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majetkom Trenčína  
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nádob na bioodpad  
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Vysvetlivky:

BIO 1 celá MČ Západ (Zámostie, Záblatie...)

periodicita podľa harmonogramu

BIO 2 celá MČ Sever (Opatová, Kubrá, Kubrica, Sihoť) + Noviny, Biskupice, Nozdrkovce, Belá, Pod Komárky periodicita podľa harmonogramu

BIO 3 MČ Stred (Centrum, Dolné mesto, Soblahovská a okolie...) + MČ JUH

periodicita podľa harmonogramu

MAREC

1 N
2 P
3 U BIO 1

4 S BIO 2

5 Š BIO 3

6 P
7 S
8 N
9 P
10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U BIO 1

18 S BIO 2

19 Š BIO 3

20 P
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P
31 U BIO 1

APRÍL

1 S BIO 2

2 Š BIO 3 

3 P
4 S
5 N
6 P
7 U
8 S
9 Š
10 P
11 S
12 N
13 P sviatok

14 U BIO 1

15 S BIO 2 

16 Š BIO 3 

17 P
18 S
19 N
20 P
21 U
22 S
23 Š
24 P
25 S
26 N
27 P
28 U BIO 1

29 S BIO 2 

30 Š BIO 3 

MÁJ

1 P
2 S
3 N
4 P
5 U BIO 1

6 S BIO 2 

7 Š BIO 3 

8 P
9 S
10 N
11 P
12 U BIO 1

13 S BIO 2 

14 Š BIO 3 

15 P
16 S
17 N
18 P
19 U BIO 1

20 S BIO 2 

21 Š BIO 3 

22 P
23 S
24 N
25 P
26 U BIO 1

27 S BIO 2 

28 Š BIO 3 

29 P
30 S
31 N

JÚN
1 P
2 U BIO 1

3 S BIO 2

4 Š BIO 3

5 P
6 S
7 N
8 P
9 U BIO 1

10 S BIO 2

11 Š BIO 3

12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U BIO 1

24 S BIO 2

25 Š BIO 3

26 P
27 S
28 N
29 P
30 U

JÚL

1 S
2 Š
3 P
4 S
5 N
6 P
7 U BIO 1

8 S BIO 2 

9 Š BIO 3 

10 P
11 S
12 N
13 P
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P
21 U BIO 1

22 S BIO 2 

23 Š BIO 3 

24 P
25 S
26 N
27 P
28 U
29 S
30 Š
31 P

AUGUST

1 S
2 N
3 P
4 U BIO 1

5 S BIO 2 

6 Š BIO 3 

7 P
8 S
9 N
10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U BIO 1

19 S BIO 2 

20 Š BIO 3 

21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N
31 P

SEPT.

1 U BIO 1

2 S BIO 2 

3 Š BIO 3 

4 P
5 S
6 N
7 P
8 U
9 S
10 Š
11 P
12 S
13 N
14 P
15 U BIO 1

16 S BIO 2 

17 Š BIO 3 

18 P
19 S
20 N
21 P
22 U BIO 1

23 S BIO 2 

24 Š BIO 3 

25 P
26 S
27 N
28 P
29 U BIO 1

30 S BIO 2 

OKT.

1 Š BIO 3

2 P
3 S
4 N
5 P
6 U BIO 1

7 S BIO 2 

8 Š BIO 3 

9 P
10 S
11 N
12 P
13 U BIO 1

14 S BIO 2 

15 Š BIO 3 

16 P
17 S
18 N
19 P
20 U BIO 1

21 S BIO 2 

22 Š BIO 3 

23 P
24 S
25 N
26 P
27 U BIO 1

28 S BIO 2 

29 Š BIO 3 

30 P
31 S

NOVEMBER

1 N
2 P
3 U
4 S
5 Š
6 P
7 S
8 N
9 P
10 U BIO 1

11 S BIO 2 

12 Š BIO 3 

13 P
14 S
15 N
16 P
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U BIO 1

25 S BIO 2 

26 Š BIO 3 

27 P
28 S
29 N
30 P

V mesiacoch január, február 

a december sa bioodpad 

nevyváža.
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Kam pôjdu mestské 
peniaze v roku 2020? 
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Predĺženie 
parkovacej karty 
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Je čas na podanie  
žiadostí o dotácie  

 STR. 5

NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 10. 
februára 2020 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

V rámci pravidelných stretnutí s predstaviteľmi krajov, miest a regiónov navštívila 16. ja-
nuára 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová aj mesto Trenčín. Po stretnutí s primátorom 
Richardom Rybníčkom skonštatovala, že Trenčín je úspešné mesto. Diskutovala s viace-
rými osobnosťami kraja a aktívnymi ľuďmi z rôznych oblastí.  FOTO: P. S.

Do Trenčína sa v roku 2019 prisťahovalo viac ľudí
Naše mesto vstúpilo do nového roka s 54 696 obyvateľ-
mi. Oproti začiatku minulého roka zaznamenalo pokles 
len o deväť občanov. V roku 2019 sa z Trenčína odsťa-
hovalo 800 ľudí a naopak, o trvalý pobyt požiadalo 844 
dnes už obyvateľov mesta.

 V minulom roku sa v tren-
čianskej pôrodnici narodilo 
2527 detí, 1273 chlapcov a 1254 
dievčat, medzi nimi bolo 50 dvo-
jičiek. Počas prvého dňa nové-
ho roka 1. 1. 2020 sa narodilo 
5 detí, 2 chlapci a 3 dievčatá. 
Prvým novorodencom z Tren-
čína bola Zuzanka (na foto), 
ktorá prišla na svet 2. januára 
o 11.55 hodine. Dievčatko sa 
narodilo Kataríne Balkovej, vá-
žilo 4490 gramov a meralo 53 
centimetrov. 
 Pre Gynekologicko – pô-
rodnícku kliniku Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne bol rok 
2019 významný nielen náras-
tom pôrodov. Ako informoval 
jej prednosta a primár Peter 
Kaščák, vybudovali novú pô-
rodnú izbu, tentokrát zelenú, 
získali 2 nové ultrazvukové prí-
stroje, na oddelení gynekoló-
gie zrekonštruovali pooperačnú 
izbu. „Na pôrodnej sále máme 
už 5 samostatných farebne roz-
ličných pôrodných izieb. Teší 
ma, že sme v roku 2019 znovu 
obhájili titul najlepšej pôrodni-
ce na Slovensku. Výsledky našej 
práce sme prezentovali nielen 

na slovenských a českých 
odborných podujatiach, 
ale naše prednášky za-
zneli aj na európskych 
a svetových kongre-
soch,“ hovorí P. Kaščák.

 � ZO ŠTATISTIKY 
MESTA

 V našom meste pri-
budlo minulý rok 537 malých 
občiankov, z toho 258 chlap-
cov a 279 dievčat. Najčastejšie 
mená boli Jakub, Michal, Adam 
a u dievčat Ema, Nina, Viktória. 
Do štatistiky o počte obyvate-
ľov, žiaľ, patria i úmrtia. V minu-
lom roku zomrelo 559 Trenča-
nov. Radostnejšími udalosťami 
boli sobáše. Svoje „áno“ si v na-
šom meste povedalo 309 párov. 

Cirkevných sobášov bolo 110 
a civilných 193. Na druhej stra-
ne došlo i k rozvodom. Mesto ich 
eviduje 131. Toto číslo sa však 
netýka len Trenčanov, mesto 
eviduje rozvody párov, ktoré sa 
kedysi zosobášili v našom mes-
te. Vo viacerých prípadoch išlo 
o občanov iných miest či obcí.
 
 (RED) FOTO: P. S.
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 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 
milí čitatelia.

O vašu priazeň sa opäť uchá-
dzajú informácie z mestské-
ho diania. Na Voľby 2020 sa 
pripravuje celá naša krajina, 
aj Slováci, žijúci v zahraničí. 
Bude to dôležité rozhodovanie. 
Volebný servis pre občanov náj-
dete na stranách 7 až 9. K nim 
dopĺňame, že plošina pre imo-
bilných občanov bude v KC 
Aktivity na Juhu v prevádzke 
od 10.00 do 15.00 hodiny. Za-
bezpečuje ju RC Južanček. 

Večer druhej februárovej so-
boty 8. 2. bude v našom meste 
slávnostný – na I. reprezen-
tačnom bále športu SPORT 
GALLA v Posádkovom klube 
budú predstavení a ocenení 
víťazi ankety Športovec roka 
2019 mesta Trenčín, ktorých 
z nominácií verejnosti vybrala 
komisia športu pri mestskom 
zastupiteľstve.

V čase po uzávierke novín sa 
k nám dostala informácia 
zo Štatistického úradu SR, že 
od 3. 2. budú ich pracovníci 
navštevovať domácnosti, aby sa 
pýtali na príjmy a životné pod-
mienky domácností. Ide o eu-
rópske zisťovanie. Pracovník 
poverený funkciou opytovateľa 
sa musí v domácnosti preuká-
zať osobitným poverením. Toto 
zisťovanie potrvá do 17. júla 
2020.

Informácie, ktoré sa nám nevo-
šli do februárového vydania no-
vín, nájdete v tom najbližšom, 
hneď po jarných prázdninách 
3. marca.

Vaša redakcia

Most bude majetkom Trenčína

Vláda SR na svojom rokovaní 22. januára 2020 vyčlenila 
465 tisíc eur pre Trenčín na odkúpenie starého železnič-
ného mosta. Ten je dnes mimo prevádzky a Železnice SR 
ho neplánujú ďalej využívať. Naopak, mesto už dlhší čas 
deklaruje záujem získať ho do majetku a premeniť ho 
na promenádny, zelený most pre chodcov a cyklistov.

 „Som naozaj rád, že premiér 
Peter Pellegrini dodržal svoj sľub 
z 11. októbra 2019, kedy som mu 
vysvetlil náš strategický záujem 
o most a požiadal som ho o po-
moc v tejto veci. Ďakujem aj pod-
predsedovi vlády Richardovi Ra-
šimu, ktorý materiál na rokovaní 
vlády predložil. Pre naše mesto 

je to dobrá správa,“ povedal 
po rozhodnutí vládneho kabi-
netu primátor Trenčína Richard 
Rybníček.
 Starý železničný most spája 
centrum mesta s pravým brehom 
Váhu. Už dnes ide o frekventova-
nú spojnicu prostredníctvom láv-
ky popri moste. „Chceme z neho 

urobiť kolonádny pobytový zelený 
most s aktivitami pre relax a od-
dych,“ uviedol R. Rybníček s tým, 
že by išlo o využitie celého mosta. 
 „Chceme využiť i jeho hornú 
nosnú konštrukciu na priestor 
pre šport, vyhliadku a ďalšie ak-
tivity. Na moste počítame s vý-
raznou výsadbou zelene. Nie je 
to však otázka tohto ani budúce-
ho roka. Najskôr je dôležité do-
tiahnuť prevod do majetku mesta 
a hneď potom môžeme objednať 
štúdiu i projektovú dokumentá-
ciu podľa našich zadaní,“ upres-
nil primátor. (E. S.),  FOTO: P. S.

BIOMASOVÁ KOTOLŇA UKONČILA PREVÁDZKU
Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici ukončila svoju 
prevádzku k 31. 12. 2019. Od 1. januára funguje výlučne 
na zemný plyn. Sklady biomasového paliva vypratali. 
Mesto Trenčín o tom informoval Jozef Greňo, konateľ 
spoločnosti Liptovská.

 Prevádzkovateľ kotolne 
tak dodržal dohodu o vyrov-
naní, ktorú s ním mesto uzav-
relo v októbri 2018. Podľa nej 
mal zabezpečiť, aby po 31. 
12. 2019 v areáli na Liptov-
skej ulici neboli najmenej 30 

rokov prevádzkované žiadne 
zariadenia kotolne na biomasu. 
Rovnako tu nesmú skladovať 
žiadne palivo využívané pri vý-
robe tepla a teplej vody z kotolne 
na biomasu.
 Spoločnosť mala zároveň 

požiadať o zrušenie povolenia 
na podnikanie v energetike alebo 
o jeho zmenu. Úrad pre regulá-
ciu sieťových odvetví v decembri 
minulého roka rozhodol o zmene 
v povolení na podnikanie spoloč-
nosti. Palivová základňa sa od 1. 
januára 2020 zmenila výlučne 
na zemný plyn. Hluk a popolček, 
ktorý znečisťoval bezprostredné 
okolie domácností obyvateľov 
sídliska Juh, sú teda už minulos-
ťou. (E. S.)

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ 
V ZÁKLADNEJ 
ŠKOLE
 Pozývame všetky deti a ro-
dičov na Deň otvorených dverí, 
ktorý sa uskutoční v Základnej 
škole, Na dolinách v sobotu 7. 
3. 2020 od 9.00 do 12.00 hod. 
Môžete sa tešiť na ukážku vy-
učovacej hodiny, prehliadku 
školských učební, zaujímavý 
program, občerstvenie, ská-
kaciu atrakciu pre deti a veľa 
iného. 

Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte

Odpovedzte a vyhrajte dve vstupenky na divadelné predstavenie 
Mestského divadla Trenčín „Svetový Slovák Štefánik“. Uskutoční sa 
v piatok 14. februára 2020 o 18.30 hod. vo Hviezde.

Za čo udelila Francúzska astronomická spoločnosť Janssenovu cenu 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi? 
Odpovede posielajte na info@trencin.sk do 9. februára 2020.
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 � STRUČNE

Čaro Vianoc pod hradom 
2019 prinieslo viacero 

noviniek – vratné poháre, 
triedenie odpadu, nové druhy 
jedál, ale aj 717 účinkujúcich, 
70 stánkov, v ktorých sa vy-
striedalo 120 trhovníkov, 45 
koncertov, 6 divadiel a animá-
cií, 5 tanečných a vizuálnych 
predstavení. Do prieskumu, 
ktorý zisťoval, ako sa páčili 
návštevníkom, sa zapojilo 245 
respondentov. Jeho výsledky 
nájdete na visit.trencin.sk.

Záujem ľudí o voľby zo za-
hraničia stúpol. Do 10. 

januára požiadalo o voľbu poš-
tou 808 obyvateľov s trvalým 
bydliskom v Trenčíne. V roku 
2012 bolo evidovaných 110 
žiadostí, vo voľbách 2016 hla-
sovalo zo zahraničia 304 Tren-
čanov. Záujem voliť poštou 
zo zahraničia je pred voľbami 
do NR SR 2020 oproti roku 
2016 viac ako 2,6-násobne 
vyšší. 

Trenčín bol 15. januára 
svedkom osláv 75. výročia 

Jaslovskej bitky a Dňa rake-
tového vojska a delostrelec-
tva. Na Mierovom námestí sa 
uskutočnil slávnostný nástup 
s ukážkou bojovej techniky, 
zneli delostrelecké salvy.

Najbližší Deň otvorených 
dverí u primátora mes-

ta, Richarda Rybníčka, bude 
v pondelok 24. február 2020 
od 14.00 do 18.00 hodiny.

Kam pôjdu mestské peniaze v roku 2020?
V tohtoročnom rozpočte mesto počíta s revitalizáciou 
verejných priestranstiev, s obnovou detských ihrísk, re-
konštrukciou chodníkov, ciest, autobusových zastávok, 
s výstavbou parkovacích miest, s novými cyklotrasami 
i s investíciami do škôl a kultúrnych stredísk. 

 � Najväčšou investičnou ak-
ciou, financovanou výlučne 
z mestských peňazí, bude rekon-
štrukcia námestia pred Rozkve-
tom. V rozpočte na ňu poslanci 
vyčlenili 520 tisíc eur. 

 � Celková obnova čaká v tomto 
roku i vnútroblok na Východnej 
ulici. Rozpočet počíta i s obnovou 
vnútrobloku na Sihoti, medzi uli-
cami Šoltésovej, Považská a Ga-
garinova a tiež Parku Úspech. 
V oboch prípadoch mesto čaká 
na správu z 1. kontroly pred vy-
hlásením verejného obstarávania.

 � To, na čo Trenčania pomerne 
dlho čakajú – revitalizácia átria 
pod Mestskou vežou, sa stane 
v tomto roku skutočnosťou. Fi-
nancovaná bude z eurofondov 
so spoluúčasťou mesta. 

 � Plynulejšej doprave cez cen-
trum mesta by mala pomôcť re-
konštrukcia semaforov v križo-
vatkách pri hoteli Elizabeth a pri 
stanici.

 � V rozpočte sú vyčlenené pe-
niaze na obnovu ciest na uliciach 
Pod Komárky a Pod Brezinou. 
V tomto roku bude prepojená 
Opatovská ulica s Armádnou 
a vybuduje sa i chodník z Par-
tizánskej ulice na Saratov-
skú. Mestské peniaze pôjdu aj 

na obnovu schodísk, ciest a chod-
níkov na Juhu. Nové parkovacie 
miesta pribudnú na uliciach M. 
Turkovej, Dlhé Hony a vo vnút-
robloku Inovecká 28  – 38. 

 � Najväčšou investíciou v ob-
lasti vzdelávania bude dobudo-
vanie učební v ZŠ, Dlhé Hony. 

Modernizácia priestorov sa do-
tkne škôl na uliciach Kubran-
ská, Na dolinách a Bezručova. 
Športový areál ZŠ, Hodžova do-
stane nový umelý trávnik. Mesto 
bude pokračovať aj v obnove det-
ských ihrísk, konkrétne na Kvet-
nej a Obchodnej ulici i s renová-
ciou povrchov ihrísk na uliciach 
Šmidkeho a Západná. Ihrisko 

Slameňák na Juhu bude mať 
nové herné prvky. 

 � Mesto sa uchádza o europe-
niaze na rekonštrukciu Hviezdy. 
Ak bude úspešné, práce by mali 
začať ešte v tomto roku.

 � Všetky trenčianske projek-
ty týkajúce sa rozvoja cyklodo-
pravy boli úspešné, a tak mesto 
na ne získa financie z EÚ. Na ich 
realizácii sa bude zo svojho roz-
počtu podieľať 5 % z celkovej 
sumy. V tomto roku sa počíta 
s novými cyklotrasami na Zla-
tovskej ulici a na Kasárenskej, 
kde pribudne i nový chodník. Ak 
všetky procesy pôjdu bez zdrža-
ní, mohlo by sa začať i s realizá-
ciou cyklotrás na uliciach Ľ.Stár-
ka (k priemyselnému parku), 
Piešťanská, Na kamenci (od Vi-
nohradov po Kasárenskú).

 � V tomto roku je naplánova-
ná rekonštrukcia autobusových 
zastávok na Inoveckej ulici, 
na Dlhých Honoch a pri Gym-
náziu Ľ. Štúra. K obnove za-
stávky a chodníka dôjde aj pred 

nemocnicou.
 � Rekonštrukcia čaká i Kultúr-

ne stredisko Zlatovce a vynove-
né budú i sociálne zariadenia 
v KS Istebník. Mestský rozpočet 
počíta i s vybudovaním výťahu 
v Centre sociálnych služieb mes-
ta Trenčín na Piaristickej ulici. 

 � Popri investičných akciách, 
ktoré sa v tomto roku budú rea-
lizovať, sa myslí i na ďalšie roky, 
a preto sú v rozpočte vyčlene-
né peniaze na viaceré projek-
tové dokumentácie. Napríklad 
na chodník na Istebníckej uli-
ci, na nové parkovacie miesta 
na uliciach Veľkomoravská, Ba-
vlnárska, Na Kamenci, na revi-
talizáciu pešej zóny Hviezdosla-
vova, na chodníky na Brezine, 
na mobiliár v Čerešňovom sade, 
na cyklotrasu Trenčín – Sobla-
hov, na ihrisko Považská alebo 
aj na dopravné ihrisko. (E. S.)

Námestie pred Rozkvetom

Kino Hviezda

Átrium
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Ako predĺžiť platnosť parkovacej karty
Platnosť parkovacej karty predĺžite jednoducho a poho-
dlne cez internet. Aj v predstihu. 

 Parkovaciu kartu si môžete 
predĺžiť už pred vypršaním jej 
platnosti. Vyhnete sa tak časo-
vému stresu v marci, kedy sa dá 
očakávať predlžovanie takmer 
dvetisíc kariet. Nemusíte mať 
obavu, že prídete o časť zaplate-
ného parkovného. Nová karta, 
aj vopred uhradená, začne pla-
tiť až po vypršaní platnosti pred-
chádzajúcej karty. Napríklad, ak 
1. 3. 2020 uhradíte kartu, ktorej 
končí platnosť 14. 3. 2020, nová 
začne platiť až od 15. 3. 2020. 

 � PREDLŽOVANIE KARTY 
ELEKTRONICKY

 Na predlžovanie i ďalšie úko-
ny spojené s parkovacou kartou 
ako napríklad trvalá či dočasná 
zmena EČV, zrušenie karty alebo 
nová karta, odporúčame použí-
vať elektronický systém na sprá-
vu parkovacích kariet. Cez uží-
vateľské elektronické konto si 
môžete spravovať kartu jedno-
ducho a pohodlne, z domu či 
kancelárie, bez návštevy úradu. 

 � AKO SI ZALOŽIŤ KONTO

 Ak máte záujem o elektro-
nickú komunikáciu, ale v žia-
dosti o parkovaciu kartu ste 
neuviedli e-mailovú adresu, na-
vštívte klientske centrum a e-
-mail nahláste. Ak ste e-mailovú 
adresu uviedli, ale správu s od-
kazom do elektronického konta 
v doručenej pošte nemáte, kon-
taktujte nás na 0902 911 220 
alebo parkovanie@trencin.sk. 
Zašleme vám e-mail s aktivač-
ným odkazom. Na webstránke 
karty.parkovanietrencin.sk sa 
potom prihlásite do svojho kon-
ta. Prihlasovacie meno je vaša e-
-mailová adresa, heslo bolo za-
slané na váš e-mail. 

 � ČO AK UŽ MÁM KONTO 
AKTIVOVANÉ

 � Prihláste sa do svojho elek-
tronického konta. Ak ste si heslo 
zmenili, zabudli, nenašli, na po-
žiadanie vám zašleme overova-
cí e-mail a po overení vám príde 
na e-mail nové heslo. 

 � Vyberte a vyplňte potrebný 
typ žiadosti, priložte sken/foto 
povinných príloh. Pri predlžo-
vaní karty elektronicky sa vyža-
duje zelená karta. Skontrolujte 
si, prosím, či údaje na foto nie sú 
rozmazané a nečitateľné. 

 � Po odoslaní žiadosti (overte 
si v Zozname žiadostí, či bola 
skutočne odoslaná) nasleduje jej 
spracovanie úradom, spravidla 
do troch pracovných dní. 

 � Ak je všetko v poriadku, do-
stanete e-mail s údajmi k úhra-
de (variabilný symbol a číslo 
účtu mesta Trenčín), resp. in-
formáciami o schválení žiadosti. 
Dočasnú zmenu EČV neschva-
ľuje obsluha, platí odoslaním 
žiadosti.

 � Karta je aktivovaná až pri-
písaním platby na účet mesta 
Trenčín, nie dátumom úhrady 
alebo odoslania žiadosti. Keď-
že bankové prevody trvajú dva 
aj tri pracovné dni je potrebné 
úhradu zrealizovať v časovom 
predstihu. 

 � Pre urýchlenie platby od-
porúčame využiť platobnú 
bránu Card pay. Vo svojom 
elektronickom konte otvoríte no-
vovytvorenú kartu (so statusom 

Nezaplatená) a v Detaile tejto 
karty kliknete na tlačidlo Za-
platiť. Karta je aktívna hneď 
po úhrade. 

 � Informáciu o platnosti karty 
a úhrade dostanete na e-mail.  

 Predĺžiť, ako aj vybaviť ďalšie 
záležitosti týkajúce sa parkova-
cej karty môžete aj v Klientskom 
centre MsÚ. Na predĺženie kar-
ty (pokiaľ nedošlo k žiadnym 
zmenám vozidla či osoby držite-
ľa karty) vám postačí platná ze-
lená karta alebo malý technický 
preukaz (iba na overenie) a pre-
ukaz totožnosti. Žiadosť vytlačí 
obsluha. 
 Ak vybavujete predĺženie 
v zastúpení za držiteľa karty, je 
potrebné priniesť od neho spl-
nomocnenie (bez úradného 
overenia). Je vhodné prísť skôr 
a nenechávať si vybavenie na po-
slednú chvíľu.   (Ľ. S.)

AKO BUDE VYZERAŤ REVITALIZÁCIA 
HVIEZDOSLAVOVEJ ULICE?

 Príďte do vestibulu Centra 
rozvoja mesta na Farskej ulici 
10, zoznámte sa s autormi ví-
ťazného návrhu architektonic-
kej súťaže na revitalizáciu pešej 
zóny na uliciach Hviezdosla-
vova, Jaselská, Vajanského 

a Sládkovičova, vyberte sa spo-
lu s nimi na prechádzku Urban 
Walk priamo na miesta, ktoré 
čaká veľká zmena. 
 Otvorenie výstavy všetkých 
súťažných návrhov s osob-
nou účasťou víťazov z Ateliéru 

ART sa uskutoční vo štvrtok 
13. februára 2020 o 17.00 ho-
dine. Bude aj priestor na dis-
kusiu. Výstava zostane v Cen-
tre rozvoja mesta približne dva 
mesiace.

ZMENA 
PREVÁDZKOVÝCH 
HODÍN 
NA PARKOVISKU
 Od 27. januára 2020 je 
prevádzková doba parkoviska 
Rozmarínová pri evanjelickom 
kostole denne od 8.30 do 19.00 
h. V ostatnom čase je parkova-
nie bezplatné. Cenník sa neme-
ní, za každú začatú hodinu je 
parkovné 1 euro. Výjazd do 15 
minút od vjazdu na parkovisko 
je bez úhrady. Rozhodla o tom 
Trenčianska parkovacia spo-
ločnosť  (RED)

Predaj kariet pre nové 
pásmo Juh a Sihoť 3, 
4 sa začne 16. marca 
2020. Do 15. marca 

budú predlžované už 
existujúce karty.

Pozvanie na vernisáž
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Na dotácie ideme v Trenčíne po novom, jednoduchšie
Kým doteraz musel žiadateľ o dotáciu z grantového 
programu mesta doručiť na úrad množstvo popísaného 
papiera, dnes v pohodlí svojho domova alebo kancelárie 
vyplní a odošle jednoduché tlačivo, ktoré nájde na web-
stránke trencin.egrant.sk.

 � AKO TO UROBIŤ?

 Prvým krokom je registrácia 
s uvedením vašej e-mailovej adre-
sy. Na ňu vám príde správa s od-
kazom, na ktorý treba kliknúť, 
a tak si aktivovať váš účet. Potom 
sa už na stránke trencin.egrant.sk 
môžete prihlásiť a vyplniť žiadosť 
o dotáciu v oblasti, ktorú si vy-
beriete. Každá žiadosť musí mať 
svoj osobitný účet, to znamená, 
že pre každú novú žiadosť musí 
byť vytvorená nová registrácia 
s novým užívateľským menom.

 � GRANTOVÉ KOLO 
JE VYHLÁSENÉ

 Mesto Trenčín plánuje 
v roku 2020 podporiť aktivi-
ty v oblasti kultúry a záujmovej 
činnosti, v oblasti práce s mlá-
dežou, v oblasti sociálnych vecí, 
v oblasti športu a telesnej kul-
túry, aktivity v oblasti školstva, 
výchovy a vzdelávania a tiež 
v oblasti životného prostredia. 
Celkovo rozdelí v grantovom 
kole pre tento rok 225 200 eur. 
Výzvu na podávanie žiadostí 

o dotácie vo všetkých šiestich 
oblastiach vyhlásil primátor 
mesta Richard Rybníček 27. ja-
nuára 2020. Uzávierka podáva-
nia žiadostí je pre všetky oblasti 
29. február 2020 do 23.59 hod.

 � KTO MÔŽE ŽIADAŤ?

 Mesto môže poskytnúť do-
táciu právnickým osobám, kto-
rých zriaďovateľom nie je mesto 
a fyzickým osobám – podnika-
teľom, ktorí majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území mesta, 
pôsobia alebo vykonávajú čin-
nosť na území mesta, poskytujú 
služby obyvateľom mesta. Pod-
mienkou je, že ku dňu podania 
žiadosti o poskytnutie dotácie 
nemá žiadateľ voči mestu alebo 
voči právnickým osobám zalo-
ženým alebo zriadeným mestom 
záväzky po lehote splatnosti. 

 � ŽIADOSŤ I HODNOTENIE 
LEN ELEKTRONICKY

 Dotácie môžu byť poskyt-
nuté oprávneným subjektom 

len na základe riadne vyplne-
nej žiadosti, ktorú treba vyplniť 
a odoslať výlučne elektronicky 
na webstránke trencin.egrant.
sk. Prostredníctvom tohto por-
tálu bude prebiehať aj hodnote-
nie žiadostí členmi jednotlivých 
komisií.
Kritériá poskytovania dotácií 
pre jednotlivé oblasti podrob-
ne upravuje 
VZN o dotá-
ciách a náj-
dete ich 
v jeho prílo-
hách č. 1 až 
č. 6. 

 � KONZULTÁCIE 

 Každá zo šiestich oblastí má 
svojho zodpovedného pracov-
níka. Ich mená a kontakty vám 
ponúkne úvodná stránka tren-
cin.egrant.sk. V prípade tech-
nických problémov kontaktujte 
0949 428 239.

 (RED)

Zrevitalizujeme ďalší vnútroblok 
Mesto získa nenávratný finančný príspevok takmer 191 
tisíc eur na regeneráciu vnútrobloku na sídlisku Sihoť, 
pri škôlke Slimáčik. 

 K o m p l e x -
ná revitalizácia 
sídliskovej ze-
lene sa dotkne 
p o l o u z a v r e t é -
ho vnútrobloku 
medzi ulicami 
Márie Turkovej 
a Hodžovou. 
Na ploche s roz-
lohou 2 036 m² 
pribudnú lavič-
ky, smetné ná-
doby, detské hracie zariadenia, 
drobná architektúra, bezbarié-
rové prístupy, obnovia sa chod-
níky, spevnené plochy i osvet-
lenie. Zvýši sa podiel zelene, 
vrátane drevín, živých kríko-
vých plotov, kvetov a trávnatých 
plôch.
 V tomto priestore sa počíta 
s integráciou prvkov zelenej a si-
vej infraštruktúry pre trvalo udr-
žateľné hospodárenie so zrážko-
vými vodami.
Celý proces vedúci k realizácii 
projektu, vrátane všetkých kon-
trol a verejného obstarávania, sa 
začne v najbližšom čase.
 Trenčín tak pokračuje 

vo svojich úspechoch pri žia-
dostiach o peniaze z Európskej 
únie. Potvrdilo to i aktuálne roz-
hodnutie Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR 
ako riadiaceho orgánu pre In-
tegrovaný regionálny operačný 
program. 
 Predpokladaná investícia 
projektu „Zlepšenie enviromen-
tálnych aspektov v meste Tren-
čín – vybudovanie prvkov zelenej 
infraštruktúry pri regenerácii 
vnútrobloku Sihoť, Turkovej ul.“ 
je necelých  201 tisíc eur, 5 per-
cent z tejto sumy pôjde z mest-
ského rozpočtu, zvyšok z euro-
fondov. (E. S.)

VZN 7/2012

Krízová intervencia mesta Trenčín 
Nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum a terénna 
sociálna práca patria k základnej sieti sociálnych služieb 
krízovej intervencie mesta Trenčín. Podstatou pomoci 
ľuďom v sociálnej kríze, je motivovať ich k zmene vo svo-
jom živote. Stále sú však v uliciach mesta i takí, ktorí 
pomoc odmietajú. 

 Nízkoprahové denné cen-
trum na Nešporovej ulici je otvo-
rené počas pracovných dní od 9. 
do 15. h, resp. 16. h a v piatok 
do 14. h. Poradenstvo v centre 
pomáha klientom riešiť hľada-
nie práce, získanie sociálnych 
dávok a dôchodkov, vybavova-
nie dokladov, riešenie osobné-
ho bankrotu, zbavenie sa dlhov, 
sprostredkovanie zdravotnej 
starostlivosti, kontaktovanie sa 
s rodinou, či vhodné dostupné 
bývanie. „Pomáhame klientom 
nachádzať vlastné východiská 
z nepriaznivej situácie. Snaží-
me sa ich socializovať a posilniť 
ich ľudskú dôstojnosť,“ priblíži-
la riaditeľka Sociálnych služieb 
mesta Trenčín Edita Prekopová.

 Sociálne poradenstvo v cen-
tre absolvovalo 138 ľudí v núdzi. 
Pomocou osobného bankrotu 
sa oddlžilo 31 klientov. Sociál-
ne byty a iné ubytovanie získalo 
40 klientov. V dennom centre vy-
dali asi 7 000 porcií čaju a kávy 
a 1 130 porcií polievok (mimo 
sponzorských darov). Možnosť 
oprať si svoje šatstvo využili 
klienti 3 285 krát. Od roku 2017 
navštívilo centrum 159 mužov 
a 58 žien. Denne sem príde prie-
merne 25 ľudí.
 Sociálne služby mesta Tren-
čín ďakujú všetkým darcom 
a sponzorom za pomoc, spolu-
prácu a podporu v roku 2019.

 (RED)

VSTUPENKU V KIC KÚPITE ONLINE 
 Kultúrno-informačné cen-
trum v Trenčíne pridalo k svoj-
im službám od nového roka on-
line predaj a rezerváciu lístkov 
na podujatia s výberom seda-
diel na stránke visit.trencin.sk/
podujatia. Po zaplatení cez in-
ternetbanking alebo platobnou 
kartou dostane zákazník vstu-
penku na svoju emailovú ad-
resu, môže si ju vytlačiť ale-
bo stiahnuť do mobilu. Každá 

vstupenka je chránená unikát-
nym QR kódom. Ďalšou mož-
nosťou je rezervovanie miesta 
podľa svojho výberu na inter-
nete a zaplatenie vstupenky 
v KIC. Zároveň sa centrum 
stalo predajným miestom por-
tálu Maxiticket. Minulý rok sa 
v Kultúrno-informačnom cen-
tre Trenčín predalo takmer 10 
tisíc vstupeniek.
 (KIC)
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Harmonogram vývozu nádob na bioodpad v roku 2020

Vysvetlivky:
BIO 1 celá MČ Západ (Zámostie, Záblatie...) periodicita podľa harmonogramu
BIO 2 celá MČ Sever (Opatová, Kubrá, Kubrica, Sihoť) + Noviny, Biskupice, Nozdrkovce, Belá, Pod Komárky periodicita podľa harmonogramu
BIO 3 MČ Stred (Centrum, Dolné mesto, Soblahovská a okolie...) + MČ JUH periodicita podľa harmonogramu

MAREC
1 N
2 P
3 U BIO 1
4 S BIO 2
5 Š BIO 3
6 P
7 S
8 N
9 P

10 U
11 S
12 Š
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U BIO 1
18 S BIO 2
19 Š BIO 3
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U
25 S
26 Š
27 P
28 S
29 N
30 P
31 U BIO 1

APRÍL
1 S BIO 2
2 Š BIO 3 
3 P
4 S
5 N
6 P
7 U
8 S
9 Š

10 P
11 S
12 N
13 P sviatok
14 U BIO 1
15 S BIO 2 
16 Š BIO 3 
17 P
18 S
19 N
20 P
21 U
22 S
23 Š
24 P
25 S
26 N
27 P
28 U BIO 1
29 S BIO 2 
30 Š BIO 3 

MÁJ
1 P
2 S
3 N
4 P
5 U BIO 1
6 S BIO 2 
7 Š BIO 3 
8 P
9 S

10 N
11 P
12 U BIO 1
13 S BIO 2 
14 Š BIO 3 
15 P
16 S
17 N
18 P
19 U BIO 1
20 S BIO 2 
21 Š BIO 3 
22 P
23 S
24 N
25 P
26 U BIO 1
27 S BIO 2 
28 Š BIO 3 
29 P
30 S
31 N

JÚN
1 P
2 U BIO 1
3 S BIO 2
4 Š BIO 3
5 P
6 S
7 N
8 P
9 U BIO 1

10 S BIO 2
11 Š BIO 3
12 P
13 S
14 N
15 P
16 U
17 S
18 Š
19 P
20 S
21 N
22 P
23 U BIO 1
24 S BIO 2
25 Š BIO 3
26 P
27 S
28 N
29 P
30 U

JÚL
1 S
2 Š
3 P
4 S
5 N
6 P
7 U BIO 1
8 S BIO 2 
9 Š BIO 3 

10 P
11 S
12 N
13 P
14 U
15 S
16 Š
17 P
18 S
19 N
20 P
21 U BIO 1
22 S BIO 2 
23 Š BIO 3 
24 P
25 S
26 N
27 P
28 U
29 S
30 Š
31 P

AUGUST
1 S
2 N
3 P
4 U BIO 1
5 S BIO 2 
6 Š BIO 3 
7 P
8 S
9 N

10 P
11 U
12 S
13 Š
14 P
15 S
16 N
17 P
18 U BIO 1
19 S BIO 2 
20 Š BIO 3 
21 P
22 S
23 N
24 P
25 U
26 S
27 Š
28 P
29 S
30 N
31 P

SEPT.
1 U BIO 1
2 S BIO 2 
3 Š BIO 3 
4 P
5 S
6 N
7 P
8 U
9 S

10 Š
11 P
12 S
13 N
14 P
15 U BIO 1
16 S BIO 2 
17 Š BIO 3 
18 P
19 S
20 N
21 P
22 U BIO 1
23 S BIO 2 
24 Š BIO 3 
25 P
26 S
27 N
28 P
29 U BIO 1
30 S BIO 2 

OKT.
1 Š BIO 3
2 P
3 S
4 N
5 P
6 U BIO 1
7 S BIO 2 
8 Š BIO 3 
9 P

10 S
11 N
12 P
13 U BIO 1
14 S BIO 2 
15 Š BIO 3 
16 P
17 S
18 N
19 P
20 U BIO 1
21 S BIO 2 
22 Š BIO 3 
23 P
24 S
25 N
26 P
27 U BIO 1
28 S BIO 2 
29 Š BIO 3 
30 P
31 S

NOVEMBER
1 N
2 P
3 U
4 S
5 Š
6 P
7 S
8 N
9 P

10 U BIO 1
11 S BIO 2 
12 Š BIO 3 
13 P
14 S
15 N
16 P
17 U
18 S
19 Š
20 P
21 S
22 N
23 P
24 U BIO 1
25 S BIO 2 
26 Š BIO 3 
27 P
28 S
29 N
30 P

V mesiacoch január, február 
a december sa bioodpad 
nevyváža.

Hlasujme za 
trenčianskych 
žiakov
 Trojmesačný projekt žia-
kov základných škôl „Sepa-
rovanie v školách“, o ktorom 
sme písali v minulom vydaní 
novín pod názvom Diskutovali 
s úradníkmi, sa dostal do finá-
le celoslovenskej súťaže „Res 
Publica sa nás týka” ako jeden 
z 12 finalistov. Verejnosť môže 
hlasovať za projekty do 29. feb-
ruára 2020. Ocenenia výher-
com budú odovzdané na sláv-
nostnej konferencii 19. marca 
2020 v Bratislave. Súťaž orga-
nizuje Rada mládeže Sloven-
ska. Svoj hlas môžete pridať 
trenčianskemu projektu na-
respublica.mladez.sk do 29. 
februára 2020.
 (RED)

POĎAKOVANIE
 Občianske združenie 
Pre Prírodu v Trenčíne ďakuje 
mestu Trenčín za poskytnutie 
dotácie v oblasti životného pro-
stredia na projekt Zelená Míľa 
2019.
 Jeho cieľom bolo dobudo-
vanie prírodného areálu pre ve-
rejnosť – Vŕbového arboréta 
v Prírodnom parku pri Váhu 
v Trenčíne – Orechovom. Ďa-
kujeme aj všetkým dobrovoľní-
kom a sponzorom, bez ktorých 
by sme revitalizáciu náročné-
ho terénu s rozlohou približne 
5 tisíc m² nezvládli. Za 2 roky 
sa nám v tejto lokalite medzi 2 
mostami a 2 vodnými tokmi po-
darilo vysadiť množstvo stro-
mov, kríkov a niekoľko desiatok 
vŕb rôznych druhov. Vybudovali 
sme takmer 200 m dlhý bezba-
riérový drevený chodník pre pe-
ších aj cyklistov a osvetlili ho 2 
solárnymi lampami. Vytvorili 

sme štrkovú záhradu s hmyzí-
mi hotelmi a s tabuľkami vtá-
kov žijúcich v tomto území a od-
dychovú zónu na meditáciu 
či modlitbu pri kríži na brehu 
Orechovského potoka. Pre deti 
sme vybudovali 14 m dlhý Vŕbo-
vý tunel – živú stavbu ako prí-
rodnú atrakciu a lezeckú vežu 
s 3 šmykľavkami. V areáli sme 
osadili niekoľko lavičiek, infor-
mačný panel aj odpadkové ná-
doby. Lokalita na pravom brehu 

Váhu s nádhernými výhľadmi 
na Trenčiansky hrad sa tak sta-
la oddychovým miestom pre ob-
čanov priamo v lone prírody. 
Veríme, že po vybudovaní láv-
ky cez Orechovský potok, keď 
sa toto územie ešte lepšie sprí-
stupní, stane sa „enviroučeb-
ňou“ pre doplnkové vzdelávanie 
v školách v Trenčíne.
  INGRID SOUHRADOVÁ, 
 ČLENKA O.Z. PRE PRÍRODU,  
 FOTO: P. S.
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Spaľovať odpad je zakázané
 Aktuálne informácie 
na stránke Slovenského hydro-
meteorologického ústavu www.
shmu.sk upozorňujú na zhorše-
nú kvalitu ovzdušia. Útvar sta-
vebný a životného prostredia 
MsÚ v Trenčíne opäť apeluje 
na dodržiavanie zásad správ-
neho kúrenia v zimnom obdo-
bí. Pri nesprávnom spôsobe 
kúrenia sa do ovzdušia dostá-
vajú látky, ktoré poškodzujú 
ľudské zdravie. Prachové čas-
tice mikrorozmerov prenika-
jú do pľúcnych alveol a sú prí-
činou mnohých respiračných 
a kardiovaskulárnych ochorení. 
Tieto častice sú nosičmi iných 
škodlivých látok, ako je napr. 

benzo(a)pyrén, ktorý spôso-
buje rakovinu pľúc, poškodzu-
je pečeň, obličky a genetickú 
informáciu buniek. V zariade-
niach na spaľovanie dreva sa 
môže spaľovať len čisté prírod-
né drevo s vlhkosťou pod 20 % 
(sušené cca 2 roky) Zásady 
správneho kúrenia nájdete 
na www.trencin.sk, Praktic-
ké informá-
cie o kúrení 
v domácnos-
tiach na vy-
k u r o v a n i e .
enviropor-
tal.sk.

  (RED)

VYHODNOTENIE JESENNÉHO 
UPRATOVANIA 2019 
 Počas ôsmich sobôt od 21. 
septembra do 16. novembra 
2019 bolo z 85 stanovíšť v meste 
vyvezených 136 veľkoobjemo-
vých kontajnerov s objemným 
odpadom a 115 kontajnerov 
s biologicky rozložiteľným od-
padom. Pri upratovaní sa zo-
zbieralo celkovo 374,958 ton 
odpadu. Z toho najväčšiu časť 
(201,92 t) tvoril objemný od-
pad. Biologicky rozložiteľného 
odpadu bolo 156,46 t a ostatný 
odpad, ako napríklad obaly ob-
sahujúce nebezpečné látky či vy-
radené elektrické a elektronické 
zariadenia, vážil spolu 16,578 t. 
Biologicky rozložiteľný odpad 
bol zhodnotený v kompostárni 

v Trenčí-
ne. Objem-
ný odpad 
bol uložený 
na skládke 
„ L u š t e k “ 
Dubnica nad Váhom, nebez-
pečné odpady boli dočasne ulo-
žené v Zbernom dvore na Zlato-
vskej ulici, odkiaľ boli odvezené 
na zhodnotenie a zneškodne-
nie. Toto upratovanie stálo 
mesto Trenčín bez mála 30 ti-
síc eur. Podrobnejšie o Jesen-
nom upratovaní 2019 čítajte 
na www.trencin.sk, kde nájdete 
aj porovnanie s predchádzajúci-
mi rokmi.
  (E. M.)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Sloven-
skej republiky sa voľby do NR SR uskutočnia v sobotu 29. 
februára 2020. Volebné miestnosti sa pre voličov v mes-
te Trenčín otvoria o 7.00 hodine a zostanú otvorené 
do 22.00 hodiny.

 Právo voliť do NR SR má ob-
čan Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 18 rokov veku.

 � HLASOVANIE 
VO VOLEBNEJ 
MIESTNOSTI

Volič hlasuje v poradí, v akom 
do volebnej miestnosti vošiel. 
Každý hlasuje osobne, zastúpe-
nie inou osobou nie je prípustné. 
Preukázanie totožnosti voliča 
občianskym preukazom je pod-
mienkou vydania hlasovacích 
lístkov. Ak volič nepreukáže svo-
ju totožnosť občianskym preu-
kazom do skončenia hlasovania, 
nebude môcť voliť. 
 Po preukázaní totožnosti vo-
liča a po zakrúžkovaní jeho pora-
dového čísla v zozname voličov, 
vydá mu okrsková volebná ko-
misia hlasovacie lístky a prázd-
nu obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky mesta. Prevza-
tie hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

 � ZAKRÚŽKOVAŤ MOŽNO 
NAJVIAC ŠTYROCH 

 Každý volič sa musí pred 
hlasovaním odobrať do oso-
bitného priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov. 
Voličovi, ktorý do neho nevstúpi, 

okrsková volebná komisia hla-
sovanie neumožní. V osobitnom 
priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov volič vloží 1 
hlasovací lístok bez ďalšej úpra-
vy do obálky alebo na vybranom 
hlasovacom lístku, ktorý vkladá 
do obálky, môže vyznačiť odo-
vzdanie prednostného hlasu za-
krúžkovaním poradového čísla 
najviac u 4 kandidátov. Po opus-
tení priestoru na úpravu hlaso-
vacích lístkov volič vloží obálku 
pred okrskovou volebnou komi-
siou do volebnej schránky. 
 Volič, ktorý nemôže 
sám upraviť hlasovací lístok 
pre zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo pí-
sať a oznámi pred hlasovaním 
túto skutočnosť okrskovej vo-
lebnej komisii, má právo vziať 
so sebou do priestoru určené-
ho na úpravu hlasovacích líst-
kov inú spôsobilú osobu (nie 
však člena okrskovej volebnej 
komisie), aby podľa jeho poky-
nov a zákona upravila hlasovací 
lístok a vložila do obálky.

 � HLASOVANIE MIMO 
VOLEBNEJ MIESTNOSTI

 Ak sa nemôžete dostaviť 
do volebnej miestnosti zo závaž-
ných, najmä zdravotných dôvo-
dov, máte právo požiadať mesto 
a v deň konania volieb okrskovú 
volebnú komisiu o vykonanie 

hlasovania do prenosnej voleb-
nej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku, 
pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.
 Požiadavku o voľbu do pre-
nosnej volebnej schránky mô-
žete nahlásiť do piatka 28. feb-
ruára 2020 na Mestskom úrade 
v Trenčíne v úradných hodinách, 
č. t. 032/6504 244 alebo po-
čas volieb, v sobotu 29. febru-
ára 2020 na Mestskom úrade 
v Trenčíne, č. t. 032/6504 309 
alebo v príslušnej okrskovej vo-
lebnej komisii.
 Okrsková volebná komisia 
vyšle k voličovi dvoch svojich 
členov s prenosnou volebnou 
schránkou, hlasovacími lístka-
mi, obálkou a so zoznamom tých 
voličov, ktorí požiadali o hlaso-
vanie mimo volebnej miestnos-
ti. Vyslaní členovia okrskovej 
volebnej komisie zabezpečia, 
aby bola zachovaná tajnosť hla-
sovania a aby ten, kto hlasoval, 
podpísal prevzatie hlasovacích 
lístkov a obálky (v zozname voli-
čov, ktorí požiadali o hlasovanie 
mimo volebnej miestnosti).

 � AKO VYBAVIŤ 
HLASOVACÍ PREUKAZ 

 Voličovi, ktorý nebude môcť 
voliť vo volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je zapísa-
ný, vydá mesto na jeho žiadosť 
hlasovací preukaz. Zo zoznamu 
voličov ho vyčiarkne s poznám-
kou o vydaní preukazu, ktorý ho 
oprávňuje na zápis do zoznamu 

voličov v ktoromkoľvek voleb-
nom okrsku. 
 Volič môže požiadať o vy-
danie hlasovacieho preuka-
zu osobne, najneskôr posled-
ný pracovný deň pred voľbami, 
28. februára 2020 do 14.00 h. 
Mesto mu vydá hlasovací preu-
kaz bezodkladne.
 Žiadosť o vydanie hlasova-
cieho preukazu listom musí byť 
doručená mestu najneskôr 15 
pracovných dní pred voľbami, t. 
j. najneskôr 10. februára 2020.
 Elektronicky (e-mailom) 
možno požiadať o vydanie pre-
ukazu na adrese evidencia.kc@
trencin.sk najneskôr 15 pracov-
ných dní pred voľbami, t. j. naj-
neskôr 10. februára 2020. 
 Požiadať o vydanie hlaso-
vacieho preukazu prostredníc-
tvom osoby splnomocnenej žia-
dateľom je možné najneskôr 
v posledný deň pred voľbami 
v piatok 28. februára 2020.
 Všetky žiadosti o vydanie 
hlasovacieho preukazu musia 
obsahovať zákonom predpísané 
náležitosti. Volič, ktorému bol 
vydaný hlasovací preukaz, môže 
voliť aj vo volebnej miestnosti 
príslušnej podľa miesta jeho tr-
valého pobytu, avšak len s hla-
sovacím preukazom. Hlasovací 
preukaz je platný len s občian-
skym preukazom.
 O zmenách vo volebných 
okrskoch čítajte na stranách 8 
a 9. 
 PRIPRAVENÉ V SPOLUPRÁCI
  S IVETOU PLEŠOVOU, 
 ÚTVAR PRÁVNY MSÚ TRENČÍN

Vyhodnotenie

Zásady kúrenia

mailto:evidencia.kc@trencin.sk
mailto:evidencia.kc@trencin.sk
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Okrsok Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

1.
Posádkový klub OS SR (ODA)
Hviezdoslavova 205/16

Nám. sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, Marka Aurélia, 
Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, Rozmarínová, Sládkovičova, Jaselská, 
Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského

2. Základná škola, FUTURUM
1. mája 169/9

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, Jesenského, 
Jilemnického, , Moyzesova, Rybárska, Piaristická, Šťastná

3. Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A

I. Olbrachta, Kúty, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. Churu, Daniela 
Krmana, Jána Lipského

4. Kultúrne stredisko
DLHÉ HONY 28. októbra 1169/7 

Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, Záhradnícka, 
Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30

5. Kultúrne stredisko Dlhé Hony
28. októbra 1169/7 

Soblahovská nepárne č. 1 – 39

6. Základná škola, Bezručova 
1228/66

Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné nám., Veterná, 
Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 5 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

7. Základná škola, Bezručova 
1228/666

Soblahovská nepárne č. 41 – 65, párne č. 2 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky, Na Zongorke 

8. Základná škola, Dlhé Hony
1155/1 

Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16

9. Základná škola, Dlhé Hony 
1155/1

28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony 

10. Základná škola, Dlhé Hony 
1155/1

Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

11. Materská škola, Stromová 
2538/3

Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, 
Riznerova, Sasinkova, J. Zemana

12. Materská škola, Stromová 
2538/

Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska nepárne č. 65 – 127, 
párne č. 100 – 162

13. Základná škola, L. Novomeského 
2692/11

Jána Halašu

14. Základná škola, L. Novomeského 
2692/11

L. Novomeského, Saratovská nepárne č. 1 – 9, párne č. 8 a 10

15. Základná škola, L. Novomeského 
2692/11

K. Šmidkeho 

16. Základná škola, L. Novomeského 
2692/11

Šafárikova

17. Základná škola, L. Novomeského 
2692/11

Bazovského, Liptovská

18. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Saratovská 2 a 4, Vansovej, Západná

19. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Gen. Svobodu, Južná, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

Všimnite si, prosím, zmeny vo volebných okrskoch
Na riadne organizačno-technické zabezpečenie Volieb 
do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 určil primá-
tor mesta Richard Rybníček 51 volebných okrskov, čo je 
o 1 okrsok viac ako v ostatných voľbách. Preto upozorňu-
jeme voličov na tieto zmeny:

 � Pôvodný okrsok č. 2 bol roz-
delený na dva, nový okrsok má č. 
3 a sídlo v budove TSK. Pôvodné 
okrsky č. 3 až 11 sú prečíslované 
na okrsky č. 4 až 12. 

 � K zmenám došlo v okrskoch 
na sídlisku JUH. Celé územie 
sídliska bolo 

 � nanovo rozdelené do 13 
okrskov. Majú čísla 13 až 25 a sú 
v troch budovách: ZŠ na Ulici 
L. Novomeského, KS JUH a ZŠ 

na Východnej. Je to o jeden okrs-
ok menej ako v minulosti, na-
koľko v Zariadení pre seniorov 
na Lavičkovej ulici v týchto voľ-
bách volebná miestnosť nebu-
de. „Žiadali sme zmenu voleb-
nej miestnosti mimo zariadenia 
pre seniorov,“ hovorí riaditeľka 
Sociálnych služieb mesta Tren-
čín, m. r. o. Edita Prekopová. 
„Pretože sa zmenil rozsah soci-
álnych služieb, poskytovaných 

v zariadení pre seniorov, celoden-
né blokovanie jedálne a priebež-
ný pohyb cudzích osôb v zariade-
ní narúšal denný harmonogram 
našich klientov, nehovoriac o bez-
pečnosti ich majetku. Pre imobil-
ných klientov z nášho zariadenia 
požiadame o prenosnú urnu.“ 

 � V okrsku č. 45 došlo k pre-
miestneniu volebnej miestnosti 
z MŠ na Medňanského do Kul-
túrneho strediska na tej istej 
ulici. 

 � Okrsok č. 49 bol rozdele-
ný na dve časti. Do pôvodného 
okrsku 49 v KS Zlatovce boli 
doplnené ulice Slivková, Šafrá-
nová a Hroznová (doposiaľ boli 

v okrsku 45 v MŠ, Medňanské-
ho) a novovytvorená ulica Tra-
mínová. Nový okrsok č. 50 má 
sídlo v ZŠ, Na dolinách. Doň je 
presunutá časť ulíc z pôvodného 
okrsku 49 (Malozáblatská, Han-
zlíkovská, Jarná, J. Psotného, 
Na dolinách, Poľovnícka, Sever-
ná, Detská, K mlyniskám) a uli-
ca Kňažské, ktorá bola doteraz 
v okrsku KS Záblatie. Do okrs-
ku č. 51 v KS Záblatie je dopl-
nená novovytvorená ulica Pavla 
Ondráška.

Vymedzenie území volebných 
okrskov a volebných miestnos-
tí je nasledovné:
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20. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Mateja Bela nepárne č. 1 – 35

21. Kultúrne stredisko JUH
Kyjevská 3183

Kyjevská, Mateja Bela všetky párne čísla 

22. Základná škola, Východná 2435/9 Halalovka č. 1 – 20

23. Základná škola, Východná 2435/9 Halalovka č. 21 – 40 

24. Základná škola, Východná 2435/9 Halalovka č. 41 – 71

25. Základná škola, Východná 2435/9 Lavičková, Nám. Svätej Rodiny, Východná

26. Trenčianska univerzita A. DUBČEKA 
Študentská 1638/3 

Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova, Mládežnícka

27. Trenčianska univerzita A. DUBČEKA
Študentská 1638/3

Hurbanova, Gen. Goliana nepárne č. 37 – 43, párne č. 10 – 14, Jiráskova, Gen. Viesta párne č. 32 – 46

28. Materská škola,Švermova 1631/24 Gen. Viesta nepárne č. 1 – 7, párne č. 2 – 30, Kpt. Nálepku 37 a 39, Martina Rázusa, Gen. Goliana nepárne 
č. 1 – 35, párne č. 2 – 8

29. Základná škola, Hodžova 1487/37 Hodžova nepárne č. 1 – 39, párne č. 2 – 44, Holubyho nám., Vodárenská, Kpt. Nálepku nepárne č. 1 – 35, 
párne č. 2 – 8, 17. novembra 

30. Základná škola, Hodžova 1487/37 Hodžova nepárne č. 41 – 69, párne č. 46 – 94, Gagarinova, Šoltésovej

31. Denné centrum SIHOŤ Osvienčimská 
1720/3

Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32. Denné centrum SIHOŤ Osvienčimská 
1720/3

Brigádnická, Hodžova nepárne 71 – 81, Považská nepárne č. 1 – 33, párne č. 2 – 34, M. Turkovej, 
Pod Skalkou, Opatovská nepárne č. 1 – 13, párne č. 2 – 18, Pri Tepličke, Jasná, Pod čerešňami, Tichá 

33. Materská škola, Opatovská 654/39 Žilinská, Clementisova 

34. Materská škola, Opatovská 654/39 I. Krasku, Odbojárov, Armádna, Opatovská nepárne č. 15 – 53, párne č. 20 – 96

35. Materská škola, Opatovská 654/39 Pádivého, Sibírska

36. Kultúrne stredisko OPATOVÁ
Opatovská 96/220

10. apríla, Horeblatie, Mlynská, Niva, Pod driením, Potočná, Opatovská nepárne č. 55 – 267, párne č. 98 – 
240, Mníšna

37. Kultúrne stredisko KUBRÁ
Kubranská 63/94

Jána Derku, Na kameni, Jána Fabu, Pod horou, Pod lipami, Pod hájikom, Záhrady, Zelnica, Za humnami, 
Dubová, M. Hricku, Kubranská, Rovná, Volavé

38. Kultúrne stredisko KUBRÁ
Kubranská 63/94

Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 81 – 85, Súvoz, K zábraniu

39. Kultúrne stredisko KUBRICA
Kubrická 56/60 

Kubrická 

40. Stredná odborná škola 
Pod Sokolice 519/14

Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne č.. 86 – 116, K výstavisku 

41. Stredná odborná škola 
Pod Sokolice 519/14

Kukučínova, Kragujevackých hrdinov, Železničná, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 5 – 19, párne č. 10 – 
84, Sadová

42. Základná škola, Veľkomoravská 
2160/12

Veľkomoravská, Zlatovská, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, Bratislavská nepárne č. 1 – 
119, párne č. 2 – 48

43. Základná škola, Veľkomoravská 
2160/12 

Jána Hollého, Ľudovíta Stárka, Piešťanská

44. Základná škola, Veľkomoravská 
2160/12 

Duklianskych hrdinov

45. Kultúrne stredisko ISTEBNÍK 
Medňanského 360/34

Istebnícka, Jahodová, Jánošíkova, Kasárenská, Majerská, Medňanského, Matice slovenskej, Orechovská, 
Podjavorinskej, Ružová, Záhradná, Vlárska

46. Klub dôchodcov ISTEBNÍK
Medňanského 360/34

Hrádzová, Hrabovská, Chotárna, Horné Orechové, Kvetinová, Lesnícka, M. Kišša, Na záhumní, 
Radlinského, Súhrady, Široká, Žabinská

47. Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
a. s. (TVK) Kožušnícka 72/4

Jedľová, Lipová, Javorová, Prúdy, Brezová, Orgovánová, Višňová, Obchodná, Kožušnícka, Brnianska, 
Bratislavská nepárne č. 121 – 141, Vážska

48. Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
a. s. (TVK) Kožušnícka 72/4

Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49. Kultúrne stredisko ZLATOVCE
Hlavná 495/10 

Hlavná, Hroznová, Jána Prháčka, Na kamenci, Na vinohrady, Na záhrade, Okružná, Slivková, Šafránová, 
Tramínová, Vladimíra Predmerského

50. Základná škola, Na dolinách 
866/27

Detská, Hanzlíkovská, J. Psotného, Jarná, K mlyniskám Kňažské, Na dolinách, Malozáblatská, Poľovnícka, 
Severná

51. Kultúrne stredisko ZÁBLATIE
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, Bratislavská párne č. 52 – 116, 
Záblatská, Cez ohrady, Pavla Ondráška
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DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00. – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitá-
reň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, Slovenka), spolo-
čenské hry, PC, internet, hudobné kurzy: flauta, gitara, mandolína 
keramika: kurz, klub.

do 29. 2. „Aj záľuby sú dobré“ – výstava obrazov – Marta 
Luptáková

27. 2. 15.00 Skleróza multiplex – klub Trenčín 
Pravidelná činnosť
Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. UT a PIA 
10.00 – 11.00, Stolný tenis UT a ŠT 12.00 – 16.00, STR 13.00 – 
15.00, PIA 11.00 – 14.00, DIA mapa – konzultácie STR 15.00 – 17.00, 
Brušné tance STR 9.00 – 10.00, Keramika klub ŠT 10.00 – 12.00 
a 14.30 – 16.30, Kartové hry UT a ŠT 14.00 – 17.00, Spevácka sku-
pina Sihotiar PO 10.00 – 12.00, Výbor JDS 27 párny týždeň UT 
od 10.00, JDS 05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00.

Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí MsÚ 
Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch počas 
otváracích hodín centra 0901 714 266.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO
Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred

3. 2. JUDr. Martin Lauko a Maroš Čaučík – Právo 
a spravodlivosť

10. 2. Združenie kresťanských seniorov Slovenska – 25. vý-
ročie vzniku

17. 2. Ing. Darina Neverišová – Sv. Alžbeta Durínska
24. 2. Fašiangový pondelok

Iné akcie:
12. 2. Ľadové sochy – Hrebienok
25. 2. Opera Rusalka – SND Bratislava /nová budova/

Poďte s INFOm do divadla
Mestské divadlo Trenčín uvedie 14. február 2020 
vo Hviezde pôvodnú hru trenčianskej autorky Zuzany 
Mišákovej „Svetový Slovák Štefánik“. Zapojte sa do sú-
ťaže a na deň sv. Valentína si môžete dopriať skvelý 
divadelný zážitok.

 Premiéra hry v réžii Karola 
Rédliho sa konala 1. a 10. 12. 
2019 v Trenčíne. Stretla sa s mi-
moriadne pozitívnym ohlasom 
publika i odbornej kritiky. Pod-
ľa slov divadelného kritika Ka-
rola Mišovica sa tvorcovia vy-
dali na neľahkú cestu spracovať 
životopisný príbeh slovenské-
ho politika a astronóma Mila-
na Rastislava Štefánika. Nebo-
li jediným divadlom, ktoré si 
v posledných rokoch pripome-
nulo túto výnimočnú osobnosť. 
Lenže podľa kritika sa všetky 
inscenácie viac ako divadlu po-
dobali prednáškam z dejepi-
su. Trenčianska inscenácia je 
iná. „Vyhýba sa úskaliam ne-
dvižnej ilustrácie historických 
faktov. Zameriava sa výhradne 
iba na tie najdôležitejšie mo-
menty, ktoré ovplyvnili Štefá-
nikovu životnú púť. Pritom sa 
text neutápa v popolatizmoch, 

nadmernom historizovaní či po-
litických formulkách. Otvorene 
hovorí aj o jeho ľudských strán-
kach, a tak proti zaužívanej tra-
dícii predstavuje Štefánika ako 
obyčajného človeka a nie ako hr-
dinu s gloriolou. Pritom v žiad-
nom prípade Štefánika a jeho 
odkaz nedehonestuje,“ hodnotí 
počin trenčianskeho divadla K. 
Mišovic. Inscenáciu považu-
je za hodnotný príspevok k mi-
nuloročnému stému výročiu 
Štefánikovho úmrtia a tohto-
ročnému 140. výročiu jeho na-
rodenia. V predstavení účinku-
je 14 hercov, stvárňujúcich 52 
postáv, čo znamená aj 52 kos-
týmov. Hlavnej úlohy sa zhostil 
talentovaný herec Juraj Hrčka. 
Viac o predstavení sa dozviete 
na webstránke a fcb Mestského 
divadla Trenčín. Súťaž o vstu-
penky nájdete na strane 2.
 (E. M.)

Vzali vedomosti do hrsti
 Š t v r t á c i 
zo ZŠ na Bez-
ručovej, Dlhých 
Honoch, Kub-
ranskej, Novo-
meského a Veľ-
k o m o r a v s k e j 
ulici si 17. 12. 
2019 zmerali sily 
vo vedomost-
nej súťaži. Troj-
členné družstvá 
povzbudzovali 
počas 8 súťažných kôl ich spo-
lužiaci. Najlepšie sa darilo ZŠ, 
Dlhé Hony, 2. miesto obsadila 
ZŠ, Kubranská a tretie ZŠ, Bez-
ručova. Cenu poroty pre naj-
lepšie povzbudzujúcu triedu 
získala ZŠ, Bezručova. Súťaž 

„Vedomosti do hrsti“ usporiada-
lo Centrum voľného času Tren-
čín. Ďakujeme mestu Trenčín 
za poskytnutie dotácie a OZ 
Kolotoč za finančnú podporu.

 KOLEKTÍV CVČ TRENČÍN

Prijmete výzvu 
Február na sucho?
 Máte radi výzvy? Skús-
te mesiac február prežiť úpl-
ne bez alkoholu. Spravte niečo 
pre svoje zdravie a zistite, ako 
sa v dnešnej spoločnosti žije ab-
stinentovi. Vyzývateľom je OZ 
Psychiatrická klinika v Trenčí-
ne. Ak sa pridáte k výzve, môže-
te to dať verejne najavo nosením 

o d z n a k u 
F E B R U Á R 
NA SUCHO. 
Za dobrovoľ-
ný príspevok ho nájdete v KIC, 
v predajni BEZOBALiS a v ga-
lérii Vážka.
  Viac na fcb Február 
na sucho. 

Karta pre seniorov
 � PRIBUDLA NOVÁ 

PREVÁDZKA

 V zozname poskytovate-
ľov výhod pre držiteľov Karty 
pre seniorov pribudla v januá-
ri 2020 nová prevádzka:Rých-
ločistiareň PERLA – čistenie, 
pranie a žehlenie odevov, kože 
a kožušín, ovčieho rúna a pá-
perových paplónov, Gen. M. 

R. Štefánika 38, Trenčín, tel.: 
0903 542 260. Výška poskytnu-
tej zľavy: 20% na všetky služby 
rýchločistiarne.Prevádzky, kto-
ré majú záujem zapojiť sa ako 
partner programu Karta pre se-
niorov, môžu poslať správu 
na seniorkarta@trencin.sk.
 Podrobné informácie 
o programe nájdete na www.
trencin.sk/seniorkarta.
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ŠTARTUJE ZBIERKA BICYKEL 
DO KAŽDEJ RODINY
Chcete darovať starší 
alebo nepoužívaný bicykel 
rodine, ktorá si jeho kúpu 
nemôže dovoliť? Prineste 
ho od 1. do 23. februára 
2020 do nákupného centra 
Max v Trenčíne.

 Pod záštitou mesta Trenčín 
zbierku organizuje OC MAX. 
Revíziu a renováciu bicyklov 
do funkčného stavu zabezpečí 
partnerská spoločnosť LIBER-
TY TRADE, s.r.o.
 Cieľom projektu je podľa 
slov organizátora podporiť voľ-
nočasové a športové aktivity 
sociálne slabších rodín formou 
zabezpečenia zrenovovaných 
bicyklov nielen pre deti, ale aj 
dospelých. Rodiny, ktoré ne-
majú dostatok prostriedkov, tak 
získajú možnosť tráviť voľný čas 
aktívne, ale najmä spolu.
 „Rozhodli sme sa byť prí-
nosom pre našu komunitu a po-
važujeme za svoju povinnosť 
poskytnúť ľuďom z Trenčína 
okrem nákupných možností aj 
reálnu pomoc,“ hovorí Rasti-
slav Korenko, riaditeľ OC MAX 
Trenčín.
 Mesto Trenčín túto myšlien-
ku aktívne podporuje aj pomo-
cou pri výbere rodín, ktorým 
budú bicykle venované.

 „Teší nás, že spoločnosti pô-
sobiace v Trenčíne nás čoraz 
častejšie kontaktujú s projekt-
mi, ako pomôcť mestu a komu-
nitám ľudí, ktorí v ňom žijú. Ve-
ríme, že sa v Trenčíne nájde veľa 
bicyklov, ktoré občania darujú 
a nájdu si tak nových majite-
ľov,” dodáva Patrik Žák, zástup-
ca primátora mesta Trenčín.
 Bicykel, ktorý by ste chce-
li darovať, môžete priniesť 
v pracovných dňoch od 15.00 
do 20.00 hodiny, počas víken-
dov od 10.00 hod. do 20.00 ho-
diny na prízemie OC MAX.

 (RED)Národný týždeň 
manželstva 2020
 Každé manželstvo je jedi-
nečné a každá dvojica si píše 
svoj vlastný neopakovateľný 
príbeh. Ako sa začal? Čo spolu 
manželia dosiahli? Ako preko-
nali náročné obdobia? 
 Príležitosť pripomenúť si 
spoločný život a motivovať 
k vďačnosti za človeka, s kto-
rým príbeh tvoríme, ponúka 
najbližší ročník Národného týž-
dňa manželstva (NTM). S té-
mou Náš príbeh sa uskutoční 
od 10. do 16. februára 2020. 
V Trenčíne ho organizuje Cen-
trum pre rodinu (CPR) na Far-
skej ulici. „V pondelok 10. 2. 
o 18.00 pozývame do priestorov 
centra na Manželský kvíz, v kto-
rom otestujete svoje vedomosti, 
ale hlavne sa zabavíte,“ hovorí 
Marika Hatalová z CPR. 
 S obnovou manželské-
ho sľubu bude spojená sv. 
omša v Kostole Svätej Rodi-
ny na Juhu vo štvrtok 13. 2. 
o 18.30. „V piatok 14. 2. o 18.00 

počas Večera príbehov si budete 
môcť v priestoroch centra spo-
lu s moderujúcimi manželskými 
pármi pripomenúť niektoré mo-
menty vašej histórie. Na akciu 
je potrebné prihlásiť sa vopred 
cez registračný formulár na na-
šej stránke.“ 
 Na spoločné rodinné príbe-
hy budú orientované aj tvorivé 
dielne v nedeľu 16. 2. v CPR. 
„Od 15.30 do 18.00 pozýva-
me rodičov s deťmi. Skúsime 
vyrobiť jednoduché fotorámiky 
na rodinné fotografie. Prineste 
si so sebou 3 rodinné fotogra-
fie, ktoré časovo znázornia vašu 
spoločnú rodinnú históriu,“ ho-
vorí M. Hatalová.
 Súčasťou NTM je aj mož-
nosť zúčastniť sa na MANŽEL-
SKEJ HRE o skvelé ceny a mož-
nosť využiť rôzne zľavy a akcie 
pre manželov. O nich podrob-
nejšie na www.cprtrencin.sk.

 (RED)

„On je živý 2020“ opäť v Trenčíne
 V dňoch 7. – 9. februára sa 
v Mestskej športovej hale na Si-
hoti uskutoční jubilejné evanje-
lizačné stretnutie pre mladých 
vekom aj srdcom. Komunita 
Emanuel ho na Slovensku orga-
nizuje už 25 rokov, vždy počas 
3 dní s prednáškami hlavného 
hosťa, workshopmi, chválami, 

sv. omšou, súčasťou je adorá-
cia, večer milosrdenstva s mož-
nosťou sv. spovede a modlitby 
príhovoru. Ústrednou témou 
je výzva: „Kto verí vo mňa, bude 
žiť, aj keď umrie...“ (Jn 11,25). 
 Viac informácií a registrá-
cia na www.onjezivy.sk, FB 
a Instagrame.

V Archívnom okienku o sporoch 
hradných pánov a mešťanov
 Napriek tomu, že sa majite-
lia Trenčianskeho hradu z rodu 
Ilešháziovcov zapísali ako dob-
rodinci, ich konflikty dokazu-
jú, že to boli vládcovia, tvrdo si 
presadzujúci svoju vôľu. O čo 
sa sporili mešťania s hradným 
panstvom? Aké právo odopie-
ral mestu Štefan Ilešházi? Pre-
čo bola krčma pri mestskej fare 
tŕňom v oku mestskej rady? 

Čítajte v najnovšom príspevku 
Archívneho okienka na www.
trencin.sk. 
Ide o spo-
ločný pro-
jekt mesta 
a Štátneho 
a r c h í v u 
v Trenčíne.

Hrajte s Trenčianskou 
nadáciou Od novembra 
do novembra
 Zatiaľ je známych päť indí-
cií. Vo februári môžete spolu 
s farebnými náramkami získať 
ďalšie.
 V utorok 11. februára 
o 18.00 bude Trenčianska na-
dácia hosťom moderného mest-
ského kvízu OFLAJN v Galérii 
Vážka. Účasťou na kvíze získa-
te piaty, sýtomodrý náramok 
s písmenkom. Ďalšou pozván-
kou je nový projekt Trenčian-
skej nadácie Polievka radosti. 
Ak vás zaujímajú osudy rodín 
v ťažkých životných situáciách, 
vyskúšajte zameniť váš zvyčaj-
ný obed v obľúbenej reštaurácii 
za vynikajúcu polievku v Keba-
bizni a sumu, ktorú by ste mi-
nuli za svoj obed, darujte. Po-
lievku radosti tam ponúkajú raz 
do mesiaca a peniaze sú určené 
vždy konkrétnej rodine. Prvým 
desiatim stravníkom vždy da-
ruje Trenčianska nadácia pís-
menkový náramok olivovej far-
by. Najbližšie to bude v piatok 
14. februára od 11.00 do 14.00 
v Kebabizni na Sládkovičovej 
ulici 3. Aj vo februári môžete 

navštíviť Kultúrno-informačné 
centrum na Mierovom námes-
tí 9 a vybrať si z piatich súbo-
rov pohľadníc vydaných Tren-
čianskou nadáciou. Ich kúpou 
získate sivý náramok. Doteraz 
známe indície: SLOVO sa skla-
dá z desiatich písmen, prvé pís-
meno SLOVA sa v ňom trikrát 
opakuje, žiadne ďalšie písme-
no, okrem prvého, sa v SLOVE 
neopakuje dvakrát, každá far-
ba náramku obsahuje všetkých 
desať písmen, SLOVO obsa-
huje päť spoluhlások, päť sa-
mohlások, päť slabík. Viac o hre 
Od novembra do novembra náj-
dete na www.trencianskanada-
cia.sk.
 (RED)

www.ocmax.sk
ocmax.trencin

 
DO KAŽDEJ 

RODINY

Chceme

ZBIERKA BICYKLOV 1. – 23. 2.

Archívne okienko
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Videl som vizualizáciu re-

konštrukcie Hviezdoslavovej 
ulice. Bude sa môcť priestor 
pred bývalým Domom armá-
dy rekonštruovať, aj keď nie 
je ukončený súdny spor k tzv. 
jame? V mieste jamy sa našla 
historická pamiatka, mohla by 
byť po rekonštrukcii sprístup-
nená verejnosti?  PETER F.
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta: 
 Úlohou súťažiacich bolo na-
vrhnúť pešiu zónu tak, aby bolo 
možné oddeliť jednotlivé eta-
py. Predmetný priestor sa tým 
pádom bude revitalizovať až 
po ukončení právneho sporu. Čo 
sa týka archeologického nálezu 
pamiatky – pred súťažou sme ro-
kovali s Krajským pamiatkovým 
úradom a dohodli sme podmien-
ky, ako bude treba nález prezen-
tovať, tieto podmienky boli sú-
časťou zadania súťaže. Víťazi 
navrhli prezentovať fragment 
opevnenia v dlažbe, info panelom 
aj formou svetelnej inštalácie.

 � Akú aplikáciu si mám 
stiahnuť do telefónu, aby som 
vedel odchody autobusov 
MHD Trenčín? IVAN D.
Patrik Žák, viceprimátor: 
 Môžete si stiahnuť aplikáciu 
UBIAN, ktorá je dostupná v Ap-
ple App Store a Google Play. 
Uvidíte v nej odchody autobu-
sov, ich polohu na mape i prí-
padné meškanie.

 � Prečo mesto ako správca 
komunikácie nedá odstrániť 
nezmyselné a protizákonné 
označenia parkovacích miest 
na Hviezdoslavovej ulici? 
 ĽUBOŠ Š.

Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Parkovacie miesta nie sú 
nezmyselné, ani protizákonné. 
Mesto a stavebník nadstavby 
bytových domov na Hviezdosla-
vovej ulici sa v minulosti zmluv-
ne dohodli, že stavebník rozšíri 
a zrekonštruuje ulicu a ako pro-
tihodnotu získa na dobu určitú 
18 parkovacích miest pre svo-
jich klientov, ktorým predal byty. 

 � Aký je aktuálny plán využi-
tia areálu bývalej Meriny? Po-
čul som, že tam má byť Kauf-
land, nákupné centrum alebo 
byty.  LUKÁŠ
Adriana Mlynčeková, vedúca 
útvaru územného plánovania:
 V časti areálu Meriny sa 
pripravuje výstavba nákupné-
ho centra, aktuálne sú na útva-
roch mestského úradu predlo-
žené projektové dokumentácie 
pre územné rozhodnutie. Záro-
veň je predmetom posudzovania 
na Okresnom úrade v Trenčíne 
aj dokument o posúdení vply-
vov na životné prostredie. Ide 
o súkromnú investíciu, zatiaľ 
nie sú vydané a platné žiadne 
povolenia.

 � Ako to je s parkovaním 
elektromobilov, uvažujete 
nad zavedením parkovania 
zdarma? DENISA 
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Elektromobil zaberá rov-
naký priestor verejného 
priestranstva ako ktorékoľvek 
iné auto. Máme však zavede-
nú 50% zľavu z ceny parkova-
cej karty pre majiteľov elek-
tromobilov a 10% zľavu z ceny 

parkovacej karty pre majiteľov 
vozidiel s hybridno-elektric-
kým pohonom.

 � Plánuje sa priechod 
pre chodcov spolu so spoma-
ľovačom aj v bode, ako sa stre-
táva Sasinkova s Karpatskou 
ulicou? PETER M.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Na danom mieste v súčas-
nosti spomaľovač neplánuje-
me. Na Karpatskej ulici sú už tri 
spomaľovače. V súčasnosti rie-
šime to, aby vozidlá prechádza-
júce do centra z nového mosta 
išli inou trasou. V tomto zmys-
le vnímame za potrebné zrých-
liť prejazd úpravou „semaforov“ 
na Električnej ulici.

 � Sú alebo boli vydávané 
parkovacie karty osobám, 
ktoré sú dlžníkmi na dani voči 
mestu?  ZUZANA
Ľuboslava Sedláková, útvar 
mobility:
 Na vydanie parkovacej karty 

má nárok žiadateľ, ktorý nemá 
v deň podania žiadosti o pre-
daj niektorej parkovacej karty 
evidovaný voči mestu Trenčín 
žiadny nedoplatok na miestnych 
daniach alebo poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady.

 � Z akého dôvodu je tak dlho 
postavené lešenie na Štefáni-
kovej ulici? Pre nás, chodcov, 
je to nepríjemné. JAROMÍR
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
 Lešenie je tam umiestne-
né ako ochrana chodcov pred 
padajúcou omietkou. Mesto to 
riešilo výzvou na zabezpečenie 
padajúcej omietky iným spôso-
bom (osadenie pletiva, ako je 
napr. na Palackého ulici vedľa 
Tatrabanky). Lešenie zostalo, 
odstránili z neho vyčnievajúce 
predmety a lešenie natreli na čer-
veno-bielo. Majiteľ reštitučného 
domu ho nemôže opraviť, nakoľ-
ko nájomníci nemajú ešte zabez-
pečené náhradné bývanie. 

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO 
Advokátska kancelária JUDr.  Karol Porubčin na  Bra-
neckého ulici 14 (1. posch. U  Šánera) poskytuje bez-
platné právne poradenstvo každý piatok v  čase od  9. 
do  11. hodiny. Viac na  0911  475  596,0903 475  596, 
www.advokatporubcin.sk.

KÚPELE V REGIÓNE

Rezervácia a predaj procedúr:
Termálne bazény:  
Bazén Grand:            

Predaj procedúr (budova Kaštieľ) denne
v budove Rehabilitačného bazéna denne

2.12. - 23.12.2019  v pracovné dni
2.1. - 29.2.2020  denne

50% zľava 

na všetky 

termálne bazény 

30% zľava 

na bazén Grand

www.kupele-teplice.sk

vstup do termálnych bazénov je možný len pre osoby nad 18 rokov
Zľavy nie sú kumulovateľné, sú neprenosné a platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom 

s trvalým pobytom v našom meste.
Vstup do bazénov je podmienený ich voľnou kapacitou (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).

aj pre občanov

NÁŠHO MESTA

 � ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 10. 2. 2020 o 16.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Západ 26. 2. 2020 o 14.00 vo veľkej zasadačke MsÚ

VMČ Juh 2. 3. 2020 o 17.30 v KS Juh

VMČ Sever 6. 2. 2020 o 16.00 v KS Opatová

mailto:info@trencin.sk


7. 3. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Turci v Trenčíne

KIC | Nebezpečenstvo tureckých nájaz-
dov nám hrozilo od 16. storočia, preto 
sa mestá aj dediny snažili čo najlepšie 
pripraviť. V  Trenčíne sa vylepšovalo 
opevnenie hradu aj mesta, vybudova-
li sa nové obranné valy, Horný a Dolný 
Šianec. Najnebezpečnejší turecký útok 
v októbri 1663 obrancov mesta prekva-
pil. Turci vypálili južné predmestia aj 
17 dedín a zajali mnoho ľudí. Kto doze-
ral na stavbu Horného a Dolného Šian-
ca? Kde by ste hľadali Tureckú vežu? Čo 
spája jezuitu Jána Gludovacsa a  kata 
Carniflexa Slobodu? 

 � KINO
10. 2. | 18.00 | HoryZonty – 
Festivalové reprízy N° 2.
SADKA, ZLATOVSKÁ ULICA | Premietanie 
úspešných adrenalínových filmov vy-
braných z hlavného programu festivalu 
HoryZonty.
CINEMAX
od 23. 1. | Bad Boys navždy
Americká akčná komédia. Kým Marcus 
(Martin Lawrence) sa pomaly chystá 
do  policajného dôchodku, Mike (Will 
Smith) je presvedčený, že bude loviť 
zločincov do  konca života. A  to môže 
byť čo nevidieť – niekto sa ho totiž po-
kúša zabiť. 
od 30. 1. | Attila

Český dokumentárny film, ktorý sledu-
je a  mapuje celoživotný príbeh špor-
tovca a  novodobej slovenskej hviezdy 
Attilu Végha. Zachytáva najdôležitejšie 
kapitoly jeho života od  skorého det-
stva až po  narodenie jeho syna Attilu 

 � DIVADLO
14. 2. | 18.30 | Zuzana Mišáková: 
Svetový Slovák Štefánik
KINO HVIEZDA | Predstavenie plné spevov, 
tancov, hudby, vtipu, vášne a  modrých 
uhrančivých očí v  podaní Mestského di-
vadla Trenčín. V hlavnej úlohe sa predstaví 
známy slovenský herec Juraj Hrčka.
21. 2. | 18.30 | Mestské divadlo 
Trenčín: Lakomec

KINO HVIEZDA | Vynikajúca Moliérova kla-
sická komédia o  láske k majetku. Účinku-
jú: Peter Trník, Diana Minarovičová, Tomáš 
Soták, Danica Jurčová a ďalší. 

 � KONCERTY
8. 2. | 17.30 | ŠARIŠANCI – So 
srdcom
KINO HVIEZDA | Na koncerte známej ľudo-
vej hudby odznejú najznámejšie šarišské, 
melodické rusínske, temperamentné róm-
ske, či autorské piesne v podaní cimbalo-
vej muziky.
9. 2. | 18.00 | Koncert vážnej 
hudby
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Účin-
kuje Alžbeta Struňáková – hoboj, Jakub 
Chlepko – viola a  Branislav Malatinský – 
klavír.
13. 2. | 17.00 | Hviezdy nad 
Trenčínom
PIANO CLUB | Verejná TV nahrávka Šláger 
TV. Vstupenky zakúpite v KIC. 
13. 2. | 18.00 | Koncert Lýdie 
Novotnej
SAVANNA CAFÉ | Koncert slovenskej pes-
ničkárky žijúcej v  Malackách. Príďte si 
vypočuť zhudobnené príbehy zo života, 
v ktorých sa mnohí nájdete.
14. 2. | 19.00 | Cigánski Diabli 
a DESmod
ŠPORTOVÁ HALA | Jedinečné spojenie roc-
ku a  dynamickej gypsy music, duet Kuly-
ho a Silvii Šarköziovej, či Kulyho repertoár 
v sprievode Cigánskych Diablov.
19. 2. | 19.00 | Heligonky 
v Trenčíne
KINO HVIEZDA | Účinkujú: Sestry Bacmaňá-
kové a Zbojná, Miroslav Adame, Janko Gra-
bec – Veselá Heligonka. Rezervácie vstu-
peniek na tel. č.: 0902 091 441.

22. 2. | 20.00 | Tribute to Jaro 
Filip
KINO HVIEZDA | Spomienka na hudobnú le-
gendu a nadčasovú osobnosť. Jeho piesne 
zahrá kapela JF TRBT BAND. 
25. 2. | 18.00 | Kalinka 2020
KINO HVIEZDA | Koncertný program pri-
nesie tradičné piesne donských kozákov 
a  známe ruské melódie. Hosť programu: 
Svetlana Vadko (Ukrajina).
26. 2. | 19.00 | Fragile
PIANO CLUB | Koncert skupiny, ktorá sa ve-
nuje nielen interpretácii známych sveto-
vých rock – pop – jazz hitov v zaujímavých 
a cappella aranžmánoch.

 � VÝSTAVY
1. 2. – 29. 2. | Veselé fašiangy
VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pri-
bližujúca fašiangový čas radosti a hojnosti.
1. 2. – 29. 2. | Politika a politická 
kultúra
VKMR JASELSKÁ | Výstavka kníh a tematic-
kých dokumentov inštalovaná pri príleži-
tosti volieb do Národnej rady SR.
1. 2. – 29. 2. | Slovenské 
výtvarné umenie na poštových 
známkach
POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava.
1. 2. – 29. 2. | Dobre vidíme iba 
srdcom II.
SAVANNA CAFÉ | Výstava výtvarných diel 
detí zo Špeciálnej základnej školy inter-
nátnej Vladimíra Predmerského v  Trenčí-
ne. Vernisáž k výstave: 4. 2. o 17.00 hod.
3. 2. – 29. 2. | 1. československý 
armádny zbor v bojoch 
za oslobodenie republiky
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie protifašistického odboja.
6. 2. – 10. 3. | FOPO 2019
TSK | Fotografie pomedzia – Fotografie 
pomezí. IV. ročník medzinárodnej fotogra-
fickej súťaže Repríza výstavy zo súťaže.
Vernisáž: 6. 2. o 17.00.
7. 2. – 26. 4. | Skryté príbehy 
z múzea
TRENČIANSKY HRAD | Vernisáž: 7. 2.o 16.00.
do 16. 2. | HORIZONTY 
SÚČASNOSTI V.
GMAB | Výstava, ktorej cieľom je zdoku-
mentovať najaktuálnejšie trendy výtvar-
ného umenia trenčianskeho regiónu. 
17. 2. – 29. 2. | 95 rokov 
trenčianskej knižnice
VKMR | Výstava tematických fotografií, do-
kumentov a  knižničných artefaktov, ktoré 
dotvárajú 95-ročnú históriu verejnej kniž-
nice v Trenčíne, založenú 14. 2. 1925. Ver-
nisáž: 17. 2. o 10.00.

do 19. 2. | FullSizeRender
GALÉRIA VÁŽKA | Výstava obrazov Pavly 
Hrdlíkovej Pádivej a Lucie Hornákovej Čer-
nayovej. 
do 20. 2. | Prezentačná výstava 
Strednej odbornej školy 
stavebnej E. Beluša
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje PK a Stredná 
odborná škola stavebná E. Beluša Trenčín.
do 26. 2. | Maľovanie prináša 
radosť

KIC | Výstava obrazov Edity Škárovej.
27. 2. – 19. 4. | Bienále plastiky 
malého formátu 2019 – 2020
GMAB | Komorná 3D tvorba mladej a stred-
nej generácie slovenských vizuálnych 
umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia. 
Vernisáž: 27. 2. o 17.00.
27. 2. – 19. 4. | Tomáš Žemla: 
do-poli/na-poli
GMAB | Výstava maliara z mladej generácie 
autorov, ktorý dokonale ovláda realistickú 
kresbu a  maľbu. Zaujatie našiel hlavne 
v krajinomaľbe. Vernisáž: 27. 2. o 17.00.
do 29. 2. | Art Dizamo
TRENCHILL | Výstava fotografií. Fotografic-
ké umenie ako vizuálny jazyk.
do 29. 2. | Aj záľuby sú dobré
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Výstava obrazov 
Marty Luptákovej. 
do 10. 5. | Z rozpravky 
do rozpravky
TRENČIANSKY HRAD | Výstava bábok z  in-
scenácií Starého divadla Karola Spišá-
ka v  Nitre, ktorá poodhaľuje rozprávkový 
svet, zákulisie a čarovný život divadelných 
bábok a bábkového divadla.

 � DETI
pondelok – piatok | 9.00 – 12.00 
| Dopoludnia pre maminy
KREATIVO | Deti predškolského veku pri hre 
s kockami LEGO DUPLO® v spoločnosti svo-
jich mamičiek. Je potrebné sa vopred do-
hodnúť na tel. č. 0918 883 505.
pondelok, streda | 10.00 – 11.00| 
Folklórny klubík Drobci
KC AKTIVITY | Ľudové tance, spev, prí-
pravka na  pokračovanie záujmovej čin-
nosti detí vo folklórnych súboroch Info: 
0904 927 161.

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
Ekonóm
KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 do 20 
rokov. Info: 0911 603 068.
utorok | 10.00 | Le club francais 
maman
MC SRDIEČKO | Klub francúzsky hovoriacich 
mamičiek, deti sa pri mame hrajú.
utorok, streda, štvrtok | 15.00| 
Kreatívno-vzdelávacie kurzy 
pre deti s kockami LEGO®
KREATIVO | Malý konštruktér s  kockami 
LEGO DUPLO pre deti od 4 – 5 rokov. Veľký 
inžinier pre deti od  6 – 11 rokov. Trvanie 
kurzu: 10 lekcií, 60 minút/lekcia. Kurzy za-
čínajú o 15.00, 16.00 a 17.00.
utorok | 15.30 – 17.00 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Keramický krúžok pre deti 
a mládež od 5 rokov. Info: 0908 211 131.
utorok | 17.00 – 18.00 | Hráme 
sa a športujeme
ZŠ, DLHÉ HONY | Hry rodičov a detí v telo-
cvični 5. ZŠ. Zraz účastníkov o 16.55 pred 
vchodom do školy. Treba priniesť prezuvky.
streda | 10.00 | Mommie‘s 
English Club
MC SRDIEČKO| Mamy sa rozprávajú po an-
glicky a deti sa pri nich hrajú. 
streda | 15.30 – 17.00 | piatok 
| 15.00 – 16.30 | Tanečná škola 
Aura dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca Barbory Kuzl pre deti a mládež od 5 
rokov do 18 rokov. Info: 0908 731 125.
pondelok, streda | 15.45 | 
Neonity Dance
KC AKTIVITY | Tanečné skupiny moderné-
ho tanca pre deti od  3 – 14 rokov. Info: 
www.neonity.sk, 0915 101 051.
streda, štvrtok | 15.50 – 16.50 | 
piatok | 17.00 – 18.00 | Folklórny 
súbor Drobci
KC AKTIVITY | Folklórny súbor pre deti od 3 
do 6 rokov. Info: 0904 927 161.
štvrtok | 10.00 | Riekankovo
MC SRDIEČKO | Mamička a dieťa sa pri spo-
ločnej hre učia aj riekanky. 
piatok | 10.00 – 11.00 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov. Info: 0918 561 320.
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting 
na juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a mládeže 32. 
skautského zboru. Info: 0908 683 393.
piatok | 16.30 | Habibti
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Orientálne tance 
pre deti od 4 do 6 rokov. 
6., 20. 2. | 9.30 – 11.30 | 
Galerkovo
GMAB | Tvorivé dielničky pre deti od  18 
mesiacov do 6 rokov.
11. 2. | 16.30 | Deň otvorených 
dverí
KREATIVO | Ukážka vzdelávacích LEGO® 
kurzov pre deti: Malý konštruktér (Lego 
Duplo) pre deti od  4 – 5 rokov, Veľký in-
žinier pre deti od  6 – 11 rokov. Prihlášky 
na kreativotn@gmail.com.
17. 2. | 10.00 | Hľadáme stratenú 
rozprávku
VKMR | Na  základe indícií spolu nájde-
me rozprávku, ktorú vám rodiča prečítajú 
v knižnici alebo doma. 

18. 2. | 16.00 – 17.30 | Rodinný 
LEGO® kvíz
KREATIVO | Pre deti s  rodičmi je priprave-
ný súťažný LEGO kvíz s  odmenou pre vý-
herný team. Prihlášky najneskôr do 14. 2. 
na kreativotn@gmail.com.
18. 2. | 16.00 | Veľký rodinný 
karneval
ZŠ, VÝCHODNÁ | Určený je najmä deťom 
do 10 rokov. V programe ich čakajú taneč-
né vystúpenia, občerstvenie, prezentácie 
masiek, rôzne súťaže a kopec zábavy. 
21. 2. | 8.30 – 15.30 | Hudobníček 
a Spevuľka
KC AKTIVITY | Prihlášky a  informácie: 
mterapio@gmail.com.
29. 2. | 15.00 – 18.00 | Dielničky 
s remeslom
OC LAUGARICIO | Tvorivé popoludnie veno-
vané výšivkám a čarovaním s priadzou. 
do 29. 2. | Pasovanie prvákov 
v knižnici
VKMR | Slávnostný zápis prváčikov do kniž-
nice. Termín treba vopred dohodnúť. 
do 29. 2. | Vitajte v knižnici
VKMR | Ponuka pre pedagógov na realizá-
ciu vyučovania formou zážitkového čítania 
či tvorivých dielní. 
do 29. 2. | Čítajme všetci, 
čítanie je super
VKMR | Jubilejný 56. ročník medziškolskej 
a  medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v  Tren-
číne v čítaní v školskom roku 2019/2020.
do 29. 2. | Kto je rýchlejší 
(zážitkové čítanie)
VKMR | Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu 
vyučovacej hodiny v  knižnici hravou for-
mou s  dramatizovaným čítaním z  knižky 
Iryny Zelyk. Info: 032/746 07 15. 
do 29. 2. | Píšem, píšeš, píšeme
VKMR | 18. ročník literárnej súťaže pre žia-
kov ZŠ a 8-ročných gymnázií Trenčianske-
ho kraja. Bližšie informácie: 032/7460715.

 � SENIORI
pondelok | 9.00 – 10.00 | 
Spevokol
KC AKTIVITY | Info: 0905 982 132.
utorok | 14.30 – 15.30 | Cvičenie 
pre seniorov
KC AKTIVITY | Info: 0905 982 132.
streda | 8.00 | Babi, pošli mi to 
mejlom
VKMR JASELSKÁ | Kontakt: 032/770 83 14.
4., 18. 2. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tvorivé dielne na  rôzne témy 
a techniky.
6., 20. 2. | 15.30 – 17.30 | Klubové 
stretnutia JDS č. 30
KC AKTIVITY | Pravidelné stretnutia Jedno-
ty dôchodcov. Info: 0905 982 132.
12. 2. | 13.30 | Akadémia tretieho 
veku
KC STRED | Seminár XXXIII. ročníka. 
Program: Význam sociálnej rehabilitácie 
pre integrovanie zdravotne znevýhodne-
ných do spoločnosti. Finančná gramotnosť 
seniorov. Účasť treba nahlásiť do  11. 2. 
na tel. č.: 032/ 652 46 42.
13. 2. | 15.00 | Fašiangové 
spoločenské stretnutie 
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.

 � PREDNÁŠKY
1. 2. | 17.00 | Guruji
ZUŠ K. PÁDIVÉHO | Prielom – sebarealizácia 
– meditácia. Dnešné problémy nemožno 
riešiť na rovnakej úrovni, na ktorej vznikli.
4. 2. | 16.00 | Národný program 
eradikácie moru včelieho plodu
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednášajú plk.  v. v. 
Ing. Vieroslav Pelech a Ivan Štefánek.
5., 12., 19., 26. 2. | 15.00 | DIA 
mapa
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Konzultácie. 
5. 2. | 16.30 | K. Mayer: 
Gamblerky
VKMR | Beseda so slovenskou spisovateľ-
kou Katarínou Mayer, žijúcou v  Rakúsku, 
ktorá sa zameriava na  hľadanie príbehov 
v  ľuďoch a  v  živote samom. Podujatie je 
spojené s  prezentáciou jej úspešných ro-
mánov Sama a seba; Gamblerky.
6. 2. | 15.00 | Príbeh umenia III.

GMAB | Prednáška s témou lásky vo výtvar-
nom umení v minulosti a dnes.
6. 2. | 16.00 | Veľký župný dom, 
sídlo stolice
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáška 
PhDr. Miroslava Martinického.
8. 2. | 15.30 | Uzbekistan – perla 
Orientu
KAVIARNIČKA NA CESTE | Rozprávanie Pavla 
Rusnáka o  krajine v  strednej Ázii, o  mes-
tách Chiva, Samarkand, Buchara a Taškent.
13. 2. | 16.00 | Zoomovanie
GMAB | Prostredníctvom série krátkych ko-
mentovaných prehliadok sa zoznámime 
s  autormi, témami a  technikami a  bude-
me hľadať súvislosti medzi starým a  sú-
časným, slovenským a svetovým umením. 
13. 2. | 16.30 | Johny Peťko: 
Démon Chlast II
VKMR | Beseda s  bývalým rozhlasovým 
moderátorom a  hercom Jánom „Johnym“ 
Peťkom, spojená s  prezentáciou voľného 
pokračovania jeho autobiografie.
16. 2. | 15.00 | Putovanie 
po Kube
KAVIARNIČKA NA CESTE | Antónia Dvorano-
vá porozpráva o svojom putovaní po Kube 
len tak, po vlastnej osi.
18. 2. | 18.00 – 19.30 | Identita 
muža

GALÉRIA VÁŽKA | Otvorený rozhovor 
o  dnešných slovenských mužoch s  vý-
skumníčkou Evou Taračovou a  klinickým 
psychológom Martinom Milerom. Poroz-
právame sa o  dozrievaní, úlohách a  vý-
zvach súčasných mužov a spoznáme aktu-
álne základné portréty slovenských otcov. 

v  januári 2020. Z  rozprávania rodiny, 
blízkych, priateľov, kolegov, športov-
cov, umelcov, spevákov, súperov a tiež 
nikdy nezverejnených archívnych zá-
berov môže divák nahliadnuť do  jeho 
života a  sledovať kroky, ktoré ho pri-
viedli k  úlohe MMA zápasníka, hoci 
na  ňu v  detstve nemal mnoho pred-
pokladov. 
od 30. 1. | Cesta za živou 
vodou

Nórska fantasy rozprávka. Statoč-
ný Espen sa vydáva hľadať živú vodu, 
aby zachránil svojich bratov, aj Kristí-
niných kráľovských rodičov. Espenove 
nové dobrodružstvo začína trošku ne-
šťastne. Kristínini rodičia sú otrávení 
a z tohto hrozného činu sú falošne ob-
vinení obaja Espenovi bratia. Obaja ne-
šťastníci sú ihneď uvrhnutí do väzenia 
a  čakajú na  popravu. To by ale nebol 
Espen, aby nenašiel spôsob, ako zložitú 
situáciu vyriešiť! Presvedčí princeznú 
Kristin, aby sa s ním vydala hľadať báj-
ny zámok Soria Moria, ktorý je vraj celý 
postavený z  rýdzeho zlata. Tu sa pod-
ľa dávnych povestí ukrýva prameň zá-
zračnej živej vody a s jej pomocou chce 
Erik zachrániť život kráľa, a  kráľovnej 
a aj svojich bratov.
od 6. 2. | Vtáky noci 
a fantastický prerod jednej 
Harley Quinn
Americký akčný, dobrodružný film. Po-
čuli ste ten vtip o policajtovi, vtáčatku, 
psychoške a mafiánskej princeznej? Vo 
filme rozpráva hlavná hrdinka svoj pre-
kvapivý príbeh tak, ako to vie len ona. 
Keď sa v  Gothame jeho najnechutnej-
šie sebestredný zločinec Roman Sio-
nis a jeho horlivá pravá ruka Zsasz za-
merajú na  dievča menom Cass, mesto 
počas jej hľadania okamžite prevrátia 
hore nohami. 
od 6. 2. | Román pre 
pokročilých

Česká komédia. Aký je život rozvede-
ných mužov oddelených naštvanou 
exmanželkou nielen od  stalo, poste-
le, ale aj účtov? Ako zapôsobí rozvod 
na  ich morálku a  sebavedomie? Toto 
všetko sa dozviete z  korektnej komé-
die s Marekom Vašutom v hlavnej úlo-
he. Hlavný hrdina noblesný šarmantný 
sveták Rudolf (Marek Vašut) sa po roz-
vode zapríčinenom jeho nerozvážnou 
milostnou avantúrou musí presťaho-
vať z  prepychu veľkomesta do  provin-
čného hotela, ktorý vlastní so svojím 

 � FILM
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19. 2. | 16.30 | Mjanmarsko 
(Barma) a Laos
VKMR | Juhovýchodná Ázia prostredníc-
tvom fotografií a zážitkov zohratých tren-
čianskych cestovateľov R. Margoča a J. Mi-
koláška.
19. 2. | 16.30 | Cyklus 
rodičovských diskusií
MC SRDIEČKO | Téma: Ako rozprávať s die-
ťaťom – úspešná komunikácia s deťmi.
20. 2. | 16.00 | 200. výročie 
vymenovania Alexandra 
Rudnaya za ostrihomského 
arcibiskupa
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Mgr.  Anna 
Jamborová.
20. 2. | 16.00 | Ako žiť 
s depresiou?
VKMR | Pravidelná diskusia s  odborníkmi 
na podporu duševného zdravia.
25. 2. | 16.30 | Trenčianska 
Brezina včera a dnes
VKMR | Interaktívna beseda s milovníkom 
regionálnych dejín Vojtechom Brabencom.
27. 2. | 16.00 | Magdaléna 
Székelyová z Ormosdu
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáška 
Mgr. Vladimíra Pinďáka.

 � KURZY
pondelok | 17.15 – 18.45 | 
Francúzsky jazyk – pokročilí I.
KC AKTIVITY | Info: smejkal@mail.t-com.sk.
pondelok | 18.45 – 20.15 | 
Francúzsky jazyk – začiatočníci
KC AKTIVITY | Info : smejkal@mail.t-com.sk.
utorok | 17.00 – 20.00 | Klub 
keramikárov s Maťkou
KC AKTIVITY | Info: 0908 211 131.
utorok | 17.30 – 19.00 | 
Francúzsky jazyk – pokročilí II. 
KC AKTIVITY | Info: smejkal@mail.t-com.sk.
štvrtok | 17.00 | Kurz šitia
KC AKTIVITY | Info: 0944 212 392.
štvrtok | 17.00 | Práca 
s engobami – Keramika 
s Mirkou
KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320.
štvrtok | 19.00 | Kurz 
havajských tancov
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Kurz pre začiatoč-
níkov. Viac info na www.anidestudio.sk.
piatok | 17.30 – 20.30 | Kurz 
keramiky a točenie na kruhu
KC AKTIVITY | Info: 0918 561 320.
1. 2. | 10.00 | Workshop 
strojového šitia
CENTRUM PRE RODINU | Zoznámite sa so zá-
kladnými krokmi a technikami. 
4. 2. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých I.
GMAB | Rôzne témy a techniky, prepojené 
s vystavenými dielami.
8. 2. | 9.30 – 10.45 | Kurz Power 
joga pre začiatočníkov
GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.
11. 2. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých II.
GMAB | Rôzne témy a techniky.
11. 2. | 16.00 | Stretnutie s...
GMAB | Tvorivé stretnutie s  umelcom Do-
minikom Mončekom, ktorý sa venuje naj-
mä sochárskej tvorbe. Pod jeho vedením si 
vytvoríte vlastné sochárske dielo.

15. 2. | 10.00 – 12.30 | Kurz 
poznávania lesného vtáctva
LESOPARK BREZINA | Naučte sa nielen 
pozorovať, ale aj poznávať lesné vtá-
čie druhy v  sprievode profesionálne-
ho ornitológa. Nutná registrácia na 
www.poznavanievtactva.sk.
16. 2. | 18.45 – 20.15 | Reflexná 
masáž chodidiel pre páry
GEMINI CENTRUM | Info 0944 548 885.
17. 2. | 17.15 | Gravid Joga
GEMINI CENTRUM | 8-týždňový kurz pre te-
hotné ženy. Info 0944 548 885.
22. 2. | 11.00 – 12.30 | 
Smiechjóga

KC AKTIVITY | Hravá lekcia jogy smiechu. 
Info: 0908 455 859.
26. 2. | 18.45 – 20.00 | Brušná 
diastáza a panvové dno
GEMINI CENTRUM | 5-týždňový kurz. Info 
0944 548 885, www.geminicentrum.sk.

 � ŠPORT
pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 
Systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu 
chrbtice. Info: 0905 705 431.
pondelok | 17.30, 18.30 | streda | 
17.30, 18.30 | Jumping Interval
LION FITNESS | Dynamický tréning na profi 
trampolínkach. Info: 0917 483 921.
pondelok | 17.30 | Wheel Yoga
GEMINI CENTRUM | Info: 0944 548 885.
pondelok | 17.45 – 18.45 | streda 
| 17.00 – 18.00 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info: 
0903 949 966, zumba-trencin.sk.
pondelok | 18.00 | Body Styling
HANGÁR KLUB | 10-týždňový skupinový 
kurz. Info: www.unidc.sk.
pondelok | 18.15 – 19.15 | 
Kruhový tréning s Monikou
KC AKTIVITY | Info: 0907 673 887.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong 
by Zumba
KD OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový tré-
ning. Info: 0903 949 966.
pondelok | 19.30 | streda | 19.00 
| piatok | 19.00 | Cvičenie pre 
ženy s Vladom 
KC AKTIVITY | Info: 0903 793 557.
utorok | 8.30 – 9.30 | Joga pre 
mamičky
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodná už 6 týž-
dňov po pôrode.
utorok | 16.45 – 17.45 | 
Zdravotný pilates
KC AKTIVITY | Vhodný pre začiatoční-
kov a  ľudí s  bolesťami chrbta. Info: 
www.pilatestn.mypage.cz, 0905 705 431.
utorok, štvrtok | 17.00 | Fit 
Challenge
LIONFITNESS | Formovanie postavy, zlep-
šenie kondície a  spaľovanie kalórií. Info: 
0917 483 921.

utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | 
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates 
pokročilí
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlboký 
svalový systém. Info: 0905 705 431.
utorok | 18.00 – 19.00 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
KINO HVIEZDA | Vhodné pre ženy každého 
veku. Info: 0910 196 456.
utorok | 18.30 – 19.30 | Joga 
zdravý chrbát s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631.
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga 
s Alenou Spurnou
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov. 
Info: 0903 271 444.
utorok, štvrtok | 19.15 | Body 
forming a kruhový tréning pre 
ženy
LION FITNESS | Info: 0917 483 921.
streda | 16.30 – 17.30 | Jemné 
cvičenie s relaxáciou
SOKOLOVŇA | Vhodné pre ženy každého 
veku. Info: 0910 196 456.
streda | 17.00 | Cvičenie pre 
tehotné – profylaxia
MC SRDIEČKO – KC STRED | Cvičenie vedie 
pôrodná asistentka Zuzana Duncová.
streda | 18.00 – 19.00 | Tabata 
s Monikou
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae-
robiku. Info: 0907 673 887.
štvrtok | 10.00 – 11.00 | 
Rehabilitačné cvičenie
KC KUBRÁ | Info: 0944 405 735.
štvrtok | 16.30 – 17.30 | Joga 
začiatočníci s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Info: 0944 707 631.
štvrtok | 17.45 – 18.45 | 
Hormonálna jogová terapia 
s Yoga Mirka
KC AKTIVITY | Vhodné pre absolventky kur-
zu. Info: 0944 707 631.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Joga
KC KUBRÁ | Info: 0903 271 444.
štvrtok | 19.00 – 20.00 | 
Cvičenie pilates – začiatočníci 
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info: 0905 705 431.
piatok | 16.30 – 17.45 | Klasická 
joga so sound therapy
GEMINI CENTRUM | Cvičenie so záverečnou 
relaxáciou za  zvuku tibetských mís. Info 
0944 548 885.
nedeľa | 8.30 | Hatha joga
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Info: 
www.anidestudio.sk.
7., 14., 21. 2. | 17.00 – 20.00 | 
Mohendžodáro – tantrajoga 
pre ženy
KC AKTIVITY | Posvätné tantrické cvičenie.
Info: 0948 609 701.
do 30. 6. | Yoga s Monikou
YOGA STUDIO TRENČÍN | Rozvrh cvičení 
na www.yogastudio-tn.sk, 0907 507 808.

 � TANEC
pondelok | 19.15 | Latino Lady 
Style
HANGÁR KLUB | Základy latinsko-americ-
kých tancov. Kurz trvá 10 týždňov. Info: 
www.unidc.sk.

 � FILM
roztopašným bratom Arnoštom (Miro-
slav Etzler). 
od 6. 2. | Super maznáčikovia

Animovaný príbeh o  statočných zvie-
ratkách. V  jednom malom pokojnom 
mestečku jedného dňa nastane cha-
os. Starosta mesta sa totiž rozhodol 
vyhnať všetkých živých obyvateľov 
z  mestečka. Týchto milých obyvateľov 
chce nahradiť robotmi. Túži, aby sa 
mestečko stalo mestom robotov a bolo 
celé automatizované. Nahradiť zvierat-
ká automatmi sa mu zdá ako dobrý ná-
pad. Domáci maznáčikovia však tento 
nápad neschvaľujú. 
od 6. 2. | Sviňa

Slovenský triler. Nezabiješ, nezosmil-
níš, nepokradneš. Film Sviňa bol na-
krútený na  základe rovnomenného 
knižného bestselleru spisovateľa Ar-
páda Soltésza. Odohráva sa vo svete 
vysokej politiky, mafie bielych golie-
rov, organizovaného zločinu, obchodu 
s bielym mäsom a veľkých peňazí. Na-
pínavý akčný film, kde uvidíte skvelé 
herecké výkony, výborné drsné dialógy 
inšpirované životom.”
od 13. 2. | Judy

Veľká Británia. Životopisná romantic-
ká dráma. Renée Zellweger v  úlohe 
jednej z  najväčších hollywoodskych 
legiend všetkých čias. Judy Garland je 
fenomenálna speváčka a  úspešná he-
rečka, ktorá sa už od  útleho veku stá-
va miláčikom celej Ameriky. Jej talent 
si podmaňuje milióny divákov na  ce-
lom svete. Jej kariéra je doslova splne-
ným snom. Ale všetko má svoju cenu. 
Úspech a sláva si vyberajú vysokú daň.
od 13. 2. | 1917
USA, Veľká Británia. Vojnová dráma. 
Dvaja britskí vojaci v  prvej svetovej 
vojne majú podľa rozkazu preniknúť 
ďaleko za  nepriateľskú líniu a  doručiť 
správu o  odvolaní zajtrajšieho útoku 
ich vlastnému oddielu. Ak zlyhajú, ich 
celý oddiel padne do  pasce a  nastane 
masaker.
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utorok | 18.00 | Ľudovky pre 
devy
HANGÁR KLUB | 10-týždňový skupinový 
kurz. Info: www.unidc.sk.

utorok | 19.15 | Spoločenské 
tance začiatočníci
HANGÁR KLUB | Základné kroky štandard-
ných a latino tancov. Info: www.unidc.sk.

streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre 
radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  párové tance 
z rôznych kútov sveta. Info: 0910 196 456.

streda | 18.00 | MTV Lady Style
HANGÁR KLUB | Rôzne tanečné štýly. Info: 
www.unidc.sk.

streda | 19.15 | Ľudovky 
začiatočníci
HANGÁR KLUB | Základy párových ľudových 
tancov. Info: www.unidc.sk.

1. 2. | Benefičný maškarný 
rotary ples
PIANO CLUB | Rotary club Trenčín Laugari-
cio. Vstupenky na 0918 722 873. 

2. 2. | 18.00 | 30. výročie Korzo 
Dance
KINO HVIEZDA | Slávnostný program.

8. 2. | Sport Galla
POSÁDKOVÝ KLUB | 1. reprezentač-
ný bál športu. Predpredaj vstupeniek: 
info@promoline.sk a 0905 724 197.

11., 18., 25. 2. | 19.15 – 20.30 | 
Spontánny tanec
SOKOLOVŇA | Info: 0908 568 020.

15. 2. | 18.00 | 1. Reprezentačný 
ples TK BAMBULA
POSÁDKOVÝ KLUB | Vystúpenie tanečníkov 
Bambula. Počas celého večera bude hrať 
Dominika Titková a Friends + DJ.

15. 2. | 19.00 | XV. benefičný ples
HOTEL BREZINA | Hospic milosrdných 
sestier pozýva na  XV. ročník benefič-
ného plesu. Rezervácia vstupeniek: 
0905 474 793.

 � INÉ...
utorok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO – KC STRED | Vhodné aj pre te-
hotné ako príprava na dojčenie. 

utorok | 17.00 – 20.15 | Klub 
spoločenských hier
KC AKTIVITY | Info: peterbiras@gmail.com.

4. 2. | 17.00 | Fotostredisko
TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál-
nych fotografov. Téma: Gurmáni.
6. 2. | 16.00 | Literárny klub 
Omega s D. Lázničkom
VKMR | Diskusia a  prezentácia vlastnej 
tvorby. 
7. 2. – 9. 2. | On je živý 2020
ŠPORTOVÁ HALA | Evanjelizačné stretnutie 
pre mladých vekom aj srdcom. 
8. 2. | 10.00 | Máme narodeniny
GMAB | Pre návštevníkov sú pripravené 
tvorivé dielne, komentované prehliadky či 
netradičná narodeninová torta.
10. – 16. 2. | Národný týždeň 
manželstva
TRENČÍN | 10. ročník, ktorého témou bude 
Náš príbeh. Počas týchto dní môžu manže-
lia navštíviť rôzne miesta a vyskúšať spo-
ločné aktivity.
10. 2. | 10.00 | Podporná skupina 
nosenia detí
MC SRDIEČKO | Vedie lektorka Zuzana 
Čižmárová.
10. 2. | 16.00 | Choroby 
skladovaného ovocia
POSÁDKOVÝ KLUB | Zber vrúbľov na  jarné 
štepenie jadrovín. 
11. 2. | 18.00 – 19.30 | Oflajn 8

GALÉRIA VÁŽKA | Mestský kvíz o  histórii 
a  súčasnosti Trenčína spája ľudí rôzneho 
veku, temperamentu, profesií a záujmov.
12., 18. 2. | 17.00 | Máme radi 
umenie
VKMR | Prezentácia umeleckej činnosti žia-
kov SZUŠ Trenčín (Ul. L. Novomeského).
15. 2. | 11.00 – 15.00 | Akú cenu 
majú obrazy, ktoré máte doma?
GMAB | Konzultácia hodnoty diel s odbor-
níkmi z TOTO! je galéria.
20. 2. | 15.00 | Výročná členská 
schôdza vojenských veteránov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských veteránov.
20. 2. | 16.30 – 18.30 | Burza 
barefoot obuvi
MC SRDIEČKO – KC STRED | Šanca predať 
a  kúpiť barefoot topánky – detské aj do-
spelácke.
22. 2. | 14.00 | Výročná 
členská schôdza vojenských 
výsadkárov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
ských výsadkárov.
23. 2. | 9.00 | Stretnutie 
zberateľov pivných kuriozít
POSÁDKOVÝ KLUB | Výmenné stretnutie.
27. 2. | 15.00 | Skleróza 
multiplex
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Klub Trenčín.
do 29. 2. | Miniburza kníh
VKMR JASELSKÁ | Získajte vyradenú lite-
ratúru z fondu knižnice za symbolický po-
platok.
do 29. 2. | Výber 
na Hviezdoslavov Kubín
VKMR | Tematická výstavka kníh.
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KONTAKTY
CENTRUM PRE RODINU Farská 12, info@cprtrencin.sk,  0903 440 132
CINEMAX OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, www.cine-max.sk
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Osvienčimská 3, dcsihot@trencin.sk, 0901714266 
FITNESS LION CENTER Bavlnárska 320/15, 032/640 08 40
GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0915 382 532
GEMINI CENTRUM Mierové námestie 14, 0944 548 885
GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

HANGÁR KLUB University Dance Center Trenčín, areál Merina, 
0948 092 018, www.unidc.sk

HOTEL BREZINA Kukučínova 76/42, info@hotelveverica.sk, 
032/642 08 81

KAVIAREŇ NA CESTE Katov dom, Matúšova ulica
KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
KC KUBRA Kubrická 74, Trenčín-Kubrica, 032/743 24 71
KC STRED Ul. 28. októbra 2, 032/652 21 36
KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709
KINO HVIEZDA Kn. Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
KreaTivo Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505
KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka 1, 032/ 743 63 36
OC LAUGARICIO Belá 7271, 032/658 53 94, www.oclaugaricio.sk
PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785 
POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 
SAD Zlatovská ulica 2191/29, 032/652 30 14
SAVANNA CAFÉ Rastislavova 1, 0910 999 222
SOKOLOVŇA Mládežnícka 2, 0918 859 811, sokoltrencin.sk

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE KS Juh, Kyjevská ulica, 0908 788 560, anide@
seznam.cz, www.anidestudio.sk

TRENČIANSKE MÚZEUM Mierove namestie 46, iveta.matejkova@muzeu-
mtn.sk, 032 7434431-3, kl. 34

TRENČIANSKY HRAD 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk
TRENCHIL M. R. Štefánika 373/11
TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A, 032/655 53 23

VKMR Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
ská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 032/770 83 00

VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolice 43, www.expocenter.sk
YOGA STUDIO TRENČÍN Jesenského 3175, 0907 507 808
YOGA STUDIO TRENČÍN Jesenského 3175, yogastudio.tn@gmail.com 
ZŠ, VÝCHODNÁ Východná 2435/9, Sídlisko Juh, 032/652 85 13
ZŠ, DLHÉ HONY Dlhé Hony 1155, 032/ 652 05 44
ZUŠ K. PÁDIVÉHO Nám. SNP 2, 032/743 55 21, www.zustrencin.sk

 � ZÁPASY

1. 2. | 9.00 – 15.30 | Memoriál 
Karola Borhyho, 21. ročník
ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj 
mužov.
2. 2. | 9.00 – 15.00 | AS 
TRENČÍN FUTBAL – Turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj do-
rasteniek. 
10. 2. | 10.00 – 14.00 | 
Majstrovstvá Slovenska 
v aerobiku
ŠPORTOVÁ HALA | Finálové kolo MSR – 
stredné školy. 
15. 2. | 12.00 | HK AS TRENČÍN 
– DUNAJSKÁ STREDA
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky. 
15. 2. | 14.30 | HK AS TRENČÍN 
– DUNAJSKÁ STREDA
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky. 
15. 2. | 17.00 | 1. FBC FLORBAL 
TRENČÍN – ATU KOŠICE
ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga, 
muži, 18. kolo. 
16. 2. | 8.30 – 18.30 | 
Slovenský pohár v karate, 1. 
kolo detí a žiakov
ŠPORTOVÁ HALA | Mládežnícky turnaj 
– karate. 
22. 2. | 9.00 – 15.00 | AS 
TRENČÍN FUTBAL – turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj prí-
pravky – U8. 
23. 2. | 8.30 – 16.00 | ObFZ 
TRENČÍN – futbal
ŠPORTOVÁ HALA | Futbalový turnaj Ob-
lastný futbalový zväz Trenčín – žiaci. 
29. 2. | 9.00 | HK AS TRENČÍN 
„B“ – MhaK MARTIN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky. 
29. 2. | 9.50 | HK AS TRENČÍN 
„A“ – THA MARTIN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky. 
29. 2. | 11.00 | HK AS TRENČÍN 
„B“ – THA MARTIN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky. 
29. 2. | 11.50 | HK AS TRENČÍN 
„A“ – MhaK MARTIN
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky. 
29. 2. | 15.00 | 1. FBC 
FLORBAL TRENČÍN – 
GRASSHOPPERS ŽILINA
ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga 
muži, 21. kolo. 
29. 2. | 18.00 | 1. FBC 
FLORBAL TRENČÍN – 1. zápas 
štvrťfinále
ŠPORTOVÁ HALA | Florbalová extraliga 
juniori – štvrťfinále play off. 
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