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PLASTY
Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie

28 dní pondelok

Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce 28 dní utorok

Vrecia 3 Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice
28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá

týždenne pondelok

Nádoby 2 Sihoť, Zámostie 

týždenne utorok

Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum

týždenne piatok

Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony

týždenne piatok

FIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

14 dní streda

PAPIER
Papier 1 individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 

28 dní streda

Papier 2 Juh, Belá, 

14 dní pondelok

Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie
14 dní utorok

Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto 14 dní štvrtok

FIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

28 dní streda

KOVY

Určené ulice mesta

podľa naplnenosti nádob 

VKM - TETRAPAKY  
Určené ulice mesta

podľa naplnenosti nádob 

Harmonogram vývozu triedených zložiek odpaduAPRÍL
1 Š Papier 4
2 P Nádoby 3+43 S SVIATOK

4 N
5 P SVIATOK

6 U Vrecia 1 Nádoby 1 KOVY7 S Vrecia 2 Nádoby 2
8 Š FIRMY

9 P Vrecia 3
10 S Nádoby 3+411 N

12 P Papier 2 Nádoby 1
13 U Papier 3 Nádoby 2

14 S FIRMY
15 Š Papier 4

16 P Nádoby 3+417 S
18 N

19 P Nádoby 1
20 U Nádoby 2 KOVY21 S FIRMY VKM22 Š

23 P Nádoby 3+424 S
25 N

26 P Papier 2 Nádoby 1
27 U Papier 3 Nádoby 2

28 S Papier 1 
29 Š Papier 4

30 P Nádoby 3+4

MÁJ
1 S

2 N
3 P Vrecia 1 Nádoby 1

4 U Vrecia 2 Nádoby 2 KOVY5 S FIRMY
6 Š Vrecia 3

7 P Nádoby 3+48 S
9 N

10 P Papier 2 Nádoby 1
11 U Papier 3 Nádoby 2

12 S FIRMY
13 Š Papier 4

14 P Nádoby 3+415 S
16 N

17 P Nádoby 1
18 U Nádoby 2 KOVY19 S FIRMY VKM20 Š

21 P Nádoby 3+422 S
23 N

24 P Papier 2 Nádoby 1
25 U Papier 3 Nádoby 2

26 S Papier 1 
27 Š Papier 4

28 P Nádoby 3+429 S
30 N

31 P Vrecia 1 Nádoby 1

JÚN
1 U Vrecia 2 Nádoby 2 KOVY2 S FIRMY

3 Š Vrecia 3
4 P Nádoby 3+45 S

6 N
7 P Papier 2 Nádoby 1

8 U Papier 3 Nádoby 2
9 S FIRMY

10 Š Papier 4
11 P Nádoby 3+412 S

13 N
14 P Nádoby 1

15 U Nádoby 2 KOVY16 S FIRMY VKM17 Š
18 P Nádoby 3+419 S

20 N
21 P Papier 2 Nádoby 1

22 U Papier 3 Nádoby 2
23 S Papier 1 

24 Š Papier 4
25 P Nádoby 3+426 S

27 N
28 P Vrecia 1 Nádoby 1

29 U Vrecia 2 Nádoby 2 KOVY30 S FIRMY

Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 
8. marca 2021 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
0902 911 159.

Postúpili sme do finále EHMK 2026!
Trenčín je k zisku titulu Európske hlavné mesto kultúry 
2026 o krok bližšie. Naše mesto postúpilo do druhého 
výberového kola spolu s Nitrou a Žilinou. Na začiatku 
februára (4. 2.) náš tím Trenčín 2026 úspešne obhájil pro-
jekt Cultivating Curiosity – Pestovanie zvedavosti pred 
medzinárodnou porotou. 

Trenčín a jeho región dostal tak 
obrovskú príležitosť. Teraz ho 
čaká hlbšie prepracovanie pro-
jektu v druhom kole súťaže. Kto 
z kandidátov – Trenčín, Nit-
ra, Žilina – získa napokon titul 
Európske hlavné mesto kultúry 
(EHMK) na rok 2026 a prestíž-
nu cenu vo výške 1,5 milióna 
eur, bude známe najneskôr v de-
cembri 2021.
 „Oplatí sa veriť mladej gene-
rácii. Som šťastný, že budúcnosť 
mesta majú vo svojich rukách. 
Som hrdý a šťastný primátor. 

Ďakujem,“ reagoval na postup 
Trenčína do druhého kola pri-
mátor mesta Richard Rybníček. 

 � KONKURENCIA 8 MIEST 

Do celého procesu kandidatúry 
na EHMK 2026 sa v prvom kole 
zapojili Banská Bystrica, Martin, 
Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, 
Žilina a Hlohovec. 
 „Osem súťažiacich miest sa 
zhostilo veľkej výzvy. Nielenže sa 
rozhodli uchádzať sa o tento pre-
stížny titul a pripraviť vynikajúce 

návrhy projektov, ale urobili tak 
za mimoriadne ťažkých a zlo-
žitých podmienok počas pandé-
mie,“ povedala predsedníčka po-
roty Paulina Florjanowicz, ktorá 
5. februára oznámila mená po-
stupujúcich počas verejného pre-
nosu vyhlásenia výsledkov na so-
ciálnych sieťach Ministerstva 
kultúry SR.
 „Konkurencia bola veľ-
ká a mestá mali veľmi kvalitné 
projekty, preto sme neskutočne 
šťastní, že sa nám podarilo po-
sunúť trenčiansky pro-
jekt do druhého kola,“ 
povedala Lucia Duba-
čová, manažérka pro-
jektu Trenčín 2026. „Je 
to významná príležitosť, 
ktorá zmení život celé-
mu regiónu a každý má 

príležitosť byť súčasťou tejto 
úžasnej transformácie.“
 Do poslednej chvíle tím ne-
vedel, akým spôsobom bude 
projekt obhajovať. Tradične 
je praxou, že sa komisia spolu 
s kandidátskymi mestami stre-
táva na jednom mieste a pre-
zentácie prebiehajú naživo. 
Pre pandémiu však tento scenár 
nebol možný. Ako napokon ob-
hajoba prebiehala a čo tím čaká 
pred druhým – záverečným vý-
berom, si prečítate na strane 9.

Mesto Trenčín v minulom roku zrekonštruovalo prístupovú cestu k južnému opevneniu 
Trenčianskeho hradu a vybudovalo nový chodník okolo Čerešňového sadu. Čoskoro ho 
oživí nový mobiliár. Viac čítajte na strane 4. FOTO: Z. G. 
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Kde sa môžete otestovať antigénovými testami

MOM OTVORENÉ
Opatovská 753 Po – Pi 11.45 – 15.45 a 16.15 – 20.15 h, víkend 8.00 – 11.45 a 12.15 – 16.30 h, 

posledný odber 15 min pred ukončením, objednaní majú prednosť
Ústredná voj. nemocnica 
na Legionárskej ulici 

Po – So 9.00 – 18.00 s prestávkou 13.00 – 14.00, posledný odber 17.45, objed-
návky, ak je to kapacitne možné, vezmú klienta aj bez objednania

Fakultná nemocnica na Legi-
onárskej ulici 28

Po – Pi 7.30 – 14.30, na objednanie

RÚVZ na Nemocničnej 4 – 
vstup cez areál nemocnice 

Po, Str, Pi, 8.00 – 12.00, bez objednania

M. R. Štefánika 120/A Po – Ne 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30, zatiaľ bez objednania
Biskupická 56 Po – Ne 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30, zatiaľ bez objednania
Pred poľom 1600 Po – Pi 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00, posledný odber 25 minút pred prestáv-

kou, zatiaľ bez objednania
K Zábraniu 854 Po – Pi 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30, So – Ne 10.00 – 14.00 a 14.30 – 18.30 h, 

na objednanie
Dolný šianec 1013/1 Po – Pi 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00, So – Ne 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00, po-

sledný odber 25 minút pred prestávkou, na objednanie aj bez objednania
Jesenského 6431 Po – So 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.00, na objednávku aj bez objednávky
Žabinská 186/16 Po – Pi 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30, So – Ne 10.00 – 14.00 a 14.30 – 18.30, 

na objednávku aj bez objednania
Považská 34 Po – Ne 8.00 – 16.00, na objednanie, ak to je kapacitne možné, vezmú aj neob-

jednaných klientov
Bratislavská 12 Po 8.00 – 12.00 a 12.30 – 16.30, Ut – Pi 13.30 – 17.30 a 18.00 – 22.00, So 8.00 

– 12.00 a 12.30 – 16.30 h, na objednanie aj bez

Prevádzkové hodiny MOM sa môžu podľa vývoja situácie meniť. Aktualizované sú na  www.trencin.sk. Voľné 
miesto na antigénové testovanie si môžete nájsť v Zozname odberných miest na webstránke covid.freevision.sk. 

FUNGOVANIE 
MESTSKÉHO ÚRADU

 � Všetky útvary Mestského úradu v Tren-
číne, Klientske centrum, matrika i podateľ-
ňa sú otvorené pre verejnosť v pondelok 
až štvrtok 8.00 – 15.30 a v piatok 8.00 – 
14.00 h.

 � Kultúrno-informačné centrum je pre 
verejnosť zatvorené.

 � Stavebný úrad je otvorený pre verej-
nosť v stredu 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 
a v piatok 8.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00 h.

 � Klient je na vyzvanie zamestnanca po-
vinný predložiť k nahliadnutiu doklad pre-
ukazujúci výnimku zo zákazu vychádzania 
– negatívny výsledok RT – PCR testu nie 
starší ako 7 dní alebo antigénového testu 
certifikovaného na území Európskej únie 
nie starší ako 7 dní alebo iný doklad preuka-
zujúci výnimku zo zákazu vychádzania.

OD 1. MARCA MÁME 
PRÍSNEJŠIE OPATRENIA
Okres Trenčín sa na konci februára dostal 
podľa covid automatu do čiernej farby, teda 
do 4. stupňa varovania. Mestský krízový štáb 
(25. 2.) odporučil v tejto súvislosti prijať nové 
opatrenia.

 � Mesto na základe vyhlášky RÚVZ Trenčín zatvori-
lo jasle, škôlky i školy vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti. Detské ihriská zostanú otvorené, no treba v ich 
priestore počítať s častejšou kontrolou mestskej polí-
cie zameranej na nosenie rúšok alebo iného prekrytia 
nosa a úst. 

 � Autobusy MHD od 1. 3. jazdia v prázdninovom 
režime. 

 � Návštevy klientov v domovoch sociálnych slu-
žieb na Piaristickej a Lavičkovej ulici sú naďalej 
zakázané.

 � EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
milí čitatelia,

s príchodom ďalšieho mesiaca 
v roku sa k vám dostáva i nové 
vydanie mestských novín. Vitaj-
te pri čítaní marcového Infa!
 Venujeme sa v ňom aktuál-
nym témam, ktorým, žiaľ, ešte 
stále „vládne“ pandémia, ktorá 
akoby nemala konca kraja. Do-
zvedáme sa veľmi vysoké počty 
chorých i hospitalizovaných. 
Všetci sme unavení a asi aj vy 
ste si už povedali, že toho máte 
plné zuby. Najmä vy, ktorí ste 
disciplinovaní a všetko, čo prá-
ve treba, aj dodržiavate. Trvá 
to dlho a je to stále horšie.
V čase uzávierky Infa sme už 
mali poznať výsledky niekoľko-
dňového rokovania premiéra 
s odborníkmi, no ani v pondelok 
1. marca dopoludnia neboli ofi-
ciálne známe. Snáď sa podarí 
dať epidemiologickú situáciu 
pod kontrolu a o mesiac sa bu-
deme vedieť viac tešiť. Treba 
veriť najmä samým sebe, že to 
zvládneme, vydržíme. 
 Február priniesol ale pre 
naše mesto aj jednu veľmi 
dobrú správu. Naše mesto so 
svojím projektom v kandidatúre 
na Európske hlavné mesto kul-
túry 2026 postúpilo do finále. 
Skvelý tím ľudí urobil kus dob-
rej práce a ešte je kus cesty pred 
nimi. Držíme palce! Aj vy?
 V marci sa prebudí prí-
roda a ožije aj stavebný ruch 
v meste. Začne sa hneď niekoľ-
ko investičných akcií – pra-
covať sa bude vo vnútrobloku 
za Magnusom, v Čerešňovom 
sade, v zámostí na Parku pre 
Úspech, na cyklotrase na ulici 
Na kamenci a pokračuje sa aj 
v rekonštrukcii Hviezdy. Okrem 
toho, píšeme aj o tom, že mesto 
obstaráva nového dopravcu 
MHD, rieši problém s padajú-
cim obkladom v podchode pod 
železničnou stanicou, že sa 
odstraňujú poškodené stro-
my na Brezine alebo aj o tom, 
že v marci sa začne jarné 
upratovanie. 
 Pripomíname, že je čas sa 
sčítať. Prihlásme sa k svojmu 
mestu. Počet obyvateľov s trva-
lým pobytom je aj pre Trenčín 
veľmi dôležitý. Zároveň, pro-
síme, aby ste neverili nikomu, 
kto sa predstaví osobne alebo 
telefonicky ako sčítací komisár. 
Nikto taký tentokrát neexistu-
je. Buďte ostražití!
Veľa zdravia!

Vaša redakcia
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ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

10. marca 2021 o 9.30 hodine
Pozývame občanov sledovať marcové riadne zasadnutie trenčianskeho 
Mestského zastupiteľstva. Bude s vylúčením verejnosti. Priamy prenos 
bude vysielaný na www.trencin.sk.

Za január sa podarilo v na-
šom meste po zavedení 

triedenia kuchynského odpadu 
v domácnostiach vyzbierať 75 t 
tohto bioodpadu. 

Futbalový štadión AS Tren-
čín získal vo februári ko-

laudačné rozhodnutia pre 
tribúny za bránami. Futbalisti 
AS Trenčín sa na domácom 
ihrisku predstavili bez mála 
po 1000 dňoch 14. 2. v zápase 
s Dunajskou Stredou. Sláv-
nostný výkop prvého zápasu 
po návrate na Štadión Sihoť 
obstarali Peter Kleščík a syn 
Jozefa Hollého Branislav 
s dcérkou Zunou.

Sčítanie obyvateľov sa začalo 
15. februára. Počas prvého 

týždňa sčítania obyvateľstva 
vyplnilo elektronický dotazník 
v našom kraji viac ako 36 % 
obyvateľov.

K 21. februáru sa v našom 
kraji dalo zaočkovať aj 

takmer 52 % pedagógov zo 
stredných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti župy.

Od 22. februára sa v Tren-
číne na týždeň otvorili 

materské školy a prvý stupeň 
základných škôl. MHD Tren-
čín prešla z prázdninového 
do režimu školského vyučova-
nia. Od 1. marca už bolo všet-
ko inak.

Od 1. marca je Pošta Tren-
čín 3 na Šoltésovej ulici 

1725/2 otvorená v pracovných 
dňoch len do 17.00 hodiny. 
Mesto o tom informoval riadi-
teľ regionálneho riaditeľstva 
Trenčín Marek Sopko.

Očkovali seniorov aj učiteľov
V trenčianskej Mestskej športovej hale sa počas dvoch 
februárových sobôt konalo plošné očkovanie seniorov 
nad 75 rokov a osôb podľa prioritizácie určenej Minister-
stvom zdravotníctva SR, jedna nedeľa bola venovaná 
hromadnému očkovaniu pedagógov.

Vakcináciu pripravila Fakultná 
nemocnica Trenčín v spolupráci 
s mestom Trenčín. V sobotu 6. 2. 
sa podarilo počas prvej vakciná-
cie občanov trenčianskeho kraja 
zaočkovať 1550 osôb. Na očko-
vanie sa ľudia nad 75 rokov, ako 
aj osoby podľa prioritizácie ur-
čenej ministerstvom zdravotníc-
tva, teda zdravotnícki pracovníci, 
študenti zdravotníckych lekár-
skych a nelekárskych odborov, 
zamestnanci DSS, zamestnanci 

odberových miest, terénni soci-
álni pracovníci, objednávali elek-
tronicky prostredníctvom portá-
lu www.korona.gov.sk.
 Pre plynulý priebeh vakciná-
cie Fakultná nemocnica Trenčín 
zabezpečila 11 očkovacích tímov 
a tím anestéziológov. V ďalšiu so-
botu 13. 2. podali v športovej hale 
vakcínu vyše 1 700 ľuďom. V ne-
deľu 14. 2. trenčianski zdravotní-
ci zaočkovali takmer tisíc učite-
ľov materských a základných škôl 

nielen z Trenčína. To všetko v po-
hodovej atmosfére, bez akýchkoľ-
vek problémov. 
 Celkovo tak dostalo prvú 
dávku vakcíny v športovej hale 
približne 4 300 ľudí. Ich pre-
očkovanie sa uskutoční 6., 13. 
a 14.marca 2021 opäť v Mest-
skej športovej hale na Mládež-
níckej ulici. (RED) FOTO: R. S.

Regenerácia vnútrobloku za Magnusom sa začína

Výruby vo vnútrobloku na Považskej ulici vystrašili 
začiatkom tohto roka tamojších obyvateľov. Odstráne-
ná zeleň však bude nahradená a pribudne jej ešte viac. 
Okrem toho sa zmení celý verejný priestor. V marci sa 
totiž začne jeho kompletná revitalizácia. Práce budú 
trvať 7 mesiacov.

Územie s rozlohou takmer 1 ha 
dnes tvoria najmä trávnaté plo-
chy s krovinami a stromami, je 
tu asfaltová športová plocha, 
torzá detských ihrísk a ich do-
sluhujúcich zariadení, sústava 
chodníkov a pozostatky drobnej 
architektúry. Celý priestor je ne-
vyhovujúci a zastaralý.
 Revitalizácia prinesie vnút-
robloku na Sihoti, ktorý je vy-
medzený ulicami Šoltésovej, 
Považská a Gagarinova, radikál-
nu obnovu miestnej infraštruk-
túry s hodnotnou sadovníckou 
úpravou. Výsledkom bude ob-
nova zelene, nový mobiliár, det-
ské hracie zariadenia, drobná 

architektúra a zrekonštruované 
chodníky i nové LED osvetlenie. 
Priestor pre pohybové aktivi-
ty, hry a relax si tu nájdu všetci. 
Najmenšie deti poteší detské ih-
risko, staršie deti budú mať k dis-
pozícii ihrisko s multifunkčnou 
zostavou, tínedžeri a dospelí tu 
nájdu workoutové ihrisko s fit-
ness trenažérmi a pre seniorov tu 
vzniknú oddychové zóny. Prístup 
do priestoru bude bezbariérový.

 � VÝRUB A NOVÁ 
VÝSADBA

Výrub drevín sa tu uskutoč-
nil na základe dendrologickej 

analýzy. „Minimalizoval sa s cie-
ľom zachovať čo najväčší počet 
vzrastlých dlhovekých drevín, kto-
ré budú tvoriť kostru pre navrho-
vanú výsadbu. Postupnou obnovou 
a dopĺňaním drevín sa zabezpe-
čí, okrem estetickej hodnoty, aj 
kontinuálne plnenie ich environ-
mentálnych funkcií v tomto úze-
mí. Vzhľadom k tomu, že plochu 
po revitalizácii budú intenzívnej-
šie využívať obyvatelia a prevaž-
ne deti, bolo zhodnotenie zdra-
votného stavu drevín a rizík s ním 
spojených, prvoradým kritériom,“ 
vysvetlila okolnosti odstránenia 
niektorých drevín z vnútrobloku 
Ingrid Kuľhová z Útvaru územ-
ného plánovania MsÚ. Namiesto 
nich sa tu vysadí 25 nových stro-
mov, vrátane okrasných čerešní, 
ale pribudne tu aj takmer 800 krí-
kov, ktoré budú tvoriť živý plot. 
Trvalkové zmesi v kombinácii 
s okrasnými trávami bude tvoriť 
spolu takmer 1 800 rastlín a vysa-
dia tu aj 85 cibuľovín. Samozrej-
mosťou bude nový trávnik.
 To všetko za takmer 444 tisíc 
eur. Projekt je spolufinancovaný 
EU vo výške 85 % z Európske-
ho fondu regionálneho rozvo-
ja a 10 % zo štátneho rozpočtu 
SR. Zvyšných 5 % doplatí mesto 
zo svojho rozpočtu. Stavebné 
a sadovnícke práce vykoná na zá-
klade verejného obstarávania 
landart, s.r.o. a o drobnú archi-
tektúru a hracie prvky sa postará 
Intersystem EU, s. r. o. (E. S.)

 � STRUČNE
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PRÁCE VO HVIEZDE POKROČILI
Už mesiac je v kultúrnom stredisku Hviezda stavebný 
ruch. Práce na kompletnej rekonštrukcii pokračujú zatiaľ 
bez zdržania a bez komplikácií. Dotkli sa všetkých podlaží.

Búracie práce pokračujú v su-
teréne, na prízemí i vyšších 
podlažiach. Robotníci vybúra-
li otvor v strope nad I. nadzem-
ným podlažím a vykopali jamu 
pre výťahovú šachtu. Zo stien 
schodiskového priestoru oseka-
li omietku, upravili steny. 
 Pôvodnú javiskovú techni-
ku, nosné trámy pódia i stoličky 

z hlavnej sály už odstránili. Aby 
pamätné stoličky neskonči-
li na skládke odpadov a dostali 
šancu na ďalšie využitie, mesto 
ich zdarma ponúklo ľuďom. 
Plánovaný odber – v sobotu 6. 
marca v čase od 9.00 do 12.00 
hodiny. Práce budeme naďalej 
sledovať a informovať o nich.
 (E. S.) 

Mesto obstaráva 
nového dopravcu
V Trenčíne aktuálne zabezpečuje prevádzku Mestskej 
hromadnej dopravy akciová spoločnosť SAD Trenčín. 
Zmluva na poskytovanie tejto služby je podpísaná do 31. 
augusta 2022. V tomto čase už mesto obstaráva budúce-
ho nového dopravcu.

Dopravnú obslužnosť v mes-
te zabezpečuje 44 autobusov, 
z toho je 7 záložných. Autobusy 
ročne najazdia približne 2 milió-
ny kilometrov. Za posledné roky 
(okrem roka 2020) rastie počet 
cestujúcich MHD, len za po-
sledné dva roky vzrástol počet 
ľudí, ktorí na dopravu využívajú 
MHD, o takmer 106 tisíc. 
 Zložitý tender na obstara-
nie nového dopravcu pripra-
vovala odborná skupina vyše 
roka. Mestské zastupiteľstvo 
v júli 2020 schválilo zámer vy-
hlásiť verejné obstarávanie. Do-
pravca, ktorý z neho vzíde, bude 
musieť zabezpečiť dodržanie 
technických a prevádzkových 
štandardov MHD Trenčín. 
 Mesto v podmienkach verej-
nej súťaže stanovilo, že všetky 
vozidlá MHD budú nízkopodlaž-
né, vybavené vnútornými infor-
mačnými tabuľami, ktoré budú 
obsahovať informáciu o zastáv-
kach so zvukovými signálmi 
a hláseniami. 
 V autobusoch budú 

vyznačené piktogramy, podľa 
ktorých sa cestujúci budú ria-
diť – dopytové tlačidlá, miesta 
pre sedenie invalidov, miesta 
pre kočíky. Nad všetkými dve-
rami v autobusoch budú zaria-
denia pre počítanie cestujúcich 
pri ich nástupe, aj pri výstupe. 
 Mesto požaduje, aby malo 
každé vozidlo MHD klimati-
záciu, WIFI, dopytové tlačidlo 
pre otváranie dverí, kamerový 
systém vo vnútri vozidla pre bez-
pečné nastupovanie a vystupo-
vanie cestujúcich a identifikáciu 
prípadných škodových udalostí. 
 Cestujúci budú môcť uhra-
diť cestovné v hotovosti alebo 
bankomatovou kartou u vodiča, 
pri nástupe ostatnými dverami 
si budú môcť jazdu označiť či-
povými kartami, resp. mobilnou 
aplikáciou. 
 To sú len niektoré požiadav-
ky, ktoré bude mesto požadovať 
od nového dopravcu. Zmluvu 
s ním chce uzavrieť na 10 rokov. 
Tender ešte nie je ukončený.
 (E. S.) FOTO: P. S.

ZREKONŠTRUUJÚ MATÚŠOVU ULICU
Trenčianske vodárne a kanalizácie sú pripravené obno-
viť vodovod a kanalizáciu na Matúšovej ulici. Súčasťou 
stavby budú spätné úpravy spevnených plôch. Práce by 
sa mali začať v prvej polovici marca 2021. Pôjde o prvú 
etapu stavby.

Vodári nahradia pôvodné verej-
né vodovodné potrubie v úseku 
od Mierového námestia po od-
bočku k farskému kostolu no-
vým potrubím v dĺžke 211 met-
rov. Na trase vytvoria pripojenia 
na nové prípojky k nehnuteľ-
nostiam a prepojenia na vodo-
vod na ulici Marka Aurélia.
 Aj kanalizačné šachty čaká 
oprava, vrátane výmeny stúpa-
diel a nových poklopov. V šach-
te na konci dotknutého úse-
ku urobia prepoj na odvedenie 

dažďových vôd z okolia farského 
úradu. K existujúcej stoke polo-
žia paralelnú vetvu v dĺžke 199 
metrov. Ide o práce na verejnej 
kanalizácii.
 Po skončení prác sa vrátia 
na svoje miesto kocky, tzv. ma-
čacie hlavy, ktoré tvoria dnešný 
povrch ulice. 
 Počas rekonštrukcie bude 
cesta na hrad týmto smerom 
obmedzená. Ale ďalšou mož-
nosťou vstupu na hrad je južné 
opevnenie. (E. S.) FOTO: P. S.

Čerešňový sad  
oživí nový mobiliár
Mesto Trenčín v minulom roku zrekonštruovalo prístu-
povú cestu k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu 
a vybudovalo nový chodník okolo Čerešňového sadu. 
Tento mesiac tu začne pribúdať i nový mobiliár. To všet-
ko je totiž úlohou mesta v rámci spoločného projektu 
cezhraničnej spolupráce Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, Trenčína a Bučovíc. Mesto na tieto práce získalo 
približne 500 tisíc eur z Európskej únie. 

Z Čerešňového sadu sa má stať 
priestor pre zmysluplné aktivi-
ty, ktoré by umožnili jeho dlho-
dobé využitie aj mimo turistic-
kej sezóny. 
 Tri verejné ohniská budú 
zrekonštruované na murované 
kruhové ohniská z prírodného 
opracovaného kameňa, odol-
ného voči teplote. Súčasťou 
každého ohniska bude strieška 
na uskladnenie dreva. V Čereš-
ňovom sade pribudne 26 lavi-
čiek, pri každom ohnisku bude 
navyše stôl s lavičkami z prírod-
ného agátového dreva. Z toho 
istého materiálu budú i rela-
xačné ležadlá. Tieň poskytnú, 

medzi stromami zavesené, 
trojuholníkové ľahké plachty. 
 V Čerešňovom sade pribud-
nú i obiehacie a balančné koly, 
balansový prvok aj so sedadla-
mi, dve balansové a jedna la-
nová preliezačka, preliezačka 
v tvare pyramídy, hojdacie siete 
a aj malé pódium na menšie kul-
túrne akcie. Samozrejmosťou 
budú informačné tabule naprí-
klad o histórii hradísk v lokalite 
dnešného lesoparku, o Čereš-
ňovom sade a podobne. Chý-
bať nebudú stojany na bicykle, 
nové odpadkové koše i mobilné 
toalety.
 (E. S.) 
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Zo zápisníka mestskej polície 
Trenčianski mestskí policajti v tomto roku riešili už stov-
ky rôznorodých udalostí. Vybrali sme aspoň niektoré 
z nich.

 � Na linke 159 prijali v jeden 
večer oznámenie obyvateľa mes-
ta, že na ulici Pred poľom pri ko-
ľajniciach našiel spadnutého 
chlapca v bezvedomí, ktorý mal 
pri sebe aj psa. Chlapec sa pre-
bral, ale nechcel spolupracovať 
a bol dezorientovaný. Hliadka 
zistila jeho totožnosť a privolala 
rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá 
si chlapca prevzala na ošetrenie. 
Medzitým sa podarilo kontakto-
vať aj jeho otca, ktorý na miesto 
prišiel

 � Mestskú políciu požiada-
la o pomoc obyvateľka, ktorá sa 
nemohla dva dni dozvoniť svojej 
sestre. Policajti s oznamovateľ-
kou zazvonili a zaklopali na dve-
re bytu, cez ktoré sa 
ozýval ženský hlas. 
Oznamovateľka tvr-
dila, že konanie ses-
try nie je bežné. Mala 
obavu, že mohla pre-
konať srdcovú ale-
bo mozgovú prího-
du. Mestskí policajti 
privolali záchranné 

jednotky – hasi-
čov, zdravotní-
kov i štátnu po-
líciu. Hasiči sa 
dostali do bytu 
na druhom 
n a d z e m -
nom podlaží pomocou rebríka 
cez balkónové okno. Pani našli 
ležať na posteli pri vedomí. Ná-
sledne do bytu vstúpili zdravot-
níci, ktorí sa o ňu postarali.

 � Vo februári nahlásil občan 
na linku 159, že v mestskej čas-
ti Nozdrkovce, pri novej vodnej 
elektrárni, neznáme osoby niečo 
pália a stúpa odtiaľ tmavý ťažký 
čierny dym. Vyslaná hliadka tam 
zastihla „muža bez domova“ 

ako vypaľuje mede-
né káble. Policajti ho 
napomenuli, on oheň 
uhasil, priestor upra-
tal a odišiel. 
Výber udalostí rie-
šených MsP Trenčín 
nájdete každý pon-
delok na webstránke 
mesta.

V Trenčíne pribudnú 
nové cyklotrasy
V tomto roku sa počíta s výstavbou piatich cyklotrás, 
financovaných z nenávratného finančného príspev-
ku v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu. Ďalšie komunikácie pre cyklistov je mesto 
pripravené financovať zo svojho rozpočtu. 

Aktuálne sú už vysúťažené budú-
ce cyklotrasy na Piešťanskej uli-
ci (511 metrov) a Na Kamenci 
(851 m). Tu pôjde o celkovú in-
vestíciu viac ako 1,5 milióna eur. 
Práce na oboch by sa mohli začať 
na jar 2021, pričom pri cyklotra-
se na ulici na Kamenci, pôjde aj 
o komplexnú hĺbkovú rekon-
štrukciu cesty. 
 Budúce nové cyklotrasy 
na uliciach Ľ. Stárka (2,6 km) 
a Záblatská (148 m) a tiež 
v úsekoch ulíc Bratislavská 

– Žabinská – Palackého (380 m) 
sú pred vyhlásením verejného 
obstarávania. Ak všetko pôjde 
bez komplikácií, tiež by sa mohli 
realizovať v tomto roku. 
 Zo svojho rozpočtu mesto 
plánuje zrealizovať cyklo by-pass 
v okružnej križovatke pri Kera-
moprojekte a chce sa aj pripraviť 
na vybudovanie tretej etapy cyk-
lotrasy Juh – centrum v úseku 
od hlavného cintorína po kruho-
vý objazd pod Juhom. 
 (E. S.)

Mesto reklamuje obklad
Podchod pod železničnou stanicou vybudovali v rámci 
modernizácie železničnej trate. Chodcom slúži vyše 
troch rokov. A tak ako s ním boli problémy už počas 
výstavby, aj dnes je tu problém. Mesto u zhotoviteľa, 
spoločnosti TSS Grade, reklamuje opadávajúci obklad 
zo stien.

Podchod má dvoch správcov. 
Mesto Trenčín na základe zmlu-
vy so Železnicami SR spravu-
je „rampu“ z Hodžovej ulice 
do podchodu. Zvyšok je v správe 
Železníc SR. Obklad padá v čas-
ti, o ktorú sa má starať mesto. 
Prvú výzvu na odstránenie a vy-
riešenie tohto stavu zaslalo 
zhotoviteľovi 2. februára 2021. 
„Podľa zmluvy uplynie záručná 

doba do 60 mesiacov od prevza-
tia tejto stavby, teda 7. decembra 
2022,“ uviedol riaditeľ Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov 
Roman Jaroš s tým, že na uplat-
není reklamácie u zhotoviteľa 
budú trvať.
 S podchodom boli problémy 
už pri jeho výstavbe. Použili tu 
dlažbu, ktorá má síce protišmy-
kový certifikát, no napriek tomu 
sa na nej šmýka. Mesto preto pri-
stúpilo na svojej časti k aplikácii 
protišmykového náteru.
 Aj s obkladom bol problém. 
Pôvodne ho zhotoviteľ uložil na-
krivo, musel ho odstrániť a uro-
biť nový obklad. Ako ukazuje čas, 
ani ten nedrží tak, ako má. Vydú-
va sa a opadáva. Tento priestor 
bol ohradený páskou, aby ne-
hrozilo nebezpečenstvo pre ľudí, 
ktorí tadiaľ prechádzajú.

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

Darovali regionálne potraviny
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 
Trenčín odovzdala 15. 2. 2021 do Fakultnej nemocnice 
Trenčín potravinový dar v rámci projektu „Vy pomáhate, 
my ďakujeme“. 

S heslom „Poľnohospodári a po-
travinári z Trenčianskeho kraja 
vám ďakujú za vašu obetavú prá-
cu“ navštívili nemocnicu a ve-
novali zdravotníkom regionálne 
produkty ako cukor, múku, jabl-
ká, ovocné šťavy, zeleninu, mä-
sové a mliečne výrobky.
 „Hoci sa agropotravinárske 
odvetvie nielen pre pandémiu 
zmieta v kríze, domáci výrob-
covia potravín sa rozhodli svo-
jimi výrobkami poďakovať pra-
vým hrdinom dnešných dní,“ 
informovala Jana Holéciová, 
hovorkyňa SPPK s tým, že štraj-
ková pohotovosť Slovenskej 
poľnohospodárskej a potra-
vinárskej komory pre takmer 
rok trvajúce zásadné názoro-
vo-odborné spory o spôsob 

ozdravenia domáceho agropot-
ravinárstva s ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR nevyústila do kydania 
hnoja a vylievania mlieka pred 
ministerstvom. 
 „Pre nás je hodnota sloven-
ských potravín vysoko nad akým-
koľvek sporom. Práve preto 
nebudeme robiť cirkus pred mi-
nisterstvom pôdohospodárstva, 
ale všetku našu energiu a čas ve-
nujeme skutočným záchrancom 
tejto krajiny,“ uviedol predseda 
SPPK Emil Macho. Do projektu 
darovania potravín „Vy pomáha-
te, my ďakujeme“ sa vo februári 
zapojilo na Slovensku 29 regi-
onálnych poľnohospodárskych 
a potravinárskych komôr. 
 (RED) FOTO: ARCHÍV RPPK TN

Zo zápisníka
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BIO 1 RD + BD - Zámostie, Záblatie, Biskupice, Nozdrkovce, Noviny 

podľa 
harmonogramu

BIO 2 RD + BD - Zlatovce, Orechové, Istebník, Žabinec, Horné Orechové
BIO 3 RD + BD - Sihoť, Kubrá, Kubrica, Opatová, Dolné mesto, Centrum
BIO 4 RD + BD - Soblahovská, Juh, Pod Komárky
BIO 5 BD (bytové domy) - MČ Sever, Stred
BIO 6 BD (bytové domy) - MČ Západ, Juh

Harmonogram vývozu bioodpadu na 2. štvrťrok
APRÍL

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

10 S
11 N
12 P
13 U
14 S BIO 5
15 Š BIO 6
16 P
17 S
18 N
19 P BIO 1 BIO 1
20 U BIO 2 BIO 2
21 S BIO 3 BIO 3
22 Š BIO 4 BIO 4
23 P
24 S
25 N
26 P
27 U
28 S BIO 5
29 Š BIO 6
30 P

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

10 P BIO 1 BIO 1
11 U BIO 2 BIO 2
12 S BIO 3 BIO 3
13 Š BIO 4 BIO 4
14 P
15 S
16 N
17 P BIO 1 BIO 1
18 U BIO 2 BIO 2
19 S BIO 3 BIO 3
20 Š BIO 4 BIO 4
21 P
22 S
23 N
24 P BIO 1 BIO 1
25 U BIO 2 BIO 2
26 S BIO 3 BIO 3
27 Š BIO 4 BIO 4
28 P
29 S
30 N
31 P BIO 1 BIO 1

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

10 Š BIO 4 BIO 4
11 P
12 S
13 N
14 P BIO 1 BIO 1
15 U BIO 2 BIO 2
16 S BIO 3 BIO 3
17 Š BIO 4 BIO 4
18 P
19 S
20 N
21 P BIO 1 BIO 1
22 U BIO 2 BIO 2
23 S BIO 3 BIO 3
24 Š BIO 4 BIO 4
25 P
26 S
27 N
28 P BIO 1 BIO 1
29 U BIO 2 BIO 2
30 S BIO 3 BIO 3

 � NEPREHLIADNITE

V marci sa začne 
jarné upratovanie
Organizované Jarné upratovanie 2021 sa v našom meste 
začne v poslednú marcovú sobotu 27. 3. 2021 na sídlisku Juh.

Veľkoobjemové kontajnery 
(VOK) budú pristavené od 8.00 
do 12.00 hodiny na týchto 
miestach: Východná (pri vcho-
de 9C – blízko školy), M. Bela 
(oproti garážam 5370 – 3795), 
Saratovská – Novomeské-
ho (križovatka ulíc), Kyjevská 
(pred KS – Verejná knižnica M. 
Rešetku), Šmidkeho (roh uli-
čiek – nádoba na sklo – opro-
ti MŠ), Halalovka (pri bytovke 
24) a Lavičková (pri domove 
dôchodcov).
 Od 13.00 do 17.00 hodi-
ny: Šafárikova (nad garáža-
mi na rohu nádoba na sklo), 
Liptovská (pri trafostanici č. 
68008), Západná (pri vchode 
24, približne stred ulice), J. Ha-
lašu (trávnatá plocha pri scho-
doch, resp. začiatok ul.), So-
blahovská (bytovka pri Leoni), 
Pod Juhom (oproti č. 12)
Pod komárky (námestie).
 Vykladať odpad po odvezení 
kontajnera je prísne zakázané. 
Pri porušení tohto zákazu hrozí 
pokuta do 1 500 €.

 � JE NUTNÉ DODRŽAŤ 
ÚČEL KONTAJNEROV

Jeden z VOK bude slúžiť vý-
hradne na odkladanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu 

(konáre, odpad zo záhrad, tráv-
nikov a pod.), druhý na odklada-
nie iného odpadu, okrem drob-
ného stavebného odpadu. 
 Do VOK nie je možné ukladať 
elektroodpad, vyradené batérie 
a akumulátory, žiarivky, železný 
šrot ani iné nebezpečné odpady. 
Môžete ich vyložiť ku kontajne-
rom, odkiaľ odvoz zabezpečí spo-
ločnosť Marius Pedersen, a. s. 
 Do VOK nepatria ani pne-
umatiky, ktoré podľa zákona 
o odpadoch nie sú súčasťou ko-
munálnych odpadov. Môžete ich 
odovzdať bezplatne v rámci siete 
distribútorov a pneuservisov. Há-
dzať do VOK akýkoľvek iný od-
pad ako ten, na ktorý sú určené, 
je prísne zakázané.
 Prosíme, aj počas jarného 
upratovania dodržiavajte všetky 
aktuálne bezpečnostné opatre-
nia a chráňte seba i ostatných – 
majte rúško, rukavice, dodržujte 
od seba vzdialenosti a nezdržujte 
sa v skupinách. 
 Jarné upratovanie je napláno-
vané aj na ďalších 6 sobôt. Celý 
harmonogram bude zverejnený 
v polovici marca na www.trencin.
sk, kde nájdete aj prípadné zme-
ny, ktoré môžu nastať v súvislosti 
s nepriaznivým vývojom pande-
mickej situácie.
 (RED)

Na Brezine odstraňujú 
poškodené stromy
Koncom februára sa v lesoparku Brezina začalo spra-
covanie poškodených kalamitných stromov. Prosíme 
návštevníkov lesoparku, aby do ohrozených zón v tomto 
čase nevstupovali.

„Najviac postihnutý je v tomto 
roku zatiaľ náučný chodník Sever, 
kde ide o približne 250 m³ dreva. 
Škody sme ale zaznamenali aj 
v oblasti náučného chodníka Juh 
(asi 35 m³ dreva pri tzv. Vitteko-
vom chodníku),“ uviedol lesný 
hospodár z Mestského hospodár-
stva a správy lesov Ivan Jančička.
 Pod hradom budú spraco-
vávať po spadnutých stromoch 
približne 25 m³ dreva a pri hro-
madných hroboch v smere na So-
blahov asi 20 m³ drevnej hmoty. 
„Našou snahou je drevo spracovať 

do začiatku hniezdenia vtákov 
na Brezine, teda do konca marca, 
najneskôr do konca apríla. Na-
padnutých stromov je veľa. Naj-
skôr uvoľníme chodníky a miesta 
s väčším pohybom ľudí a potom 
okrajové časti Breziny,“ doplnil 
I. Jančička. Miesta, kde sa bude 
drevo spracovávať, budú vždy 
označené tabuľkami „Zákaz vstu-
pu, ťažba dreva“. Prosíme, aby 
ste z bezpečnostných dôvodov 
obchádzali spomínané miesta.

 (E. S.)

DOTÁCIE V OBLASTI 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vo februári bolo vyhlásené dotačné kolo z grantového 
programu mesta na aktivity v oblasti životného prostre-
dia. Žiadosť o podporu je potrebné podať do 15. 3. 2021. 

Žiadosti sa podávajú výhrad-
ne elektronicky na webstránke 
trencin.egrant.sk. Prvým kro-
kom je registrácia s uvedením 
vašej e-mailovej adresy. Na ňu 
vám príde správa s odkazom, 
na ktorý treba kliknúť, a tak si 
aktivovať váš účet. Potom sa 
už na stránke trencin.egrant.
sk môžete prihlásiť a vyplniť 
žiadosť o dotáciu. Prostredníc-
tvom tohto portálu bude pre-
biehať aj hodnotenie žiados-
tí členmi Komisie životného 
prostredia, dopravy, investí-
cií a územného plánovania pri 
mestskom zastupiteľstve.
 V roku 2021 sa žiadate-
lia registrujú do systému len 
raz, prostredníctvom svojho 

e-mailu, na ktorý je možné 
podať žiadosť vo viacerých 
programoch. Mesto môže po-
skytnúť dotáciu právnickým 
osobám, ktorých zriaďovate-
ľom nie je mesto a fyzickým 
osobám – podnikateľom, kto-
rí majú sídlo alebo trvalý po-
byt na území mesta, pôso-
bia alebo vykonávajú činnosť 
na území mesta, poskytu-
jú služby obyvateľom mesta. 
Podmienkou je, že ku dňu po-
dania žiadosti nemá žiadateľ 
voči mestu záväzky po lehote 
splatnosti. Kritériá poskytova-
nia dotácií podrobne upravu-
je VZN o dotáciách. 
Nájdete ho na:
www.trencin.sk/dotacie 
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PLASTY
Vrecia 1 Zlatovce, Orechové, Horné Orechové, Istebník, Záblatie, Zámostie 28 dní pondelok

Vrecia 2 Noviny, Biskupice, Soblahovská ulica a okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce 28 dní utorok

Vrecia 3 Sihoť, Opatová, Kubrá, Kubrica, horná a dolná časť Kukučínovej ulice 28 dní štvrtok

Nádoby 1 Juh, Belá týždenne pondelok

Nádoby 2 Sihoť, Zámostie týždenne utorok

Nádoby 3 Noviny, Biskupice, Pod Sokolice, Centrum týždenne piatok

Nádoby 4 Dolné mesto, Soblahovská, Dlhé Hony týždenne piatok

FIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia 14 dní streda

PAPIER
Papier 1 individuálna bytová výstavba - Sihoť, Hodžova, Noviny, Zlatovce 28 dní streda
Papier 2 Juh, Belá, 14 dní pondelok
Papier 3 Sihoť, Zámostie, Opatová, Orechové, Istebník, Záblatie 14 dní utorok
Papier 4 Pod Sokolice, Centrum, Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Kubrá, Kubrica, Dolné mesto 14 dní štvrtok
FIRMY právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia 28 dní streda
KOVY

Určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob 

VKM - TETRAPAKY  
Určené ulice mesta podľa naplnenosti nádob 

Harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu
APRÍL

1 Š Papier 4
2 P Nádoby 3+4
3 S SVIATOK

4 N

5 P SVIATOK

6 U Vrecia 1 Nádoby 1 KOVY

7 S Vrecia 2 Nádoby 2
8 Š FIRMY
9 P Vrecia 3

10 S Nádoby 3+4
11 N

12 P Papier 2 Nádoby 1
13 U Papier 3 Nádoby 2
14 S FIRMY
15 Š Papier 4
16 P Nádoby 3+4
17 S

18 N

19 P Nádoby 1
20 U Nádoby 2 KOVY

21 S FIRMY VKM
22 Š

23 P Nádoby 3+4
24 S

25 N

26 P Papier 2 Nádoby 1
27 U Papier 3 Nádoby 2
28 S Papier 1 
29 Š Papier 4
30 P Nádoby 3+4

MÁJ
1 S

2 N

3 P Vrecia 1 Nádoby 1
4 U Vrecia 2 Nádoby 2 KOVY

5 S FIRMY
6 Š Vrecia 3
7 P Nádoby 3+4
8 S

9 N

10 P Papier 2 Nádoby 1
11 U Papier 3 Nádoby 2
12 S FIRMY

13 Š Papier 4
14 P Nádoby 3+4
15 S

16 N

17 P Nádoby 1
18 U Nádoby 2 KOVY

19 S FIRMY VKM
20 Š

21 P Nádoby 3+4
22 S

23 N

24 P Papier 2 Nádoby 1
25 U Papier 3 Nádoby 2
26 S Papier 1 
27 Š Papier 4
28 P Nádoby 3+4
29 S

30 N

31 P Vrecia 1 Nádoby 1

JÚN
1 U Vrecia 2 Nádoby 2 KOVY

2 S FIRMY
3 Š Vrecia 3
4 P Nádoby 3+4
5 S

6 N

7 P Papier 2 Nádoby 1
8 U Papier 3 Nádoby 2
9 S FIRMY

10 Š Papier 4
11 P Nádoby 3+4
12 S

13 N

14 P Nádoby 1
15 U Nádoby 2 KOVY

16 S FIRMY VKM
17 Š

18 P Nádoby 3+4
19 S

20 N

21 P Papier 2 Nádoby 1
22 U Papier 3 Nádoby 2
23 S Papier 1 
24 Š Papier 4
25 P Nádoby 3+4
26 S

27 N

28 P Vrecia 1 Nádoby 1
29 U Vrecia 2 Nádoby 2 KOVY

30 S FIRMY

SOCIÁLNY 
ŠATNÍK JE 
OTVORENÝ
Sociálny šatník v areáli 
Mestského hospodárstva 
a správy lesov, m. r. o., 
Trenčín na Soblahovskej 
ulici 65 je od 17. februára 
2021 opäť otvorený, a to 
každú stredu v tradičných 
hodinách medzi 13.00 
a 16.00 hodinou.

Čisté nepotrebné oblečenie 
môžete priniesť do Skladu so-
lidarity (sociálneho šatníka) 
v stredu od 13.00 do 16.00 ho-
diny. Prosíme darcov, aby pri-
nášali iba čisté, nepoškodené, 
poskladané, najviac päť ro-
kov staré oblečenie. Nevhod-
ný tovar vyťažuje pracovníč-
ky šatníka a spôsobuje rýchle 
napĺňanie kapacít skladových 
priestorov.
 Kontakt na koordinátor-
ku sociálneho šatníka: Má-
ria Dobiášová, v pracovných 
dňoch od 13.00 do 17.00, 
0950 269 409, charitatren-
cin@gmail.com

ZBERNÉ DVORY
Aktuálne sú v Trenčíne otvo-
rené 2 zberné dvory – na So-
blahovskej ulici a na Ulici 
K zábraniu, a to v skrátených 
otváracích hodinách od 8.00 
do 16.00 hodiny v pracovných 
dňoch a od 1. marca aj v sobo-
tu v rovnakom čase. Zberný 
dvor na Zlatovskej ulici zostá-
va zatvorený.

KONTAKTY:
Zberný dvor Soblahovská: 
0902 999 458
Zberný dvor Sever 
(K zábraniu): 
0914 362 111, 032/640 13 40.
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Sčítanie obyvateľov Slovenska už prebieha
Už niekoľko dní prebieha Sčítanie obyvateľov 2021. 
Tentokrát je plne elektronické, bez použitia papierových 
formulárov. Stačí vám počítač, tablet alebo mobil s pri-
pojením na internet a približne 10 minút času. 

Ak ste sa ešte nestihli sčítať, 
máte možnosť to urobiť do 31. 
marca 2021. Ak to sami nevie-
te, poproste svojich blízkych. 
Ľudia, ktorým nemá kto po-
môcť, môžu po 1. apríli požia-
dať o asistované sčítanie.

 � SČÍTANIE NIE JE 
DOBROVOĽNÉ

Zúčastniť sa sčítania obyvate-
ľov je zákonnou povinnosťou 
každého obyvateľa Slovenskej 
republiky. Pre účely sčítania sa 
obyvateľom rozumie každý, kto 
má v Slovenskej republike trva-
lý, prechodný, obvyklý alebo to-
lerovaný pobyt. 
 V prípade detí sčítanie za-
bezpečí zákonný zástupca (rodi-
čia). Prosíme obyvateľov, aby po-
mohli pri sčítaní svojim blízkym 

(napr. seniorom), ak ich o to po-
žiadajú a využili najmä možnosť 
elektronického samosčítania. 
 Všetky údaje, ktoré obyva-
teľ počas sčítania do formulá-
ra uvedie, sa musia vzťahovať 
na rozhodujúci okamih sčíta-
nia, ktorým je polnoc zo štvrtka 
31. decembra 2020 na piatok 1. 
januára 2021. Ak sa vám naprí-
klad narodilo dieťa 5. januára 
2021, do formulára ho uvádzať 
nebudete.
 

 � AKO SA SČÍTAŤ?

Obyvateľ sa sčíta sám alebo 
s pomocou blízkej osoby pros-
tredníctvom počítača, table-
tu alebo mobilu s pripojením 
na internet. Sčítací formulár 
je dostupný na webovej stránke 
www.scitanie.sk alebo sa obyva-
teľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. 

 � Sčítanie pomocou počítača 
– ak sa chcete sčítať cez PC alebo 
notebook, na webstránke www.
scitanie.sk nájdete v pravej čas-
ti možnosť „sčítať sa“, na ktorú 
kliknete. Po stručnej informácii 
o sčítavaní od predsedu Štatis-
tického úradu SR, nasleduje vý-
ber jazyka sčítavacieho formulá-
ra, slovenčina alebo iný jazyk. 
 Prihlásenie do sčítania môže 
byť buď kombináciou rodné-
ho čísla a doplnkových údajov 
obyvateľa, alebo občianskym 

preukazom s elektronickým či-
pom a bezpečnostným osobným 
kódom. 
 Potom už nasleduje samotný 
dotazník, ktorý vám v prehľad-
ných bodoch zadá otázky týka-
júce sa vášho pobytu, rodiny, 
vzdelania, zamestnania, národ-
nosti a náboženstva.

 � Sčítanie pomocou smart-
fónu – sčítať sa môžete aj pria-
mo cez internetový prehliadač 
v smartfóne. Postup je rovnaký 
ako pri PC. Rozdiel je iba v tom, 
že cez smartfón sa môžete pri-
hlásiť iba rodným číslom, nie 
elektronickým občianskym 
preukazom.

 � Čo ak mám problémy s vypl-
nením sčítacieho formulára?
 Počas elektronického sa-
mosčítania obyvateľov je 
k dispozícii Call centrum 
Štatistického úradu SR na te-
lefónnom čísle 02/20 92 49 19 
a 02/22 11 99 99. Infolinka slú-
ži ako metodická a informačná 
podpora obyvateľov. 

 � Čo ak sa nedokážem sčítať 
sám, ani s pomocou blízkej 
osoby? 
 Na splnenie povinnosti sčí-
tať sa môže využiť asistované 
sčítanie. To znamená, že buď 

navštívite kontaktné miesto 
zriadené mestom, kde vás sčíta 
stacionárny asistent alebo mô-
žete telefonicky požiadať mesto 
o mobilného asistenta, ktorý 
vás navštívi doma a sčíta vás. 
Asistované sčítanie sa uskutoč-
ní od 1. apríla 2021 najneskôr 
do 31. októbra 2021 v závislosti 
od vývoja pandemickej situácie 
a usmernení Štatistického úra-
du SR.

 � Pozor na falošných 
asistentov
 Štatistický úrad SR upozor-
ňuje, že v týchto dňoch až do 31. 
marca vašu domácnosť nena-
vštívi žiaden sčítací asistent ani 
sčítací komisár. Preto neotvá-
rajte nikomu, kto by sa za neho 
chcel vydávať. Asistované sčí-
tanie bude prebiehať až po 1. 4. 
2021 a obyvatelia budú vopred 
informovaní.
 Viac o využití asistovaného 
sčítania, vymedzenie kontakt-
ných miest a telefonické kontak-
ty, na ktorých možno požiadať 
o mobilného asistenta, nájdete 
v najbližšom, aprílovom vydaní 
novín.
 Všetko o sčítaní obyvateľov 
môžete sledovať aj na www.tren-
cin.sk/scitanie alebo www.scita-
nie.sk. PRIPRAVENÉ 
 V SPOLUPRÁCI S I. PLEŠOVOU, 
 ÚTVAR PRÁVNY MSÚ

Prečo je dôležité sa sčítať?
•	 Sčítanie	slúži	ako	podpora	 rozvoja	na	 regionálnej	 i	 lo-
kálnej	úrovni.
•	 Údaje	 môžu	 prispieť	 k	 zlepšeniu	 dopravnej	 situácie	
na	území	obce	alebo	v	jej	okolí,	slúžia	ako	podklad	pre	územ-
né	plánovanie	obcí,	pri	riešení	systému	dopravy,	budovaní	
záchytných	parkovísk,	parkovacích	miest.
•	 Prinášajú	dôležité	 informácie	 pre	 budovanie	 siete	 rôz-
nych	 služieb:	 vozidlá	 integrovanej	 záchrannej	 služby,	 ob-
chody,	lekárne,	nemocnice,	školy,	úrady	a	pod.
•	 Údaje majú vplyv na výšku podielových daní pre obec,	
sú	 podkladom	 pri čerpaní eurofondov,	 napr.	 na	 opravu	
ciest,	kanalizáciu,	podporu	voľnočasových	aktivít,	cestov-
ného	ruchu	atď.,
•	 Pomáhajú	pri	plánovaní	počtu	miest	v	materských	ško-
lách,	v	základných	školách,	plánovaní	služieb	pre	seniorov.

http://www.scitanie.sk
http://www.scitanie.sk
http://www.scitanie.sk
http://www.trencin.sk/scitanie
http://www.trencin.sk/scitanie
http://www.scitanie.sk
http://www.scitanie.sk
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K titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 sme bližšie
Po úspešnej obhajobe projektu Cultivating Curiosity – 
Pestovanie zvedavosti pred medzinárodnou porotou 
naše mesto postúpilo do druhého výberového kola. 
V ňom bude o titul súťažiť s Nitrou a Žilinou. 

Konkurencia ôsmich súťažia-
cich miest bola v prvom kole 
veľká. Do poslednej chvíle tímy 
nevedeli, akým spôsobom budú 
svoje projekty obhajovať. Tra-
dične je praxou, že sa komisia 
spolu s kandidátskymi mesta-
mi stretáva na jednom mieste 
a prezentácie prebiehajú naživo. 
Pre pandémiu však tento scenár 
nebol možný. Všetky vypoču-
tia kandidátov sa museli konať 
online, čo bolo technicky a or-
ganizačne náročnejšie pre všet-
kých – pre súťažené tímy i pre 
hodnotiteľov, ktorí sa pripájali 
z desiatich krajín Európy od za-
sneženého Fínska až po slnečné 
Portugalsko. 

 � ROZHODOVANIE 
NEBOLO ĽAHKÉ

Mestá mohli časť obhajoby pro-
jektov natočiť. „V spoluprá-
ci s režisérmi Dušanom Bus-
tinom, Paľom Čižmárom a ich 
tímom sme nahrali fantastický 
dokument o záhade zmiznutého 
Trenčianskeho hradu,“ poveda-
la Lucia Dubačová, manažérka 
projektu Trenčín 2026. „K tomu 
sme pripojili výpovede členov 
a spolupracovníkov tímu. Ná-
sledne nás čakalo ešte hodino-
vé obhajovanie projektu formou 

dvadsiatich otázok a odpovedí 
cez videokonferenciu.“
 Všetky mestá podľa slov 
predsedníčky poroty Pauliny 
Florjanowicz pripravili vynika-
júce návrhy, všetky prihlášky 
splnili kritériá a boli veľmi pro-
fesionálne, preto rozhodovanie 
o postupujúcich nebolo ľahké. 
 „Ďakujem všetkým primá-
torkám a primátorom miest a tí-
mom všetkých uchádzajúcich sa 
miest za ich kompetentnosť, akti-
vitu a trpezlivosť pri odpovedaní 
na naše otázky. Chcem povzbu-
diť všetky mestá, aby pokračo-
vali v ich stratégii pre kultúru 
a aby účasť na súťaži považova-
li za dôležitý míľnik,“ povedala 
P.  Florjanowicz. 

 � POROTA V TRENČÍNE?

Tím Trenčín 2026 teraz čaká 
práca na podrobnejšom roz-
pracovaní a doplnení programu 
podľa odporúčaní hodnotiacej 
komisie tak, aby sme čo najviac 
zvýšili svoju šancu na zisk titulu. 
Má na to čas do jesene, kedy je 
naplánovaný konečný výber, pri-
čom v tejto fáze sa môže skupina 
odborníkov rozhodnúť kandi-
dátske mestá aj navštíviť. 
 „Sú pred nami mesiace úpra-
vy projektu, kde musíme brať 

do úvahy pripomienky od poroty, 
ale aj dopracovať ďalšie projek-
tové časti, rozvinúť partnerstvá, 
zvýšiť zapojenie občanov, orga-
nizácií a firiem a konkretizovať 
stratégie a programy. Medziná-
rodná porota by mala v druhom 
kole navštíviť Trenčín a zažiť jeho 
atmosféru, no najmä energiu ľudí 
v meste a regióne,“ doplnila ma-
nažérka projektu Trenčín 2026.

 � PROJEKT, KTORÝ 
BUDE SPÁJAŤ 

V projekte Trenčín 2026 sa tím 
zameriava najmä na dlhodobú 
udržateľnosť, kultúrnu straté-
giu, kvalitné prepojenie s Eu-
rópou, silný program, ale aj 
na ekológiu a myšlienku spolu-
práce všetkých skupín obyva-
teľov. Do programu sa zapoja 
i Trenčianske Teplice s ich vý-
znamnou architektúrou v podo-
be liečebného domu Machnáč. 
 „Pri príprave projektu bola 
najzaujímavejšia práve tvorba 
rôznorodých programov, ktoré 
sme vytvorili v spolupráci so šty-
ridsiatimi kurátormi a kultúr-
nymi odborníkmi zo Slovenska 
a zahraničia. Mysleli 
sme na každého, preto 
v ňom nájdete programy 
zamerané na prepája-
nie mladých so staršou 
generáciou, tanečné 
workshopy pre teles-
ne znevýhodnené oso-
by, ale aj divadelné 

predstavenia, literárne veľtrhy 
či umelecké rezidencie“ poveda-
la Lenka Kuricová, programová 
manažérka. 
 Bid-book Cultivating Curi-
osity – Pestovanie zvedavosti, 
ako sa kniha s prihláškou volá, 
má 60 strán a do druhého kola 
sa musí rozšíriť na 100 strán.
 „Európsky projekt hlavného 
mesta kultúry je oslavou boha-
tosti a rozmanitosti kultúry v Eu-
rópe, nášho spoločného kultúr-
neho priestoru,“ povedala počas 
vyhlasovania výsledkov prvého 
kola ministerka kultúry SR Na-
tália Milanová. „Mestám dáva 
príležitosť rozšíriť infraštruktú-
ru, zvýšiť medzinárodné povedo-
mie o nich, ponúknuť domácim 
obyvateľom i návštevníkom bo-
hatší, inovatívnejší a rozmanitej-
ší kultúrny a umelecký program 
so silným európskym rozmerom 
a tak skvalitniť ich život.“
 Mestá, ktoré postúpili do už-
šieho výberu, na základe podkla-
dov od skupiny odborníkov svo-
je prihlášky prepracujú, doplnia 
a predložia ministerstvu kultúry. 
To, ktorému mestu bude udele-
ný titul EHMK 2026 bude zná-

me v decembri 2021.

Viac o projekte sa do-
čítate na www.tren-
cin2026.sk a sociál-
nych sieťach Trenčín 

2026.

 (RED)
hlavné mesto kultúry

http://www.trencin2026.sk
http://www.trencin2026.sk
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HĽADAJÚ 
DOMOV
Stratil sa vám psík? 
Potrebujete zvieracieho 
spoločníka? Pozrite si 
ponuku Karanténnej sta-
nice v Trenčíne. Návštevu 
je potrebné si vopred 
dohodnúť telefonicky 
na 0915 785 007.

Veľmi priateľský labrador Hek-
tor sa nedočkal svojho pôvod-
ného majiteľa. Našli ho na Uli-
ci K výstavisku. Aktuálne 
podstupuje veterinárne ošetre-
nia a bude pripravený na adop-
ciu. Vhodný je do domu alebo 
bytu, k deťom, ale aj k starším 
ľuďom.

Prítulný nemecký ovčiak Tho-
mas má asi 3-3,5 roka. Má 
rád ľudí, no potrebuje výchovu 
a treba s ním pracovať, na vôdz-
ku nie je zvyknutý, je však učen-
livý. Vhodný je k aktívnym 
energickým ľuďom do domu. 

Z nevyhovujúcich podmienok 
boli odobraté dve asi ročné fen-
ky. Sú veľmi plaché a vyžadujú 
najskôr socializáciu. Neútočia, 
iba sú bojazlivé a potrebujú 
čas na získanie dôvery. Vhod-
né sú k ľuďom so skúsenosťami 
a voľným časom, ktorý im budú 
chcieť venovať. 

Celú ponuku psíkov  
si môžete prezrieť  

na www.utuloktrencin.sk.

Pri venčení psov buďme ohľaduplní
Tak ako sa množia prípady nezodpovedných majiteľov 
psíkov, ktorí pri venčení nechávajú psie výkaly ležať 
na chodníku či v tráve vedľa ihriska, množia sa aj žia-
dosti obyvateľov o osadenie nádob na psie exkrementy. 
Tento problém ale nie je o počte špeciálnych nádob, je 
predovšetkým o nás, o ľuďoch.

V súčasnosti máme po mes-
te rozmiestnených 112 nádob 
na psie exkrementy. Mesto pravi-
delne zvažuje rozmiestnenie ďal-
ších, no je pravda, že nemôžu byť 
všade. Výkaly ale môžeme vložiť 
do ktorejkoľvek nádoby na ko-
munálny odpad, do čierneho 
kontajnera i do smetného koša 
na ulici, čo máme najbližšie. Ak 
sa môj pes vyšpiní na chodník či 
do trávy, tak to tam predsa nene-
chám, aj keď ma nikto nevidí.

 � ČO AKO MAJITEĽ PSA 
MUSÍM VEDIEŤ? 

Všetky povinnosti „psíčkara“ 
upravuje Všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) č. 3/2002 o pod-
mienkach držania psov v meste 
Trenčín. 
•	 Každý	 pes	 držaný	 nepretrži-
te viac ako 90 dní na území mes-
ta podlieha evidencii psov. Evi-
denciu vedie útvar klientskeho 
centra a matriky MsÚ. Po zapí-
saní psa do evidencie dostanem 
jeho evidenčnú známku, ktorá je 
akýmsi „preukazom totožnosti“ 
môjho psa. 
•	 Za	 psa	 vždy	 zodpovedá	 dr-
žiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa 
vedie, alebo nad ním vykonáva 
dohľad. Vodiť psa preto môže len 
osoba, ktorá je fyzicky a psychic-
ky spôsobilá ho ovládať v každej 
situácii. Je povinná predchádzať 
tomu, aby pes útočil alebo iným 
spôsobom ohrozoval človeka 
alebo iné zviera. Je povinná za-
brániť vzniku škôd na majetku, 
prírode a životnom prostredí, 
ktoré by pes mohol spôsobiť. 
•	 Ak	 môj	 pes	 znečistí	 verejné	
priestranstvo výkalmi, je mojou 
povinnosťou ich bezprostredne 

odstrániť a umiestniť ich do zber-
nej nádoby. (Preto mám vždy 
so sebou vrecúško, pomocou 
ktorého ich zo zeme zdvihnem.) 
•	 Ak	 môj	 pes	 niekoho	 po-
hryzie, mojou povinnosťou je 
oznámiť moje meno, priezvisko 
a adresu trvalého pobytu oso-
be, ktorú pohrýzol. Ak venčím 
psa, ktorého majiteľom nie som, 
som povinný tejto osobe ozná-
miť aj meno, priezvisko a adre-
su trvalého pobytu držiteľa psa. 
Skutočnosť, že pes pohrýzol člo-
veka som povinný oznámiť aj 
na miesto jeho evidencie. 
•	 Na	 verejnom	 priestranstve	
každý nebezpečný pes musí mať 
nasadený náhubok. Nebezpeč-
ným psom je každý pes, ktorý 
pohrýzol alebo poranil človeka 
bez toho, aby bol sám napadnu-
tý alebo vyprovokovaný, ak sa 
nepoužil v nutnej obrane alebo 
v krajnej núdzi.
•	 Vstup	 so	 psom	 je	 v	 našom	
meste zakázaný na kúpaliská, 
športoviská, detské ihriská, cin-
toríny a pietne miesta, do úrad-
ných budov, do zdravotníckych, 
školských, kultúrnych a soci-
álnych zariadení, stravovacích 
zariadení, obchodov, zariadení 
pre poskytovanie služieb, kto-
rých vlastníkom alebo správcom 
je mesto Trenčín, okrem psov 
so špeciálnym výcvikom. Zaká-
zaný je vstup so psom bez vôdz-
ky a náhubku do vozidla HMD. 

 � KEDY SA DRŽITEĽ PSA 
DOPUSTÍ PRIESTUPKU? 

•	 ak	 neoznámi	 mestu	 každú	
zmenu skutočností a údajov, 
ktoré sa zapisujú do evidencie, 
do 30 dní od ich zmeny,

•	 neprihlási	psa	do	evidencie,
•	 umožní,	 aby	 psa	 viedla	 oso-
ba, ktorá nie je na to spôsobilá
•	 neohlási,	 že	 pes	 pohrýzol	
človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokova-
ný, ak sa nepoužil v krajnej nú-
dzi alebo v nutnej obrane, 
•	 neoznámi	 odcudzenie,	 zni-
čenie alebo stratu známky,
•	 nezabráni	 voľnému	 pohy-
bu psa okrem priestorov na to 
určených.

 � ČO SA POVAŽUJE 
ZA PRIESTUPOK, AK 
PSA IBA VEDIEM?

•	 ak	 neohlásim	 svoje	 údaje	
a údaje držiteľa psa osobe, ktorú 
pes pohrýzol,
•	 nezabránim	 útoku	 psa	
na človeka alebo zviera alebo 
nezabránim inému spôsobu ich 
ohrozovania psom,
•	 neohlásim,	 že	 pes	 pohrýzol	
človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokova-
ný, ak sa nepoužil v krajnej nú-
dzi alebo v nutnej obrane, 
•	 nepreukážem	 známkou	 to-
tožnosť psa, 
•	 nerešpektujem	zákaz	vstupu	
so psom alebo zákaz voľného po-
hybu psa,
•	 neodstránim	 bezprostredne	
výkaly, ktorými pes znečistil ve-
rejné priestranstvo.
Za priestupok môžem dostať po-
kutu, a to až do výšky 165 eur.

 � ČO TREBA VEDIEŤ 
O ČIPOVANÍ?

Trvalé označenie psov mikroči-
pom je povinné, a to pred prvou 
zmenou vlastníka psa, najneskôr 
však do 12 týždňov veku. Zá-
kon o veterinárnej starostlivosti 
tiež ustanovuje povinnosť uviesť 
identifikačné údaje psa a údaje 
o vlastníkovi psa v centrálnom 
registri spoločenských zvierat.
 

 � U NÁS PLATNÁ 
LEGISLATÍVA:

•	 zákon	č.	282/2002	Z.	z.,	kto-
rým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov
•	 zákon	č.	39/2007	Z.	z.	o	ve-
terinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov 
•	 vyhláška	 č.	 283/2020	 Z.	 z.	
o podrobnostiach o ochrane 
spoločenských zvierat
 PRIPRAVENÉ V SPOLUPRÁCI 
 S ÚTVAROM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
 FOTO: Z. G.
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Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Trenčín Čo dnes dýchame?

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slo-
venskou agentúrou životného prostredia a Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom (SHMU) predstavuje 
webovú aplikáciu dnesdycham.sk s cieľom zvyšovať 
povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slo-
vensku.

Aplikácia používateľom pro-
stredníctvom interaktívnej 
mapy sprístupňuje informá-
cie o aktuálnom stave ovzdušia 
na Slovensku. 
 Mapa obsahuje body, ktoré 
predstavujú Národnú monitoro-
vaciu sieť kvality ovzdušia pre-
vádzkovanú Slovenským hyd-
rometeorologickým ústavom. 
Kvalita ovzdušia je znázornená 
farbou bodov – belasá = veľmi 
dobrá, zelená = dobrá, zhoršená 
= žltá, červená = zlá, hnedá = veľ-
mi zlá a fialová = extrémne zlá. 
 V roku 2020 bolo na území 

Slovenska do siete zahrnutých 
40 monitorovacích staníc. Ich 
počet sa rozšíri na 52 v rámci 
projektu Skvalitnenie národ-
nej monitorovacej siete kvality 
ovzdušia SHMÚ. 
 Na území Trenčianskeho 
kraja sa nachádzajú štyri au-
tomatické monitorovacie sta-
nice. Zabezpečujú kontinuál-
ny monitoring kvality ovzdušia 
v mestách Trenčín, Prievidza, 
Handlová a v obci Bystričany. 
V rámci tohto projektu SHMÚ 
by sa do februára 2022 mala sieť 
AMS rozšíriť aj v mestách Pú-
chov a Považská Bystrica. V na-
šom meste je monitorovacia sta-
nica na Hasičskej ulici.
 Dáta z národnej monitoro-
vacej siete kvality ovzdušia sú 
v aplikácii prevádzané do indexu 

kvality ovzdušia. Účelom in-
dexu je súhrnne a zrozumiteľ-
ne informovať širokú verejnosť 
o stave kvality ovzdušia pros-
tredníctvom farebnej a slovnej 
škály. 
 Návštevník sa zároveň môže 
dozvedieť viac o zdrojoch zne-
čisťovania a tiež o dopade zne-
čisteného ovzdušia na zdravie 
ľudí i ekosystémov. 
 Webstránka poskytuje pod-
robné informácie aj o namera-
ných koncentráciách znečisťu-
júcich látok prostredníctvom 
denných i ročných priemerov. 

Súčasťou sú aj informácie o plá-
novaných a realizovaných opat-
reniach na zlepšenie kvality 
ovzdušia a možnostiach zapoje-
nia verejnosti do procesu prípra-
vy opatrení.
 Počin projektového tímu 
je aktuálne v testovacej verzii, 
na skvalitnenie služby a výstupu 
tejto aplikácie privítame podne-
ty od občanov.
 Webová aplikácia je výstu-
pom projektu LIFE IP – Zlepše-
nie kvality ovzdušia, ktorý pod-
porila Európska únia v rámci 
programu LIFE. Projekt je spo-
lufinancovaný z prostriedkov 
štátneho rozpočtu SR prostred-
níctvom MŽP SR.
Viac informácií o projekte: 
www.populair.sk
 (ÚSAŽP)

HODNOTENIE ČINNOSTI V ROKU 2020
Vážené dôchodkyne, 
dôchodcovia,

pozrime sa na priebeh minulé-
ho roka z pohľadu predsedníc-
tva Okresnej organizácie JDS 
Trenčín. Jeho začiatok patril 
plánovaniu činnosti a rozpoč-
tu na všetkých stupňoch a tiež 
príprave členských schôdzí. 
V ďalekej Číne šarapatil ví-
rus COVID–19 a nám ani ne-
napadlo, že o pár týždňov ho 
budeme mať aj na Slovensku. 
Stalo sa. Niektoré základné 
organizácie v našom okrese 
ani nestačili členské schôdze 
uskutočniť. 
 Vládou SR prijaté opatre-
nia našu činnosť postupne pa-
ralyzovali. Nás, dôchodcov, 
nazvali najviac ohrozenou sku-
pinou, ktorá má najmenej ob-
ranných látok, najslabšiu imu-
nitu na to, aby sa koronavírusu 
ubránila. Predpokladali sme, 
že to do leta vydržíme a že po-
tom bude lepšie. Veľkonočné 
sviatky a užitie si príjemných 
letných dní sme museli oželieť.
Niektorými členmi vlády SR 
sme však boli upozorňovaní, 
že obmedzenia nedodržiava-
me a veľa cestujeme. Hrozilo 
nám, že cestovanie vlakmi „za-
darmo“ bude pre nás zruše-
né. Vďaka Ústrediu JDS, ktoré 
presvedčilo niektorých členov 
vlády, že cestovanie dôchod-
cov je ojedinelé a iba v opod-
statnených prípadoch, sa tak 
nestalo. Možno sme čiastočne 
k tomuto prispeli aj my tým, že 
predsedníctvo OO JDS pripra-
vilo a na ÚJDS zaslalo analýzu 
stavu. 
 Naša činnosť pozostáva-
la z ojedinelých stretnutí pred-
sedníctva OO JDS a náhodných 
stretnutí členov ZO JDS. Podu-
jatia ako Krajská prehliadka 
poézie, prózy a vlastnej tvorby 
a Krajská prehliadka spevác-
kych súborov sa neuskutočnili. 
Na obidve sme sa pripravova-
li za výdatnej ústretovosti pri-
mátora Richarda Rybníčka 
a zamestnancov mesta Trenčín 
a tiež predsedu TSK Jaroslava 
Bašku a zamestnancov TSK. 
 Na celoslovenskej úrov-
ni sa v Rožňave uskutočnila 
prehliadka súborov, na ktorú 
mal vycestovať Spevácky súbor 

Studienka z Chocholnej – Vel-
číc. Cestu prekazila zhorše-
ná epidemiologická situácia, 
a preto sme dotáciu z TSK ne-
využili. Dotácie poskytnuté 
mestom v lete čiastočne využili 
ZO JDS.
 Najväčším problémom roku 
2020, s akým sme sa v novodo-
bých dejinách Slovenska ne-
stretli, bol a stále pretrváva 
vírus COVID-19. Táto epidé-
mia na nás pôsobí nepriaznivo, 
depresívne, skľučujúco. 
 Iba zodpovedným prístu-
pom k dodržiavaniu nariade-
ných opatrení a prirodzeným 
pudom sebazáchovy sme rok 
2020 prežili. V tomto smere by 
oporou mali byť naše rodiny, 
čo podľa mojich vedomostí je 
skutočnosťou a za čo im patrí 
poďakovanie.
 Poďakovanie patrí Ústre-
diu JDS, KO JDS, OO JDS, ZO 
JDS, ktoré aj v tejto náročnej 
dobe síce sporadicky, ale odu-
ševnene pracovali na dokumen-
toch, ktoré nám dôchodcom 
majú v budúcnosti spríjemniť 
život. 
 Za vynaložené úsilie 
na našu ochranu chcem poďa-
kovať všetkým orgánom štát-
nej správy, samosprávy, leká-
rom a zdravotnému personálu, 
pracovníkom sociálnych zaria-
dení, orgánom a organizáci-
ám. Zaslúžia si náš obdiv i naše 
uznanie. 
 Poďakovanie za výdrž, tr-
pezlivosť, za dodržiavanie 
opatrení patrí všetkým dô-
chodcom v našom okrese. Pod-
ľa vývoja epidémie sa zdá, že 
rok 2021 nebude oveľa lepší. 
Aj naše plány či rozpočty sú 
stavané veľmi opatrne. Všet-
ci čakáme na deň, kedy sa bu-
deme môcť stretnúť a spres-
niť úlohy a termíny na ich 
uskutočnenie.
 Všetci vieme, že čo sa raz 
začne, skôr či neskôr sa skon-
čí. A tak to bude aj so súčasnou 
epidemiologickou situáciou, nie 
iba na Slovensku, ale na celom 
svete. K tomu vám, nám všet-
kým, želám veľa síl, trpezlivos-
ti, entuziazmu i vieru v to, že 
v zdraví túto dobu prežijeme. 

 JÁN SKYBA, 
 PREDSEDA OO JDS TRENČÍN
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Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
 � Myslel som si, že osádzanie 

spomaľovačov na frekvento-
vaných cestách je už prežitok, 
vzhľadom na ničenie áut. No 
na Halalovke pribudli dva. 
Myslím si, že existujú aj lepšie 
metódy na spomalenie áut.  
 TOMÁŠ H.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Na ulici Halalovka bolo ke-
dysi navrhnuté sídlisko bez chod-
níkov a parkovísk, ale s množ-
stvom úzkych ciest. Chodci teda 
chodia po cestách a medzi nimi 
sa vysokou rýchlosťou premávajú 
autá. Halalovku sme preto zara-
dili do obytnej zóny, kde je pred-
písaná rýchlosť 20 km/h a chodci 
môžu cestu používať. No niektorí 
vodiči si to ani nevšimli, preto sú 
tam dnes aj spomaľovače.

 � Prečo sa vyrúbali urastené 
topole v areáli MŠ, Považská? 
Boli tu ozdobou a poskytovali 
v letných mesiacoch tieň. 
 ĽUBICA R.
Anna Hanincová, správkyňa ve-
rejnej zelene: 
 Žiaľ, po niekoľkých obhliad-
kach s orgánom ochrany príro-
dy sme museli požiadať o súhlas 
na výrub týchto stromov v zmys-
le zákona o ochrane prírody 
a krajiny. Stromy predstavovali 
vážne prevádzkové riziko. Topo-
le čierne boli v pokročilom štádiu 
dospelosti a začínala sa na nich 
prejavovať degradácia. Ich pri-
rodzenou vlastnosťou je zhadzo-
vanie konárov, ktoré sú pre ne 
záťažou. 
 Topole sú dreviny s krehkým 
a mäkkým drevom so sklonom 
k lámaniu. Pri reze topoľov rany 
často podliehajú veľmi skoro 
hnilobám za vzniku rozsiahlych 
otvorených dutín a majú ten-
denciu sa vylamovať. Rez týchto 
stromov by bol teda len dočas-
ným riešením. 
 Počas silnejších vetrov 
zo stromov padali konáre väčšie-
ho priemeru a nakoľko sa drevi-
ny nachádzali v intraviláne mes-
ta a v areáli materskej školy, boli 
životu nebezpečné. Museli sme 
teda pristúpiť k tomuto kroku 
a dreviny do budúcna nahradíme 
inými, do areálu školského zaria-
denia vhodnejšími stromami. 

 � Aký je zámer s ulicou 
Belá? Cesta je úzka, vodiči 

tam jazdia 50 km/h a viac, ne-
raz sa stáva, že musia cúvať, 
aby sa vôbec obišli. Nespočet-
né množstvo výtlkov. 
 JÁN O.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Zástupca mesta sa stretol 
pred viac ako rokom s obyvateľ-
mi. Stretnutie skončilo s tým, že 
sa obyvatelia dohodnú, či sa ces-
ta zjednosmerní alebo z jednej 
strany uzavrie. Žiaľ, žiadnu spät-
nú väzbu od obyvateľov mesto 
dodnes nemá. Dopravný inšpek-
torát však predbežne cestu uza-
tvoriť nepovolil.

Ľuboš Cvečka, správca miest-
nych komunikácií:
 Cestu lokálne opravíme, jej 
celkovú rekonštrukciu navrh-
neme do zoznamu investičných 
akcií.

 � Nebudete dávať košíky 
na bio odpad aj samostatne? 
U nás vo vchode to náš predse-
da neobjednal.  ANNA D.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Aktuálne sme už všetky ko-
šíky distribuovali. Mesto plánu-
je požiadať o dotáciu aj v tomto 
roku a zakúpiť ďalšie košíky. Bu-
deme informovať, keď to bude 
aktuálne.

 � Kde možno dať použité ná-
plne z atramentových tlačiar-
ní? Nepôjdem predsa s jed-
ným tonerom do zberného 
dvora.  KAROL K.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 Pre každý druh komunálne-
ho odpadu sú vytvorené urči-
té možnosti na likvidovanie. Vy 
sa pýtate na odpady s obsahom 
škodlivín. Mesto je povinné za-
bezpečovať občanom likvidáciu 
odpadov s obsahom škodlivín 
v zmysle zákona o odpadoch len 
2 x ročne. Túto povinnosť si plní-
me v rámci jarného a jesenného 
upratovania. Najbližšie je jarné 
upratovanie, ktoré bude prebie-
hať od 27. 3. 2021 počas 7 sobôt 
v jednotlivých lokalitách mesta.

 � Chodím do záhradkárskej 
osady Váh za novým mostom. 
Keď prichádzam po Stárko-
vej ulici sprava musím dá-
vať prednosť autám idúcim 

od Brnianskej. Rozhľadnosť 
je pre oplotenie slabá, musíte 
vojsť až do križovatky, aby 
ste videli napravo. Výhľad je 
nedostatočný, križovatka po-
merne široká. Nedá sa s tým 
niečo urobiť?  PETER B.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility:
 Situáciu s dopravným in-
špektorátom prehodnotíme. Či 
sa tam ale dá bez stavebných 
úprav niečo vyriešiť, je otázne. 
Rozhľad je zlý všetkými smermi.

 � Neplánujete na Ulici 
28. oktobra 4 vymeniť kontaj-
ner na odpad za zabudované 
kontajnery do zeme? Okolo 
odpadových košov je hrozný 
neporiadok. Alebo nezvažu-
jete, že by sa priestor okolo 
odpadových košov uzavrel ne-
jakou bránou na kľúč? 
 LENKA R.
Zuzana Čachová, útvar staveb-
ný a životného prostredia:
 V plánoch mesta je budo-
vať polopodzemné stojiská po-
stupne v rámci finančných mož-
ností po celom meste. Na Ulici 
28. októbra pre bytové domy 
1173/4, 6, 8 + 1170/11, 13, 15 
+ 1174/10, 12 + 1174/23, 25 
máme pripravenú projektovú 
dokumentáciu pre polopodzem-
né stojisko. Pripravujú sa povo-
ľovacie procesy k výstavbe tohto 
stojiska.

 � Kedy bude zrekonštruo-
vaná železničná a autobusová 
stanica v Trenčíne?  JURAJ K.
Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ: 
 K autobusovej stanici sa do-
laďuje zmluva – viac budeme in-
formovať až po jej podpísaní. 
 K železničnej stanici sa vy-
jadrilo ministerstvo dopravy 
takto: „Na rekonštrukciu ŽST 
Trenčín bolo spracované in-
vestičné zadanie a predložené 
na schvaľovacie konanie. Vzhľa-
dom k tomu, že v priebehu 02 – 
03/2021 bude prebiehať tvorba 
investičného plánu Železníc SR 
pre rok 2021, uvedená akcia 
bude predmetom rokovania In-
vestorskej komisie. Následne 
bude možné stanoviť ďalší po-
stup v tomto projekte.“

 � Pri návšteve Fakult-
nej nemocnice Trenčín 
som si všimol, že areál je 

prepchatý osobnými autami. 
Výsledkom je hrubé porušova-
nie dopravného značenia a ne-
rešpektovanie pravidiel cest-
nej premávky. Platia pre areál 
Fakultnej nemocnice Trenčín 
iné pravidlá o cestnej premáv-
ke?  RADOSLAV B.
Martina Holecová, hovorkyňa 
Fakultnej nemocnice Trenčín:
 FN Trenčín ako poskytova-
teľ zdravotnej starostlivosti fun-
guje nielen pre pacientov v spá-
de trenčianskeho kraja. Denne 
sem prichádza množstvo pa-
cientov k hospitalizácii, k am-
bulantnému vyšetreniu a ak-
tuálne aj k vakcinácii. Drvivá 
väčšina týchto pacientov má sťa-
ženú pohyblivosť, resp. je imo-
bilná a teda do areálu nemocnice 
ich privezú autom ich príbuzní. 
Okrem pacientov a ich sprievodu 
v areáli parkujú aj naši zamest-
nanci. Vzhľadom na veľkosť are-
álu a početnú mobilitu áut je ťaž-
ké skorigovať dopravnú situáciu 
v areáli. Ak je to nutné, riešime 
problémy v súčinnosti s políciou.
 

 � Na konci ulice Východ-
ná sa začali stavebné práce. 
Pri nich bola vyrúbaná veľká 
plocha stromov a kríkov. Ob-
rovské hromady tenkej dreve-
nej masy štiepkujú a odvážajú. 
V tejto časti bol vďaka plodom 
na starých hlohoch vtáčí raj. 
Zdržiavali sa tu srnky. Bol 
nutný takýto masívny výrub 
drevín a ako bude úbytok ze-
lene v tejto časti nahradený? 
 MARIÁN V.
Ingrid Kuľhová, útvar územné-
ho plánovania: 
 Pozemok je v súkromnom 
vlastníctve, na tejto ploche in-
vestor plánuje výstavbu bytových 
domov. Navrhovaný zámer je 
v súlade s územným plánom mes-
ta. Na výrub drevín bolo v roku 
2020 riadne výrubové konanie. 
Odstránená vegetácia bude na-
hradená na tejto ploche vo forme 
sadovníckych úprav okolia byto-
vých domov a tiež na ďalšom po-
zemku vo vlastníctve investora.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 
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 � DIVADLO
10. 3. | 19.00 | Otvorené 
manželstvo – zmena termínu
POSÁDKOVÝ KLUB | Vzhľadom na aktuálnu 
situáciu sa divadelné predstavenie presú-
va na  jeseň 2021. O  náhradom termíne 
bude organizátor informovať.

 � KONCERTY
14. 3. | 18.00 | Gitarový koncert
HOTEL ELIZABETH | Koncert Karola Kompa-
sa. Info: www.kpvh.sk.

 � VÝSTAVY
do 14. 3. | Lucia Mlynčeková: 
(Vý)Stavoprojekt Trenčín
GMAB | Lucia Mlynčeková sa dlhodobo za-
oberá architektúrou a urbanizmom druhej 
polovice 20. storočia. Výstavu tvoria rôzne 
archívne materiály zachytávajúce výstav-
bu v Trenčíne, pričom dôležité je zapojenie 
návštevníkov, ktorí môžu priniesť vlast-
né materiály, fotografie alebo spomienky 
a vytvoria tak kolektívnu pamäť.
do 14. 3. | dØkument 20 20
GMAB | Na výstave sa prezentuje približne 
dvadsať autorov, ktorí v posledných dvad-
siatich rokoch spravili kvalitný projekt 
v oblasti dokumentárnej fotografie.
do 14. 3. | Erika Miklóšová: 
Abstract landscapes
GMAB | Erika Miklóšová (1984) sa vo svojej 
tvorbe orientuje predovšetkým na  tech-
niku kresby a  maľby. Výstavný projekt 
„Modulovať. Mať zmyslové zážitky a  čítať 
prírodu“ predstavuje kombináciu dvoch 
autorkiných predošlých projektov, ktorými 
sú „ Zátišie s drapériami“ a plenérová kra-
jinomaľba.
do 26. 3. | Lokálna vlna

ONLINE | Výstava predstavuje štrnásť slo-
venských autorov mladej a  strednej ge-
nerácie, ktorí žijú, alebo v  minulosti žili, 
v  Trenčíne. Hlavným zámerom je priblí-
žiť ich tvorbu a zároveň im pomôcť s pre-
dajom umeleckých diel. Výstavu nájdete 
na stránke www.novavlna.sk

do 15. 4. | Autom okolo sveta 
– Pedal Planet

TRENČIANSKY HRAD | Výstava šliapacích 
autíčok – dokonalých zmenšenín raritných 
a  legendárnych retro autíčok. Zbierkovú 
flotilu tvorí 57 unikátnych pedálových au-
tíčok z rôznych európskych krajín.
do 25. 4. | Život roľníka
TRENČIANSKY HRAD | Narodenie, svadba a 
smrť patria k  životným medzníkom, kto-
ré boli odnepamäti sprevádzané rozličný-
mi prvkami tradičnej ľudovej kultúry. Vý-
stava zahŕňa texty, v  ktorých je v  časovej 
postupnosti prerozprávaný životný príbeh 
roľníka Jana od jeho narodenia až po jeho 
cestu na cintorín. Príbeh odhaľuje tajomné 
i prekvapivé tradície, ktoré sa v minulosti 
dodržiavali v dedinke neďaleko Trenčína. 
18. 3. – 18. 4. | Kristína Mičová: 
Éter naplním po okraj svojou 
prítomnosťou
GMAB | Autorkiným dlhodobým progra-
mom je zotrvávanie v  krajine, ktoré má 
podobu skíc, poznámok, kresieb, fotogra-
fií a  nájdených artefaktov. Jej snahou je 
zachytiť prchavú podstatu vzťahu človek-
-krajina/príroda/priestor. Konfrontuje di-
váka s  vlastnou víziou intenzívneho pre-
žívania a  skúma vzťah človeka ku krajine 
ako takej.
18. 3. – 18. 4. | Daniela Krajčová: 
Khadrine priateľky
GMAB | Na  výstave bude prezentované 
nové video Khadrine priateľky. Somálčan-
ka Khadra žije na Slovensku sama s malým 
dieťaťom. Autorka sa zameriava na  otáz-
ku, ako materstvo ovplyvňuje život ute-
čenkyne zo Somálska, porovnáva postoj 
k  materstvu na  Slovensku a  v  Somálsku. 
Video je vytvorené animáciou kresieb 
na textil.
25. 3. – 30. 5. | Vlad Vakov: Sám 
naprieč sebou
GMAB | Otvorená, takmer intímna výpoveď 
mladého výtvarníka vypovedá o  tajom-
stvách vlastného umeleckého vnímania 
v  konfrontácii s  aktuálnou realitou. Autor 
to považuje za výzvu a inšpiráciu, ktorú za-
znamenáva do kresieb a malieb.

25. 3. – 30. 5. | Iveta Tomanová 
a Dušan Pacúch: Simulácia 
reality
GMAB | Autori sa zameriavajú na  reflexiu 
dnešnej doby – život prostredníctvom 
sociálnych sietí, online aplikácií či online 
hier, pričom upozorňujú na  aktuálne ko-
munikačné problémy, stratu identity, ky-
beršikanu, šírenie hoaxov a pod., ešte viac 
zosilnené súčasnou pandémiou.

 � DETI
14. 3. | 18.30 | Divadelný 
večerníček: Červená čiapočka
ONLINE | Rozprávka o  šibalskej Červenej 
čiapočke, hlúpom vlkovi a zaľúbenom po-
ľovníkovi. Info: zije.klubluc.sk.

 � PREDNÁŠKY
6. 3. | 18.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Matúš Čák

ONLINE | Matúš Čák Trenčiansky bol mocný 
šľachtic, ktorý vlastnil rozsiahle majetky 
na  západnom a  strednom Slovensku. Za-
stával viaceré významné politické funkcie 
v Uhorskom kráľovstve. Podľa legendy bol 
pochovaný so svojimi pokladmi na nezná-
mom mieste. Bol naozaj slovenským ro-
mantickým rytierom podľa predstáv na-
šich národných buditeľov? Vďaka čomu sa 
stal Čák „Pánom Váhu a Tatier“? Mal pleši-
nu? Prechádzku mestom si môžete pozrieť 
online na  stránke visit.trencin.sk alebo 
na facebook.com/kic.trencin.
9. 3. | 18.00 | Tomáš Šebek – 
Chirurg bez hraníc: Nebo nad 
Jemenom
ONLINE | Posledná misia zaviedla českého 
chirurga a  lekára bez hraníc Tomáš Šebe-
ka do Jemenu, kde už päť rokov zúri vojna. 
Nahliadnite s  ním do  jemenskej nemoc-
nice, spoznajte lokálne podmienky aj or-
ganizáciu Lekári bez hraníc a  dozviete sa 
viac o mieste, kde sa v súčasnosti odohráva 
najväčšia humanitárna katastrofa na  sve-
te. Info: facebook.com/inspireacademy.sk.

13. 3. | 18.00 | Vladimír Beneš: 
Cesta do hlbín mozgu
ONLINE | Mozog nie je iba orgán, je to sa-
mostatný vesmír v  našej hlave, je naším 
začiatkom aj koncom, či najdokonalejším 
počítačom, ktorý riadi všetky funkcie náš-
ho tela. Čo sa stane, keď sa v  tomto vý-
nimočnom orgáne vyskytne chyba? Spo-
znajte možnosti, ktoré vývoj neurovedy 
ponúka, v prednáške popredného českého 
chirurga Vladimíra Beneša. Info: facebook.
com/inspireacademy.sk.
16. 3. | 18.00 | Psychológia 
nákupných rozhodnutí
ONLINE | Stalo sa vám, že ste niečo muse-
li mať a  nevedeli ste si logicky zdôvodniť 
prečo? Na  základe čoho si človek vyberie 
jeden produkt z milióna ďalších? Spoznaj-
te vplyv emócií na  nákupné rozhodnutia, 
v  prednáške skúseného manažéra a  kon-
zultanta, Viktora Kostického. Info: face-
book.com/inspireacademy.sk.
24. 3. | 18.00 | Fenomén 
vampirizmu v dejinách Európy
ONLINE | Popredná slovenská etnologička 
a  historička Katarína Nádaská porozpráva 
o  tom, ako a  kde sa zrodila legenda o  upí-
roch. Info: facebook.com/inspireacademy.sk.
29. 3. | 18.00 | Virtual Tour 
– Černobyľ
ONLINE | Fascinuje aj vás príbeh Černobyľu, 
no nemáte chuť sa obávať jeho rádioakti-
vity? Virtuálny sprievodca Rostislav Nétek 
vás vo svojom rozprávaní vráti do dňa 33. 
výročia výbuchu jadrovej elektrárne. Info: 
facebook.com/inspireacademy.sk.

 � INÉ...
1. – 31. 3. | Zápisky z Trenčína 
pokračujú
ONLINE | Rozhovory s  ľuďmi, ktorí rôzny-
mi spôsobmi obohacujú život v  Trenčíne. 
V  marci bude hosťom Zuzana Mišáková, 
iniciátorka a riaditeľka Mestského divadla 
Trenčín. Porozpráva o svojej práci, tvorbe, 
spoluprácach, knihách, vzdelávaní aj o slo-
bode. Zápisky z Trenčína pripravujú VOICES, 
nájdete ich na www.voices.sk/zapisky.
1. – 31. 3. | Knižné tipy z divadla
ONLINE | Počas marca sa vám každý deň 
budú prihovárať herci a  umelci z  Mest-
ského divadla Trenčín, ktorí ponúknu za-
ujímavé knižné tipy. Načerpajte inšpiráciu 
na  dlhé lockdownové večery a  dozviete 
sa, čo okrem divadelných hier čítajú herci 
a  umelci. Sledujte facebook a  instagram 
Mestského divadla Trenčín.

KONTAKTY
GMAB GALÉRIA M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
HOTEL ELIZABETH M. R. Štefánika 2, 032/650 61 11
TRENČIANSKY HRAD Matúšova 75/19, 032/743 56 57, www.muzeumtn.sk

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 0911 041 800.

marec 2021
Chcete byť v obraze? Sledujte nás na www.fb.me/kic.trencin
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Poďte s nami na online 
prechádzku mestom
Chýbajú vám pravidelné prechádzky naším mestom so 
sprievodcom, obľúbený projekt Kultúrno-informačného 
centra Trenčín? Vyskúšajte ich novú formu z pohodlia vá-
šho domova a spoznávajte svoje mesto online. Najbližšia 
prechádzka bude v sobotu 6. marca 2021.

Cyklus prechádzky mestom so 
sprievodcom pripravuje Kultúr-
no-informačné centrum pravi-
delne každý mesiac už od roku 
2015. Za ten čas sa ich usku-
točnilo presne 66 a boli veno-
vané histórii mesta, význam-
ným osobnostiam, architektúre, 
umeniu, ale aj sviatkom, tradíci-
ám či trenčianskym špecialitám. 
Vzhľadom na pretrvávajúcu situ-
áciu sme sa rozhodli projekt pre-
sunúť do online priestoru, a tak 
vám aj v tejto dobe umožniť spo-
znávať zaujímavosti súvisiace 
s Trenčínom. 

 Prvá online prechádzka 
mestom bola odvysielaná počas 
víkendu 13. – 14. februára 2021. 
Jej témou boli Stavby zo začiat-
ku 20. storočia. Zaujímavých in-
formácií bolo veľmi veľa, a preto 
sme ju rozdelili na dve časti. 
 V prvej sprievodkyňa Zuza-
na Novodvorská porozprávala 
o histórii a výstavbe Hotela Eli-
zabeth a nádhernej secesnej bu-
dove, ktorá sa nachádza na rohu 
Štúrovho námestia. Druhá časť 
online prechádzky bola venova-
ná Židovskej synagóge, budo-
ve Krajského súdu na Námestí 

sv. Anny a bývalému Hotelu 
Trenčan. Obidve časti odvysie-
lanej prechádzky si môžete po-
zrieť na stránke visit.trencin.sk/
prechadzky-mestom.
 Témou marcovej online pre-
chádzky mestom bude Matúš 
Čák Trenčiansky, pán Váhu a Ta-
tier, ktorý žil na Trenčianskom 
hrade na prelome 13. a 14. sto-
ročia. Vlastnil rozsiahle majet-
ky na západnom a strednom 
Slovensku a zastával viaceré 

významné politické funkcie v 
Uhorskom kráľovstve. Podľa le-
gendy bol pochovaný so svojimi 
pokladmi na neznámom mieste. 
Práve tento rok v marci si pri-
pomenieme 700. výročie jeho 
úmrtia.
 V premiére si môžete onli-
ne prechádzku pozrieť v sobotu 
6. marca 2021 o 18.00 na web-
stránke visit.trencin.sk, na you-
tube kanáli a FB KIC Trenčín.
 (ÚKIS)

Storočnica 
speváckeho zboru
Keď budete najbližšie prechádzať po Mierovom námes-
tí okolo budovy, v ktorej donedávna sídlila Slovenská 
sporiteľňa, môžete si na nej zo strany Farskej ulice 
všimnúť pamätnú tabuľu s nápisom: „V budove, ktorá 
stála na tomto mieste, začal 3. marca 1921 svoju činnosť 
Spevácky zbor slovenských učiteľov.“ 

Dnes ide o celoslovenský, národ-
ný, mužský, učiteľský, reprezen-
tačný spevácky zbor so sídlom 
v Trenčianskych Tepliciach. Ume-
lecké teleso je známe doma i v za-
hraničí. „Počas svojej nepretržitej 
činnosti koncertovalo takmer vo 
všetkých mestách i dedinách Slo-
venska. Z európskych krajín mož-
no povedať, až na pár výnimiek, 
že v celej Európe a svojím spevom 
sa prezentovalo aj na americkom 
i ázijskom kontinente,“ hovorí 
člen SZSU Peter Siváček.

 Myšlienka založiť Spevác-
ky zbor slovenských učiteľov sa 
zrodila v Prahe v roku 1920. In-
špiráciou bolo vystúpenie Pě-
veckého sdružení moravských 
učitelů. Prvá schôdzka Spevác-
keho zboru slovenských učite-
ľov sa uskutočnila v budove Slo-
venského kruhu na Hlavnom 
námestí v Trenčíne. Prvým diri-
gentom bol profesor Miloš Rup-
peldt, správca Hudobnej školy 
v Bratislave. 
 Ako uvádza história zboru 

na jeho webstránke, skúšky sa 
konali raz za mesiac, vždy vo 
štvrtok, kedy mali školy tzv. feri-
álny deň. Cvičenie bolo od 8.00 
ráno do 16.00 popoludní s ho-
dinovou obedňajšou prestávkou 
a konalo sa zvyčajne v Trenčíne. 
 Prvým neoficiálnym vy-
stúpením zboru bolo zaspie-
vanie pri „biliardovom stole“ 
v priestoroch Slovenského kru-
hu v Trenčíne 11. augusta 1922. 
Prvým oficiálnym vystúpením 
bolo účinkovanie na slávnosti 

odhalenia sochy básnika a kňa-
za Jána Hollého v Maduniciach 
14. októbra 1923. 
 Prvým celovečerným kon-
certom sa SZSU prezentoval 
10. novembra 1923 v Novom 
Meste nad Váhom a na druhý 
deň sa predstavil v mieste svoj-
ho vzniku a pôsobenia v Trenčí-
ne. Do konca marca 1933 SZSU 
uskutočnil 167 príležitostných 
vystúpení, z čoho bolo 95 ce-
lovečerných koncertov. Prvou 
aktivitou mimo Slovenska boli 
dve vystúpenia v Poľsku v roku 
1925.
 Ako informoval člen SZSU 
P. Siváček, súčasťou plánova-
ných osláv storočnice umelecké-
ho telesa je slávnostný koncert, 
inaugurácia pamätnej euromin-
ce, vydanie poštovej známky, 
vydanie medaily a ďalšie sprie-
vodné aktivity. Toto všetko by 
sa malo konať 15. marca 2021 
v Trenčianskych Tepliciach 
od 9.00 hodiny. Pre aktuálne 
informácie, prosíme, sledujte 
www.szsu.sk.
 (RED) FOTO: ARCHÍV SZSU

TRENČÍN NA CYKLOMAPE ZA KULTÚROU 
Na mape, ktorá pozýva na dobrodružnú cestu po sloven-
ských kultúrnych stánkoch vlakom, na bicykli či po vlast-
ných, je aj naše mesto.

Keď sa Marek Adamov, riaditeľ 
kultúrneho centra Stanica Ži-
lina-Záriečie a Novej synagó-
gy rozhodol, že obíde slovenské 
kultúrne centrá na bicykli, vzni-
kol nápad aktualizovať mapu 
nezávislých kultúrnych centier, 
ktoré sú členmi siete Anténa. 

Z Trenčína ide o Klub Lúč, kto-
rý je 75,3 km od Malého Berlína 
v Trnave či 86,5 km od Stanice 
a Novej synagógy v Žiline. Mapa 
ponúka nielen trasu po kultúr-
nych centrách, ktoré pôsobia 
v oblasti profesionálneho ne-
závislého súčasného umenia 

na Slovensku, ale aj informácie 
o členoch Antény, odporúča-
nia na výlety do okolia či turis-
tické ubytovanie v okolí kultúr-
nych centier. Celú mapu nájdete 
na trencin.sk v aktualitách.
 (E. M.)
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Popravili ich pred 70 rokmi
Albert Púčik, Anton Tunega a Eduard Tesár – traja mladí 
muži sa stali obeťami bezohľadného politického násilia 
a súčasne aj hrdinami rodiaceho sa protikomunistického 
odboja na Slovensku. Odsúdili ich na smrť povrazom. Po-
prava sa konala 20. februára pred 70 rokmi v Bratislave.

Ich spoločné osudy sa začali pí-
sať v Trenčíne na gymnáziu. Tu-
nega s Tesárom tu bývali, Púčik 
dochádzal z Dolných Motešíc. 
Na vysokoškolské štúdiá odišli 
všetci traja do Bratislavy – Pú-
čik na medicínu, Tesár na právo 
a Tunega na techniku. Ich plány 
o budúcom živote zdramatizo-
vala vojna. 

 � PROTI NACIZMU 
I PROTI KOMUNIZMU

Tunega s Púčikom ako vysoko-
školáci navštevovali krátky spra-
vodajský kurz organizovaný 
Hlinkovou mládežou. Ako píše 
historik Róbert Letz, nemožno 
ich označiť za nejakých exponen-
tov Slovenského štátu. Boli to 
mladí ľudia, ktorí uvažovali a ko-
nali spontánne. Front prešiel, na-
stal mier, ale čoskoro sa ukázalo, 
že v nových pomeroch je najroz-
hodujúcejšou politickou silou 
komunistická strana. Zosilnel 
tlak na Katolícku cirkev a nerie-
šená ostala aj slovenská otázka. 
Dušou nespokojencov bol Štefan 
Chalmovský z Topoľčian, ku kto-
rému sa Púčik s Tunegom pridali. 
Išlo o zárodok protikomunistic-
kého odboja. Je dôležité, že v jed-

nom letáku sa 
j e d n o z n a č -
ne postavili 
za demok-
raciu a rov-
nako pro-
ti nacizmu 

i proti komunizmu.

 � NA GUMOVOM ČLNE

Po likvidácii Chalmovského sku-
piny vtedajšou Štátnou bezpeč-
nosťou v decembri 1945 skončil 
Púčik vo väzení a neskôr v pra-
covnom tábore. Tunega sa mu-
sel ukrývať. Púčik v novembri 
1947 odišiel do exilu. V americ-
kej okupačnej zóne Rakúska sa 
spojil so skupinou, ktorá organi-
zovala spravodajskú prácu, na-
mierenú proti prichádzajúcemu 
komunizmu. Púčik sa podujal 
na veľmi riskantné cesty s od-
kazmi a informáciami, ktoré 
prevážal na gumovom člne cez 
prísne stráženú rieku Moravu. 
Kontaktoval sa s Tunegom, s Te-
sárom sa ani raz nestretol.
 Tesár pracoval v Bratislave 
na pasovom oddelení povereníc-
tva vnútra. Tunega u neho son-
doval možnosť dostať sa do za-
hraničia, neskôr sa od neho 
dozvedel nejaké informácie o or-
ganizácii povereníctva vnút-
ra, o pasoch, ktoré boli vydané 
pre agentov na falošné mená 
a o značkách áut, ktoré používa-
la bezpečnosť. 

 � ZRADIL HO ZNÁMY 
Z TRENČÍNA

Vojenské obranné spravodajstvo 
sa dozvedelo, že Púčik chodieva 
na Slovensko i to, kde sa zvykne 
schovávať. Poslali tam svojho 

agenta Jána Divinca, ktorého 
Púčik poznal z čias štúdií v Tren-
číne. Púčik mu dôveroval. Zais-
tili ho 4. januára 1949, 7. januá-
ra nasledovalo zaistenie Tunegu 

a dva dni po ňom aj 
Tesára. Senát Štát-
neho súdu v Brati-
slave 21. mája 1949 
všetkých troch od-
súdil na doživotné 
väzenie. Prokurátor 
sa odvolal a vec sa 
dostala na najvyšší 
súd. 
 KV KSS 
v Bratislave žiadal 
zmenu z doživotia 
na smrť, bezpeč-
nostná komisia ÚV 
KSČ žiadosti v júli 
1950 vyhovela a naj-
vyšší súd 16. sep-
tembra 1950 zmenil 
rozsudok. Posled-
nou možnosťou bola 
amnestia preziden-

ta ČSR K. Gottwalda, prezident 
však milosť neudelil. Telesné 
pozostatky troch popravených 
pochovali 21. februára 1951 
do hrobov vedľa seba na Martin-
skom cintoríne v Bratislave.

 � TRIEDNI NEPRIATELIA 

 „Diktatúra proletariá-
tu a triedny boj – tieto dva poj-
my mali ospravedlniť násilie 
a nespravodlivosť, ktorých sa 
dopúšťal komunistický režim 
– údajne v mene robotníckej 

triedy – na svojich občanoch,“ 
píše na obálke knihy „Tried-
ni nepriatelia“ jej zostavovateľ 
Rudolf Dobiáš. „Uplatňovanie 
zákonov, inšpirovaných tými-
to pojmami spôsobilo, že obča-
nia prišli o výsadu, ktorú človek 
dostáva do vienka už pri poča-
tí: o základné ľudské práva. Bez 
práva na život, na slobodu pohy-
bu a prejavu nemôže byť ľudské 
šťastie úplné.“
 V tejto knihe s podtitulom 
„Svedectvá o brutalite komu-
nistického režimu“ nájdeme aj 
svedectvo o Bielej légii a troch 
popravených mladých mužoch 
Albertovi Púčikovi, Antonovi 
Tunegovi a Eduardovi Tesárovi. 
Zaznamenal ho historik Róbert 
Letz, autor publikácie „Odkaz 
živým“, ktorá sleduje tragický 
osud študentov trenčianskeho 
gymnázia. Na ňu nadväzuje vy-
daním zachovanej korešpon-
dencie Alberta Púčika s podtitu-
lom „Drahomilovaní moji!“
 Mesto Trenčín si výročie pri-
pomenulo tichou spomienkou 
pri Pamätníku obetiam komu-
nizmu na Námestí sv. Anny 19. 
februára 2021. Spolu s primáto-
rom mesta Richardom Rybníč-
kom si pamiatku popravených 
prišli uctiť predseda Národnej 
rady SR Boris Kollár a predsta-
vitelia Nadácie Antona Tunegu 
Ján Figeľ a Miriam Lexmann. 
Prítomná bola i čestná stráž pre-
zidentky SR. Ich príhovory náj-
dete na www.trencin.sk.
  (E. M.) FOTO: P. S.

DOTÁCIE V OBLASTI 
SOCIÁLNYCH VECÍ
Vo februári bolo vyhlásené dotačné kolo z grantového 
programu mesta na aktivity v oblasti sociálnych vecí. 
O podporu je potrebné požiadať do 31. marca 2021.

Žiadosti sa podávajú výhradne 
elektronicky, vyplnením a odo-
slaním tlačiva, ktoré nájdete 
na webstránke trencin.egrant.
sk. Prvým krokom je registrá-
cia s uvedením vašej e-mailo-
vej adresy. Na ňu vám príde 
správa s odkazom, na ktorý 
treba kliknúť, a tak si aktivovať 
váš účet. Potom sa už na strán-
ke trencin.egrant.sk môže-
te prihlásiť a vyplniť žiadosť 
o dotáciu. Prostredníctvom 
tohto portálu bude prebiehať 

aj hodnotenie žiadostí členmi 
Komisie sociálnych vecí a ve-
rejného poriadku pri mest-
skom zastupiteľstve.
 V roku 2021 sa žiadatelia 
registrujú do systému len raz, 
prostredníctvom svojho e-mai-
lu, na ktorý je možné podať žia-
dosť vo viacerých programoch.
 Kritériá poskytovania do-
tácií podrobne upravuje VZN 
o dotáciách, ktoré nájdete 
na www.trencin.sk/dotacie.

 � NEPREHLIADNITE
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Vyšiel historický román o Trenčíne
„Prekliaty poklad a meč“ je knižným debutom rodá-
ka z Trenčína Vladislava Doktora (1977), ktorý do-
teraz publikoval poéziu a prózu pod rôznymi pseu-
donymami vo viacerých slovenských literárnych 
periodikách a v kultúrnych prílohách denníkov. 

V našom 
meste pre-
žil vese-
lé detstvo 
s chalanmi 
zo sídliska 
Kvetná, vy-
chodil zák-

ladnú školu v Zlatovciach a gym-
názium. Vyštudoval slovenský 
jazyk, literatúru a históriu na Fi-
lozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave.
 Od malička veľmi rád čítal 
knihy, vrátane tých o dejinách 
a svoju úlohu v jeho smerovaní 
zohrali aj stredoškolskí profe-
sori slovenčiny a dejepisu Mari-
án Kvasnička a Alena Pašková, 
no a, samozrejme, rodné mesto 
s fascinujúcou históriou. 
 Pre svoj román hľadal ná-
met, ktorý by bol spätý s Tren-
čínom. Našiel ho v roku 1620. 
„Chcel som napísať knihu o tom-
to ešte stále aj mojom meste, 
a práve v časoch Gabriela Betle-
na sa toho v našom meste udialo 

naozaj veľmi veľa. Či už to 
bolo, kvôli tomu, že na hra-
de bol častým návštevní-
kom, sídlili tu jeho vojen-
ské jednotky, alebo preto, 
že do mesta začínali stá-
le viac prenikať exulanti 
z Moravy a Čiech,“ hovo-
rí Vladislav Doktor.
 Gabriel Betlen síce 
nie je úplne hlavnou po-
stavou jeho románu, ale 
hrá v ňom významnú 
rolu. Práve tento vojvoda 
a zároveň Sedmohradské knieža 
zvolené za kráľa Uhorska bolo 
azda najvýznamnejším spojen-
com vtedajšieho Trenčianskeho 
župana Gašpara Ilešháziho. 
 Kniha vychádza z historic-
kých udalostí a reálnych postáv 
ako boli, okrem už spomínaných 
aj rodina Trenčianskeho župa-
na, či postava hradného kapi-
tána Pavla Baračku. „Mám rád 
pestrosť, ktorú si Trenčín niesol 
už od stredoveku, či už to bolo 
vďaka rôznym vierovyznaniam 

jeho obyvateľov, prisťahovalec-
tvu ľudí z iných krajín či rôznos-
ti priemyselných firiem, ktoré 
v meste pôsobili a pôsobia,“ ho-
vorí autor.
 Historický román sa odohrá-
va v priebehu mája a júna roku 
1620. Podľa V. Doktora mal aj 
život pred štyristo rokmi svoje 
lepšie aj horšie stránky, čo určite 
chcel vo svojom diele zobraziť.

 (E. M.) FOTO: ARCHÍV V. D.

Fašiangy 2021 v Opatovej boli
Tradičné fašiangové sprievody tento rok prekazila 
pandémia. Aby ľudia aspoň trošku pookriali, hudba 
sa ozývala aspoň z miestneho rozhlasu. 

Každoročne sa v mestskej časti 
Opatová počas fašiangov koná 
tradičná obchôdzka Dychovej 
hudby Opatovanka po dedine 
s karnevalovým sprievodom. 
Tento rok je však iný. Pesimiz-
mus, smútok, uzavretosť aj ne-
dostatok kultúrnych udalostí 
inšpirovali muzikantov dychov-
ky, aby aspoň symbolicky pri-
niesli hudbu a spev do každého 
dvora prostredníctvom spolu-
práce s Kultúrnym strediskom 
Opatová. Približne polhodinový 

program sprevádzal slovom 
Ľubomír Liška, dychov-
ka hrala z CD záznamu. 
„Vezmite svoje manželky, manže-
lov do tanca pred vaším domom, 
ulejte si navzájom po štamprlíku 
a my vám ešte k tomu takouto for-
mou chvíľku zahráme,“ ozýva-
lo sa v nedeľu 14. februára z re-
produktorov na uliciach. Dojatí 
ľudia telefonovali ešte niekoľko 
hodín organizátorom a ďako-
vali im za takúto iniciatívu. Po-
slanec mestského zastupiteľstva 

Martin Trepáč svoju podporu 
vyjadril symbolicky – prišiel vo 
vyšívanej kubranskej folklór-
nej košeli. Na záver rozhlaso-
vého vysielania Ľubomír Liš-
ka v mene celej Opatovanky 
vyjadril nádej, že keď budeme 
zodpovední a trpezliví, o rok sa 
všetci stretneme a vytancujeme 
spoločne.
 (RED) FOTO: ARCHÍV KS OPATOVÁ

ĎAKUJEME!
 � ZA NOVÉ KŔMIDLÁ 

PRE VTÁČIKY
V lesoparku Brezina neďaleko 
lanového parku je od konca ja-
nuára zavesených 5 kŕmidiel 
pre lesné vtáctvo. Vyrobených, 
namaľovaných, zavesených 
a naplnených potravou pre vtá-
čiky ich bolo celkom 80. Vznik-
li v rámci projektu občianske-
ho združenia Silnejší slabším, 
ktoré spojilo centrá pre rodinu 
Trenčín, Adamovské Kocha-
novce, Zlatovce, DSS Adamov-
ské Kochanovce, MŠ Chochol-
ná – Velčice, Detský domov 
Lastovička, Zelenú hliadku 
Trenčín, Dobrovoľnú civilnú 
ochranu a ďalších. Okrem Bre-
ziny sú kŕmidlá aj na Soblahov-
skej ulici, v parku Adamovské 
Kochanovce, v centrách pre 
rodinu Mestečko a Adamovské 
Kochanovce, v MŠ Chocholná 
– Velčice, Kykula a v záhradách 
rodín a dobrovoľníkov. Keď bu-
dete mať doma zvyšné semien-
ka slnečnice, prosa, pohánky 
či pšenice, vezmite ich na pre-
chádzku po Brezine so sebou, 
môžete ich nasypať do kŕmi-
diel. Ďakujeme!

 � ZA STAROSTLIVOSŤ 
O SPOLOČNÝ 
PRIESTOR

Jozef a Mária Jásajovci býva-
jú na Vlárskej ulici. Oproti ich 
bydlisku, na krytom Orechov-
skom potoku sú umiestnené ná-
doby na triedený odpad – sklo, 
papier, kovy a tetrapaky. Keď 
nedisciplinovaní obyvatelia od-
ložia k nádobám vrecia s od-
padmi, ktoré vôbec do týchto 
kontajnerov nepatria, obraz je 
katastrofálny. „Naši susedia ne-
začnú telefonovať a domáhať sa 
nápravy. Najmä pani Mária sa 
obvykle v skorých ranných ho-
dinách vyberie ku kontajnerom, 
všetko, čo je mimo nich pretrie-
di, plasty dá do samostatných 
vriec a keď je zber plastov, tak 
ich vyloží pred vlastnú bránu 
a pracovníci Marius Pedersen 
ich odvezú. To, čo sa dá považo-
vať za komunálne odpady, ulo-
ží do kontajnera na komunálny 
odpad. Celý priestor vyčistí a vy-
zametá,“ opísala situáciu su-
sedka s tým, že ide o vzácnych 
ľudí, ktorí neupozorňujú na to, 
že sa deje niečo zlé, ale sami 
priložia ruku k dielu aj pre dob-
ro ostatných. Dlhodobo sa sna-
žia starať o čistotu okolo nádob 
a sú príkladom pre všetkých. 
Ďakujeme!

KONTAKTY, KTORÉ SA MÔŽU ZÍSŤ
Infolinka COVID-19 0800 174 174 Polícia 158 
Mestská polícia Trenčín 159 Hasiči 150 
Linka tiesňového volania 112 Rýchla zdravotnícka pomoc 155 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva TN 0911 763 203 Úrad verejného zdravotníctva 

SR koronapodnety@uvzsr.sk 0917 222 682 

Porucha na verejnom osvetlení 0905 316 690 Matrika MsÚ Trenčín (prac. dni) 032/6504 312, 
032/6504 313 
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