tých, ktorí 
nemali šťastie zažiť rodinnú 
súdržnosť, pocítiť denné obja-
tie matky, či pevnú ruku otca. 
Deťom z detských domovov 
a internátnych zariadení v No-
vom Meste nad Váhom, v Ada-
movských Kochanovciach, na 
Ulici Jilemnického v Trenčíne 

i deťom z Detského mestečka 
v Zlatovciach a z Internátnej 
školy na Ulici Ľudovíta Stárka 
v Trenčíne darovali v rámci ak-
cie „Stromček pod stromček“ 
spolu 16 kusov vianočných 
stromčekov, aby im dotvárali 
sviatočnú atmosféru počas to-
horočných Vianoc. V lesníkoch 
zostáva viera, že rozsvietené 
a vyzdobené stromčeky prispe-
jú k príjemnému a pokojnému 
prežitiu vianočných sviatkov, 
potešia srdcia nielen detí, ale 
aj ostatných zamestnancov do-
movov a internátnych zariadení 
v tejto tak uponáhľanej dobe. 
 Jarmila Hatalová
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Deti našli poklad Matúša Čáka

 Spievajúci šašo s gitarou 
a bábka Adamko sprevádzali 
deti z trenčianskych materských 
škôl počas trvania súťaže na-
zvanej Hľadači pokladu Matúša 
Čáka Trenčianskeho. V novej 
telocvični Materskej školy na 
Ulici J. Halašu súťažili od sep-
tembra v jednotlivých kolách 
vždy tri „reprezentačné“ kolek-
tívy zložené z detí, pedagógov 
a rodičov. Dva najúspešnejšie 
tímy sa stretli v novembrovom 
finále. Najvyššie sa umiestnila 
MŠ na Medňanského ulici pred 
MŠ na Švermovej ulici. Projekt 
podporilo Ministerstvo školstva 
SR v spolupráci so Slovenskou 

asociáciou športu na školách 
a Klub darcov Trenčianskej na-
dácie.
 „Poklad predstavovali zla-
té dukáty, ktoré našli deti na 
veľkej puzzlovej stene. Dostali 
aj zlatý kľúčik, ktorý otvoril 
deťom cestu do sveta dospe-
lých, kde už nastúpila súťaži-
vosť a deti boli na to priprave-
né,“ povedala jedna z autoriek 
projektu Anna Adamicová.
 Okrem oficiálneho víťaza boli 
víťazmi všetky deti, ktoré sa zú-
častnili edukačno-pohybových 
aktivít, doplnených otázkami 
z histórie mesta.
 Text a foto: (la)

 Vo sviatok patróna kostola 
piaristov sv. Františka Xaver-
ského v Trenčíne sa v rámci 
Čara Vianoc pod hradom so 
samostatným koncertom pre-
zentoval miešaný spevácky 
zbor Czantoria z poľského 
mesta Ustrone, ktoré v tomto 
v roku oslávilo už 700. výročie 
existencie. Zbor vznikol v roku 
1988 z ohromnej vnútornej 
potreby spievania ľudí i túžby 
ukázať bohaté tradície folklóru 
okolia mesta a regiónu. Od-

vtedy uskutočnil viac ako 480 
koncertov doma i v zahraničí. 
Koncert v piaristickom kostole 
videlo 3. decembra len okolo 
50 návštevníkov. Pritom spe-
vácky zbor Czantoria z Poľska 
priniesol do Trenčína veľa zná-
mych sakrálnych i svetských 
piesní. Akoby zaškrípala propa-
gácia, čo nie je najlepšia vizitka 
pre Trenčín, v ktorom spieva 
viacero dospelých, mládežníc-
kych aj detských speváckych 
zborov.  text a foto (jč)

Vianočná výstava

 Predvianočný čas sa stal 
príležitosťou na prezentáciu 
tvorivých schopností ľudí nezná-
mych na verejnosti. V kultúrnom 
dome v mestskej časti Opatová 
v dňoch 4. až 8. decembra po-
núkli spoluobčanom inšpiráciu 
na skrášlenie svojich domovov 
pri príležitosti sviatkov pokoja. 
Pri vstupe do výstavnej miest-
nosti učaroval každému pohľad 
na prestreté stoly s obrusmi, 
zhotovenými rukami šikovných 
ženičiek s rôznymi variáciami 
stolovania. Najviac zaujal šted-
rovečerný stôl a na ňom tradícia 

kríža so sviečkami, modlitebná 
knižka so svätým ružencom, sito 
s darmi prírody – medom, via-
nočnými oblátkami, jabĺčkami, 
orechami a zvyškami jedla sláv-
nostnej tabule štedrého dňa, 
kapustová polievka a makové 
pupáčky. Záujemcovia si mohli 
z ponúkaných vianočných ozdôb 
aj čo – to kúpiť. Deti najviac za-
ujali betlehemy od miestneho 
umelca Ivana Červeňana, zho-
tovené až v troch alternatívach. 
Najviac sa páčil betlehem s po-
hyblivými figúrkami a mlynom.
 text a foto (jč)

Koncert priateľov

Pozvánka na 
III. ročník Silvestrovského výstupu 
na Brezinu – Kozí vrch. 
Usporiadateľ – Slovenský orol Trenčín.
Pozývame priateľov prírody, ktorí sa chcú rozlúčiť so starým rokom 
na najvyššom bode trenčianskej Breziny.
Stretnutie sa uskutoční v sobotu 31. 12. 2005 medzi 11.00 a 
13.00 hodinou na Kozom vrchu, ktorý sa nachádza 300 metrov 
od hotela Brezina.
Pozývajú Vás: Veronika Kováčová – TnUAD Trenčín, Miroslav Ko-
váč – majster Slovenska v behu do vrchu. Tešíme sa na vás!!!
Každý sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

Vianočná kapustnica
 Na Štedrý deň, v sobotu 24. decembra, pozýva Mesto Trenčín 
občanov bez prístrešia na vianočnú kapustnicu. Kapustnica bude 
podávaná na Mierovom námestí v stánku pred Slovenskou spori-
teľnou v čase od 11.00 do 13.00 hodiny.

Omša Pominovec
Na sviatok sv. Štefana 26. decembra sa pri románskom kostolíku 
v Pominovci uskutoční svätá omša. Zaniknutá obec Pominovec sa 
spomína prvýkrát v roku 1229. Zachoval sa z nej iba románsky 
kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Nachádza sa v strede 
cesty medzi Bolešovom a Pruským.

Pozvánky



22. 12. 2005 KALIEDOSKOP  INfO / 13 

NOVÉ PROPAGAČNÉ PREDMETY MESTA TRENČÍN

V prípade záujmu o väčšie množstvá propagačných materiálov (napr. pre športovcov, skupiny cestujúce do zahraničia a pod.), prí-
padne špecializované zákazky predmetov s logom mesta (napr. pri organizácii rôznych podujatí) je možné dohodnúť individuálny od-
ber – minimálne dva týždne vopred osobne, možnosť získať množstevnú zľavu až do výšky 20% ako podiel mesta na reprezentácii.

Všetky uvedené propagačné predmety a materiály mesta sú na predaj v Kultúrno-informačnom centre na Sládkovičovej ulici v Tren-
číne (vstup zo strany Sobášnej siene MsÚ – tel.: 16 186, e-mail: kic@trencin.sk), kde nájdete i mnoho ďalších predmetov a uži-
točných informácií o našom meste a okolí.  

Vhodné nielen ako suvenír pre návštevníkov a turistov, ale tiež ako darček pre vašich známych doma i v zahraničí alebo jednoducho pre vaše potešenie.

Mesto Trenčín - útvar marketingu, pripravil pre vás k zimnej turistickej sezóne 2005/2006 novú 
kolekciu propagačných predmetov určených na predaj a reprezentáciu nášho mesta:

Kontakt: Mestský úrad, útvar marketingu, tel.: 032/6504 217, e-mail: marketing@trencin.sk

Hrnček červený
s bielou potlačou – logo 
Čaro Vianoc pod hradom

cena: 105 Sk

Hrnček žltý
s červenou potlačou loga 

mesta Trenčín, k dispozícii 
od 30. 12. 2005

Dáždnik červený
s bielou potlačou loga mesta 

Trenčín

cena: 120 Sk

Dáždnik čierny
s bielou potlačou loga mesta 

Trenčín

cena: 120 Sk

Trenčín a okolie
turistický sprievodca

cena: 199 Sk
k dispozícii aj v nemeckom 

a anglickom jazyku, cena: 269 Sk

Trenčín
obrázkový sprievodca, k dispozícii 

v slovenčine, nemčine 
a angličtine 

cena: 185 Sk

Čaro Vianoc pod hradom
 Čaro Vianoc pod hradom 
umocňujú Trenčanom mnohé 
podujatia počas celého decem-
bra. V posledný predvianočný 
víkend na Mierovom námestí 
dominovali Vianočné trhy. Množ-
stvo stánkov ponúkalo vianočný 
tovar, ozdoby na stromček, re-
meselnícke výrobky, medovinu, 
neutíchajúci záujem bol najmä 
o Skalický trdelník. Konečne 
trošku viac primrzlo, snehová 
pokrývka a vôňa vareného vínka 
navodili skutočné čaro Vianoc 
a prilákali do centra Trenčína 
množstvo jeho obyvateľov. 
V každodenných Stretnutiach 
s koledou pod stromčekom 

účinkovali predovšetkým detí 
z trenčianskych základných škôl 
a umeleckých súborov. Zlatá ne-
deľa ožila tradičným jarmokom 
so živým betlehemom a večer 
v piaristickom kostole uchvátila 
prítomných i baroková hudba 
Missa Pastoritia, v podaní ko-
morného orchestra Musica Ae-
terna a speváckeho zboru Alea 
pod „taktovkou“ umeleckého ve-
dúceho Petra Zajíčka. Vianočné 
podujatia ukončí v piaristickom 
kostole sv. Štefana vianočný 
koncert Komorného orchestra 
mesta Trenčín. Na Silvestra sa 
na Mierovom námestí uskutoční 
Silvestrovská diskotéka. (lp) foto (jč)
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Slohová úloha žiaka ZŠ na tému „Moji rodičia“
 Rodičia sa delia na dve časti 
– matku a otca. Matka sa ešte 
rozdeľuje na ženu v domácnosti 
a v zamestnaní. Doma sa po-
tom ešte skladá z manželky, 
matky, kuchárky, upratovačky, 
práčky, nakupovačky, účtovníč-
ky, vychovávateľky... ostatné 
si nepamätám, ale mama toho 
vie vymenovať viac, ako napr. 
slúžka, otrok a iné. Matka sa vy-
značuje tým, že sa zázračne na-
chádza na viacerých miestach 
naraz, vie v jednej chvíli myslieť 
na sto vecí, pričom desať vecí 
robí súčasne. Vidím na vlastné 
oči, ako po návrate zo zamest-
nania dá variť vodu na sporák, 
zatiaľ čo zamiesi cesto na re-
zance. Pritom jej ide práčka, do 
ktorej chodí vymieňať bielizeň, 
mne vymýšľa vety oznamovacie, 
rozkazovacie, opytovacie a na-
šu Olinu skúša z veľkej náso-
bilky. Že potom prebalí malého 
Karolka a zarobí mu na Sunar 
s krupicou, to ani nezbadám. 

Dve oči mi na to nestačia. Lebo 
keď potom zasadnem k večeri, 
už je namletý mak aj orechy, 
navarené rezance a ja mám na 
kolenách teplákov zašité nové 
diery. Olina má umyté vlasy 
a bielizeň je rozvešaná na bal-
kóne. Darmo si mamu potajme 
obzerám. Mama má naozaj len 
dve ruky... a predsa, keď príde 
domov z roboty, má v jednej veľ-
kú a malú kabelku, v druhej dve 
sieťovky s nákupom a v tretej... 
nie, veď som už povedal, že má 
len dve ruky, ale nesie aj Karol-
ka s fusakom.
 Otec sa neskladá ani nerozde-
ľuje. Nachádza sa v zamestnaní 
a doma, ale doma ho nájdete 
málokedy. Okrem raňajkovania 
a večerania, keď sedí pri stole, 
vyskytuje sa obyčajne v kresle 
alebo na gauči a býva zakrytý 
novinami. Zanecháva po sebe 
vždy tie isté stopy: roztvorené 
prevrátené noviny a cigaretový 
popol, niekedy aj v popolníku.

 Na rozdiel od mamy, hoci 
má tiež dve ruky, prichádza do-
mov s rukami prázdnymi. Či vie 
násobilku, neviem, ale písať 
asi nevie, lebo žiacku knižku 
mi ešte ani raz nepodpísal. 
Ani to ešte nie je preskúmané, 
prečo patrí do skupiny rodičov, 
keď na rodičovské združenie 
vôbec nechodí.
 Pán učiteľ povedal, aby sme 
sa pri písaní tejto úlohy zamys-
leli nad prácou svojich rodičov. 
V škole prideľujú žiaka, ktorý 
riadne nepracuje, čiže neučí 
sa, dobrému a usilovnému 
žiakovi, aby sa pri ňom niečo 
naučil. A tak si myslím, že pri 
sobáši prideľujú mužov ženám, 
aby ich ženy niečomu dobrému 
naučili a mali na nich dobrý 
vplyv.
 Mojej mame sa to zatiaľ, 
žiaľ, nepodarilo.

...často ho štípali včely. Neču-
do, keď mal sladké rečičky.

...keď sa o niekom hovorí, že 
je pekné číslo, často sa myslí 
záporné.

...hoci bol zápasník v ťažkej 
hmotnosti, život bral na ľahkú 
váhu.

...rast cien signalizuje, že aj 
čašníci budú mať sedavé za-
mestnanie.

...v živote sa mu všetko pre-
pieklo. Bol totiž kuchár.

...kedysi sme snívali o káblo-
vej televízií, dnes pri nej. 

...ako sa do hory volá, tak sa 
z hory ozýva – nevytínaj.

...v poslednom čase sa toľko 
píše o strašných následkoch 
fajčenia, že mnoho ľudí sa 
rozhoduje prestať čítať novi-
ny.

Sviatočné sentencie
Za malého kapra veľká cena 

býva.

Lepší malý darček v ruke, 
ako veľký v hypermarkete.

Aj pod svetlom vianočného 
stromčeka môže byť darčeko-

vá tma.

Vtáka poznáš po perí, člove-
ka po Silvestri po reči.

Na Nový rok – nie vždy istý 
krok.

Koncoročné veršovačky
(alebo „Poháriky bez dna“)

Silvestrovská
Usporiadateľom diskoték

opäť hlavou máta,
kto na Nový rok nad ránom

potrundžených zráta.

Posilvestrovská
Len mi, sused, nalej
do pohára trunku,
pokračujem ďalej,

od včera som v švungu.

Novoročná
To zase s každým mám

pripiť si na šťastný nový rok?
Veď už temer nevidím,

kam o chvíľu spravím krok.
 (pál)

Predstavte si, že...

Z nasledujúceho ovocia si zvoľte jedno a zistíte o sebe niečo 
nové...

a) jablko, b) banán, c) jahoda, d) broskyňa, e) pomaranč

Čo ste si zvolili?
Prosím premýšľajte veľmi pozorne, nebuďte „zbrklí“. Je to paráda. 
Vaša voľba o vás veľa prezradí. Tiež som bol veľmi prekvapený.

A teraz ma vyfoť na tej 

skale.

Sprava môžeš!

Pusti ma k tomu, ja tomu 

rozumiem.

Zbime ho, veď je sám.

Kľud chlapi, to je nulák.

Neboj sa, nie je nabitá.

Hoď mi sem to kladivo.

Čudné, cítim plyn, rozsvieť!

Ty že si mafián? Neverím!

Havinko, poď sem!

OK tréner, v ďalšom kole ho 

knokautujem.

Drahá, nechceš šoférovať?

Brzdy sú hotové, idem ich 

vyskúšať.

Mohli by ste mi pridať tej 

vynikajúcej hubovej omáčky?

Tí chlapi z rozviedky stoja za 

veľké guľové. Žiadne míny tu 

nie sú.

Aha, užovka!

Tu je silný ľad, prejdeme.

Nikdy neopúšťaj niekoho, 
koho miluješ,pre niekoho,

kto sa Ti páči,
pretože ten, kto sa Ti páči,

Ťa opustí pre toho, 
koho miluje!

Vianoce sú časom radosti, veselosti a dobrej nálady. Bez ohľa-
du na vierovyznanie či vek uznáva každý tento krásny čas ako 
sviatky rodiny. Radosť zo stretnutia s jedným zo symbolov Via-
noc má aj malá Sára. Text a foto: (la)

Výsledky testu: Ak ste si zvolili: a) jablko – ste osoba, ktorá 
má rada jablká, b) banán – ste osoba, ktorá má rada banány, 
c) jahoda – ste osoba, ktorá má rada jahody, d) broskyňa – ste 
osoba, ktorá má rada broskyne, e) pomaranč – ste osoba, ktorá  
má rada pomaranče. Dúfam, že ste o sebe zistili opäť niečo nové. 
Nech vám to prinesie mier, pochopenie, dobrú náladu, atď. (p)

Zlatý silvestrovský test

Najčastejšie posledné 
vety pred smrťou
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Vážení čitatelia! 
 Sme veľmi radi, že naše 
osemsmerovky a krížovky sa 
stretávajú s takým priaznivým 
ohlasom. Ďakujeme za vašu 
priazeň. Tajnička krížovky z č. 
24 znie: „Polovica žartu oby-
čajne pravda býva.“ Zo všet-
kých správnych lúštiteľov sa pri 
žrebovaní šťastie usmialo na 
Martinu Miškovičovú, Ul. Gen. 
Svobodu 5, Trenčín. Získava prí-
vesok na kľúče s trenčianskym 
erbom a publikáciu o našom 
meste. Výhru si môže vyzdvih-
núť priamo v redakcii. Srdečne 
blahoželáme! Text z dnešnej 
osemsmerovky môžete po-
sielať na adresu redakcie do 
29. decembra 2005.

Na Silvestra navštívil zubár den-
tistu a pýta sa ho: „Tak čo, kole-
ga, nemáš niečo pod zub?“ 
„Ty si ale otravný. Stále hovoríš 
(tajnička – 10 písmen).“

amora, biele dvere, diplom, 
efekt, episkop, estery, fajka, 
idiot, kakadu, kaolín, lekári, 
marťan, mesto, milodary, ná-
vrh, netvor, novela, oblaky, 
orloj, osem hráčov, parenisko, 
peseta, poistenec, popularita, 
potrat, pranostika, prehľad, pri-
kázanie, prvoky, rárohy, slovník, 
stonožka, stošesť, sviatosť, 
tácka, táranina, tenké drievko, 
terapeutka, terasy, točna, tre-
tina, tropická noc, trubadúri, 
ústav, viazanka, vietor, vnútro, 
zlá výslovnosť (pál)

Osemsmerovka

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

Zasmejme sa
Vyfajčená cigareta skracuje 
život o 2 minúty.
Vypitá fľaška rumu skracuje 
život o 4 minúty.
Pracovný deň skracuje život 
o 8 hodín.

• • •
– Chcem si kúpiť glóbus.
– Nech sa páči.
– V inej farbe nemáte?

• • •
Domáce zvieratá súťažia, kto-
ré z nich vyzerá najviac hrôzo-
strašne.
Hovorí prasa:
– Vyvaľujem sa v blate, za-
čnem krochkať a pobehovať, 
hydina sa ma zľakne...
Hovorí býk:
– Hlavu zdvihnem vysoko, 
fučím trochu, pobehujem po 
lúke, rozoženiem všetky kravy 
a ovce.
Hovorí kura:
– Budem sa správať, ako 
keby som zdochlo a polovica 
krajiny sa zblázni od strachu.

Zápisnica 
o prešetrení prípadu
 Vo firme bol nájdený koje-
nec a bol odovzdaný vedeniu 
firmy. Vedenie firmy požadu-
je bezodkladné prešetrenie 
a vysvetlenie, či je tento 
kojenec produktom tejto 
firmy a či sa na jeho výrobe 
podieľali zamestnanci firmy. 
Po mesačnom skúmaní sme 
dospeli k presvedčeniu, že 
tento kojenec nemôže byť 
produktom našej firmy.

Zdôvodnenie:
1. V našej firme sa nikdy ne-
pracovalo na ničom s rados-
ťou a láskou.
2. V našej firme nikdy dvaja 
tak úzko nespolupracovali.
3. V našej firme sa ešte 
nikdy nevyrobilo nič, čo má 
hlavu a pätu.
4. V našej firme ešte nikdy 
nič nebolo hotové za deväť 
mesiacov.
 Predstavenstvo a. s.

V SÚVSIOLTSI S VZÝKUOMM NA CMABRIDGE UINERVTISY 
VLŠYO NJAVAO, ŽE NZEÁELŽÍ NA PROADÍ PSÍEMN V SOVLE. 

JDEINÁ DLEŽÔITÁ VEC JE, ABY BLOI PVRÉ A PSOELNDÉ 
PÍMESNÁ NA SRPVÁONM MEITSE. ZOŠYVK MŽÔE BYŤ 

TNOÁTLA ZEMS A TY TO SLTÁE BEZ PORLBMÉOV PČETARÍŠ.

JE TO PTERO, ŽE ĽDUKSÝ MZOOG NÍETČA KDAŽÉ PENSÍMO,
ALE SOVLO AKO CLEOK.

manažér ľud-
ských zdrojov

marketingový 
manažér

logistický 
manažér

bezpečnostný 
technik

IT – manažér

manažér 
komunikácie

vnútorný 
kontrolór

projektový 
manažér

PR – 
manažér

vývojový 
manažér

JANO

Dokážete prečítať následujúce vety?

Aplikácia procesného riadenia

 Obrázok znázorňuje schému organizácie ako súhrn procesov 
(činností) potrebných pre realizáciu finálnych produktov a služieb. 
Takto je možné na základe informačného systému H2F (hand to 
face) vytvoriť rámec pre poznanie, plánovanie, komunikáciu, kon-
trolu a vykonávanie zmien všetkých procesov za účelom vytvára-
nia hodnôt. Procesný prístup je základná požiadavka pre systém 
riadenia kvality v rámci ISO.

Veľa šťastia Veľa šťastia 
v roku 2006v roku 2006
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Páleník
veliteľ 
lode 2/1

nerozu-
mej, 

neponí-
maj

atóm po 
česky úkaz

Tajnička: 
Veselý 

Vianočný 
dialóg.

1
často 

vyslovuje 
redukova-

né „a“

malý 
kôň, 
poník

dediny 
(zastar.)

odborné 
učilište 
(skr.)

2/2 švajčiar-
ska rieka

rob, čiň
časť 

hriadeľa 
rebrináka

meno 
Pariško-

vej

sídlo 
zraku 

dravého 
vtáka

patriaci 
Pachovi

monarcha 
v arab-
ských 

krajinách

neisto sa 
pohybuj

hydroxial-
dehyd

staršia 
plošná 
miera

domáce 
meno 

Anastá-
zie

nedokon-
či robotu

Pomôcky: 
AARA, IZAR, 
NOIR, KÁMA, 
ILEK, FIRA

tekutina 
po 

zmútení 
masla

horská 
kaukazská 

osada 
(tiež AIL)

pooral

Pleno 
Titulo 
(skr.)

fran-
cúzsky 

hudobný  
skladateľ

mužské 
meno 

(14. 7.)

stupeň 
písma 

veľkosti 
7 bodov

dokola

Pomôcky: 
LAKTOS, 

LALO, HIAK, 
MOOR, LEE

stena

abvolt 
(skr.)

prasiatko 
po česky

čistí na 
site

málo 
(expr.)

hviezda v 
súhvezdí 
Pastier

soľ 
kyseliny 
octovej

výklenok 
v stene

PF 
2006

dokon-
čím, 

skončím

ohovor, 
oklebeť

nepodr-
žím? ? nedospe-

lý jedinec

nájomné 
viliek

obyvatelia 
Dánska

meno spiso-
vateľa Maya

záhrobia 
(kniž.)

staral sa

jedovaté 
hady

ostrov 
v Čile

africký pre-
žúvavec

zložnokvetá 
rastlina

Národné 
divadlo

malý cap

dostal 
bitku od 

otca

véna

plžovitá 
rybička

budem 
pokračovať

bol vo 
vare

ruské síd-
lo i rieka

mäkká hu-
dob. stupn.

časť tváre

vtĺkol

lesť po 
česky

irídium 
(zn.)

domáce 
meno Jána

americký 
fyzik

chlorid 
sodný (vz.)

konzumu-
ješ potravu

okrem 
iného (skr.)

meno 
Staška

slatina, po 
angl.

soľ kysel. 
železitej

vrava

sídlo v 
Malajzii

Medzinár. 
feder. rugby

Madridský 
futb. klub

Pražský 
podnik

stannid 
železa (vz.)

vyvaľuje 
oči

nie je, 
nieto

baltické mo-
re (hovor.)

čínska 
droga

alkaloid  
v čaji

ples

zaťov otec

tam 
(náreč.)

teraz, po 
česky

domáce 
meno Víta

nanotesla 
(zn.)

zadym

predložka

plavidlá

56 rím. 
číslicami

2001 rím. 
číslicami

oceán

starorím-
sky peniaz

patriaci 
mame

býv. ŠPZ 
Topoľčian

korálový 
ostrov

otázka pri 
stávke

fosid 
uránu (vz.)

Česká 
televize
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