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 Do VOK nie je možné ukladať 

elektroodpad, vyradené batérie 

a akumulátory, žiarivky, železný 

šrot ani iné nebezpečné odpa-

dy. Môžete ich vyložiť ku kontaj-

nerom, odkiaľ odvoz zabezpečí 

spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

 Pneumatiky podľa zákona 

o odpadoch nie sú súčasťou ko-

munálnych odpadov, a preto ich 

počas upratovania nie je možné 

odovzdávať. Občania ich môžu 

odovzdať bezplatne v rámci siete 

distribútorov a pneuservisov.

 Aj počas upratovania sú 

otvorené tri zberné dvory – 

na Zlatovskej, na Soblahov-

skej a na Ulici K zábraniu. Tu 

je možné odovzdať druhy odpa-

du podľa platného Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 7/2016 

o nakladaní s komunálnymi od-

padmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Tren-

čín, ktoré je uverejnené na www.

trencin.sk . Prosíme občanov, aby 

do kontajnerov ukladali len ur-

čené odpady, a nevykladali od-

pad po odvezení kontajnerov. 

Na disciplinovanosť pri uklada-

ní odpadu budú dohliadať pra-

covníci Marius Pedersen, a. s., 

a Mestskej polície.
 www.trencin.sk/hu-jar

 Využite, prosím, túto mož-

nosť. Prispejme tak spolu k čisto-

te mesta, samozrejme, s dodrža-

ním všetkých aktuálne platných 

bezpečnostných opatrení, ako 

je rúško, rukavice, dostatočná 

vzdialenosť od seba a nezdržiava-

nie sa v skupinách.

 Nakoľko podľa zákona platí 

zákaz ukladania biologicky rozlo-

žiteľného odpadu na skládku, zber 

odpadu sa bude uskutočňovať 

do 2 rôznych veľkoobjemových 

kontajnerov (VOK). Jeden z nich 

bude slúžiť výhradne na odklada-

nie biologicky rozložiteľného od-

padu (konáre, odpad zo záhrad, 

trávnikov a pod.), druhý na odkla-

danie iného odpadu, okrem drob-

ného stavebného odpadu.

 Hádzať do VOK akýkoľvek 

iný odpad ako ten, na ktorý je 

kontajner určený, je prísne za-

kázané! Prosíme o disciplinova-

né dodržiavanie účelu kontajne-

rov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE 

vykladať odpad po odvezení 

kontajnera. Pri porušení hrozí 

pokuta do 1 500 €.
 VOK budú umiestnené podľa 

harmonogramu:

Jarné upratovanie 2020, ktoré sa malo začať 21. 3. 2020, 

bolo pre mimoriadnu situáciu pozastavené. V súvislos-

ti so súčasným vývojom situácie bol stanovený nový 

harmonogram. Jarné upratovanie vykoná mesto Trenčín 

prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., 

v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi v mesiacoch 

máj a jún počas 7 sobôt.

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA 

16. 5. 
2020

 – Východná (pri vchode 9C – blízko školy)

 – M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)

 – Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)

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

 – Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)

 – Halalovka (pri bytovke 24)
 – Lavičková (pri domove dôchodcov)

 – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)

 – Liptovská (pri trafostanici č. 68008)

 – Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)

 – J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)

 – Soblahovská (bytovka pri Leoni)

 – Pod Juhom (oproti č. 12)
 – Pod Komárky (námestie)

SOBOTA 

23. 5. 
2020

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)

 – 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)

 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra) 

 – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)

 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)

 – Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)

 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku) 

 – Bezručova (pri dele)
 – Partizánska (pri cintoríne) 

 – Partizánska (okolo domu č. 73)

 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)

 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)

 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)

SOBOTA 

30. 5. 
2020

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)

 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)

 – Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)

 – Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)

 – Stromová (pred MŠ)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke) 

 – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)

 – Žabinská (oproti domu č. 34)

 – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)

 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)

 – Školská (oproti RD č. 50)
 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)

 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

SOBOTA

6. 6. 
2020

 – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)

 – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)

 – Kožušnícka (oproti RD č. 40)
 – Hlavná (pri kaplnke)

 – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

 – Okružná (RD č. 37/V.672)
 – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)

 – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

 – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)

 – Pri parku (pošta – KD)
 – Majerská (oproti RD č. 9)

 – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)

 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)

 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)

 – Súhrady – Široká

SOBOTA 

13. 6. 
2020

 – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)

 – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)

 – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)

 – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)

 – Holubyho nám. (oproti RD 1692)
 – Pod čerešňami (pri RD č. 1)

 – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)

 – Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)

 – Hodžova (bezbarierová bytovka –vedľa tel. búdky)

 – Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

SOBOTA 

20. 6. 
2020

 – Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)

 – Horeblatie (oproti domu č. 617)

 – Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)

 – Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)

 – Odbojárov (oproti RD 21 – 23)
 – Mlynská (začiatok ul.)

 – Opatovská (okolo č. 90 – 95)
 – Sibírska (bytovka 12/696)

 – Niva (pri plote MŠ) – Potočná (v blízkosti domu č. 139)

SOBOTA 

27. 6. 
2020

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo 

č. 18246 – zákruta) – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)

 – K výstavisku (pri SOŠ)
 – Pod Sokolice (pri č. 17/514)

 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

 – Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)

 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)

 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)

 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)
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NEPRIŠLO VÁM 
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
11. mája 2020 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
0902 911 159.

Majáles sa síce tento rok pre koronavírus neuskutočnil, no máj na Mierovom námestí 
od 30. apríla predsa len stojí. Farebné stuhy pripravili zamestnanci Kultúrno-informačné-
ho centra, zdobenie namiesto folkloristiek tento raz netradične vzali do rúk pracovníci 
Mestského hospodárstva a správy lesov. Ďakujeme. FOTO: J. MAJERSKÝ

Z vďaky za ich životy
O Cintoríne hrdinov na Brezine, ktorý sa nachádza v bez-
prostrednej blízkosti Pamätníka umučených, sa návštev-
níci lesoparku môžu viac dozvedieť z novej informačnej 
tabule. Odhalili ju 10. apríla 2020 pri príležitosti 75. výro-
čia oslobodenia nášho mesta.

Tabuľa v slovenskom a anglic-
kom jazyku hovorí o mieste 
posledného odpočinku bojov-
níkov proti nemeckým okupan-
tom a fašizmu. Vypočúvali ich 
v bývalom učiteľskom a diev-
čenskom internáte, pivnice vy-
užívali ako mučiarne. Z väzenia 
na krajskom súde viedla cesta 
do koncentračného tábora alebo 
na popravisko do Dušovej do-
liny na Brezine. Nacisti v Tren-
číne od októbra 1944 do aprí-
la 1945 vraždili svoje obete bez 
súdu. Po objavení hromadných 
hrobov sa 22. mája 1945 začala 

úradná exhumácia. Zo 69 obe-
tí sa podarilo identifikovať 43. 
Mená ostatných zostali nepo-
znané. Pozostatky 56 umuče-
ných, vrátane neznámych obetí, 
sú pochované na Brezine, ostat-
ných pochovali príbuzní na cin-
torínoch v rodných obciach.
 Na tabuli z corténového ple-
chu sú pri menách umučených aj 
ich fotografie. Dielo navrhli mla-
dí trenčianski architekti Lucia 
Mlynčeková a Alexander Topi-
lin. Ide o prírodný materiál s hr-
dzavým vzhľadom, ktorý vzniká 
oxidáciou povrchu. Na ňom sa 

postupne tvorí patina, ktorá spo-
maľuje proces korózie a mení od-
tieň v priebehu rokov a v závis-
losti od poveternostných vplyvov. 
Vzhľad tabule je teda premenlivý 
v čase, žije, je drsný a živelný po-
dobne, ako to, čo zobrazuje.
 O Pamätník umučených a 
o Cintorín hrdinov na Brezine sa 

mesto stará v spolupráci s Poh-
rebníctvom Dvonč. Po dvoch 
rokoch boli opäť obnovené 
na hroboch nápisy mien obetí. 
V spolupráci s futbalovým klu-
bom AS Trenčín sa podarilo za-
bezpečiť tlakové vyčistenie a im-
pregnáciu pamätníka.
 (RED) FOTO: Z. G.
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Testovaní ľudia bez domova boli negatívni
Mesto Trenčín sa rozhodlo v druhej polovici apríla otes-
tovať 19 klientov Nocľahárne a Nízkoprahového denného 
centra na Nešporovej ulici. Testovanie absolvovalo aj 11 
sociálne slabších obyvateľov, ktorí bývajú v mestských 
nájomných bytoch a bunkách na Kasárenskej ulici.

„Väčšina obyvateľov v Tren-
číne dodržiava prísne opat-
renia, sociálnu izoláciu, ale 

s bezdomovcami je to horšie. A to 
aj napriek tomu, že sme im roz-
dali rúška a pravidelne s nimi 

cez nášho terénneho pracovní-
ka komunikujeme. Táto skupina 
ľudí sa ukázala v niektorých prí-
padoch riziková. Viacerí využí-
vali bezplatnú dopravu vlakom, 
premiestňovali sa do iných miest, 
kde sa stretávali s rôznymi osoba-
mi, potom sa opäť vrátili do Tren-
čína. Navštevujú tu predajne, 
chodia po obchodoch a my nemá-
me právo obmedzovať ich slobodu 
a ani pohyb. Mali sme dôvodné 
podozrenie a obavy, aby sa práve 
oni nestali nosičmi nákazy v mes-
te. To isté sa týka niektorých osôb 
z našich nájomných bytov a bu-
niek na Kasárenskej ulici,“ zdô-
vodnil testovanie primátor Tren-
čína Richard Rybníček.
 Otestovaných bolo spolu 30 
ľudí, z toho 12 žien a 18 mužov. 
Odbery zabezpečili hasiči 22. 
apríla prostredníctvom mobil-
nej jednotky. „Som rád, že vý-
sledky u všetkých testovaných boli 
negatívne. To ale neznamená, že 
nebudeme naďalej prísni v komu-
nikácii s touto skupinou ľudí. Ako 
člen ústredného krízového štábu 
som sa zasadil o to, aby bola do-
časne pozastavená možnosť ces-
tovania vlakom zdarma. Situácia 
v Trenčíne je zatiaľ pod kontrolou 
a za to všetkým ďakujem,“ pove-
dal primátor. (E. S.) 
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 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania, 

v májovom Infe ešte stále ne-
nájdete zoznam kultúrnych či 
športových udalostí. Aj keď sa 
z hľadiska pandémie situácia 
na Slovensku vyvíja veľmi dob-
re, stále musíme byť ostražití 
a opatrní. Pozitívne je, že sa 
otvorilo viac predajní, vonkajšie 
športoviská, zberné dvory, trho-
visko, častejšie jazdia autobusy 
MHD. Život v meste sa obnovu-
je, no ešte nie je vôbec isté, kedy 
sa vráti do zabehaných koľají. 
 Potvrdené ale je, že Trenčín 
čaká deratizácia, prvé celoploš-
né kosenie a aj jarné upratova-
nie. Budú sa realizovať viaceré 
investičné akcie, najmä tie za 
europeniaze. Situácia si vyža-
duje aj podľa mnohých z vás 
návrat k regulácii parkovania 
v meste. Ekonomické dopady 
pandémie Covid-19 budú znač-
né, venujeme sa aj tejto téme 
a píšeme o ďalších momentoch, 
ktoré priamo či nepriamo súvi-
sia so šírením koronavírusu.
 To, čo je nesmierne dôležité 
a vzácne, je naša disciplína, 
súdržnosť a vzájomná pomoc. 
Trenčania sú v tomto skvelí. 
Mesto sa snaží odľahčiť ťažkú 
situáciu miestnym podnikate-
ľom odpustením daní zo záberu 
verejného priestranstva pri te-
rasách, odpustením nájmu, ak 
podnikajú v mestských priesto-
roch a tiež rozložením splátok 
daní z nehnuteľností, tie sa od-
pustiť zo zákona nedajú. Mesto 
pomáha i zdravotníkom z ne-
mocnice. Zabezpečilo starost-
livosť o ich deti v priestoroch 
škôlky na Legionárskej ulici. 
A pomáhajú mnohí. Napríklad 
trenčianska kapela Autumnist, 
ktorá vydala 31. marca 2020 
remixový album Future Lights, 
sa rozhodla venovať ho  ľuďom 
doma v tejto zložitej dobe cel-
kom zdarma. „Ak by chcel nie-
kto na túto kolekciu hudby pri-
spieť finančne, nech, prosím, 
venuje ľubovoľnú čiastku na 
pomoc slovenským zdravotní-
kom cez platformu Kto pomôže 
Slovensku,“ hovorí za formá-
ciu Vlado Ďurajka. Album je 
bezplatne na stiahnutie aj na 
stránke kapely a tiež na všet-
kých známych streamovacích 
platformách. 
 Nech máj prinesie veľa po-
zitívnych správ. 
Všetkým mamám želáme krás-
ny Deň matiek!

Vaša redakcia

Mesto sa stará o deti zdravotníkov 
Zdravotníci, najmä lekári a zdravotné ses-
try, musia byť k dispozícii pacientom, kto-
rých môže v súvislosti s pandémiou korona-
vírusu pribúdať. Aby ich mohli liečiť, mesto 
im pomáha so starostlivosťou o deti.

„Projekt opatrovania detí za-
mestnancov našej nemocnice je 
výsledkom viactýždňovej komu-
nikácie s nemocnicou. O deti sa 
učiteľky materských škôl starajú 
v mestských priestoroch škôlky 
na Legionárskej ulici v pracov-
ných dňoch od 6.30 do 16.30 h,“ 
povedal primátor Richard Ryb-
níček. Počas prvého dňa, 20. 
apríla 2020, išlo o 11 detí od 3 
do 10 rokov. Odvtedy sa ich po-
čet z týždňa na týždeň zvyšu-
je. Deti sú rozdelené do skupín, 
v jednej triede je 5 – 6 detí tak, 
aby boli dodržané všetky bezpeč-
nostné a medicínske pravidlá. 
 „Máme pripravené aj priesto-
ry v susednej škole na Dlhých 
Honoch, kde sa o deti postarajú 
vychovávateľky zo školského klu-
bu. Vieme ich teda rozdeliť pod-
ľa predškolského a školského 

veku,“ uviedla 
vedúca Útvaru 
školstva MsÚ 
Trenčín Ľubi-
ca Horňáčková. 
O stravovanie 
detí a ochranné pomôcky pre deti 
a personál sa postarala nemocni-
ca. „Ďakujeme za túto možnosť. 
Aj týmto spôsobom sa pripravuje-
me na to, že možno bude situácia 
o pár dní horšia, a budeme našich 
zamestnancov v nemocnici o to 
viac potrebovať,“ povedal riaditeľ 
FN Trenčín Marek Šedík.
 Profesionálnu starostlivosť 
o deti využila aj zdravotná sestra 
Veronika Gogová, mama dvoch 
školopovinných detí, prváka 
a tretiačky: „Sme veľmi radi a vá-
žime si to, pretože nie každý má 
možnosť zabezpečiť si stráženie 
detí doma.“

 Mesto má na poskytova-
nie tejto služby súhlas Regio-
nálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Trenčíne. „Musíme 
dodržiavať všetky hygienické 
predpisy. Učiteľky majú teplome-
ry, ktorými každé ráno sebe i de-
ťom merajú teplotu a zapisujú ju. 
Všetky priestory škôlky sú vydez-
infikované, vrátane vonkajších 
herných prvkov,“ povedal riaditeľ 
Školských zariadení mesta Tren-
čín Rastislav Masaryk. O po-
skytnutie starostlivosti o deti sa 
môžu uchádzať aj pracovníci zá-
chrannej služby.
 (RED) FOTO: P. S.

MHD V PRÁZDNINOVOM REŽIME
Od 4. mája 2020 jazdí Mestská hromadná doprava 
v Trenčíne podľa prázdninového režimu. Upozorňuje-
me cestujúcu verejnosť, aby sa riadili cestovným po-
riadkom a sledovali spoje, ktoré jazdia cez prázdniny.

Spoje označené znamienkom 
„10“ nepremávajú, lebo sú to 
školské spoje a tie jazdia počas 
školského roka. Nočná linka 
č. 50, ktorá premáva z piatka 
na sobotu, nejazdí až do odvo-
lania vzhľadom k tomu, že bary, 
diskotéky a iné nočné podniky 
ešte nie sú otvorené. Všetky po-
silové spoje, ktoré v mimoriad-
ne zavedenom víkendovom re-
žime premávali, sú od 4. mája 
zrušené.
 Jedno z mestských opat-
rení v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu sa teda zmenilo. 

Víkendový režim MHD prešiel 
do prázdninového. Po tom, ako 
sa otvorili viaceré menšie pre-
vádzky, sa v autobusoch zvýšil 
počet cestujúcich. Aj z hľadiska 
ochrany zdravia je čas na väč-
ší počet spojov a ich častejšiu 
frekvenciu, ktorú zabezpečí 
prázdninový režim.
 Stále platí povinnosť mať 
rúško aj v autobusoch, nesedieť 
na sedadlách hneď za vodičom, 
uprednostniť platbu doprav-
nou kartou pred hotovosťou 
a udržiavať medzi sebou prime-
ranú vzdialenosť. (RED)
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ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

27. mája 2020 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať májové riadne zasadnutie trenčianskeho 
Mestského zastupiteľstva. Pravdepodobne bude ešte s vylúčením 
verejnosti. Priamy prenos bude vysielaný na www.trencin.sk.

KRÁTKE SPRÁVY ZO ZASTUPITEĽSTVA
Mestskí poslanci sa na spoločnej schôdzi stretli 29. apríla 
2020.

 � Celkový dlh Trenčína k 31. 
marcu 2020 bol vo výške 16,5 
mil. eur, teda 301 eur na obyva-
teľa. Ku koncu roka 2010 to bolo 
714 eur na obyvateľa. Mesto 
v rokoch 2011 – 2020 kontinu-
álne pokračuje v znižovaní dlhu, 
percentuálne celkový dlh pokle-
sol o 58,5 percenta.

 � Odporučenie mesta, aby zá-
konní zástupcovia neplatili po-
čas zatvorenia základných a ma-
terských škôl, ZUŠ K. Pádivého 
a Centra voľného času mesač-
né príspevky, schválil mestský 
parlament v podobe osobitného 
ustanovenia v príslušnom VZN. 
Príspevková povinnosť zákon-
ných zástupcov detí je zrušená, 
kým je v súvislosti s ochorením 
COVID-19 prerušené vyučova-
nie v školách. 

 � Mesto odpustilo všetkým pre-
vádzkarom v centre mesta daň 
za záber verejného priestran-
stva, konkrétne za terasy. „Pôjde 

o výpadok v rozpočte asi 30 tisíc 
eur, ale vieme to pri 52 milióno-
vom rozpočte zvládnuť,“ pove-
dal primátor Richard Rybníček 
s tým, že cieľom je zmierniť ne-
gatívne následky pandémie pre 
podnikateľské subjekty v centre 
Trenčína.

 � V súvislosti s pandémiou ko-
ronavírusu niektorí podnikatelia 
museli zavrieť svoje prevádzky 
v priestoroch, ktoré im prenají-
ma mesto alebo mestské rozpoč-
tové organizácie. Aby za neplate-
nie nájmu neboli sankcionovaní 
a aby, ak sa nedočkajú pomoci 
od štátu, im mohlo mesto a mest-
ské organizácie nájom odpustiť, 
schválilo zastupiteľstvo noveli-
záciu zásad hospodárenia s ma-
jetkom mesta. Primátorovi a ria-
diteľom mestských rozpočtových 
organizácií dalo kompetenciu, 
aby operatívne rozhodovali o od-
pustení nájmov bez toho, aby 
sa zakaždým museli schádzať 

poslanci a o tom hlasovať. Ide 
o sumy v desiatkach, maximálne 
stovkách eur. Táto kompetencia 
bude platiť len v čase povinného 
zatvorenia prevádzok.

 � V našom meste sa 2-krát 
ročne koná moderný mestský 
trh Trenčín na korze. Zastupi-
teľstvo schválilo nielen trhový 
poriadok, ale aj povinnosť jed-
notlivých predajcov podávať ča-
pované nápoje vo vratných po-
hároch, používať papierový riad, 
drevený príbor, papierové obaly 
a zároveň povinnosť správcu 
trhu zabezpečiť triedenie odpa-
du. To isté sa týka aj Kukanovej 
desiny. Poslanci odobrili aj trho-
vý poriadok pre novinku v Tren-
číne, pre príležitostný trh SLO-
VAK FOODTRUCKFEST, ktorý 
by sa mal 4-krát v roku konať 
pri Posádko-
vom klube 
(ODA).

  (RED)

 � STRUČNE

Pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov 

začali v apríli s odstraňovaním 
buriny horúcou parou. Vo 
vnútrobloku J. Halašu pomo-
cou špeciálnou svahovou 
kosačkou „zahusťovali“ mladú 
trávu. Prvé celoplošné kosenie 
v meste by sa mohlo začať 11. 
mája. Počet kosení v tomto 
roku bude závislý nielen 
od vývoja počasia, ale aj 
od ekonomickej situácie mesta. 

Od 3. apríla je v okrese 
Trenčín a celom Trenčian-

skom kraji vyhlásený čas 
zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru. Do konca 
apríla museli hasiči zasahovať 
pri 46 požiaroch v prírodnom 
prostredí v kraji. Pri kontrole 
turistami najviac exponova-
ných miest a verejných ohnísk 
uložili za porušenie predpisov 
o ochrane pred požiarmi 
pokuty vo výške 220 eur.

Napriek komplikovanej 
ekonomickej situácii AS 

Trenčín pokračuje vo výstavbe 
štadióna. Hneď po veľkonoč-
ných sviatkoch odštartovali prá-
ce na severnej tribúne, ktorá po-
čas apríla výrazne pokročila.

Vláda SR spustila 6. mája 
2. a 3. fázu uvoľňovania 

opatrení prijatých v súvislos-
ti s novým koronavírusom. 
Mestský úrad v Trenčíne roz-
šíril hodiny pre verejnosť, av-
šak za prísnych hygienických 
opatrení. Pre presné informá-
cie sledujte www.trencin.sk.

Aby sa lipa mohla nadýchnuť

Symbol slobody na Mierovom námestí rastie už vyše 51 
rokov. V ostatnom období mala lipa problémy, ktoré sú-
viseli so zhutnenou pôdou v bezprostrednom styku s jej 
koreňmi. 

V polovici apríla sa Lipe slobody 
v centre mesta uľavilo. Pôdu pri 
jej koreňoch prevzdušnili a ko-
reňom dodali výživu. Celý zá-
krok spolu s výmenou trávnika 
okolo lipy stál mesto 4 500 eur. 

 „Pracovali sme na zlepšení 
stanovištných podmienok stromu 
s použitím technológie AIRSPA-
DE. Išlo o vzdušný, hypersonic-
ký rýľ. Je to technológia, kde prú-
denie vzduchu narúša štruktúru 

substrátu a odfukuje ho, bez po-
škodenia koreňov stromov. Výme-
nu zeme sme urobili metódou ra-
diálneho mulčovania. Existujúcu 
zeminu sme vymenili v lúčovitých 
segmentoch v smere od kmeňa. Ná-
sledne v týchto lúčoch sme vymeni-
li substrát za vzdušnejší a oboha-
tený o živiny a absorbčné častice, 
ktoré majú vodozádržnú schop-
nosť. Vzdušnejší substrát obnoví 
výmenu plynov, ktorá je životne dô-
ležitá pre správne fungovanie ko-
reňovej sústavy,“ povedal Michal 
Zelenák zo spoločnosti PROar-
bor, ktorá práce realizovala.
 Mesto sa pokúšalo lipe po-
môcť už v predchádzajúcom ob-
dobí. „Zabezpečili sme arboris-
tický orez, v zálievkach dostávala 
výživu ku koreňom aj na listy. No 
prišiel čas na razantnejší, v pod-
state už nevyhnutný zákrok,“ 
uviedol Peter Kadák z Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov.

 (E. S.) FOTO: P. S. 

 videozáznam
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Návrat k regulovanému parkovaniu od 22. mája
O návrhu budú hlasovať poslanci mestského zastupi-
teľstva na mimoriadnom rokovaní 6. mája 2020. V čase 
doručenia Infa do schránok obyvateľov Trenčína už bude 
teda rozhodnuté. Dôvodov návratu k úhradám za parko-
vanie je niekoľko, no najmä sami občania žiadajú, aby sa 
zaviedol opäť poriadok na uliciach, a aby mali znovu kde 
parkovať.  

Regulované parkovanie bolo do-
časne pozastavené od 24. marca 
v súvislosti s opatreniami, ktoré 
vyvolala pandémia koronavíru-
su. Nešlo o hygienické opatre-
nie, ale o ústretový krok mesta. 
Občanom, ktorí pomáhali svo-
jim príbuzným a známym s ná-
kupmi, mohli parkovať aj v tých 
častiach Trenčína, kde nemali vy-
bavenú parkovaciu kartu. Nemu-
seli platiť jednorazové parkovné. 
Bezplatné parkovanie využíva-
li aj občania, ktorí bežne jazdia 
do práce hromadnou dopravou, 
no pre nový vírus uprednostnili 
dopravu vlastným vozidlom.
 Situáciu s parkovaním 
v meste monitorovali pracovníci 
Útvaru mobility MsÚ i mestská 
polícia. V krátkom čase po zave-
dení bezplatného parkovania sa 
zaplnili parkoviská najmä v cen-
tre, ale aj v obytných zónach 
v Dolnom meste či na Sihoti. 
Po parkovisku na Palackého uli-
ci vodiči krúžili aj niekoľkokrát, 
kým našli voľné miesto. Občania 
sa už krátko po zavedení bezplat-
ného parkovania dožadovali ná-
vratu k úhradám za parkovanie. 
Ak napríklad odišli z parkoviska 
spred domu, hoci len na krátky 
čas, pri návrate mali problém 
nájsť voľné miesto. V mnohých 
prípadoch tam už boli zaparko-
vané autá z okolitých miest.
 „Rozhodnutie dočasne zrušiť 
regulované parkovanie bolo pod-
ľa nás zmysluplné a veríme, že 
ľuďom na začiatku opatrení po-
mohlo. Momentálne je situácia 

taká, že niektorí občania toto 
rozhodnutie využívajú v rozme-
re, ktorý začína byť neúnosný. 
Preto prichádzame s návrhom 
na ukončenie parkovania bez 
úhrady s účinnosťou od 22. mája 
2020. Teda, aby od 22. mája 
bolo parkovanie v Trenčíne, v re-
gulovaných pásmach opäť spo-
platnené a na uliciach bol opäť 
poriadok,“ povedal primátor Ri-
chard Rybníček, ktorý zároveň 
zdôraznil, že vývoj epidemiolo-
gickej situácie sa zlepšuje a štát 
postupne uvoľňuje prijaté opat-
renia. Autobusy MHD prešli 
z víkendového na prázdninový 
režim a zároveň prichádza letné 
obdobie a s ním väčšia možnosť 
pre alternatívne druhy dopravy, 
napr. bicykle, kolobežky. „Preto 
aj vyzývam obyvateľov, aby, ak je 
to možné, prednostne využívali 
tieto bezpečnejšie a zdraviu pro-
spešné možnosti, ako sa pohybo-
vať po meste. V Trenčíne máme 
dostatok cyklostojísk a aj vylep-
šenú cyklistickú infraštruktúru,“ 
dodal primátor.

 � INFORMÁCIE PRE 
DRŽITEĽOV KARIET

Návrh mesta počíta s tým, že ob-
dobie bezplatného parkovania 
sa skončí 21. mája 2020, čo by 
znamenalo, že bude trvať spolu 
59 dní. O toto obdobie sa predĺ-
ži platnosť parkovacích kariet. 
Karty, ktorým pôvodná platnosť 
končí po 21. máji 2020, budú 
platiť o 59 dní dlhšie.

Príklad: karta, ktorej končí plat-
nosť 1. 6. 2020, bude mať plat-
nosť predĺženú o 59 dní, teda 
platiť bude až do 30. 7. 2020.
 Pri parkovacích kartách, 
ktorým platnosť skončila po-
čas obdobia parkovania zdarma 
(od 24. marca do 21. mája 2020) 
sa vyráta počet dní od 24. mar-
ca do pôvodného termínu skon-
čenia ich platnosti. Tento počet 
dní sa potom pripočíta od dátu-
mu 22. mája.
Príklad: Ak platnosť karty skon-
čila 1. 4. 2020, bude predĺže-
ná o 9 dní (bezplatné obdobie 
od 24. marca do 1.4.). Týchto 9 
dní sa teda pripočíta k termínu 
ukončenia bezplatného parko-
vania – k 22. máju a teda jej plat-
nosť skončí 30. mája 2020.

 � INFORMÁCIE E-MAILOM 
ALEBO CEZ SMS

Informáciu o novom termíne 
platnosti karty dostanú drži-
telia parkovacích kariet e-ma-
ilom, príp. prostredníctvom 
SMS. Zároveň sa obnoví zasie-
lanie e-mailov, ktoré budú 15 
dní vopred upozorňovať na ter-
mín platnosti karty už aj s upra-
veným predĺženým termínom 
platnosti. Držitelia kariet, kto-
rým v bezplatnom období skon-
čila, resp. končí platnosť, môžu 
už teraz požiadať elektronicky 
o predĺženie platnosti karty pro-
stredníctvom webstránky karty.
parkovanietrencin.sk. Upozor-
ňujeme, že karta sa stáva plat-
nou nie odoslaním žiadosti, ale 
až po prijatí platby na účet mes-
ta Trenčín. Využiť môžete spô-
sob úhrady platobnou kartou 
priamo cez elektronické kon-
to. Postup je rýchly a jednodu-
chý, bez uvádzania variabilného 
symbolu a čísla účtu.

 Karty, ktorým končí platnosť 
po 22. máji 2020, môžu držite-
lia predĺžiť elektronicky alebo 
po opätovnom otvorení Klient-
skeho centra MsÚ Trenčín.

 � KARTY PRE JUH A SIHOŤ

Vybaveným (a uhradeným) par-
kovacím kartám do pásma J a H 
(rozšírené časti Sihote), ktoré 
mali platiť od 15. apríla 2020, sa 
zmení začiatok platnosti k dátu-
mu 23. september 2020. K to-
muto termínu sa začne regulá-
cia parkovania na Juhu a Sihoti 
III, IV. Ak držitelia kariet nechcú 
dovtedy čakať, môžu požiadať 
o zrušenie karty a vrátenie pe-
ňazí. V septembri si však kartu 
budú musieť vybaviť znova.

 � ELEKTRONICKÉ 
VYBAVOVANIE 
PRVEJ KARTY

Prvé vybavenie parkovacej karty 
bolo možné doteraz iba v klient-
skom centre. Mesto ale pripra-
vilo jednoduchú možnosť, ako 
vybaviť kartu online, teda bez 
návštevy úradu. Na webstránke 
karty.parkovanietrencin.sk náj-
dete formulár na vytvorenie on-
line konta. Vyplníte požadované 
údaje a formulár odošlete. Za-
mestnanec MsÚ žiadosť spracu-
je, overí zadané údaje a následne 
vám mailovou poštou zašle akti-
vačný link. Kliknutím na tento 
link sa prihlásite do svojho on-
line konta. V konte môžete po-
žiadať o novú parkovaciu kartu 
alebo vykonávať zmeny na už za-
kúpených kartách.

Pre bližšie informácie volajte 
na 0902 911 220 alebo píšte: 
parkovanie@trencin.sk
 ÚTVAR MOBILITY MSÚ

Na Kasárenskej ulici bude chodník i cyklotrasa
Kasárenská ulica vedie od Vlár-
skej ulice k Vojenskému opra-
várenskému podniku. Jej na-
pojenie na cestu II/507 v rámci 
modernizácie železnice upra-
vili po križovatku s Ružovou 
ulicou. Zvyšný úsek cesty širo-
kej cca 6 metrov je bez chodní-
kov. Mesto na ich dobudova-
nie získalo peniaze. Jeden bude 
mať dĺžku 78,5 m, a to v úse-
ku od Podjavorinskej po Med-
ňanského ulicu aj s vyznače-
ním cyklokoridorov. Druhý 
chodník bude vybudovaný 

od Medňanského po Majerskú 
ulicu v dĺžke 277,5 m. V tom-
to úseku pribudnú rozšírením 
cesty cyklistické pruhy. Tie sa 
zmenia od Medňanského sme-
rom k Podjavorinskej ulici 
na cyklokoridory, podobne aj 
v križovatke s Majerskou ulicou.
 V rámci rekonštrukcie tejto 
križovatky bude možné neskôr 
dobudovať cyklistické pruhy tak, 
aby sa prepojili s cyklistickými 
pruhmi navrhnutými v projekte 
rekonštrukcie ulice Na kamenci.
 Mesto získalo na túto 

investičnú akciu nenávratný 
finančný príspevok vo výške 
175 621,70 eur. Zvyšných 5% 
z celkových oprávnených výdav-
kov projektu pôjde z mestské-
ho rozpočtu. Úspech ďalšieho 
trenčianskeho projektu potvrdi-
lo Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR ako 
riadiaci orgán pre Integrovaný 
regionálny operačný program 
ešte v roku 2018. Až doteraz tr-
vali všetky prípravné a najmä 
kontrolné procesy. Práce sa však 
v poslednom aprílovom týždni 

začali a ukončené by mali byť 
do konca júla 2020.
 (E. S.), FOTO: P. S.
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Pandémia má dopady 
na život v meste
Prognóza potenciálnych vplyvov pandémie na ekono-
mický vývoj a verejné financie v roku 2020 počíta pre 
Trenčín s tromi scenármi. Prognózu vydala koncom mar-
ca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Primátor Richard 
Rybníček považuje za reálny tretí a teda najhorší scenár.

„Ihneď po zatvorení podnikov 
a prevádzok nám bolo jasné, že 
stojíme na prahu veľmi vážnych 
rozhodnutí. Vírus postupne ničí 
ekonomiku štátu. Samosprávy 
sú od fungujúcej ekonomiky zá-
vislé,“ hovorí primátor Trenčí-
na. „Tým, že pozorne sledujem 
aktuálnu situáciu, musím kon-
štatovať, že počítame s výpad-
kom príjmu z podielu na dani 
z príjmov fyzických osôb opro-
ti schválenému rozpočtu verej-
nej správy na rok 2020 vo výš-
ke viac ako 26 %, čo je výpadok 
6,3 milióna eur. Z akéhokoľvek 
lepšieho vývoja sa budem tešiť.“ 
Spomínaný výpadok znamená 
napríklad celoročnú prevádz-
ku 16 materských škôl, Zák-
ladnej umeleckej školy K. Pá-
divého a Centra voľného času 
v Trenčíne.

 � PRÍPRAVA 
„KRÍZOVÉHO“ 
ROZPOČTU

Aktuálne mesto pripravuje ná-
vrh „krízového“ rozpočtu. Všet-
ky doteraz prijaté opatrenia 
majú negatívny dopad na eko-
nomiku a rozpočet mesta. 
Znižujú príjmy alebo zvyšujú 
výdavky. Spomeňme MHD do-
časne zadarmo, zrušenie plate-
ného parkovania, dezinfekciu 
autobusov, verejných priestran-
stiev, pozastavenie platieb 
za školské kluby detí, jedálne, 
umeleckú školu a centrum voľ-
ného času, detské jasle, vyššie 
výdavky na zabezpečenie čisto-
ty a ochrany v zariadeniach so-
ciálnych služieb a podobne.
 Časť výpadku príjmov môže 
mesto vyrovnať prioritne veľmi 

dobrým hospodárskym výsled-
kom za minulý rok vo výške 2,7 
mil. eur. Na preklenutie dočas-
ného výpadku príjmov má mož-
nosť čerpať kontokorentný úver 
s úverovým rámcom 2,5 mil. 
eur. Ten musí byť ale do 31. 12. 
2020 splatený.
 Daň z nehnuteľností a po-
platok za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad sa 
v našom meste už upravova-
li koncom roka 2019. Nad ďal-
ším navyšovaním sa aktuálne 
neuvažuje. 

 � ÚSPORNÉ OPATRENIA

Budú sa týkať napríklad údržby 
komunikácií a objektov mesta, 
starostlivosti o zeleň, ale aj ná-
kupu nového vybavenia naprí-
klad do krytej plavárne. Dotá-
cie z rozpočtu, napr. na kultúru, 
šport, sociálnu oblasť a mládež 
mesto pozastavilo. „Je možné, 
že úsporné opatrenia sa dotknú 
aj zamestnancov mesta a jeho 
mestských organizácií,“ pove-
dal R. Rybníček. „Každú objed-
návku alebo pripravovanú zmlu-
vu na dodanie prác alebo služieb 
posudzujeme, či je nevyhnutná 
alebo môže byť dočasne odlože-
ná. Individuálne posudzujeme 
aj prípravu a realizáciu investič-
ných akcií s výnimkou tých, ktoré 
sú financované cez fondy,“ ho-
vorí primátor s tým, že zabezpe-
čenie základných činností a slu-
žieb je prvoradé. „V rozpočte 
na rok 2020 máme veľa investí-
cií, ktoré je potrebné zrealizovať 
bez ohľadu na vzniknutú situá-
ciu a sú nevyhnutné.“ 

 (E. S.), FOTO: P. Ž.

Átrium pod Mestskou 
vežou revitalizujú
Počas prác bude priestor átria uzatvorený. Z centra 
mesta je prístup na Brezinu cez Mariánske námestie. 

Stavenisko odovzdalo mesto 
6. apríla 2020 zhotoviteľovi. 
Na základe verejného obsta-
rávania je ním spoločnosť RE-
KONDÍCIA SK. Drobnú archi-
tektúru zabezpečí spoločnosť 
mmcité2 a sadové úpravy DRY-
ADA garden. Všetky práce by 
mali byť ukončené na jeseň. 
Mesto získalo na túto investíciu 
nenávratný finančný príspevok 
takmer 733 tisíc eur. Zvyšných 
5% doplatí zo svojho rozpočtu.

 Na jeseň 2019 sa v át-
riu uskutočnil archeologický 
prieskum. Objavil fragmen-
ty zvieracích kostí a keramiky. 
Úlomky hrncov a džbánov mož-
no datovať do obdobia novo-
veku. Archeológovia zistili, že 
územie átria je „popretkávané“ 
inžinierskymi sieťami, je možné 
tu predpokladať existenciu hra-
dobnej priekopy, no prítomnosť 
cintorína z obdobia 17. – 18. 
storočia vylúčili.

 � AKO SA PRIESTOR 
ZMENÍ

V átriu vzniknú možnosti 
na viaceré zmysluplné aktivity, 
na kultúru i oddych. Pribudnú 

hracie prvky, pódium a nový 
zelený priestor, pred pódiom 
mobilné stoličky a pevné lavi-
ce v tvare vlnoviek, na trávna-
tej ploche odpočinkové sedenie. 
Vyššie, pri lesoparku, budú zá-
bavno-náučné a herné prvky. 
Revitalizácia sem prinesie det-
ské šmýkačky, náučno-zábav-
nú vodnú trasu, vŕtanú studňu 
so zásobníkom vody pre vodné 
náučné hračky. Nový bezbarié-
rový chodník povedie až po úro-
veň plánovanej nástupnej sta-
nice výťahu na Brezinu. Stĺpy 
osvetlenia budú v sebe integ-
rovať okrem LED osvetlenia aj 
ďalšie služby pre návštevníkov 
átria. V strednej časti átria bude 
fontánka na pitie a osviežova-
če vzduchu. Autorom úspešné-
ho projektu je Ing. arch. Peter 
Guga. 
 Peniaze z eurofondov na re-
vitalizáciu átria dostane Tren-
čín vďaka úspechu v 4. kole vý-
zvy na Zeleň. Rozhodlo o tom 
Ministerstvo pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR, kto-
ré je riadiacim orgánom pre In-
tegrovaný regionálny operačný 
program (IROP).
 (E. S.), FOTO: P. S.

NOVÉ UMELÉ TRÁVNIKY 
POČKAJÚ NA DETI
Školy sú zatvorené, deti sú 
doma. Na športoviskách v are-
áloch škôl na Hodžovej a Kub-
ranskej ulici ich počkajú nové 
umelé trávniky.
 Výmena opotrebovaných 
a nevyhovujúcich trávnikov 
na týchto multifunkčných ih-
riskách bola už viac ako nutná. 
V prípade ZŠ na Kubranskej 
ulici išlo o mestskú investičnú 

akciu. Povrch ihriska dnes tvo-
rí umelý trávnatý koberec s roz-
mermi 33 x 18 m a s výškou vla-
su 2 cm. Má vyznačené biele 
čiary na futbal a žlté na volej-
bal. Táto investičná akcia bola 
realizovaná s finančnou podpo-
rou Úradu vlády SR – program 
„Podpora rozvoja športu na rok 
2019“.
 (E. S.) 



čisté mesto číslo 5 |  ročník XXII6 | INFO

Ako sú otvorené zberné dvory
Zberné dvory na Soblahovskej ulici a Sever sú od 25. 
apríla opäť otvorené do 17.30 hodiny. Zberný dvor 
na Zlatovskej ulici je otvorený zatiaľ iba v sobotu.

Stále platí, že do areálov zber-
ných dvorov môžu ľudia vchá-
dzať len po jednom. Povinné je 
rúško a rukavice. V pracovných 
dňoch od 9.00 do 11.00 hodiny 
je vyhradený čas pre seniorov 
nad 65 rokov.

 � ZD Zlatovská je do odvo-
lania otvorený len počas sobôt 
v čase od 6.30 do 17.30, pre 
drobný stavebný odpad (DSO) 
do 17.00. Na zbernom dvo-
re sa neodoberá „nebezpečný 

odpad“, okrem elektroodpadov.
 � ZD Soblahovská je otvo-

rený od pondelka do sobo-
ty od 8.00 do 17.30, pre DSO 
do 17.00.

 � ZD Sever od pondelka 
do soboty od 8.00 do 17.30, pre 
DSO do 17.00.
 S prihliadnutím na vývoj si-
tuácie s COVID-19 budú pod-
mienky otváracích hodín dvo-
rov priebežne upravované.

Deratizácia v našom meste
 � Deratizáciu priestran-

stiev verejnej zelene v rozsa-
hu približne 110 ha vrátane 
stojísk smetných nádob, na-
chádzajúcich sa na verejnej ze-
leni a objektov v majetku mes-
ta, zabezpečí mesto Trenčín 
podľa zákona o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdra-
via, a to v termíne od 11. do 24. 
mája 2020. Deratizáciu vykoná 
trenčianska spoločnosť Pavol 
Beták – ASANA, s. r. o. Dera-
tizačné práce budú zrealizova-
né na verejných plochách zele-
ne v lokalitách: sídlisko Kvetná, 
Zámostie – Nové Zlatovce, Zla-
tovce, Zámostie – pred želez-
nicou, Juh, Centrum – Dolné 
mesto, Bytovky pri Leoni, Novi-
ny, Sihoť I, II, III, IV, Pod Soko-
lice, Kubrá, Kubrica a Opatová.

 � Zároveň mesto vyzýva všetky 
povinné osoby, bytové družstvá, 
bytové spoločenstvá, poľnohos-
podárske družstvá, podniky, 
prevádzky podnikania a orga-
nizácie, ktoré spravujú objek-
ty na území mesta Trenčín, ako 

aj vlastníkov bytových domov 
a objektov, užívateľov nehnu-
teľností a pozemkov, aby si spl-
nili povinnosť podľa zákona 
o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a zabezpeči-
li vykonanie regulácie živočíš-
nych škodcov – deratizáciu (§ 
12 ods. 2 písm. e/) svojich ob-
jektov, ich okolia a prípojok ka-
nalizácie pred objektmi.

 � Od 27. 4. do 11. 5. 2020 vy-
konáva deratizáciu verejnej ka-
nalizácie, ktorú má v správe, aj 
spoločnosť TVK, a. s.

 � Upozorňujeme majiteľov do-
mácich a spoločenských zvie-
rat, aby v čase vykonávania de-
ratizácie zvýšili kontrolu ich 
pohybu na zelených verejných 
priestranstvách a zabránili tým 
kontaktu zvierat s návnadami. 
 Ak zaevidujete zvýšený vý-
skyt hlodavcov na verejných po-
zemkoch, nahláste to, prosím, 
na Útvar stavebný a životného 
prostredia MsÚ Trenčín.

 (ÚSŽP)

Mladým stromom pomôžu 
zavlažovacie vaky

Približne 160 vakov pribudlo 
v apríli pri mladých sakurách 
a javoroch na piatich uliciach 
v Trenčíne. Postarajú sa o efek-
tívny prísun vlahy a zvýšia 

šancu na ich ujatie. 
Zároveň ušetria vodu 
a ďalšie náklady spo-
jené so zavlažova-
ním. Vak stačí napl-
niť vodou približne 
raz za 18 – 20 dní, 
inak by sa mali tieto 
stromy polievať raz 
za dva týždne. Voda 
sa z vaku uvoľňuje 
postupne 6 až 10 ho-
dín. O rozmiestnenie 

vakov a ich plnenie vodou sa 
starajú pracovníci Mestského 
hospodárstva a správy lesov. 

 (E. M.) FOTO: Z. G.

ZBER STARÝCH 
SPOTREBIČOV
V sobotu 6. júna 2020 organizuje mesto 
Trenčín v spolupráci so Združením výrobcov 
elektrospotrebičov pre recykláciu a organizáciou 
E-cycling, s. r. o., bezplatný odvoz starých 
spotrebičov z domácností.

Ako na to?

Zatelefonujte na MsÚ na 032/650 44 18 alebo napíšte na 
viera.gugova@trencin.sk:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť. 
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a tel. kontakt.

V sobotu 6. júna 2020 bude z vašej adresy nahlásený elektroodpad odvezený. 
Vyložte ho vo vchode bytového domu alebo za bránou rodinného domu už 
o 9.00 h ráno v deň zberu, nie, prosím, na ulicu. Zároveň je potrebné, aby ste 
v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto priestorov. Z časových 
dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Odvezieme 
veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé spotrebiče (vy-
sávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného kontajnera. 

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 3. júna 2020. Telefonicky počas 
úradných hodín MsÚ, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVI-
DOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s. r. o., a to len za účelom 
vykonania mobilného zberu elektroodpadu.

Dezinfekcia verejných 
priestranstiev
Mesto pokračuje 
v dezinfikovaní doty-
kových plôch na au-
tobusových zastáv-
kach, v podchodoch 
či na námestiach. 
Pracovníci Mest-
ského hospodárstva 
a správy lesov pra-
videlne dezinfiku-
jú dvojpercentným 
roztokom chlórna-
nu sodného aj von-
kajšie herné prvky v areáli Ma-
terskej školy na Legionárskej 
ulici a tiež areály zariadení 

sociálnych služieb na Piaristic-
kej a Lavičkovej ulici. 
 (RED) FOTO: P. S.

„Dukla 38“ 
V apríli na Ulici M. Rá-
zusa už po druhýkrát 
rozkvitlo 10 tisíc cibu-
liek, zasadených v jese-
ni 2018. Špeciálne na-
miešaná zmes kvetov 
vo farbách hokejového 
klubu Dukla Trenčín 
a na počesť Pavla De-
mitru mala byť oficiál-
ne uvedená 22. apríla 
jej holandským zosta-
vovateľom. Pre koro-
navírus bola slávnosť odložená 
na budúci rok.  (E. M.), FOTO: Z. G.
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Nový harmonogram jarného upratovania

 Do VOK nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky, železný 
šrot ani iné nebezpečné odpa-
dy. Môžete ich vyložiť ku kontaj-
nerom, odkiaľ odvoz zabezpečí 
spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
 Pneumatiky podľa zákona 
o odpadoch nie sú súčasťou ko-

munálnych odpadov, a preto ich 
počas upratovania nie je možné 
odovzdávať. Občania ich môžu 
odovzdať bezplatne v rámci siete 
distribútorov a pneuservisov.
 Aj počas upratovania sú 
otvorené tri zberné dvory – 
na Zlatovskej, na Soblahov-
skej a na Ulici K zábraniu. Tu 

je možné odovzdať druhy odpa-
du podľa platného Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/2016 
o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Tren-
čín, ktoré je uverejnené na www.
trencin.sk .
 Prosíme občanov, aby 

do kontajnerov ukladali len ur-
čené odpady, a nevykladali od-
pad po odvezení kontajnerov. 
Na disciplinovanosť pri uklada-
ní odpadu budú dohliadať pra-
covníci Marius Pedersen, a. s., 
a Mestskej polície.

 www.trencin.sk/hu-jar

 Využite, prosím, túto mož-
nosť. Prispejme tak spolu k čisto-
te mesta, samozrejme, s dodrža-
ním všetkých aktuálne platných 

bezpečnostných opatrení, ako 
je rúško, rukavice, dostatočná 
vzdialenosť od seba a nezdržiava-
nie sa v skupinách.

 Nakoľko podľa zákona platí 
zákaz ukladania biologicky rozlo-
žiteľného odpadu na skládku, zber 
odpadu sa bude uskutočňovať 
do 2 rôznych veľkoobjemových 
kontajnerov (VOK). Jeden z nich 
bude slúžiť výhradne na odklada-
nie biologicky rozložiteľného od-
padu (konáre, odpad zo záhrad, 
trávnikov a pod.), druhý na odkla-
danie iného odpadu, okrem drob-
ného stavebného odpadu.

 Hádzať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 
kontajner určený, je prísne za-
kázané! Prosíme o disciplinova-
né dodržiavanie účelu kontajne-
rov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE 
vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta do 1 500 €.
 VOK budú umiestnené podľa 
harmonogramu:

Jarné upratovanie 2020, ktoré sa malo začať 21. 3. 2020, 
bolo pre mimoriadnu situáciu pozastavené. V súvislos-
ti so súčasným vývojom situácie bol stanovený nový 
harmonogram. Jarné upratovanie vykoná mesto Trenčín 
prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., 
v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi v mesiacoch 
máj a jún počas 7 sobôt.

Od 8.00 hod. do 12.00 hod. Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

SOBOTA 

16. 5. 
2020

 – Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
 – M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
 – Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
 – Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
 – Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)
 – Halalovka (pri bytovke 24)
 – Lavičková (pri domove dôchodcov)

 – Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
 – Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
 – Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
 – J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)
 – Soblahovská (bytovka pri Leoni)
 – Pod Juhom (oproti č. 12)
 – Pod Komárky (námestie)

SOBOTA 

23. 5. 
2020

 – Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
 – 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
 – Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra) 
 – Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
 – S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
 – Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)
 – Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku) 

 – Bezručova (pri dele)
 – Partizánska (pri cintoríne) 
 – Partizánska (okolo domu č. 73)
 – Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
 – Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 – Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)

SOBOTA 

30. 5. 
2020

 – Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
 – J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
 – Záhumenská (autobusová zástavka – OTOČ)
 – Električná (za autobus. zást. pri smetných nádobách)
 – Stromová (pred MŠ)
 – Karpatská – Puškinova (v križovatke) 

 – Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
 – Žabinská (oproti domu č. 34)
 – Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
 – Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
 – Školská (oproti RD č. 50)
 – Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
 – Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

SOBOTA

6. 6. 
2020

 – Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
 – Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
 – Kožušnícka (oproti RD č. 40)
 – Hlavná (pri kaplnke)
 – Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)
 – Okružná (RD č. 37/V.672)
 – Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
 – Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)

 – Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
 – Pri parku (pošta – KD)
 – Majerská (oproti RD č. 9)
 – Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
 – Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
 – Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
 – Súhrady – Široká

SOBOTA 

13. 6. 
2020

 – M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
 – Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
 – Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
 – Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
 – Holubyho nám. (oproti RD 1692)

 – Pod čerešňami (pri RD č. 1)
 – Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
 – Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
 – Hodžova (bezbarierová bytovka –vedľa tel. búdky)
 – Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

SOBOTA 

20. 6. 
2020

 – Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
 – Horeblatie (oproti domu č. 617)
 – Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
 – Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
 – Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

 – Mlynská (začiatok ul.)
 – Opatovská (okolo č. 90 – 95)
 – Sibírska (bytovka 12/696)
 – Niva (pri plote MŠ)
 – Potočná (v blízkosti domu č. 139)

SOBOTA 

27. 6. 
2020

 – Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo 
č. 18246 – zákruta)

 – Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
 – K výstavisku (pri SOŠ)
 – Pod Sokolice (pri č. 17/514)
 – Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

 – Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)
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Zápis detí do materských škôl
Podľa rozhodnutia mi-
nistra školstva SR z 28. 
apríla 2020 sa žiados-
ti o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzde-
lávanie na školský rok 
2020/2021 podávajú 
bez osobnej prítomnosti 
detí v čase od 30. apríla 
2020 do 31. mája 2020. 
Termín podávania žia-
dostí môže riaditeľ MŠ v odô-
vodnených prípadoch na zák-
lade rozhodnutia zriaďovateľa 
predĺžiť do 30. júna 2020. 
 Materské školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta 
Trenčín budú prijímať žiadosti 
o prijatie dieťaťa bezkontakt-
ne. Tlačivo „Žiadosť o prijatie 
dieťaťa do MŠ“ je na interne-
tovej stránke www.trencin.sk 
v sekcii Ako vybaviť > Tlačivá > 
Školstvo.

Zákonný zástupca môže 
podať žiadosť:

 � e-mailom na adresu riaditeľ-
ky MŠ tak, že vyplnenú žiadosť 
vytlačí, podpíše a pošle naske-
novanú príp. odfotografovanú

 � poštou na adresu MŠ
 � osobne, vhodením do 

schránky umiestnenej na budo-
ve či plote MŠ v termínoch 11. 
5. 2020, 18. 5. 2020, 25. 5. 2020 
v čase od 9.00 od 12.00 hod. 

Nevyžaduje sa:
 � potvrdenie o zdravotnom 

stave dieťaťa 
 � vyjadrenie príslušného za-

riadenia výchovného poraden-
stva a prevencie, ak ide o dieťa 
so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. 

Zákonný zástupca dieťaťa pred-
loží toto potvrdenie o zdra-
votnom stave a vyjadrenie za-
riadenia najneskôr do štyroch 
týždňov od skončenia mimo-
riadneho prerušenia školského 
vyučovania. Ak ide o dieťa, kto-
ré má odklad povinnej školskej 
dochádzky, predloží ho rodič 
bezodkladne po jeho vydaní ria-
diteľom základnej školy. 

O prijatí dieťaťa do MŠ 
rozhodne riaditeľ MŠ do 15. 
júla 2020. 

Ak do času vydávania rozhod-
nutia o prijatí dieťaťa do MŠ 
zákonný zástupca dodatočne 
nepriloží potvrdenie o zdravot-
nom stave dieťaťa, dieťa bude 
prijaté na adaptačný pobyt.
 Ak do času vydávania roz-
hodnutia o prijatí dieťaťa so 
špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami do MŠ zá-
konný zástupca dodatočne 
nepriloží potvrdenie o zdravot-
nom stave dieťaťa a vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie, 
dieťa bude prijaté na diagnos-
tický pobyt.
 (RED), FOTO: P. S.

Prijímacie skúšky  
do ZUŠ K. Pádivého
Do všetkých odborov Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého, ktorej zriaďovateľom je mesto Trenčín, sa 
prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021 uskutočnia 
od 1. mája 2020 do konca júna 2020 formou vypísa-
nia elektronickej prihlášky na webovej stránke školy 
www.zustrencin.sk bez osobnej účasti žiakov a ich 
zákonných zástupcov.

V prihláške je potrebné vypísať 
všetky povinné údaje. Zákon-
ný zástupca dieťaťa uvedie svoj 
e-mailový kontakt z dôvodu 
spätnej väzby a zašle vypísaný 
formulár na adresu: zustren-
cin@zustrencin.sk. 
 K prihláške je potrebné vy-
písať aj Čestné prehlásenie 
pre zber údajov. Útvar škol-
stva upozorňuje, že toto čestné 

prehlásenie môže ro-
dič alebo zákonný zá-
stupca žiaka podpísať 
iba pre jednu školu 
alebo školské zariade-
nie rovnakého druhu. 
Určuje to Zákon o fi-
nancovaní základných 
škôl, stredných škôl 
a školských zariadení. 
 Znamená to, že ak die-

ťa navštevuje viac základných 
umeleckých škôl v individuál-
nom alebo skupinovom štúdiu, 
môže rodič alebo zákonný zá-
stupca podpísať čestné prehlá-
senie pre zber údajov iba v jed-
nej základnej umeleckej škole.
 Pre prípadné zmeny je dob-
ré sledovať webstránku a FB 
ZUŠ K. Pádivého.
 (RED), FOTO: P. S.

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA PRE 
DETI V ČASE ZATVORENÝCH ŠKÔL
Mesto Trenčín spustilo v aprí-
li psychologickú pomoc pre 
deti základných škôl vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Na komunikáciu môžu použiť 
telefonovanie, e-mail, What-
sApp či facebookový Messen-
ger. „Deti môžu mať problém 
s vyučovaním, môžu mať prob-
lém z toho, že sú už dlho doma. 

Máme pripravené tri školské 
psychologičky, ktoré budú po-
skytovať psychologickú po-
moc. Na mobilný telefón môžu 
deti poslať svoje telefónne číslo 
a následne ich psychologička 
bude kontaktovať,“ povedala 
vedúca útvaru školstva Ľubica 
Horňáčková.

tel. číslo: 0904 300 258, 
WhatsApp: 0904300258, 

e-mail: psycholog.trencin2020@gmail.com, 
Facebook Messenger: Psy TN Janka – janka.psy

V mestských školách bude 
viac ako 550 prvákov

Zápis detí do 1. ročníka zák-
ladných škôl pre školský rok 
2020/2021 sa v ZŠ zriadených 
mestom Trenčín konal bez účasti 
detí v dňoch 20. – 22. apríla. Zo 
619 šesťročných detí, ktoré pri-
šli rodičia zapísať, by malo 545 
nastúpiť v septembri do prvých 
tried. O odklad povinnej školskej 
dochádzky požiadalo pre svoje 
dieťa 74 zákonných zástupcov. 
Rozhodne o tom odborné vy-
šetrenie Centra pedagogicko-
-psychologického poradenstva 

a prevencie (CPPPaP). Viac ako 
stovku detí zapísali v ZŠ na Uli-
ci L. Novomeského (107), v ZŠ 
na Hodžovej (106) a na Veľko-
moravskej (103). Do prvej trie-
dy pre mimoriadne nadané deti 
– projekt APROGEN v ZŠ, Kub-
ranská pravdepodobne nastúpi 
14 prváčikov. Predtým však mu-
sia absolvovať testovanie v Cen-
tre pedagogicko-psychologic-
kého poradenstva a prevencie 
(CPPPaP). ZDROJ: ÚTVAR
  ŠKOLSTVA MSÚ, FOTO: P. S.
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Pohoda 2020 
bude in the Air 
Dvadsiaty štvrtý ročník festivalu Pohoda sa na trenčian-
skom letisku v tradičnej podobe uskutoční až 8. – 10. júla 
v roku 2021. Tohtoročný druhý júlový víkend budeme 
môcť zažiť aspoň online verziu festivalu.  

Presunúť konanie festivalu o rok 
sa organizátori rozhodli po kon-
zultáciách so špičkovými odbor-
níčkami Zuzanou Krištúfkovou 
a Máriou Štefkovičovou. „Potvr-
dili nám, že šanca na usporiada-
nie festivalu s kapacitou 30 tisíc 
ľudí je v júlovom termíne na Slo-
vensku nulová. Zároveň sledu-
jeme vývoj v iných krajinách, 
na Pohode každoročne vystupujú 
umelci z desiatok krajín, nevieme 
garantovať, že by sme ich vedeli 
na Slovensko dopraviť,“ uvádza 
festival na svojej webstránke.
 Keďže si jeho organizátori 
nevedia predstaviť, že by počas 
„pohodovského víkendu“ od 9. 
do 12. júla boli úplne mimo 

akéhokoľvek kontaktu s náv-
števníkmi, s umením či disku-
siami, rozhodli sa pripraviť ak-
ciu Pohoda In the Air. Malo by 
ísť o mix streamovaných akcií 
z rôznych častí sveta vrátane le-
tiska v Trenčíne spolu s archív-
nymi materiálmi, happeninga-
mi, vizuálnym umením a inými 
aktivitami. Pôjde o online ver-
ziu festivalu bez vstupeniek. 
Podrobnosti sa verejnosť dozvie 
najneskôr 15. mája počas pláno-
vaného Pohoda Dňa_FM, kedy 
chcú vyhlásiť aj víťazov súťaže 
Pohoda Visual Art Contest. Die-
la budú prezentované počas fes-
tivalu Pohoda in the Air od 9. 
do 12. júla.  

 „Napriek tomu, že sa neuvidí-
me toto leto na Pohode, ostávame 
optimistami. Nevídaná vlna spo-
lupatričnosti, ktorá ide naprieč 
hudobnou scénou a celým kultúr-
nym prostredím, sa musí pozitív-
ne vrátiť. Aj po španielskej chrípke 
nastala doslova explózia umenia, 
vznikali tančiarne a ľudia sa radi 
stretávali. Veríme, že tomu bude 
podobne aj teraz. Nevieme sa doč-
kať, kedy sa otvoria kluby, rozbeh-
nú sa koncerty a potom i festivaly. 

Dovtedy budeme robiť veci tak, 
ako nám situácia dovolí a samo-
zrejme, budeme pracovať na tom, 
aby Pohoda 2021 bola opäť silným 
osobným stretnutím plným skvelé-
ho umenia,“ hovorí šéf festiva-
lu Michal Kaščák. Podrobnosti 
o vrátení alebo prenesení vstupe-
niek na tohtoročný festival nájde-
te na webe pohodafestival.sk, kde 
môžete sledovať aj pribúdajúce 
potvrdené mená festivalu v roku 
2021.  (RED) FOTO: R. JÁNOŠ

Čo sa chystá v Mestskom divadle Trenčín
Mestské divadlo Trenčín dovŕšilo v marci 18 rokov svo-
jej existencie. Oslavovať s divákmi ale bude môcť až 
po uplynutí tohto ťažkého obdobia. Už teraz sa na to 
svedomito pripravuje. 

Ako povedala riaditeľka Mest-
ského divadla Trenčín Zuzana 
Mišáková, majú v pláne viacero 
prekvapení, ktorými chcú splniť 
priania svojich divákov. Pre tých 
najmenších to bude pokračova-
nie línie komorných rozprávok. 
„Zatiaľ čo v Mojom macíkovi sme 
sa s deťmi učili slušnému sprá-
vaniu voči priateľom a schopnos-
ti požičať si hračky, v Žabiatku 
išlo zase o zodpovednosť za do-
máce zvieratká, tentoraz chys-
táme novú rozprávočku, ktorá sa 
bude venovať dôležitosti hmyzu 

pre náš svet. Svetlo sveta by mala 
uzrieť v budúcej sezóne.“ V nej by 
mal byť uvedený aj ďalší muzikál 
pre všetky generácie. Po úspeš-
nej muzikálovej Perinbabe pôjde 
o úplne novú verziu Pinocchia. 
„Ústredným motívom  sa stane 
divadelný mikrosvet a jeho zá-
kulisie so všetkými vzťahmi ľud-
skými aj ekonomickými. Na ten-
to motív sa chceme sústrediť, 
pretože sme v Roku slovenského 
divadla,“ hovorí Z. Mišáková. 
Chystajú aj komédiu pre dospe-
lých, ktorá v repertoári nahradí 

Druhú kapitolu, a podľa jej slov 
sa môže divadelné publikum te-
šiť na lahôdku svetového formá-
tu jubilujúceho Woodyho Allena 
(85). Ďalšia rodinná produk-
cia by sa mala viazať k Trenčínu 
a mala by sa dať uvádzať nielen 
v divadle, ale aj v exteriéri. „Na-
ším zámerom je zatraktívniť his-
tóriu mesta a pritiahnuť nových 
návštevníkov z celého Slovenska 
aj Čiech práve do nášho krásne-
ho mesta,“ hovorí o plánoch ria-
diteľka s tým, že všetko ovplyvní 
celková ekonomická a epidemio-
logická situácia. Mnohí umel-
ci si našli prácu v inej sfére, ale 

zároveň sa snažia udržať v ume-
leckej kondícii opakovaním tex-
tov a mizanscén, udržať zruč-
nosti v hre na nástroje, v tanci 
a podobne.  „Je to veľmi namá-
havé, ale všetci sme v tejto situá-
cii spolu a veríme, že to aj s naši-
mi divákmi spoločne zvládneme. 
Tešíme sa na spoločné stretnutia 
v divadle.“

Mestské divadlo 
Trenčín oficiálne vzniklo 19. 
marca 2002 ako Trenčianske 
hradné divadlo. Súčasný názov 
používa od 8. novembra 2013.
 (RED), FOTO: R. STOKLASA

DOTÁCIAMI SA MESTO BUDE 
ZAOBERAŤ INDIVIDUÁLNE
Mimoriadne opatrenia na zame-
dzenie šírenia koronavírusu zru-
šili všetky hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločen-
skej či inej povahy. Pozastavené 
boli aj mestom vyhlásené dotač-
né kolá na aktivity vo všetkých 
oblastiach. Prostredníctvom do-
tazníka, ktorý zaslalo v apríli or-
ganizáciám a jednotlivcom, chce 
mesto odhadnúť rozsah škôd. 
Predbežne ide o obdobie asi 3 
mesiacov od 10. marca 2020 

do konca júna 2020. „Budeme 
postupne vyhodnocovať situá-
ciu a robiť všetko preto, aby nám 
ľudia, ktorí robia šport, kultú-
ru a občianske záležitosti v mes-
te neodišli alebo nepadli na dno. 
Aj v prípade, že sa tento rok to 
podujatie akéhokoľvek druhu ne-
uskutoční, budeme hľadať spô-
sob, ako ich podporiť. Týka sa to 
všetkých tých, ktorí žiadali o do-
tácie,“ hovorí primátor mesta 
Richard Rybníček. (RED)
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PSÍKY 
NA ADOPCIU
Hoci je karanténna 
stanica pre akékoľvek 
návštevy verejnosti zatiaľ 
zatvorená, adopcie psíkov 
sú možné. Psíky do nej, 
aj napriek pandémii stále 
pribúdajú a túžia po do-
move. 

Džino je 7-ročný psík stredné-
ho vzrastu. Pre ťažkú chorobu 
svojho pána zostal sám. Zvyk-
nutý bol prevažne vnútri, ale 
vydrží aj vonku, najlepšie s prí-
stupom dnu. Dobre sa znáša aj 
s deťmi. 

Priateľská a veľmi prítulná Qu-
erenda má 1,5 roka. Doteraz 
prežila viac zlého ako dobré-
ho. Je nízkeho vzrastu, vhodná 
do bytu alebo do domu s prí-
stupom dnu. 

Učenlivý Bobo je 6-ročný krí-
ženec vysoký asi po kolená. Bý-
val dlho zavretý. Potreboval by 
starostlivého majiteľa, ktorý sa 
mu bude venovať. Môže bývať 
vonku. 
V prípade záujmu volajte 
na 0915 785 007. Celú aktu-
álnu ponuku psíkov, hľadajú-
cich svoj nový alebo pôvodný 
domov, nájdete na www.utu-
lok-trencin.sk

Kampaň Do práce na bicykli bude v septembri
Koronavírus zasiahol aj do plánov najväčšej slovenskej 
akcie na podporu udržateľnej mobility. Organizátori sa 
rozhodli, že súťažná časť kampane Do práce na bicykli 
sa uskutoční namiesto mája až v septembri. Registrácia 
súťažných tímov ostáva otvorená do 7. septembra 2020.

Doteraz registrované samosprá-
vy a tímy ostávajú zaevidované 
v systéme. Samotné zápolenie sa 
uskutoční v termíne od 1. do 30. 
septembra.
 Minulý rok obsadil Tren-
čín tretiu priečku medzi 99 

zaregistrovanými samosprá-
vami, za druhým Liptovským 
Mikulášom a prvým Marti-
nom. Za úspechom trenčian-
skej samosprávy boli všet-
ci, ktorí nechali auto doma 
a na cestu do práce radšej využili 

ekologickejší spôsob prepravy. 
Vlani bolo v Trenčíne 181 regis-
trovaných tímov so 619 aktívny-
mi cyklistami či kolobežkármi. 
Najazdili spolu 57 249,67 km, 
čo bolo v prepočte na jedného 
účastníka 92,49 km.
 Organizátori aktuálne-
ho ročníka veria, že babie leto 
na cyklistov nezabudne a pri-
chystá si pre nich množstvo 
teplých dní. „Zároveň veríme, 
že práve v tomto období izolácie 
mnohí prehodnotia svoje doprav-
né návyky a vyberú si pre každo-
denné dochádzanie do práce prá-
ve bicykel, ktorý je momentálne 
jednou z najbezpečnejších foriem 
dopravy,“ povedala Andrea Štu-
lajterová z Občianskej cyklo-
iniciatívy Banská Bystrica, kto-
rá je národnou koordinátorkou 
kampane.
 Tímy sa registrujú na www.
dopracenabicykli.eu, kde náj-
dete napríklad aj informácie 
o skvelých cenách, ktoré v tom-
to ročníku súťaže čakajú na víťa-
zov. (RED)

Skatepark i workoutové športoviská sú otvorené
Mesto Trenčín ich mohlo otvoriť 25. apríla po rozhodnutí 
Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zatvorené na-
ďalej zostali školské športové areály aj detské ihriská.

Workoutové prvky na mest-
ských športoviskách mesto pra-
videlne dezinfikuje. Čo je nut-
né rešpektovať na mestských 
alebo súkromných vonkajších 
športoviskách? 

 � na jednom športovisku ne-
smie byť v rovnakom čase viac 
ako 5 osôb, je možné vytvoriť 
viaceré skupiny aktívne športu-
júcich osôb, ak na jednu skupi-
nu pripadne najmenej plocha 30 
x 30 m,

 � vzdialenosť najmenej 2 metre 
medzi aktívne zapojenými špor-
tovcami a ostatnými osobami,

 � športovci aktívne vykonáva-
júci športovú činnosť na športo-
visku nie sú povinní pri výkone 
športovej aktivity mať prekryté 
horné dýchacie cesty,

 � všetky ostatné osoby, ktoré 
sa zúčastnia na tréningu alebo 
sa budú nachádzať na športo-
visku, sú povinné mať prekryté 
horné dýchacie cesty; výnimkou 
je osoba, ktorá riadi športovú 
činnosť,

 � nebudú vykonávané kontakt-
né športy – napríklad súbojové 
cvičenia ako box, karate – tieto 

športy je možné vykonávať iba 
pri dodržaní bezpečnej vzdiale-
nosti od ostatných osôb a pri za-
bezpečení čistoty náčinia,

 � využívať súvisiace vnú-
torné priestory športoviska, 

najmä spoločné šatne, umyvár-
ne, sprchy a podobné zariadenia 
je zakazázané, výnimkou je nú-
dzové použitie WC (napríklad 
náhla nevoľnosť),

 � v prípade športovej činnosti 
detí do 18 rokov je povinnosťou 
mať výhradne vlastnú nádobu 
na vodu.
 (RED)

BLAHOŽELÁME!
 � Hádzanárky HK AS Trenčín 

získali v Česko-Slovensko-Poľ-
skej lige double, keď vybojovali 
1. miesto v kategórii mladších 
žiakov a žiačok aj v kategórii 
starších žiakov a žiačok. Me-
dzinárodná súťaž sa odohráva-
la od decembra 2019 do marca 
2020. Staršie žiačky vyhrali sú-
ťaž bez straty bodu, keď zvíťazili 
vo všetkých svojich stretnutiach. 
Mladšie žiačky neboli úspešné 
v prvom, počas súťaže jedinom 
stretnutí, a potom už ostatné 
stretnutia vyhrali. Trenčianky 
Katarína Kubínyová (mladšie 
žiačky) a Petra Hruškovičová 
(staršie žiačky) boli navyše vy-
hlásené za najlepšie brankárky. 
 ZDROJ: ASTRENCIN.SK

 � Trenčan, študent Trenčian-
skej univerzity A. Dubčeka 

a jeden z kľúčových hráčov flor-
balového klubu 1.FBC Trenčín 
Michal Amrich, zabodoval 3. 
apríla 2020 svojimi vedomosťa-
mi a vo finále relácie RTVS Čo 
ja viem nahral s Petrom Cmorí-
kom 2 800 eur pre Lucku s váž-
nym zdravotným postihnutím. 
„Dostali sme pozvánku od RTVS 
ako škola a po chvíli dohadova-
nia sme sa partia spolužiakov 
dali dokopy a povedali sme si, že 
to môže byť fajn skúsenosť. Roz-
hodli sme sa, že pôjdeme na na-
táčanie. Otázky mi celkom sadli 
a ani neviem ako a ocitol som sa 
vo finále. Celé to môžem hodno-
tiť ako plus do života,“ spomína 
si M. Amrich, ktorý v relácii spo-
medzi vyše dvesto študentov vy-
nikal svojím rozhľadom a vedo-
mosťami. ZDROJ: 1FBC
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Trhovisko je otvorené
Sezóna na trhovisku pri OC Družba sa začala 24. aprí-
la 2020 za prísnych podmienok nariadených Úradom 
verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Otvorené je od utor-
ka do soboty v čase od 7.00 do 13.00 hodiny.

Vstup na trhovisko je iba s na-
sadeným rúškom. Čas vyhra-
dený pre seniorov nad 65 ro-
kov je podľa nariadenia UVZ 
SR v pracovných dňoch od 9.00 
do 11.00 hodiny.
 Podľa nariadenia UVZ SR 
musí mať trhovisko zabezpeče-
ný jednosmerný pohyb zákazní-
kov, regulovaný vstup a výstup, 
predajné miesta minimálne dva 
metre od seba vzdialené.
 Konzumácia potravín a ná-
pojov na mieste je zakázaná.

 Vstup do areálu je od parko-
viska pri trhovisku. Pri vstupe 
je povinná dezinfekcia rúk, kto-
rú zabezpečuje Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov.
 Na samotnom trhovisku 
môže byť v jednom čase maxi-
málne 30 osôb, preto musí byť 
vstup regulovaný. Prosíme ob-
čanov, aby boli trpezliví, reš-
pektovali nariadenie o maxi-
málnom počte osôb a pokyny 
pracovníkov MHSL.
 (RED) FOTO: P. S. Cyklisti, na Brezine spomaľte!

Myslite na svoju bezpečnosť a tiež na bezpečnosť ostat-
ných ľudí, pohybujúcich sa po lesoparku Brezina.

Mesto Trenčín upozorňuje cyk-
listickú verejnosť na úmysel-
ne položené prekážky, ktoré sa 
v posledných týždňoch začali 
objavovať na lesných chodní-
koch a cestičkách lesoparku.
 Veľké konáre alebo pne 
stromov – na ne podľa všetké-
ho kladie doteraz neidentifiko-
vaný človek. Ak tieto prekáž-
ky spôsobia niekomu ublíženie 

na zdraví, môže ísť o trestný 
čin. Ak budete svedkom takého-
to konania, volajte mestskú po-
líciu na číslo 159. Brezina patrí 
všetkým rovnako. Spomalením 
rýchlej jazdy na bicykli myslíme 
aj na chodcov či rodičov s deť-
mi, ktorí sa pohybujú po les-
ných chodníkoch. Ďakujeme. 

 (RED)

Seniori by sa nemali nákupmi 
zbytočne ohrozovať
Úrad verejného zdravotníctva SR upravil 27. apríla 2020 
vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov. 

 � Môžu si ísť nakúpiť aj mimo 
vyhradeného času (pondelok až 
piatok od 9.00 do 11.00).

 � Vyhradený nákupný čas by 
mali seniori nad 65 rokov využí-
vať vždy, keď je to možné. Mimo 
tohto času, ak to nie je nevy-
hnutné, by obchody navšte-
vovať nemali. Znižujú tak ri-
ziko možnej nákazy novým 
koronavírusom.

 � Úrad verejného zdravotníc-
tva SR tiež odporúča seniorom, 
aby požiadali o nákup príbuz-
ných, známych, susedov alebo 
aby využili v danej oblasti po-
núkané služby samospráv. 

Linky pre pomoc s nákupom 
potravín pre ľudí odkázaných 
na pomoc: 0903 113 047 alebo 
0903 608 322 v pracovných 
dňoch od 8.00 do 11.00.

Pomoc seniorom od Post Bellum
Iniciatíva občianskeho združe-
nia Post Bellum „Nezabúdame 
na vás“ ponúka pomoc senio-
rom v čase ochranných opatrení 
v súvislosti so šírením koronaví-
rusu COVID-19. Spolupracov-
níci Post Bellum, dobrovoľníci 
a dobrovoľníčky môžu pomôcť 
bezkontaktne prostredníctvom 
telefonického rozhovoru o ak-
tuálnej situácii, odporúčaniach 
štátu, ale aj o bežných veciach, 

ktoré život prináša. Môžu po-
môcť s nákupom, vyzdvihnu-
tím liekov, sprostredkovaním 
lekárskej a psychologickej po-
moci či starostlivosťou o do-
máce zvieratá (prechádzky so 
psami). BEZPLATNÁ NON-
STOP LINKA PRE POMOC: 
0800 22 11 80. Ak sa chcete pri-
dať k dobrovoľníkom, registrá-
cia je na pomoc.postbellum.sk.

ĎAKUJEME ZA KAŽDÉ UŠITÉ 
A DAROVANÉ RÚŠKO!

 � Rúška pre zamestnancov 
a klientov Sociálnych služieb 
mesta Trenčín šili aj v mest-

ských domovoch sociálnych 
služieb (na fotografii klient-
ka p. Divílková a pracovníčka 
p. Husárová). Vo svojom voľ-
nom čase sa k nim pridali aj 

ďalšie zamestnankyne SSM. 
Spolu za prvé dni ušili viac ako 
500 rúšok.

 � Ďakujeme za všetky ochran-
né štíty vytlačené na domácich 
i firemných 3D tlačiarňach odo-
vzdané zdravotníkom v prvej lí-
nii v Trenčíne.
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Ako pracuje teraz úrad 

v súvislosti s vydávaním kolau-
dačných rozhodnutí? EVKA
Iveta Kubišová, vedúca útva-
ru stavebného a životného 
prostredia: 
 Stavebný úrad postupuje pri 
konaniach podľa všetkých plat-
ných právnych predpisov s dodr-
žiavaním príslušných zákonných 
lehôt. Kontakt so stavebníkmi sa 
uskutočňuje v obmedzenom re-
žime formou mailovej, elektro-
nickej a poštovej komunikácie. 
Pri miestnych zisťovaniach re-
ferenti dodržiavajú odporúčania 
hlavného hygienika, týkajúce sa 
mimoriadneho stavu na Sloven-
sku a obmedzujú účasť veľkého 
množstva osôb na jednom mies-
te. Vybavenie každej žiadosti 
a vydanie rozhodnutia vo veci je 
viazané na doloženie všetkých 
potrebných dokladov vyplýva-
júcich zo zákona. Pri kolaudácii 
závisí vydanie rozhodnutia rov-
nako od predloženia všetkých 
potrebných dokladov uvede-
ných v tlačive „Návrh na vyda-
nie kolaudačného rozhodnutia“ 
a od splnenia podmienok uve-
dených v stavebnom povolení. 
Odporúčame pred podaním žia-
dosti kontaktovať telefonicky 
alebo mailom stavebný úrad pre 
upresnenie nejasností.

 � Kde môžem odovzdať 
tzv. nebezpečný odpad, ako 
sú olej do auta, tekutina 

do ostrekovačov, obaly od prí-
pravkov na hubenie hmy-
zu, nespotrebované granule 
na potkany, či ortuťový teplo-
mer? MARTIN
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 V zmysle zákona o odpa-
doch je mesto povinné dvakrát 
do roka zabezpečiť odobratie ne-
bezpečných odpadov od obča-
nov, a to sa realizuje vždy počas 
jarného a jesenného upratova-
nia. V inom čase môžete nebez-
pečné odpady podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia odovzdať 
v zbernom dvore Zlatovská 
za poplatok. Starý ortuťový tep-
lomer by mali odobrať v lekárni. 

 � Chcel by som sa opýtať 
hlavného architekta mesta, či 
by sa nedala postaviť lanovka 
z hradu na starý železničný 
most, a prípadne to financovať 
z peňazí EÚ. A prečo skracho-
val ten nápad lanovky zo stani-
ce na hrad. RAŤAFÁK P.
Martin Beďatš, hlavný archi-
tekt mesta:
 Nevidím zmysel v tom, aby 
išla lanovka na hrad zo železnič-
ného mosta, okrem toho by to 
výrazne vplývalo na historické 
centrum mesta a veľmi pravde-
podobne by to neprešlo schvá-
lením pamiatkarov. Lanovka 
v smere od stanice – z parku – 
mala viesť Omarovou studňou. 
S týmto zámerom nesúhlasili 

pamiatkari. Lanovka na hrad je 
zatiaľ priechodná cez pamiat-
karov jedine z átria mestského 
úradu do čerešňového sadu, so 
vstupom do hradu cez práve re-
alizovaný južný vstup. Rokuje-
me s pamiatkarmi o možnosti 
vedenia lanovky z dvora múzea 
ku novej pokladni na hrade, čo 
ja osobne pokladám za najlep-
šie riešenie. Zatiaľ to pamiat-
kari zamietli, osobne ale v tom-
to ešte vidím priestor na ďalšie 
rokovania. 

 � Akým spôsobom môžeme 
postupovať, keď susedia (jed-
na rodina) vôbec nenosia rúš-
ka? Často sa zdržiavajú pred 
bytovým domom. Upozornili 
sme ich na to, ale odmietli dis-
kutovať na tému korona. PETER
Zdeno Marousek, mestská 
polícia: 
 Takéto nezodpovedné ko-
nanie obyvateľov pred bytovým 
domom môžete bezprostred-
ne oznámiť na bezplatnú linku 
Mestskej polície č. 159, prípad-
ne na linku Policajného zboru 
SR č. 158.

 � Mohol by sa zakázať vjazd 
motorovým vozidlám od Ar-
mádnej ulice až po Opatovský 
most? Ľudia túto trasu popri 
Tepličke využívajú na pre-
chádzky a športové aktivity. 
Ale vždy sa nájde niekto s au-
tom, na motorke alebo štvor-
kolke, kto tadiaľ prehrmí, zvíri 

prach a zanechá kašľajúcich 
spoluobčanov svojmu osudu.
 MARTIN M.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Keďže je to poľná cesta, slú-
žiaca, okrem iného, napríklad 
na prístup k záhradkám, tak 
vjazd nie je možné zakázať.

 � Prečo neodvážate separo-
vaný odpad, keď sú plné ná-
doby v časti Opatová? Ľudia 
separujú a mesto si neplní po-
vinnosti. PETER
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Nádoby na triedený zber sa 
pravidelne vyvážajú a mesto si 
určite povinnosti plní. Triede-
ný zber nefinancuje mesto, ani 
občania zo svojich poplatkov, 
ale výrobcovia prostredníctvom 
zvolených organizácií. 
 Na celé mesto je určený po-
čet nádob a stanovené presné 
frekvencie vývozov k počtu oby-
vateľov a tento štandard musíme 
rešpektovať. Ak sú nádoby plné, 
treba počkať do vývozu, prejsť sa 
k inej nádobe alebo využiť zber-
né dvory. 
 V Opatovej sa však pri nádo-
bách na triedený odpad obvykle 
nachádzajú aj rôzne iné odpady, 
čo sa následne musí odstraňovať 
ako nelegálne skládky. Je zaká-
zané vykladanie odpadov ved-
ľa nádob. Odpady treba stláčať 
a minimalizovať, aby sa do ná-
dob zmestilo čo najviac. 

NAUČME SA NIEČO NOVÉ
Založila YouTube kanál „bezkošová“  

Trenčianka Zuzana Vakošová, 
ktorá sa spolu s dcérou Hankou 
už nejaký čas snažia šíriť osve-
tu v oblasti znižovania odpadov 
na svojej facebookovej stránke 
Zero Waste Trenčín, najnovšie 
hovorí o tom, ako sa dá žiť bez 
zbytočných smetí aj na YouTu-
be. Od 3. apríla pridáva týžden-
ne na kanál „bezkosova“ jedno 
krátke video. V prvom hovorí 
o tom, čo je vlastne odpad, v dru-
hom spolu s ňou prichádzame 
na to, že náš svet má skutočne 
s odpadom problém. V ďalšom 
nám veľmi jednoducho vysvet-
ľuje, prečo potrebujeme mys-
lieť na cirkulárnu ekonomiku. 
Vo videu z 23. apríla sa dostáva 

k svojej top téme a vysvetlí, ako 
rozumieť výrazu Zero Waste. 
A prečo to všetko robí? „Uvedo-
mila som si, že žijeme v konzum-
nej spoločnosti, ktorá sa prestala 
starať o dôsledky svojho správa-
nia. Že nám je jedno, koľko od-
padu po nás ostáva. A že toho 
odpadu je už príliš a že je všade 
okolo nás. Myslím, že musíme 
začať od seba, a ak sa nám nie-
čo nepáči, musíme to zmeniť naj-
prv u seba. Za svoj odpad sme 
zodpovední my sami. Takže prvý 
krok bola zmena v rodine a druhý 
– snaha šíriť to ďalej,“ hovorí Z. 
Vakošová, ktorá ponúka pora-
denstvo aj na svojom blogu bez-
kosova.com.  (RED)

Majú Karanténnu galériu

Žiaci Základnej školy na Potoč-
nej ulici v Opatovej si popri do-
mácej výučbe v čase zatvorených 
škôl našli čas aj na splnenie výzvy 
svojej vychovávateľky zo škol-
ského klubu Miriam Rehákovej. 
Na webstránke školy zspotoc-
na.edupage.org tvoria spolu Ka-
ranténnu galériu. „Aktivity, hry 
a zadania sú smerované pre deti, 

trochu aj pre rodičov, aby si vypl-
nili svoj voľný čas zábavne, náuč-
ne a prakticky,“ hovorí autorka 
nápadu. Počas prvých troch týž-
dňov v galérii pribudlo takmer 50 
fotografií. Takto deti aj s pomo-
cou rodičov vzájomne komuni-
kujú a motivujú sa. „Moju dcéru 
úlohy od pani Rehákovej bavia," 
hovorí Juraj, otec prváčky Silvin-
ky. „U nás idú skôr aktivity, ktoré 
si doma vymyslíme sami. Syn sa 
ale na nové fotky teší a pozerá ich 
každý deň," dodáva Silvia, mama 
ďalšieho prváka. Táto malá škola 
rodinného typu má kamarátske 
väzby medzi žiakmi veľmi silné. 
Aj to pomáha deťom ľahšie pre-
konať tieto príliš dlhé dni.
  PETER JANIŠ

mailto:info@trencin.sk


KULTÚRA BEZ 
TOHO, ABY STE 
VYŠLI Z DOMU

 � Pravidelné online vysie-
lanie na zije.klubluc.sk pre-
zentuje interpretov z oblas-
ti hudobného, divadelného 
alebo multižánrového ume-
nia. Prvým podujatím bol 
koncert Jerguša Oravca 17. 
apríla. Odvtedy uviedli in-
scenáciu Komunál Divad-
la Dogma, špeciálne online 
vydanie Whiskyho cestova-
teľského kina a ďalšie podu-
jatia, ktorých záznam nájde-
te na stránke zije.klubluc.sk 
v archíve. Najbližšie je na 8. 
mája naplánovaný koncert 
Niny Kohoutovej a 22. mája 
vynikajúca komédia Divadla 
Kontra „Nenávidím“. Poduja-
tia môžu ľudia podporiť dob-
rovoľným vstupným.

 � Podujatia Choices sa tiež 
presunuli z Vážky do online 
priestoru. Sledovať ich mô-
žete zo svojej obývačky na fa-
cebooku VOICES, kde sú aj 
záznamy z už odvysielaných 
rozhovorov. Prvý bol s psy-
chológom Matúšom Baky-
tom o skrytej sile introver-
tov. Druhý so sociológom 
Janom Převrátilom o kultúr-
nej sociológii a prepájaní so-
ciálnej vedy s komunikáciou 
značiek. Tretí nás čaká 19. 
mája s Radomírom Masary-
kom, prorektorom Univer-
zity Komenského v Bratisla-
ve, o zmenách vo vyučovaní, 
priebehu záverečných a prijí-
macích skúšok a budúcnosti 
dištančného vzdelávania.

 � Upútavky na tieto a mno-
hé ďalšie live koncerty, di-
vadelné predstavenia alebo 
čítania online nájdete na fa-
cebooku Kultúrno-informač-
né centrum Trenčín.

Zostávame doma
Nariadenie o zákaze organizovať 

a usporadúvať‘ hromadné podujatia športovej, 
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy, ktoré 

vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky 23. marca 2020, ešte stále platí. Toto 

opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov 
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, 
spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) 

v Slovenskej republike.

„Budem tvojím Rómeom, buď moja Júlia“

Pod oknom zahral 27. apríla 2020 husľový virtuóz Filip 
Jančík ľuďom vo vnútroblokoch Halalovka a Duklian-
skych hrdinov, na Šoltésovej ulici (pri Rozkvete) a na Pia-
ristickej ulici, kde svoj minikoncert venoval predovšet-
kým 120 klientom Sociálnych služieb mesta Trenčín.

V týchto dňoch mal cestovať 
po Slovensku s koncertným tur-
né. Pre koronavírus ho však mu-
sel presunúť na september a v si-
tuácii, kedy nám chýba umenie, 
kultúra a spoločnosť iných ľudí 
ako nikdy predtým, rozhodol sa 
priniesť svoje vystúpenia priamo 
pod okná na slovenské sídliská. 
Hlasy ľudí, ktorí ho chcú počuť 
vo svojom meste, zbiera cez web-
stránku podoknom.sk.

 V Trenčíne hral Filip Jančík 
na 4 miestach kratučké koncerty 
po 3 skladby. „Srdečne vám všet-
kým ďakujem za úžasnú atmosfé-
ru, ktorú ste spoločne vytvorili. 
Boli ste skvelí!“ – napísal na face-
bookovú stránku Kultúrno-infor-
mačného centra Trenčín.
 Kým väčšina ľudí pri milom 
hudobnom prekvapení pookriala, 
jeden občan zo Sihote kontakto-
val mestskú políciu a sťažoval sa 

na hluk. „Polícia je povinná kaž-
dý podnet prešetriť, takže prišla 
skontrolovať, či hluk naozaj nie 
je extrémny. Zistili, že nie, ale to 
sa už Filip Jančík balil a presúval 
na ďalšie miesto v Trenčíne,“ pove-
dala vedúca Kultúrno-informač-
ného centra Janka Sedláčková.
 „Bola to krásna chvíľka, ale tri 
pesničky boli akurát dosť, takéto 
potešenia zatiaľ nemôžu byť dlh-
šie, stále musíme byť opatrní, aby 
sme sa vedeli dostať čo najrýchlej-
šie do normálu. Dovtedy nech nás 
tie trojpesničkové koncerty hrejú 
v duši,“ doplnila. 
 Napriek tomu sa na sociál-
nych sieťach okamžite objavili 
veľmi zlé reakcie na mestských 
policajtov s informáciou, že prišli 
koncert zrušiť.
 Na Sihoti teda nešlo v žiad-
nom prípade o zrušenie koncer-
tu. Talentovaný 27-ročný husľový 
virtuóz k tomu napísal: „Rád by 
som sa policajtov zastal. Nerušili 
vystúpenie ani nepokutovali. Chcel 
by som mestu, ako aj mestskej po-
lícii, poďakovať za perfektnú spo-
luprácu. Ak nás chcete vidieť opäť, 
napíšte na www.podoknom.sk.“
 (RED) FOTO: Z. G.

Výstavy a knihy zatiaľ iba online
Múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene by sa mohli 
za určitých podmienok otvoriť pre verejnosť v tretej fáze 
uvoľňovania opatrení, najskôr 3. júna. Dovtedy sa tieto 
inštitúcie snažia spájať so svojimi návštevníkmi aspoň 
na sociálnych sieťach.

 � Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne pripra-
vila rôzne online aktivity, ktoré 
zverejňuje na webe, instagrame 
a FB galérie. Aktuálne výstavy 
„Tomáš Žemla do-poli/ na-poli“ 
a „Bienále plastiky sochy malého 
formátu“ prezentuje postupne 
prostredníctvom fotografií a vi-
dea. Pokračuje v „Abecede umel-
cov zo zbierok GMAB“ predsta-
vovaním jednotlivých autorov 

zo zbierkového fondu galérie. 
Kreatívne a edukačné využitie 
voľného času je cieľom úloh Ate-
liéru Majsta Galerka v programe 
ONLINE ATELIÉR. Prostred-
níctvom jednoduchých zadaní 
si môžu v pohodlí domova tvoriť 
nielen deti, ale aj rodičia. 

 � Verejná knižnica Michala 
Rešetku v Trenčíne sprístupni-
la v apríli pre čitateľov službu 
elektronickej výpožičky zdarma. 

Exkluzívny výber vyše 9 tisíc e-
-kníh knižnica ponúka prostred-
níctvom aplikácie eReading, 
ktorá je kompatibilná so zaria-
deniami s operačným systémom 
Android a iOS. Môžete si ju zdar-
ma stiahnuť v službe Google Play 
alebo App Storre. Podrobný ná-
vod na využívanie e-výpožičiek 
vo VKMR nájdete na www.vkmr.
sk. Na mládežníckom facebooku 
DetiVKMR sú týždenne nové 
témy a v nich nové zaujímavosti 
a aktivity. Atmosféru kultúrnych 
podujatí vo VKMR si môžete pri-
pomenúť cez facebook Knižnica 
Trenčín alebo cez youtube kanál 
VKMR.  (RED)

máj 2020
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Noc literatúry 2020 
bude vyzerať inak

Známe európske kultúrne podujatie, ktoré približuje 
verejnosti netradičným spôsobom súčasnú európsku 
literatúru prostredníctvom série verejných čítaní, bude 
od 13. do 22. mája online. 

Hoci sa tento raz neprejde-
me po netradičných miestach 
v meste, kde by sme naživo 
stretli čítajúce známe osobnos-
ti, herečky a hercov, o zážitok 
z literatúry celkom neprídeme. 
Úryvky z diel európskych au-
torov si budeme môcť vypočuť 
na facebookovej stránke Noc 
literatúry. Od 13. mája budú 
na nej postupne uverejňované 
videá s načítanými ukážkami 
textov. 
  Karin Olasová bude naprí-
klad čítať z knihy Ivany Dob-
rakovovej „Matky a kamionis-
ti“, ktorá v roku 2019 získala 
Cenu Európskej únie za litera-
túru. Štefan Martinovič prečí-
ta zo satiry o utečeneckej kríze 
v Európe od autora Timura Ver-
mesa „Hladní a sýti“. V podaní 

dvojice hercov Lucia Hurajo-
vá a Marek Majeský si budeme 
môcť vypočuť manželský dialóg 
z románu „Zviazaní“, ktorého 
autorom je jeden z najpopulár-
nejších talianskych súčasných 
spisovateľov Domenico Star-
none. Tešiť sa môžete na desať 
literárnych diel v podaní dva-
nástich vynikajúcich interpre-
tov. Buď si ich budete pozerať 
postupne počas desiatich dní, 
alebo si ich užijete naraz, keď už 
budú publikované všetky videá. 
Môžete ich lajkovať, komen-
tovať alebo zdieľať pre vašich 
priateľov. Koordinátorom Noci 
literatúry na Slovensku je čes-
ké centrum Bratislava. Sledujte 
na FB Noc literatúry 2020.

 (E. M.)

Noc múzeí a galérií  
sa presúva na november
Už po šestnásty raz v histórii podujatia mala tretia 
májová sobota patriť múzeám a galériám v Európe, aby 
sa otvorili návštevníkom v netradičnom čase s pestrou 
programovou ponukou. Noc múzeí a galérií 2020 pre 
koronakrízu z pôvodného termínu 16. mája presunuli 
na 14. novembra 2020. 

Nový termín potvrdil generál-
ny riaditeľ Slovenského národ-
ného múzea Branislav Panis, 
ktorý povedal: „Osobitne sme 
radi, že jedno z najnavštevo-
vanejších celoeurópskych kul-
túrnych podujatí na Sloven-
sku, Noc múzeí a galérií, by sa 
v tomto roku predsa len malo 
uskutočniť. Od organizátorov 
Európskej Noci múzeí a galé-
rií vo Francúzsku sme dostali 

návrh na posunutie tejto akcie 
na 14. novembra 2020, s čím 
sme súhlasili. Všetci veríme, že 
v tomto termíne bude situácia 
ohľadom koronavírusu oveľa 
pokojnejšia. Slovenské ná rodné 
múzeum, ako hlavný koor-
dinátor podujatia, už pripravu-
je všetky kroky na úspešnú reali-
záciu podujatia.“ 

 ZDROJ: KULTURA.PRAVDA.SK

Dvadsať rokov darujeme

Vernisáž výstavy fotografií z archívu Trenčianskej 
nadácie s názvom „Dvadsať rokov darujeme“ sa mala 
uskutočniť 1. apríla 2020 a v Mestskej veži v Trenčíne 
mali fotografie zotrvať do 12. mája, ale živo t to zariadil 
inak. Kým sa vráti do bežných koľají, môžete sa s prí-
behom dvadsaťročného pôsobenia nadácie zoznámiť 
prostredníctvom fotografií online na webstránke a fa-
cebooku Trenčianska nadácia.

Všetko sa začalo v roku 2000 
v Hostinci u Ondreja. Myšlien-
ka pomáhať a podporovať tých, 
ktorí chcú urobiť niečo viac pre 
druhých, spojila nadšenú sku-
pinku ľudí, založili Trenčianske 
neformálne združenie (1996), 
predchodcu nadácie a násled-
ne na to Trenčiansku nadáciu 
(2000). Boli to ľudia aktívni 
a nepokojní, premýšľajúci nad 
tým, ako podporiť dobré nápa-
dy rodiace sa v hlavách Trenča-
nov. Keď sa im podarilo vyhlá-
siť prvé grantové kolo, rozdeliť 
prvé finančné dary a dotácie, 
uvedomili si, ako veľmi veľa 
ľudí podobného zmýšľania žije 
v Trenčíne, a nielen tu, a ako 
účinne môže nadácia prispieť 
k zvyšovaniu kvality života 
vôbec. 
 Výstava „Dvadsať rokov 
darujeme“ chce byť poďako-
vaním práve týmto ľuďom. Vy-
brané fotografie zobrazujú 
príbehy, za ktorými sa skrýva 
ľudský um, nadšenie, obrovské 
množstvo ľudskej práce a je-
den malý grant od Trenčianskej 
nadácie. Sprevádzajú diváka 
dvadsiatimi rokmi aktívneho 
života nadácie – úspešnou ve-
rejnou zbierkou na reštaurova-
nie rímskeho nápisu na hrad-
nej skale z roku 179, výberom 
zo 753 komunitných projektov 
realizovaných v trenčianskom 
regióne v nezanedbateľnej 

hodnote takmer 600 tisíc eur, 
novodobým trenčianskym Kor-
zom, amatérskymi fotografic-
kými súťažami, benefičnými 
aukciami, nezabudnuteľným 
Dňom klaunov s úspešnými zá-
pismi do Knihy slovenských re-
kordov, nespočítateľným množ-
stvom divadelných predstavení 
pre deti s vážnymi postihnutia-
mi, dobrovoľníckym progra-
mom s írskym pôvodom Youth 
Bank – Mladí filantropi, chari-
tatívnym knižným projektom 
Otvor srdce, daruj knihu a via-
nočnou zbierkou obľúbených 
predmetov Dobrý bazár. Stopa 
nadácie v trenčianskej komuni-
te je už nezmazateľná a nadácia 
je kedykoľvek pripravená vytvo-
riť zázemie pre ďalšie filantro-
pické počiny. 
 Trenčianska nadácia pri prí-
ležitosti svojho výročia odštar-
tovala v novembri minulého 
roka hru pod názvom „Od no-
vembra do novembra“, v rámci 
ktorej súťažiaci hľadajú indície, 
zbierajú farebné náramky s pís-
menkom a z nich majú v závere 
súťaže zostaviť hľadané slovo. 
Jej vyvrcholenie by malo prísť 
v novembri tohto roka, na kedy 
nadácia naplánovala narodeni-
novú oslavu. Ako to napokon 
dopadne, ukáže vývoj situácie. 
Sledujte facebook a web Tren-
čianska nadácia.
 ZDROJ: TNN



8. máj 2020 kam v trenčíne

ARCHÍVNE  
OKIENKO

Prečítajte si najnovšiu časť Archívneho okienka, teraz výnimočne vydanú v plnom znení v novinách, a to skôr, ako 
bude zverejnená na www.trencin.sk.

KAM | 3

Vlastníctvom Trenčína sa hrad stal opustený a chátrajúci

Po dlhé stáročia bol hrad na trenčianskej skale nielen do-
minantou Považia, ale mnohokrát aj sídlom najmocnej-
ších veľmožov, dokonca kráľov a kráľovien. V 20. storočí 
však bola jeho sláva dávno zašlá a na mesto sa z výšky 
pozerali už iba smutné ruiny. 

 Začiatok úpadku hradu 
možno datovať už v 17. storo-
čí, kedy sa jeho majitelia Ilešhá-
ziovci podľa vtedajšieho trendu 
presunuli z neútulného stredo-
vekého hradu do nového sídla, 
reprezentatívneho Dubnického 
kaštieľa. Hrad ďalej obývala vo-
jenská posádka, krátky čas slúžil 
ako väzenie. 
 Plány na prestavbu v roku 
1790 skrížil veľký požiar, pri 
ktorom hrad vyhorel. Viac sa 
neopravoval a zmenil sa na ne-
utešenú zrúcaninu. V nasledujú-
com období sa z niekdajšej rezi-
dencie najmocnejších šľachticov 
krajiny stalo obľúbené miesto 
vychádzok Trenčanov. 

 V roku 1835 predal Štefan 
Ilešházi, posledný príslušník 
slávneho rodu, svoje panstvá, 
vrátane Trenčianskeho hra-
du barónovi Sinaovi. On a jeho 
potomkovia sa postarali o naj-
nutnejšie práce, aby hradné 

ruiny neohrozovali mesto, avšak 
na rozsiahlejšiu rekonštrukciu 
nepomýšľali. 
 Posledná majiteľka z rodu 
Sina, Ifigénia d´Harcourt v roku 
1905 darovala hrad mestu Tren-
čín. Tak sa symbolicky skon-
čil stáročia trvajúci boj medzi 
mestom a hradom (resp. jeho 
majiteľmi), ktorý sa opustený 
a chátrajúci, stal vlastníctvom 
Trenčína. 
 V roku 1924 dostal hrad 
do prenájmu Klub čs. turistov. 
Ten uskutočnil v nasledujúcich 
rokoch viacero opravných prác 
v hradných palácoch aj vežiach, 
avšak o komplexnú prestavbu 
ešte nešlo. 

 Začiatkom 50. rokov sa hrad 
zo správy Okresného múzea 
v Trenčíne dostal pod pamiat-
kové oddelenie Povereníctva 
školstva, vied a umení. V tomto 
období sa pristúpilo k obnove 
Bratislavského hradu a rovnaké 

snahy boli vyvíjané aj pri Tren-
čianskom, aj keď tu sa najprv 
uvažovalo iba o konzervácii. 
 V roku 1952 boli následkom 
víchrice silno poškodené stre-
chy Matúšovej a Hodinovej veže 
a v prípade Matúšovej aj zábrad-
lie, čo bezprostredne ohrozovalo 
bezpečnosť návštevníkov. To bol 
ďalší podnet pre spustenie zá-
chranných prác. 
 Oprava sa uskutočnila v roku 
1954 a v ďalších rokoch postup-
ne nasledovali ďalšie časti hra-
du, medzi nimi napríklad delová 
bašta, ktorá svojím stavom pria-
mo ohrozovala hotel Tatra (dnes 

Elizabeth) a ďalšie budovy. 
 Prvotný zámer konzervácie 
bol časom prehodnotený a bolo 
rozhodnuté o postupnej kom-
plexnej rekonštrukcii, ktorá po-
kračuje až dodnes – v súčasnos-
ti sa pracuje na sprístupnení 
južného opevnenia od Breziny. 
Hradné priestory sa dnes využí-
vajú najmä na muzeálne účely, 
konajú sa tu pravidelne rôzne 
odborné aj kultúrne podujatia 
a pulzuje tu život. Proces ktorý 
sa začal v 50. rokoch, úspešne 
pokračuje a veľkú zásluhu o zá-
chranu najväčšej pamiatky Tren-
čína majú popri odborníkoch aj 
dobrovoľníci, ktorým jeho osud 
nie je ľahostajný. 

 � RÁČTE NARIADIŤ, ABY 
TABUĽKU ODSTRÁNILI

 Za zmienku stojí reliéf voj-
vodcu Jána Jiskru z Brandýsa 
na hradnej skale, niekedy myl-
ne považovaný za Matúša Čáka 
Trenčianskeho. V Archívnom 
okienku na www.trencin.sk 
nájdete, čo nevidieť, aj fotogra-
fiu listu zo 14. augusta 1952. 

Podpísaný Štefan Pozdišovský, 
vtedy riaditeľ Okresného múzea 
v Trenčíne, v ňom podáva správu 
Okresnému národnému výboru 
v Trenčíne o tabuľke pod relié-
fom Jána Jiskru: „Reliéf bol zho-
tovený pre maďarských hrdinov, 
padlých v I. svetovej vojne. Po pre-
vrate bol prispôsobený a mal zná-
zorniť Jána Jiskru z Brandýsa, 
ale tabuľku s letopočtom necha-
li na mieste. Tým sú návštevníci 
privádzaní do omylu. Keďže ma-
jiteľom uvedených vecí je Miestny 
národný výbor v Trenčíne, ráčte 
nariadiť, aby tabuľku s letopoč-
tom odstránil. Tým bude vec vy-

riešená.“ Tabuľka s rokmi 1914 
– 1917 bola na to odstránená.

 � Z MESTA POD ŠTÁT

 Ďalším dokumentom, ulože-
ným v Štátnom archíve Trenčín, 
je výpis zo zápisnice schôdzky 
Rady Miestneho národného vý-
boru v Trenčíne z 21. októbra 
1952. Rada vzala na známosť, 
že podľa výnosu Povereníctva 
školstva, vied a umení bol hrad 
v Trenčíne vyhlásený za štátny 
kultúrny majetok, a tým vypus-
tený z vlastníctva mesta.
 PRIPRAVENÉ V SPOLUPRÁCI 
 SO ŠTÁTNYM ARCHÍVOM TRENČÍN

Ďalšie zaujímavé informácie 
z histórie mesta Trenčín, 
vzácne historické dokumenty 
a artefakty, ktoré sa 
nachádzajú v trenčianskom 
archíve, nájdete na www.
trencin.sk v Archívnom 
okienku. Ide o spoločný projekt 
mesta Trenčín a Štátneho 
archívu Trenčín. Nový 
príspevok v ňom pribúda 
pravidelne raz do mesiaca. 
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ĎALŠIE ČÍSLA, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSŤ 
Polícia 158
Mestská polícia Trenčín 159
Hasiči 150
Linka tiesňového volania 112
Rýchla zdravotnícka pomoc 155
Infolinka o koronavíruse 0800 221 234
Regionálny úrad verejného zdravotníctva TN 0911 763 203
Úrad verejného zdravotníctva SR 0917 222 682
Porucha na verejnom osvetlení 0905 316 690

Matrika MsÚ Trenčín (prac. dni 8. – 11.) 032/6504 312, 
032/6504 313

Kultúrno-informačné centrum (prac. dni) 0911 041 800

Linka pre odkázaných (prac. dni 8. – 11.) 0903 113 047, 
0903 608 322
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Je v poriadku požiadať o pomoc
 � ABY NÁS 

NEPREVALCOVALI 
ÚZKOSTI A OBAVY, 
HOVORME O NICH

Pandémia, hygienické a karan-
ténne opatrenia menia náš za-
behnutý spôsob života. Pasuje-
me sa s problémami dlhodobej 
izolácie aj s obavami z budúc-
nosti nás i našich blízkych. Tie-
to pocity úzkosti môžu prerásť 
aj do fyzických prejavov, ako 
je stiahnutý žalúdok, zvýšený 
tlak, nespavosť či depresívne 
nálady. Situácia dolieha rovna-
ko na všetkých – zdravotníkov, 
chorých aj zdravých, rodičov, 
deti aj seniorov, podnikateľov, 
zamestnancov aj zamestnáva-
teľov. Je veľmi ťažké zachovať 
si duševnú rovnováhu a nájsť 
vnútornú silu na pomoc sebe 
aj ostatným. Aby sme to všetko 
zvládli ako jednotlivci, rodiny 
aj celá spoločnosť, potrebujeme 
sa udržiavať v čo najlepšej fyzic-
kej, ale aj psychickej kondícii. 

 � ČO MÔŽEME PRE SVOJU 
PSYCHICKÚ ODOLNOSŤ 
ROBIŤ V ČASOCH, 
KEĎ SA CÍTIME 
CELKOM DOBRE?

 � Zostaňme v spojení s fak-
tom, že táto situácia jedného 
dňa prejde.

 � Sústreďme sa na to, čo mô-
žeme, nie na to, na čo nemáme 
dosah.

 � Pripomeňme si, že robí-
me najlepšie, ako vieme, a to 
samot né je dosť. 

 � Zostaňme v spojení so svoji-
mi blízkymi a priateľmi. Dodá-
va to pocit bezpečia a zmierňu-
je to stres. Organizujme online 
stretnutia.

 � Vytvorme si denný režim, 
rutinu – spávajme v rovna-
kom čase, dodržiavajme čas 
na jedlo, prácu, oddych, online 
stretnutia s priateľmi.

 � Nájdime si čas na cvičenie, 
koníčky, meditovanie, čokoľ-
vek, čo nám robí radosť a nie 
je to povinnosť, udrží nás to 
v kondícii.

 � Obmedzme svoj prístup 
k médiám na raz alebo dva-
krát denne. Sledovanie správ 
v nás udržiava napätie a pocit 
ohrozenia.

 � Zapojme sa do komunitnej 
pomoci. Po tom, ako sa postará-
me o seba zistíme, či niečo ne-
potrebuje niekto z našich blíz-
kych, susedov, priateľov.

 � Ak začíname pociťovať stres, 
hovorme o tom. Je to normálne 
zažívať obavy v situácii neisto-
ty. Oslovme priateľov, blízkych 
alebo si urobme denník a píšme 
o tom.

 � CVIČENIA PRVEJ 
POMOCI

Každému z nás sa môže stať, že 
je v jednej chvíli zavalený a ne-
vie ako ďalej. Nervozita stúpa, 
ruky chladnú, môžu sa chvieť, 
srdce je ako splašený kôň. Je to 
normálna reakcia našej psychi-
ky a tela na situáciu ohrozenia, 
je však dobré, keď odzneje. Sú 
aj chvíle, keď sa potrebujeme 
rýchlo upokojiť, pretože máme 
na starosti iných. Ale ako na to?

Zakotvenie v zmysloch – Náj-
dite si pohodlnú telesnú po-
lohu. Niekoľkokrát sa pomaly 
nadýchnite a vydýchnite. Všim-
nite si, čo prežívate, a čo cíti-
te v tele. Pomenujte pre seba 3 
veci, ktoré okolo seba vidíte. 
Všimnite si, čo počujete (aké 
zvuky z okolia, vlastný dych...) 
a čoho sa dotýkate (kontakt so 
stoličkou, miesto dotyku nôh so 
zemou...). Takýmto spôsobom 
sa pevnejšie zakotvíte v prí-
tomnosti a znížite tak mieru 
napätia.

Dychové cvičenie – Cieľom je 
spomaliť a dovoliť si relaxovať. 
Pohodlne sa usaďte. Nadychuj-
te sa nosom a v duchu pritom 
počítajte do 4. Potom dych za-
držte taktiež na 4 doby a po-
maly vydychujte ústami (na 7 
dôb). Doprajte si pri dýcha-
ní pozvoľné tempo. Zopakujte 
niekoľkokrát.

Články, rozhovory a videá 
o duševnom zdraví 
a psychickej odolnosti 
v náročnom období 
nájdete na webstránke 
dusevnezdravie.sk. 

Dôležité kontakty
So svojou nepohodou či krízou neostávajte 
sami. Povedzte o tom, ako sa cítite, svojim 

blízkym, ozvite sa pomáhajúcim odborníkom.

Si lekár, zdravotník, záchranár? 
píš na prezdravotnikov@gmail.com

Si školák? 
pošli sms s tvojím kontaktom na 0904 300 258, 

WhatsApp: 0904 300 258, píš na  
psycholog.trencin2020@gmail.com alebo 

na Facebook Messenger: Psy TN Janka – janka.
psy

Máš menej ako 18 rokov? 
volaj na Linku Detskej Istoty 116 111 non-stop 

alebo kontaktuj spoločnosť priateľov detí 
Li(e)nka 0907 401 749, odkazy@linkadeti.sk, 

Skype (linkadeti),  
pracovné dni v čase 14.00 – 20.00

Si dospelý akéhokoľvek veku? 
volaj na Linku Nezábudka 0800 800 566 non-

stop, ak uprednostňuješ online komunikáciu cez 
chat a e-mail Napíš na IPčko.sk 7.00 – 24.00

Si rodič? 
píš na koronavirus@vudpap.sk,  

volaj na 0800 864 833 (9.00 – 18.00)

Si žena, ktorá zažíva násilie a potrebuje 
pomoc? 

volaj na bezplatnú linku 0800 212 212 non-stop 
alebo OZ Žena v tiesni 0907 346 374,  

0911 346 374 7.00 – 19.00 či krízovú linku  
Aliancie žien Slovenska 0903 519 550

Si senior? 
volaj na linku Fóra pre pomoc starším  

0800 172 500

AKO SA MÁTE?
Ako zvládnuť problémové si-
tuácie, ktoré pandémia pri-
niesla, radia odborníci od 4. 
mája aj v novej relácii RTVS 
na Jednotke „Ako sa máte? – 
Čo sa dnes vraví o duševnom 
zdraví“. Celkom 19 častí pri-
pravili v spolupráci s Ligou 
za duševné zdravie. Reláciu 
vysielajú počas pracovných 
dní vždy po Dámskom klube.
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