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Natálka sa narodila ako prvá Trenčianka
Prvá občianka nášho mesta, narodená v roku 2022, Na-
tálka sa vypýtala na svet vo Fakultnej nemocnici v Tren-
číne 2. januára 2022 o 16.35 hod. Dievčatko meralo 52 cm 
a vážilo 3570 g. Doma už na ňu čakal starší brat Filipko.

Rodičom k významnej životnej 
udalosti za naše mesto zabla-
hoželal primátor Richard Ryb-
níček. Pre aktuálnu pandemic-
kú situáciu pamätný list a zlatú 
retiazku s príveskom odovzdal 
prostredníctvom personálu Gy-
nekologicko-pôrodníckej klini-
ky Fakultnej nemocnice Trenčín. 
 Na Nový rok 2022 sa na tej-
to klinike narodili 3 deti, z toho 
1 chlapec a 2 dievčatá. Úplne 
prvým bábätkom, ktoré sa v tren-
čianskej pôrodnici narodilo 
v roku 2022, bol Riško, stalo sa 
tak 1. januára 2022 o 11.01 hod.
 

 � VYPÍSANÉ Z MATRIKY

Mesto Trenčín vstúpilo do no-
vého roka s 54 368 obyvateľmi. 
V minulom roku prišlo na svet 
521 Trenčanov, z toho bolo 271 
chlapcov a 250 dievčat. Najčas-
tejšie mená narodených chlap-
cov v Trenčíne boli Jakub, Ma-
túš, Adam a Samuel. U dievčat 
to boli Nina, Ema a Sofia.
 Žiaľ, v roku 2021 prišlo naše 
mesto až o 730 domácich obyva-
teľov, čo do značnej miery môže 
mať na svedomí pandémia a s 
ňou spojené úmrtia. Samozrej-
me, nie vo všetkých prípadoch 

bol príčinou Covid-19.
 Svoje „áno“ si v Trenčíne po-
vedalo 260 novomanželských 
párov. Civilných sobášov bolo 
171 a cirkevných 89. Na druhej 
strane došlo i k rozvodom. Ich 
počet sa za minulý rok vyšpl-
hal až na 131. Toto číslo sa však 
netýka len Trenčanov, mesto 

eviduje rozvody párov, ktoré sa 
kedysi zosobášili v našom mes-
te. Vo viacerých prípadoch šlo 
o občanov iných miest, či obcí.
Do Trenčína sa počas minulého 
roka prisťahovalo 790 občanov 
a odsťahovalo sa 856 ľudí, pre-
važne z pracovných a rodinných 
dôvodov.

 � PÔRODNICA 
V ROKU 2021

Na Gynekologicko-pôrodníc-
kej klinike FN Trenčín sa v mi-
nulom roku narodilo 2489 detí, 
z toho 1273 chlapcov a 1216 
dievčat. Na svet prišlo 46 párov 
dvojičiek, pričom rekordný bol 
mesiac jún, kedy sa vo dvojici 
narodilo až 14 detí. (Pokračova-
nie na str. 5)  FOTO: FNTN

Terasy aj v chladnom januári očakávali svojich návštevníkov dúfajúc, že nová vlna pandé-
mie čoskoro pominie a nevystrieda ju ďalšia.  FOTO: M. PATAY
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 � MÁTE PODNET   
 ALEBO OTÁZKU? 

Napíšte do rubriky Otázky 
a odpovede, ktorú nájdete aj 
s archívom zodpovedaných 
otázok na mestskom webe. 
Len za prvý mesiac v tomto 
roku sme na otázky Trenča-
nov v tejto rubrike odpovedali 
na 83 otázok. V minulom roku 
sme zverejnili 1 047 odpove-
dí a v roku 2020 to bolo 1093 
odpovedí.

Prosíme občanov, aby už nevyu-
žívali portál Odkaz pre staros-
tu, nakoľko sme s ním ukončili 
spoluprácu, ktorá trvala od 7. 
decembra 2012 a za ktorú ďa-
kujeme. Naše rozhodnutie sú-
visí s tým, že máme už niekoľko 
rokov osvedčenú rubriku Otáz-
ky a odpovede na mestskom 
webe, kde sme zaznamenali 
v ostatných rokoch značný ná-
rast príspevkov. V posledných 
rokoch prijímame tisíc až 1200 
otázok od našich obyvateľov. To 
je dvojnásobne viac, ako v čase, 
keď sme začali spolupracovať 
s portálom Odkaz pre starostu.
Mestská rubrika Otázky a od-
povede je základným komuni-
kačným kanálom samosprávy 
s obyvateľmi a zároveň je veľmi 
efektívnym aj cenným zdro-
jom podnetov a informácií 
od občanov.
 Samozrejme, pre samo-
správy, ktoré nemajú nasta-
venú komunikáciu so svojimi 
občanmi, je určite spolupráca 
s Odkazom pre starostu uži-
točná. My ju však vnímame 
ako komplikovanú a zdĺhavej-
šiu, keďže otázky prechádzajú 
cez administrátorov, kým sa 
k nám dostanú. Po dlhšej úvahe 
sme sa teda rozhodli komuni-
kovať s Trenčanmi nie pros-
tredníctvom aj tretej strany, 
ale len priamo a teda našou 
osvedčenou cestou cez rubri-
ku Otázky a odpovede, ktorá je 
podľa nás najrýchlejšia a naj-
jednoduchšia aj pre obyvateľov 
mesta.
 Naďalej zostávame s ob-
čanmi v spojení aj prostred-
níctvom tel. liniek, emailov, 
mestských novín, instagramu či 
facebooku.
Ak teda máte podnet alebo 
otázku na mestský úrad, nech 
sa páči, napíšte nám do rubriky 
Otázky a odpovede. Reagovať 
na vaše príspevky sa snažíme čo 
najskôr, ako je to možné.

(E. S.)

Na Brezine pribúdajú choré jasene

V lesoparku sa pokračuje v spracovaní poškodených 
kalamitných stromov. Prosíme návštevníkov Breziny, 
aby do označených ohrozených zón spracovania drevnej 
hmoty nevstupovali a nevystavovali riziku seba i ľudí, 
ktorí poškodené stromy odstraňujú.

„Na Brezine dominujú jasene 
a borovice. Posledné roky zdra-
votný stav stromov nie je v dob-
rom stave. Vysychá a odumiera 
stále väčšie percento. Aby sme 
zaručili bezpečnosť návštevníkov 
Breziny je potrebné stále viac zá-
sahov. Preto prosíme ľudí, aby sa 
vyhýbali prechádzkam v lesopar-
ku vo veternom počasí,“ povedal 
lesný hospodár Ivan Jančič-
ka z Mestského hospodárstva 
a správy lesov.
 Pred 15 rokmi ohrozovala 
borovice na Brezine huba sy-
pavka. Vo veľkom odumierali. 
Následné roky prišli veľké teplá 
a odumieranie borovíc presta-
lo. Zmena klímy do veľkej mie-
ry ovplyvňuje prírodu. „Pred 4 
rokmi sme tu mali zase hubu, 
ktorá napádala javory, aj to sa 
však utlmilo. Aktuálne tu máme 
ochorenie jaseňov, ktoré je celo-
slovenským záberom a opäť je 

to dôsledok klimatických zmien. 
Hľadáme stále riešenie, ako 
z toho vyjsť, aby lesopark ne-
bol ako celok ohrozený. Stro-
my, ktoré sú choré, odstraňuje-
me pre bezpečnosť návštevníkov. 
Strom sa totiž môže javiť ako 
zdravý a zrazu padne. Zisťuje-
me, že jeho korene sa rozpadajú, 
hnijú a dreviny sa stávajú nebez-
pečné. Aj na Brezine platí, že prí-
roda si sama pomôže, len to trvá 
dlho, preto je potrebný aj zásah 
človeka. Je isté, že tu nebudeme 
sadiť jaseň, ale iné prispôsobi-
vejšie a odolnejšie stromy voči 
klimatickým zmenám. Pravdepo-
dobne jarabiny,“ priblížil situá-
ciu na Brezine I. Jančička.
 Niektoré jasene, ktoré sú 
chorobou zasiahnuté len čias-
točne, skúšajú v poraste pone-
chať. Vo viacerých prípadoch sa 
stalo, že choroba ustúpila a stro-
my sa stali rezistentnejšími voči 

nej. „Nerúbeme teda všetky cho-
ré stromy, ale len naozaj kritické 
a ostatné monitorujeme. Najviac 
poškodená časť Breziny je nad vý-
staviskom a pod hradom nad bu-
dovou Dukly. Posledné roky, čo sa 
týka zmeny klímy, stromom vôbec 
neprajú. Na čoraz vyššie teplo-
ty reagujú zle, lebo tam na kop-
ci nemajú vlahu, nie je tam jedi-
né jazierko alebo potôčik. Musia 
čerpať vlahu z obrovskej hĺbky, aj 
to sa im nie vždy podarí,“ pove-
dal I. Jančička. 
 Pracovníci Mestského hospo-
dárstva a správy lesov sa snažia 
okolo všetkých chodníkov a ces-
tičiek odstraňovať suché a cho-
ré stromy, ale na druhej strane 
v spolupráci s ochranármi a or-
nitológmi nechávajú na Brezi-
ne aj bezzásahové zóny, a pone-
chávame mŕtve drevo pre vtáky 
a chrobáky.
  „Všetko tam nechávame tak-
povediac na prírodu. Je to v úze-
miach, kde je nadmerný výskyt 
vtákov, ktorých chcú ornitológo-
via pozorovať. Takže, na Brezine 
máme upravované plochy, kde sa 
ľudia cítia ako v parku a potom sú 
tam aj zóny, kde dokonca žije jaz-
vec. Môžeme tam stretnúť líšku, 
srnku, jeleňa. Na to, že je Brezina 
v meste, je to úžasné. Z vtákov tam 
tiež žije niekoľko vzácnych druhov, 
napríklad tesár čierny,“ prízvu-
kuje lesný hospodár I. Jančička. 
V lesoparku sa vyskytujú aj di-
viaky. V tejto súvislosti vyzývame 
ľudí, aby ich neprikrmovali. 
 (E. S.) FOTO: Z. G.

Pozitivita v školách a škôlkach stúpa
Počet tried v školách a škôlkach, ktoré museli ísť do ka-
rantény pre pozitivitu jedného alebo viacerých žiakov 
v triede, počas januára značne vzrástol. Plná zaočkova-
nosť v meste sa blíži k 56,5 %. 

K 27. januáru 2022 bolo po 1. 
dávke očkovacej látky 32 355 
Trenčanov, teda 58,51 %. 
Druhú dávku vakcíny absol-
vovalo v Trenčíne k rovnakému 
dátumu 30 374 ľudí, čo je 54,93 
% z celkového počtu obyvateľov. 
Tretíkrát sa doteraz zaočkovalo 
spolu 17 795 Trenčanov (32,18 
%). Plne zaočkovaných je 31 
173 (56,37 %) ľudí, žijúcich 
v Trenčíne.
 V pondelok 31. januára 2022 
bolo v karanténe 66 tried zá-
kladných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Trenčín. 
V materských školách bolo 

v karanténe 13 tried. Kľudná 
situácia je vo všetkých zariade-
niach Sociálnych služieb mes-
ta Trenčín, vrátane pobytových 
zariadení opatrovateľských slu-
žieb, zariadenia pre seniorov, 
jaslí. Dvadsaťtri klientov noc-
ľahárne absolvovalo na prelo-
me január a februára karanténu 
pre pozitivitu dvoch z nich. 
 Vo Fakultnej nemocni-
ci Trenčín sa situácia zlepšila. 
V posledný januárový deň mali 
hospitalizovaných 41 pacientov 
s potvrdeným ochorením CO-
VID-19, z toho jeden bol napoje-
ný na umelú pľúcnu ventiláciu.

 V areáli nemocnice stále kaž-
dý pracovný deň očkujú vakcí-
nou Comirnaty od spoločnosti 
Pfizer/BioNTech. Vo vakcinač-
nom centre nemocnice je mož-
nosť zaočkovať už aj deti vo veku 
od 5 rokov, a to vždy utorok do-
poludnia. Viac informácií o reži-
me očkovacieho centra uvádza 
nemocnica na svojom webe.
 Ďalšie možnosti očkovania 
v meste sú vo veľkokapacitnom 
očkovacom centre na výstavis-
ku, v Poliklinike MDclinic Tren-
čín na Juhu alebo aj v Poliklinike 
Ministerstva obrany na Parti-
zánskej ulici. Sledujte mestský 
web a dozviete sa viac. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí 
chránia seba i ostatných! 

 (E. S.)



4. február 2022 aktuality INFO | 3

ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

10. februára 2022 o 8.30 hodine
Pozývame občanov sledovať najbližšie riadne zasadnutie trenčianskeho 
Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční online. Priamy prenos bude 
vysielaný na www.trencin.sk.

Detské ihriská sú bezpečnejšie

V minulom roku sa v Trenčíne na detských ihriskách 
zredukovali herné prvky. Mnohé nespĺňali bezpečnostné 
kritériá a viaceré z nich ani nebolo možné opraviť. Záro-
veň však pribudli nové prvky a aj celkom nové ihriská.

V roku 2020 sa v meste uskutoč-
nil passport detských ihrísk. Ge-
odeticky sa zameralo 165 ihrísk 
aj s popisom herných prvkov, 
zhodnotením ich stavu a návr-
hom opatrení. Množstvo z nich 
malo 45 – 50 rokov a už nespĺ-
ňalo bezpečnostné požiadavky 
aktuálne platných právnych no-
riem. „Od jesene 2020 do jesene 
2021 sme z detských ihrísk od-
stránili 83 starých, už nevyhovu-
júcich prvkov, vrátane mobiliáru. 
Najčastejšie sme sa venovali hoj-
dačkám, kde sme vymieňali pev-
né oceľové závesy za reťazové ale-
bo sme často odstraňovali oceľové 
herné prvky, pod ktorými bol be-
tónový povrch,“ povedal Ján 

Cingálek z Mestského hospo-
dárstva a správy lesov. 
 Naopak, 283 prvkov, vráta-
ne mobiliáru sa opravilo alebo 
zrenovovalo tak, aby vyhovo-
vali bezpečnostným kritériám. 
Na viacerých ihriskách sú do-
plnené nové herné prvky – na-
príklad na sídlisku Juh na Hala-
lovke (pri Slameňáku) pribudla 
lezecká stena a väčšia sieťo-
vá hojdačka. Úplne nové veľké 
detské ihrisko má vnútroblok 
za Magnusom na Sihoti. Šmý-
kačky a vodná, či zvuková hra 
je pre deti od jari minulého roka 
k dispozícii v átriu pod Mestskou 
vežou. Nové príležitosti na zá-
bavu majú deti aj v Čerešňovom 

sade na Brezine a tiež vo vyno-
venom vnútrobloku Východná 
na Juhu.
V tomto roku pôjdu investície 
do ihrísk na uliciach Obchod-
ná, Šmidkeho a Západná. Nové 
detské ihrisko mesto vybuduje 
vo vnútrobloku na ul. M. Tur-
kovej. Na revitalizáciu ihris-
ka na Považskej ulici chce rad-
nica získať eurofondy. Čaká 
sa na rozhodnutie, nasledo-
vať bude verejné obstarávanie. 
Kompletná rekonštrukcia čaká 
aj ihrisko Pádivec na Sihoti, 
v najbližších týždňoch predloží 
mesto žiadosť o poskytnutie ne-
návratného finančného príspev-
ku. Počíta s investíciou okolo 
800 tisíc eur.
 V pláne je aj obnova býva-
lého ihriska Opavia neďaleko 
ZŠ, Dlhé Hony. V tomto prípa-
de pokračuje povoľovací proces. 
V príprave je aj výstavba doprav-
ného ihriska Karpatská a revi-
talizácia Hviezdoslavovej ulice, 
v rámci ktorej priamo v centre 
mesta pribudnú viaceré herné 
prvky. Mesto robí prvé kroky aj 
k revitalizácii Soblahovskej uli-
ce, kde sú navrhnuté aj detské 
ihriská, športoviská a workout. 
Pripravuje tiež revitalizáciu ul. 
1 mája, ktorej súčasťou budú aj 
herné prvky a športovisko. 
 (E. S.) 
 FOTO: P. S.

Zistia, či a koľko majú protilátok
Anonymné ELISA testovanie na prítomnosť protilátok 
proti ochoreniu Covid-19 zo suchej krvi pripravilo mesto 
pre svojich obyvateľov v spolupráci s Biomedicínskym 
centrom Slovenskej akadémie vied. Neočkovaní ľudia 
a tí, ktorí prekonali COVID-19, tak získajú možnosť sa 
rozhodnúť, aké kroky urobia na ochranu svojho zdravia. 

Mesto má k dispozícii od Slo-
venskej akadémie vied spolu 
3 300 testov. Do Séroepidemio-
logickej Covid-19 štúdie v Tren-
číne sa od 20. do 27. januára 
2022 zaregistrovalo 1 314 dob-
rovoľných účastníkov. Tí získa-
jú v najbližších dňoch cennú in-
formáciu o tom, či človek, ak aj 
nie je zaočkovaný, ale už ocho-
renie prekonal, je do istej miery 
chránený. Do štúdie sa zapojili 

obyvatelia s trvalým pobytom 
v Trenčíne nad 18 rokov, kto-
rí nie sú zaočkovaní a doteraz 
na Covid-19 neochoreli alebo 
nie sú očkovaní, ochorenie pre-
konali a od dátumu pozitívneho 
testu uplynulo vyše 60 dní.
 Účastníci štúdie si testy 
zdarma prevzali 29. januára. 
Odber kvapiek krvi z prsta si 
urobili doma a následne odo-
vzdali. Mesto všetky vzorky 

doručilo vedcom z Biomedicín-
skeho centra SAV 2. februára. 
Prvé výsledky o  množstve pro-
tilátok proti vírusu SARS-CoV-2 
by mali ľuďom prichádzať už 
v týchto dňoch prostredníctvom 
SMS alebo emailu. 
 O svojom výsledku sa môžu 
porozprávať alebo poradiť na call 
linkách Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva v Tren-
číne 0903 310 446 a 0910 391  
450 v pracovných dňoch od 8.00 
do 16.00 h alebo na infolinke Fa-
kultnej nemocnice Trenčín 0940 
984 155 od 7.00 do 15.00 h 
okrem víkendu.

 (RED)

Od 19. januára je otvorená 
mestská krytá plaváreň. 

Bazény aj sauny fungujú v re-
žime OP. V roku 2022 platia 
pri vstupe na krytú plaváreň aj 
permanentky zakúpené v ro-
koch 2020 a 2021. Prevádzko-
vé hodiny i cenník vstupov náj-
dete na stránke krytej plavárne 
www.trencin.sk/plavaren 
Pri vstupe do budovy je povin-
ný respirátor, v pokladni sa 
preukážete očkovacím preuka-
zom alebo  dokladom o pre-
konaní ochorenia COVID-19 
v období pred nie viac ako 180 
dňami.

Od 20. januára aj v na-
šom meste na ulici Dolný 

Šianec 1 funguje bezplatná 
dlhová poradňa pre ľudí, ktorí 
sa ocitli v začarovanom kruhu 
dlhov. Otvorená je od pondel-
ka do piatka: 8.00 – 15.00 h, 
tel: 0917 605 200.

Čistá hlava, osobná hrdosť, 
lepší spánok, viac energie, 

kilá dole a vďačná peňažen-
ka – to sú výhody mesiaca 
nazvaného ako „Suchý febru-
ár“. Nabáda nás k tomu, aby 
sme vyskúšali obísť sa jeden 
mesiac bez kvapky alkoho-
lu. Každý 7. dospelý Slovák 
má problémy s alkoholom. 
Prijať výzvu na naštartova-
nie zmeny môžeme na por-
táli www.suchyfebruar.sk. 
V minulom roku si mesačnú  
triezvosť vyskúšalo až 700 tisíc 
ľudí - každý druhý konzumáciu 
obmedzil aj po februári.

Do 16. februára môžeme 
denne hlasovať za nový 

športovo-oddychový areál „K 
Park“ v mestskej časti Stred 
na Strojárenskej ulici. Hlasuje 
až 36 miest a mestských častí. 
K Park získa prvých 7 s najvyš-
ším počtom hlasov. Hlasujeme 
na www.kauflandpark.sk

 � STRUČNE
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Na kúpalisku vyrastá areál pre plážové športy
Po dohode s mestom začalo s výstavbou areálu občian-
ske združenie Unipláž. Je to v súlade so zámerom radnice 
vytvoriť tu multifunkčné športovisko a zatraktívniť tak 
zelenú plochu v areáli kúpaliska. 

Mestskí poslanci ešte v apríli 
2021 súhlasili s tým, aby poze-
mok o výmere 2 039 m² (bližšie 
k Bašte) dostalo toto trenčian-
ske občianske združenie do náj-
mu za 1 €. Nájomná zmluva 
bude časovo obmedzená na 20 
rokov. Potom môže mesto špor-
tový areál odkúpiť za 1 €.
 Občianske združenie 
Unipláž podporuje volejbal 
a volejbalové talenty v Trenčíne 
a má stabilnú členskú základ-
ňu. Jeho zámerom je vytvoriť 
v meste najneskôr do roku 2027 
športový klub s mládežníckymi 
oddielmi, ktorý bude zameraný 
na budovanie komunity ama-
térskych športovcov vo všetkých 

plážových športoch.
 Výstavba športového areálu 
s celoročnou prevádzkou bude 
mať dve fázy. Tá prvá za mini-
málne 140 tisíc eur by mala byť 
hotová do mája 2022. Letná pre-
vádzka areálu potrvá do konca 
septembra. Pôjde o multifunkč-
nú športovú plochu, na ktorej 
bude možné umiestniť 3 ihriská 
pre plážový volejbal alebo 3 ih-
riská pre plážový tenis alebo 1 
ihrisko pre plážový futbal či 2 ih-
riská pre plážovú hádzanú. 
 Počas prevádzky kúpaliska 
bude jedno z troch volejbalo-
vých ihrísk bezplatne vyčlene-
né iba pre návštevníkov kúpa-
liska. Volejbalové ihriská budú 

využívané aj na prípravu hráčov 
pre vrcholový volejbal, pre kva-
lifikačné a finálové turnaje se-
niorských kategórií a mládež-
níckych podujatí.
 Dobudovať zimnú prevádz-
ku areálu, teda nafukovaciu 
halu s príslušenstvom, má zdru-
ženie Unipláž v pláne najneskôr 

do konca roka 2025. V prevádz-
ke by potom mala byť od ok-
tóbra do konca apríla. Súčasťou 
športového areálu bude samo-
statné zázemie (toalety, šatne 
so sprchami) s recepciou. Rea-
lizácia plážových športovísk ne-
ovplyvní kapacitu návštevníkov 
kúpaliska. (E. S.) FOTO: Z. G.

Výsledky sčítania obyvateľov
Podľa výsledkov sčítania obyvateľov Slovenskej repub-
liky, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, žilo v Trenčíne 
k 1. januáru minulého roka 54740 obyvateľov. Z toho bolo 
26233 mužov (47,92 %) a 28507 žien (52,08 %).

Najpočetnejšiu skupinu Tren-
čanov, až 64,88 %, tvorili ľudia 
v produktívnom veku 15 – 64 
rokov. Starších občanov s trva-
lým pobytom v našom meste evi-
doval Štatistický úrad SR k 1. 
1. 2021 v počte 11 733 (21,43 
%) a k tomu istému dátumu 
žilo v Trenčíne 7 491 detí do 14 
rokov.
 Podľa jednotiek veku mali 
v skupine do 14 rokov najväč-
šie zastúpenie 2-roční chlapci 
a 10-ročné dievčatá. Vo veko-
vej skupine od 15 do 64 rokov 
bolo najviac mužov vo veku 42 
rokov a žien vo veku 41 rokov. 

Vo vekovej skupine nad 65 rokov 
žilo v Trenčíne najviac 65-roč-
ných mužov a 67-ročných žien.
 K 1. 1. 2021 sa v našom mes-
te k slovenskej štátnej prísluš-
nosti hlásilo 98,98 % občanov, 
žilo tu 529 cudzincov a u 32 ľudí 
sa pri sčítaní nezistila štátna prí-
slušnosť. Čo sa týka národnos-
ti prevažovala slovenská (92,39 
%), nasledovala česká (1,31 %), 
maďarská (0,18 %), ukrajinská 
(0,10 %) a ďalšie s minimálnym 
zastúpením obyvateľov. 
 Z hľadiska rodinného stavu 
prevažovali ženatí muži a vy-
daté ženy (41,40 %), slobodní 

tvorili 40,72 % z celkového poč-
tu obyvateľov, rozvedení 10,69 
% a vdovci či vdovy 6,82 %.
 Ak vynecháme deti do 14 ro-
kov, ktoré ešte nemali ukončené 
základné vzdelanie, potom malo 
najviac Trenčanov vysokoškol-
ské vzdelanie (26,89 %) a stre-
doškolské vzdelanie s maturitou 
(26,85 %). 
 V Trenčíne sa k 1. 1. 2021 hlá-
silo 49,34 % obyvateľov k rím-
skokatolíckemu vierovyznaniu, 

4,88 % k evanjelickému a 0,75 
% ku gréckokatolíckemu viero-
vyznaniu. Bez náboženského vy-
znania bolo 35,54 % obyvateľov 
mesta.
 Elektronické online samo-
sčítanie obyvateľov sa uskutoč-
nilo od 15. 2. do 31. 3. 2021. 
Asistované sčítanie sa kona-
lo od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021. 
Obyvatelia uvádzali údaje k 1. 
januáru 2021.  (E. S.)

Trenčianska pôrodnica v roku 2021
(Pokračovanie zo str. 1)
 Najrušnejším mesiacom 
na pôrodnici v minulom roku 
bol júl. V dátume narodenia si 
ho bude písať až 235 detí.
 Podľa slov prednostu Gyne-
kologicko-pôrodníckej kliniky 
FN Trenčín Petra Kaščáka však 
bol celý uplynulý rok veľmi ná-
ročným obdobím. „Naša klini-
ka prebrala starostlivosť o kovid 
pozitívne rodičky a tehotné, na-
ďalej sme zabezpečovali operač-
nú starostlivosť o gynekologické 

pacientky, pokiaľ to situácia 
a opatrenia dovolili. Veľmi sme 
sa snažili, aby kvôli kovidu nebo-
la zanedbaná starostlivosť o gy-
nekologicky choré ženy a súčasne 
aby sa nezanedbávala preven-
cia.“ Okrem práce na klinike sa 
lekári a sestry podieľali na tes-
tovaní, fungovaní vakcinačného 
centra aj na zabezpečení služieb 
na kovidových pracoviskách. 
 Začiatkom minulého roka 
sa vďaka sponzorom podarilo 
zrekonštruovať obe oddelenia 

kliniky. Pribudli nové podlahy, 
nové postele a nočné stolíky, 
nová pracovňa pre sestry a vy-
šetrovňa. V časti pre rizikovú 
graviditu namiesto pôvodných 
veľkých starých izieb vznikli šty-
ri nové, moderné dvojlôžkové 
izby. Pacientky, ktoré prichádza-
jú k odberu plodovej vody majú 
zriadenú oddychovú zónu, vďa-
ka čomu už nie je potrebná hos-
pitalizácia tehotnej. 
 MUDr. Petrovi Kaščá-
kovi, PhD., bolo Českou 

gynekologicko-pôrodníckou 
spoločnosťou ČLS JEP udelené 
čestné členstvo za jeho podiel 
na rozvoji odboru i česko-slo-
venskej spolupráce, čo je vo sve-
te gynekológie veľmi významné 
ocenenie. 
 Vrchná sestra Mgr. Adria-
na Pelechová dostala ocenenie 
sestier a pôrodných asistentiek 
Biele srdce. Klinika posilnila ko-
munikáciu s verejnosťou zria-
dením samostatnej FB stránky.
 (RED) 
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Na detskom ihrisku vo vnútrobloku pri „Slameňáku“ na síd-
lisku Juh mesto inštalovalo dva nové herné prvky – lezeckú 
stenu a sieťovú hojdačku.  

Práce na prístavbe a nadstavbe Kultúrneho domu Zlatovce 
finišujú. V interiéri je ešte potrebné dokončiť osvetlenie a v 
pivničných priestoroch podlahu. 

Tri tobogány (dva červené a jeden modrý) na letnom kúpa-
lisku sú vybavené semaformi. Ich používanie tak bude už 
v najbližšej sezóne bezpečnejšie. 

Mestské investičné akcieĎalší vnútroblok čakajú zmeny

Komplexná revitalizácia sídliskovej zelene sa dotkne 
polouzavretého vnútrobloku medzi ulicami Márie 
Turkovej a Hodžova. V týchto dňoch čakáme na výsled-
ky kontroly verejného obstarávania. Práce by sa mali 
začať na jar. 

Vnútroblok je ohraničený byto-
vými domami, kde žije vyše 500 
ľudí, no spádovo tento priestor 
slúži takmer tisícke obyvateľov. 
Vedľa je i materská škola Sli-
máčik. Značnú časť plochy za-
berajú dve asfaltové športové 
ihriská. Ich stav však neumož-
ňuje plnohodnotné a bezpečné 
využívanie. V území chýbajú 
lavičky, osvetlenie a zanedbaná 
parková úprava nevytvára prí-
jemné prostredie.
 Mesto chce toto miesto sprí-
jemniť s dôrazom na aktivi-
ty detí a plánuje tu zrealizovať 
konkrétne ekologické opatrenia 
s ohľadom na klimatické zmeny. 
Ešte v roku 2020 získal Tren-
čín na to nenávratný finančný 
príspevok.
 Na ploche s rozlohou 2 036 
m² pribudnú lavičky, smetné 
nádoby, detské hracie zariade-
nia, drobná architektúra, bez-
bariérové prístupy, obnovia 
sa chodníky, spevnené plochy 
i osvetlenie. A hoci sa tu v ostat-
nom období odstránili niekto-
ré dreviny, podiel zelene bude 

vyšší. Vysadíme tu 12 stromov, 
229 krov, 1 729 trvaliek a okras-
ných tráv a 262 cibuľovín. Tráv-
natá plocha bude mať 1 111 m².
 V tomto priestore sa počí-
ta s integráciou prvkov zelenej 
a sivej infraštruktúry pre tr-
valo udržateľné hospodárenie 
so zrážkovými vodami. Daž-
ďové odpadové vody budú od-
vádzané zo spevnených plôch 
do priľahlého terénu cez dre-
nážne rúry do vsakovacej jamy 
– osadenej v zelených plochách.
 Táto mestská investičná ak-
cia bude mať hodnotu takmer 
158 tisíc eur, 5 percent z tej-
to sumy bude financovaných 
z mestského rozpočtu, zvyšok 
z eurofondov. (E. S.) FOTO: Z. G.

Mať aktivovanú elektronickú schránku je výhodné
Mesto Trenčín ako správca dane v minulom roku evido-
valo len približne 2600 občanov, ktorí mali aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie. Ušetrili množ-
stvo času, keď pre rôzne úradné zásielky nemuseli chodiť 
na poštu.

Elektronickú schránku majú vy-
tvorenú automaticky na portáli 
www.slovensko.sk občania SR 
starší ako 18 rokov. Stačí sa pri-
hlásiť a aktivovať si ju na doru-
čovanie. Na vstup do e-schránky 
potrebujeme občiansky preukaz 
s čipom.

 „Ak máte aktivovanú elektro-
nickú schránku na doručovanie, 
správca dane vám rozhodnutia 
o výrube miestnych daní a poplat-
ku, výzvy na zaplatenie nedoplat-
kov, daňové svedectvá a podobne 
doručuje elektronicky,“ vysvet-
ľuje Ján Margetín, špecialista 

pre dane a poplatky MsÚ Trenčín.
 Ľuďom, ktorí nemajú ak-
tivovanú elektronickú schrán-
ku na doručovanie, prichádzajú 
úradné rozhodnutia na poštu ako 
zásielka do vlastných rúk. 
 Aktivovaná elektronická 
schránka zároveň umožňuje ob-
čanom s úradmi komunikovať 
cez portál Slovensko.sk. Majú 
tam k dispozícii napríklad tlači-
vá na daň z nehnuteľností, daň 
za psa, za ubytovanie či za uží-
vanie verejného priestranstva 

alebo poplatku za odpady. Vďaka 
schránke ich môžu elektronicky 
podať a nemusia chodiť na úrad. 
 Návod, ako pri prihlasova-
ní sa do e-schránky postupovať, 
nájdete na www.slovensko.sk 
Ak sa vám nepodarí do elektro-
nickej schránky prihlásiť, mô-
žete kontaktovať Ústredné kon-
taktné centrum na 02/35 803 
083 v pracovných dňoch, ponde-
lok až piatok, od 8.00 do 18.00 
h, v stredu do 21.00 h.
 (RED)
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Mesto vyhlásilo dotačné kolá
Mesto Trenčín na začiatku kalendárneho roka vyhlasuje 
dotačné kolá vo viacerých oblastiach. Aj tento rok sa 
žiadosti o podporu podávajú iba elektronicky na webo-
vej stránke www.trencin.egrant.sk. 

 Čas na predloženie projek-
tov je zväčša 30 až 45 dní. Pod-
mienkou pridelenia podpory je, 
aby mal žiadateľ vysporiadané 
záväzky voči mestu. Príslušné 
komisie mestského zastupiteľ-
stva po posúdení 
dávajú odporúča-
nia primátorovi 
mesta o schválení 
dotácie a jej výške. 
 Každá ob-
lasť dotácií má 
na mestskom 
úrade svojho 

odborného garanta, na kto-
rého sa môžete obrátiť s otáz-
kami. Kontakty na nich 
nájdete pri jednotlivých pod-
stránkach dotačných oblastí 
na www.trencin.sk v časti Sa-

mospráva – Transpa-
rentný Trenčín 
– Dotácie.
 Informácie o výzvach 
na podávanie žiadostí 
o dotácie v oblastiach ži-
votné prostredie a sociál-
ne veci nájdete v nasledu-
júcom vydaní novín.

UPOZORNENIE 
pre prevádzkovateľov
Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia majú povinnosť najneskôr do 15. februára 2022 ozná-
miť mestu údaje potrebné na zistenie množstva a škod-
livosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia 
za uplynulý rok.

Malými zdrojmi znečisťova-
nia ovzdušia sú podľa zákona 
o ovzduší technologické celky 
obsahujúce stacionárne zaria-
denie na spaľovanie palív so sú-
hrnným tepelným príkonom 
do 0,3 MW, ostatné technolo-
gické celky nepatriace do ka-
tegórie veľkých a stredných 
zdrojov znečisťovania (pražiar-
ne kávy, údenie mäsa, mecha-
nické spracovanie dreva,...), 
plochy na ktorých sa vykoná-
vajú práce, ktoré môžu spôso-
bovať znečisťovanie ovzdušia, 
skládky palív a surovín, pro-
duktov a odpadov, ak nie sú sú-
časťou veľkého alebo stredného 
zdroja znečistenia, iné stavby, 
zariadenia a činnosti výrazne 
znečisťujúce ovzdušie.

 Tlačivo „Oznámenie úda-
jov potrebných pre určenie výš-
ky poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia“ je prílohou Všeobec-
ne záväzného nariadenia mes-
ta Trenčín č. 17/2017 o poplat-
ku za znečisťovanie ovzdušia 
malými zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia. VZN tiež stanovu-
je, na ktoré osoby sa povinnosť 
podať oznámenie nevzťahuje 
a kto je od platenia poplatkov 
oslobodený. 
 Poplatok za znečisťovanie 
ovzdušia platia právnické oso-
by a fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie podľa zákona č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia. 

 ÚSAŽP

Naše školy 
v prvej desiatke
Štyri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Trenčín sa v rámci kraja umiestnili v prvej desiatke 
rebríčka slovenských škôl, ktorý zverejnil Inštitút 
pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

V rámci Slovenska obsadi-
li z 1 874 štátnych základných 
škôl vynikajúce pozície ško-
ly na uliciach Veľkomoravská 
(22. miesto) a Dlhé Hony (23. 
miesto). Obe majú hodnotenie 
8,3 čo znamená, že ide o ško-
ly s vynikajúcimi výsledkami 
žiakov.
 Hodnotenie škôl je vypočí-
tané na základe výsledkov celo-
národných testov v 5. a 9. roční-
ku (Testovanie 5, Testovanie 9) 
a mimoriadnych výsledkov žia-
kov vo vybraných súťažiach. 
 Najlepšie teda obstáli žia-
ci ZŠ, Dlhé Hony a ZŠ, Veľ-
komoravská. Pri Testovaní 5 
mali rovnako vysoké hodnote-
nie. Pri Testovaní 9 boli na tom 
lepšie žiaci ZŠ, Dlhé Hony 
a naopak zase žiaci ZŠ, Veľko-
moravská dosiahli viac mimo-
riadnych výsledkov vo vybra-
ných súťažiach.
 Blahoželáme však aj žia-
kom ostatných škôl a nielen 

žiakom, ale aj ich učiteľom. 
Vďaka ich vzájomnej spoluprá-
ci je dnes známy rebríček zák-
ladných škôl v rámci Trenčian-
skeho kraja. Zo 179 štátnych 
základných škôl patrí 2. priečka 
rebríčka ZŠ, Veľkomoravská, 
3. miesto ZŠ, Dlhé Hony, 7. 
miesto ZŠ, Hodžova, 9. miesto 
ZŠ, Bezručova 11. miesto ZŠ, 
L. Novomeského a 12. miesto 
ZŠ, Kubranská. 
 Teší nás aj 1. miesto Gym-
názia Ľ. Štúra a 5. miesto Pia-
ristického gymnázia J. Bra-
neckého v krajskom rebríčku 
gymnázií. Gymnázium Ľ. Štú-
ra je dokonca v celoslovenskom 
hodnotení na 11. mieste.
 Z trenčianskych stredných 
odborných škôl sa v rámci kraja 
v prvej desiatke umiestnili Pe-
dagogická a sociálna akadémia 
(4. miesto), Stredná zdravot-
nícka škola C. Šimurkovej (5. 
miesto) a Obchodná akadémia 
(6. miesto). (E. S.)

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA 

• Mesto Trenčín má voľné pracovné miesto 
právnika na Útvare právnom Mestského 
úradu a voľné pracovné miesto grafika na Útvare kultúrno-
informačných služieb. Ak máte záujem, prihláste sa čím skôr 
elektronickou poštou na vyberove.konanie@trencin.sk 

• Mestská polícia v Trenčíne má záujem prijať štyroch nových 
kolegov. Príďte na výberové konanie v utorok 15. februára 
2022 o 8.00 h do budovy Mestskej polície na Hviezdovej ulici. 
Uchádzači absolvujú aj testy fyzickej zdatnosti, preto si so sebou 
prineste športové oblečenie. Príslušníkom obecnej polície sa 
môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je 
telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej 
polície.

• Centrum voľného času v Trenčíne prijme do pracovného 
pomeru vychovávateľa/ku na zastupovanie 
počas materskej dovolenky. Ak máte 
záujem, prihláste sa elektronickou poštou 
na kasickova@cvctn.sk

Podrobné informácie nájdete 
na www.trencin.sk vo Voľných pracovných 
miestach.

všetko o dotáciách

Práca 
s mládežou

7. marec 2022

 � UZÁVIERKY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ

Školstvo, výchova 
a vzdelávanie
7. marec 2022

Šport a telesná 
kultúra

15. február 2022

Kultúra a záujmová 
činnosť

25. február 2022
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Prečo rozmiestňujeme pri domoch bionádoby?
Od konca decembra 2021 začali pri niektorých rodinných 
domoch v našom meste pribúdať hnedé nádoby na bio-
odpad. Týka sa to približne 650 rodinných domov. 

Dôvodom je novela zákona o od-
padoch, ktorá zakazuje ukladať 
bioodpady do komunálnej ná-
doby a skládkovať ich. Mestu 
preto vznikla povinnosť zaviesť 
na celom svojom území triede-
ný zber nielen pre tzv. zelené, ale 
aj pre kuchynské bioodpady. Po-
kiaľ si mesto nesplní túto povin-
nosť za každú domácnosť, hrozí 
mu pokuta do výšky 80 tisíc eur. 
 Obyvatelia rodinných do-
mov, ktorí v minulosti kompos-
tovali odpad zo záhrad a zele-
ne (tzv. zelený odpad) a chceli 
v tom aj naďalej od 1. januára 
2021 pokračovať, vrátane kom-
postovania bioodpadu z kuchy-
ne, mali povinnosť mestu do-
ložiť nové čestné prehlásenie. 
Ním sa mali zaviazať, že budú 
kompostovať všetky „zelené“ aj 
kuchynské bioodpady, ktoré im 
v domácnosti vzniknú. 
 Mohli si však túto zmenu 
vo VZN o miestnych daniach 

nevšimnúť, a preto nezareago-
vali na zmenu tlačiva. Mesto im 
z vlastnej iniciatívy zaslalo v roku 
2021 do vlastných rúk spolu 
s rozhodnutím o poplatku aj in-
formáciu o tejto zmene. Zároveň 
ich upozornilo, že ak chcú po-
kračovať v tomto systéme, majú 
o tom dať mestu vedieť, teda 
do 30. 6. 2021 zaslať nové čest-
né prehlásenie. Ak tak neurobia, 
bude im automaticky pridelená 
bionádoba. 
 Podľa zákona o odpadoch 
musí mať mesto triedenie všetké-
ho bioodpadu vyriešené pre kaž-
dú domácnosť. Každý pôvodca 
odpadu na území mesta je po-
vinný sa zapojiť do schválené-
ho systému nakladania s od-
padmi. Trenčín je jedno z mála 
miest, ktoré dáva domácnostiam 
pri triedení bioodpadu na výber – 
buď formou zberu do pridelených 
bionádob alebo kompostovaním, 
hoci má právo určiť jednotný 

systém zberu bioodpadu. 
 Ak teda rodinný dom ne-
predložil mestu nové čestné 
prehlásenie, v tomto období do-
stáva nádobu na odkladanie bi-
odopadu, ktorý u neho vznikne. 
Povinnosť zapojiť sa do systému 
triedenia bioodpadu máme totiž 
všetci. V prípade, že obyvatelia 
pridelenú bionádobu odmietnu 
a budú požadovať jej odobratie 
(napriek tomu, že nepredloži-
li nové čestné prehlásenie), do-
púšťajú sa uvedeným konaním 
priestupku podľa § 115 zákona 

o odpadoch, za čo im môže byť 
uložená pokuta do 1500 €.  
 Vybraný spôsob triedenia 
bio-odpadu je aj pre tieto do-
mácnosti záväzný na 1 rok, t. j. 
do 31. 12. 2022.  Ak sa domác-
nosť rozhodne v nasledujúcom 
roku 2023 vrátiť späť ku kom-
postovaniu, musí najneskôr 
do 31. 12. 2022 zaslať podpísa-
né čestné prehlásenie. Následne 
mesto bionádobu na rok 2023 
odoberie. Ďakujeme za pocho-
penie. (ÚSAŽP)
  FOTO: Z. G.

Aj vy už zbierate kuchynský olej?

Viac ako 800 litrov použitého oleja priniesli obyvatelia 
nášho mesta na zberné miesta počas prvého mobilného 
zberu oleja v tomto roku. Za svoj starý olej si tak domov 
odniesli 398 litrov nového octu a 69 litrov nového oleja.

Ako mesto informovala spoloč-
nosť MEROCO, ktorá ekologic-
ky premieňa použitý kuchynský 
olej na biopalivo, zber sa usku-
točnil bez problémov. Celkovo 
sa za dva dni vyzbieralo 812 lit-
rov (743 kg). 
 Zber funguje tak, že za kaž-
dý liter použitého oleja a tukov 
môžete dostať ako odmenu liter 
octu. Ak prinesiete 6 litrov po-
užitého oleja a tukov, vymenia 
vám ich za 1 liter nového oleja.
 V Trenčíne v piatok 21. 
januára odovzdali ľuďom 

za prinesený starý olej 129 l 
octu a 22 l nového oleja, za so-
botu 22. januára to bolo 269 l 
octu a 47 l oleja.
 Viac o tom, prečo a ako zbie-
rať oleje a tuky si môžete prečítať 
aj na www.prilejolej.sk. Najbliž-
ší mobilný zber oleja je v našom 
meste naplánovaný na jar 20. – 
21. 5. a ďalší na jeseň 21. – 22. 
10. 2022. Ďakujeme, že použi-
tý olej nevylievate do odpadu. 
Chránite tým životné prostredie 
a zdroje pitnej vody.
 (E. M.) FOTO: Z. G.

Upozorňujeme na zmeny 
vo vývoze odpadu z centra mesta

Od 1. januára 2022 sa robí vývoz uličných nádob v cen-
tre mesta len štyrikrát týždenne, nie každý deň, ako to 
bolo doteraz. Zmena sa dotýka prevádzok aj obyvate-
ľov tejto časti mesta. 

Vzhľadom na pandemickú situ-
áciu a zníženú mobilitu ľudí  nie 
je potrebné robiť vývozy odpadu 
z centra mesta každý deň, pre-
to je frekvencia vývozu znížená 
zo 7 x týždenne na 4 x týžden-
ne. Vývoz sa robí v pondelok, 
v stredu, piatok a v sobotu.
 Prevádzky, ktoré boli zvyk-
nuté vykladať vrecia s odpadom 
každý deň, by mali po novom vy-
kladať vrecia s odpadom k naj-
bližšej uličnej nádobe len v tieto 
dni (pondelok, streda, piatok, 
sobota) a to v čase od 8.00 
do 9.00 hod. Potom zabezpečí 

ich odvoz zberová spoločnosť.
 Pre občanov žijúcich v cen-
tre mesta sa zmenil vývozný 
deň ich nádoby. Kedysi nádobu 
na komunálny odpad vyklada-
li na vývoz vo štvrtok, aktuálne 
ju majú vykladať v stredu. Táto 
zmena platí od 49. týždňa mi-
nulého roku až do odvolania.
 Domácnostiam, ktorých sa 
táto zmena týka, doručila kon-
com minulého roku zberová 
spoločnosť oznam o zmene vý-
vozných dní. Kontakt v prípade 
otázok 0902 947 841. (ÚSAŽP) 
 FOTO: Z. G.
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Trenčianski autori ocenení
Medzi ocenenými 29. ročníka celoslovenskej Literárnej 
súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom 
zhovára“ bolo aj množstvo autorov z Trenčína. 

V tematickej oblasti „Mňa ke-
dys´ zvádzal svet“ (k 100. vý-
ročiu úmrtia Pavla Országha 
Hviezdoslava) boli ocenení 
Martin Lančarič a Ružena Vis-
kupičová. V kategórii poézia 
autorov do 20 rokov Tatiana 
Kotláriková, Natália Maršálko-
vá a Dominik Markovič. Ocene-
ní autori prózy rovnakej vekovej 
kategórie: Zuzana Rudinská, 
Daniela Dohálová a Karolína 
Jarošová. 
 Medzi autormi poézie 
nad 20 rokov bola ocenená 
Petra Deverová. V kategórii 
autorov prózy nad 20 r. porota 
ocenila diela Lýdie Šimkovej, 

Márie Berithovej, Jaroslava 
Janečku, Mateja Rumanov-
ského a Ľubice Ďuržovej. 
Blahoželáme! 
 Súťaže sa zúčastnilo 79 au-
torov, z toho 63 žien a 16 mu-
žov, ktorí poslali dohromady 
227 príspevkov. Práce laureátov 
našli miesto v zborníku s ná-
zvom „Miesto, kde stačí ticho 
sedieť s privretými očami“. Dielo 
je dostupné v Digitálnom fon-
de Verejnej knižnice M. Rešet-
ku v Trenčíne na www.vkmr.sk. 
 (RED)

Vyšla prvá Literárna studňa
Magazín Literárna studňa chce predstavovať pôvodnú 
autorskú literárnu tvorbu najmä študentov, ktorým 
ponúka priestor na prezentáciu ich vlastnej tvorivosti. 
Vznik časopisu iniciovala odbočka Spolku slovenských 
spisovateľov Trenčianskeho kraja a podporilo ho aj 
mesto Trenčín.

Časopis vychádza štvrťročne 
a neorientuje sa iba na litera-
túru. Vyhľadáva talenty a za-
ujímavé osobnosti i kolektívy 
zo všetkých oblastí kultúrneho 
života v rámci Trenčianskeho 
kraja. Prináša úvahy, rozhovo-
ry, reportáže, medailóny, profily 

o tých, ktorí tvoria. Ak patríte 
medzi tvorivé talenty, tu je kon-
takt na vydavateľa: OZ Kaštýľ-
sky, gardonsg@gmail.com, 
0940 347 511,šéfredaktor Šte-
fan Gardoň Kaštýľsky, člen vý-
boru Spolku slovenských spiso-
vateľov Trenčín.  (RED)

Nádej zomiera posledná

S týmto podtitulom uviedlo 21.januára 2022 Mestské 
divadlo Trenčín (MDTn) premiéru autorskej hry Zuzany 
Mišákovej „Nádej Dubček“. Reprízu plánujú 19. marca 
2022.

Premiéra 42. hry MDTn sa 
konala v Posádkovom klube 
pre aktuálne protipandemické 
opatrenia s obmedzenou kapa-
citou. „Sté výročie narodenia 
Alexandra Dubčeka v minulom 
roku a 30.výročie jeho tragickej 
smrti tento rok sú rozhodujúcim 
dôvodom na uvedenie inscená-
cie,“ povedala autorka a pro-
ducentka hry Z. Mišáková. „Už 
sme nechceli čakať. Naviac sú tu 
diváci a tvorcovia, ktorí splni-
li všetky podmienky, takže nevi-
dím dôvod naďalej ich odrádzať 
od kultúry. Uplynulé roky napá-
chali vo vedomí ľudí škody, ktoré 
sa budú dlho odstraňovať. Pre-
hlbovať ich netreba. Dnes boli 
diváci veľmi spokojní a ja verím, 
že vzhľadom na prísne dodržané 
opatrenia bude všetko v poriad-
ku.“ Hra historicky i výpravou 
nadväzuje na hru MDTn Sve-
tový Slovák Štefánik. V pred-
stavení účinkuje 10 hercov a 10 

komparzistov, spoločne po-
trebujú viac ako sto kostýmov. 
Počas hry sledujeme vzťah A. 
Dubčeka (Andrej Šoltés) s Ide-
ou socializmu (Z. Mišáková). 
Svoju úlohu zohrá G. Husák 
v podaní Michala Rosíka, L. 
Brežnev (Štefan Richtárech), 
M. Kubišová (Diana Minarovi-
čová) a mnohé iné historické aj 
dosiaľ anonymné postavy. O ré-
žiu inscenácie s množstvom 
hromadných scén sa postarala 
Michaela Gallová. Podstatnou 
zložkou inscenácie je hudba 
a množstvo archívnych audio 
nahrávok, za ich kompozíciou 
je D. Minarovičová. Premiéru 
inscenácie si do Trenčína priš-
la pozrieť aj ministerka kultú-
ry Natália Milanová. Vznik ru-
kopisu hry aj inscenácie Nádej 
Dubček podporili Fond na pod-
poru umenia, mesto Trenčín 
a Trenčiansky samosprávny 
kraj.   (RED) FOTO: P. KOTRHA

Úspech tanečnej skupiny

Mladým dievčatám z trenčianskej skupiny orientálneho 
tanca Džamál junior sa podarilo získať striebro aj bronz 
v postupovej celoslovenskej tanečnej súťaži Deň tanca 
2021. 

Súťaž organizuje ju Pohron-
ské osvetové stredisko v Žia-
ri nad Hronom, tento raz sa 
pre zhoršenú pandemickú si-
tuáciu konala online formou. 
Skupina pôsobí v našom mes-
te už viac ako 12 rokov. Deti, 
ktoré získali viacero krásnych 
tanečných ocenení aj na mno-
hých iných súťažiach, trénujú 
pod vedením O. Z. Džamál v KS 
na sídlisku Juh a v Centre voľné-
ho času Trenčín. 
 Po prvý krát počas svojho 
pôsobenia si zasúťažili aj do-
spelé ženy - tanečnice z kurzov 
havajského tanca, ktoré tancujú 

v priestoroch tanečného štúdia 
Anide. Cez krajské kolo sa pre-
bojovali do celoslovenskej sú-
ťaže a priniesli pre naše mesto 
striebro. Exotické tance, ktoré 
majú v našom meste už dlho-
ročnú tradíciu, teda zazname-
nali v uplynulom roku aj na-
priek neľahkej situácii krásny 
úspech. „Ďakujeme CVČ Tren-
čín za poskytnutie priestorov 
a tiež Andreasovi Buchingerovi 
za ochotu a trpezlivosť pri natá-
čaní súťažných videí,“ poveda-
la trénerka Miriam Volníková. 
Blahoželáme!  
 (RED)FOTO: ARCHÍV TS

Poďakovanie
Kultúrne centrum Kubrá ďa-
kuje mestu Trenčín za pod-
poru projektov v roku 2021 
- Kultúrne leto v Kubrej, tvo-
rivé dielničky a vianočná vý-
stava. L. BREZANOVÁ, KC KUBRÁ
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Načo je nám Kreatívny inštitút Trenčín?
V minulom vydaní Infa ste sa dočítali, že prvým krokom 
k realizácii Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 
(EHMK 2026) bude založenie Kreatívneho inštitútu Tren-
čín. Načo je nám ďalšia inštitúcia a prečo projekt EHMK 
nemôže realizovať mesto Trenčín bez nej?

Vytvorenie nezávislej inštitúcie, 
ktorá bude koordinovať tren-
čiansky program Európskeho 
hlavného mesta kultúry 2026, 
bola zásadná podmienka od po-
roty hodnotiacej kandidujúce 
mestá. Skúsenosti z Európskych 
hlavných miest kultúry ukázali, 
že koordinačný tím nemôže byť 
ovplyvňovaný výsledkami volieb.
 Závislosť od meniacej sa po-
litickej situácie ohrozuje, aby sa 
program EHMK udial tak, ako 
bol prezentovaný a spísaný 
vo víťaznom Bid booku (pri-
hláške, pláne). Preto porota aj 
teraz očakávala, že do finále už 
mestá prídu s podporou mest-
ského zastupiteľstva a kraja 
na založenie a fungovanie ne-
závislej inštitúcie. 
 Na Slovensku to ani nie je 
novinka – program Európskeho 
hlavného mesta kultúry Košice 
2013 koordinovala na to založe-
ná nezisková organizácia CIKE 
(Creative Industry Košice).

 � SCHVÁLENÝ 
ZASTUPITEĽSTVAMI

To isté sa deje v Trenčíne. Kre-
atívny inštitút Trenčín dostal 
na jeseň 2021 podporu mestské-
ho zastupiteľstva a poslancov 

župy. Jeho vznik bol podmiene-
ný získaním titulu. Neziskovú 
organizáciu založili mesto Tren-
čín a Trenčiansky samosprávny 
kraj v januári 2022.
 I n š t i t ú t 
bude pod do-
hľadom správ-
nej a dozornej 
r a d y . 

Bude mať na starosti, aby všet-
ko prebehlo podľa plánu - Bid 
booku. Väčšinu projektov v plá-
ne bude táto nezisková orga-
nizácia iba koordinovať, rea-
lizovať ich budú organizácie 
z Trenčína, Trenčianskeho re-
giónu, zo Slovenska alebo aj 
zo zahraničia.
 Inštitút má za úlohu vytvoriť 
dobré podmienky, aby sa pro-
jekty mohli zorganizovať a tiež 
byť zárukou, že všetko prebieha 
v súlade s cieľmi a hodnotami 

plánu Trenčín 2026 a Európskej 
únie.

 � ČO SA DEJE TERAZ?

Podľa praxe Európskych hlav-
ných miest kultúry, Inštitút 
bude mať dvoch riaditeľov/dve 
riaditeľky. Jeden človek bude 
vo výkonnej pozícii, druhý bude 
viesť umelecký program. Na tie-
to pozície bude v prvom polroku 
2022 vypísané medzinárodné 
výberové konanie. 

 Zatiaľ Inštitút riadi Lu-
cia Dubačová, ktorá 

viedla tím Trenčín 2026 počas 
kandidatúry. Jeho členovia po-
kračujú v práci pod hlavičkou 
Kreatívneho inštitútu Tren-
čín do príchodu nových riadi-
teľov/riaditeliek. Tí budú mať 
možnosť vyskladať tím podľa 
svojich požiadaviek. S pribú-
dajúcimi aktivitami sa na nové 
pracovné miesta vyhlásia vý-
berové konania, expertov sa 
Inštitút bude snažiť získať aj 

priamym oslovením (headhun-
ting). Bude sa to diať postupne 
– napríklad tento rok by Inšti-
tút mal mať 24 zamestnancov, 
v najintenzívnejšom roku 2026 
až 50.
 Organizačná štruktúra In-
štitútu, počet zamestnancov 
v jednotlivých rokoch, mená 
prvých členov správnej rady 
sú dané a zverejnené na webe 
www.trencin2026.eu v sekcii 
Bid booku, v slovenskej verzii 
na stranách 85 až 88.
 „V Bid booku máme plán 
a obsah toho, čo ideme robiť. Ten-
to prvý polrok až rok máme na to, 
aby sme plánu dali funkčnú for-
mu. Napríklad momentálne pre-
bieha administratívne a systé-
mové nastavenie. Nastavujeme 
zmluvné podmienky, ako sú na-
príklad pracovné zmluvy pre za-
mestnancov ale aj podmienky 
pre externé spolupráce, vyhlá-
sime výberové konania, nasta-

vujeme rozpočet a prebehne jeho 
schvaľovanie správnou radou. 
Musíme mať nachystané proce-
sy verejného obstarávania, keďže 
budeme robiť s verejnými peniaz-
mi,“ vysvetľuje Lucia Dubačová.
 Kreatívny inštitút Trenčín 
má v angličtine skratku CIT 
(Creative Institute Trenčín). Už 
to nie je len slovná hračka. Eu-
rópske hlavné mesto kultú-
ry Trenčín 2026 bude s citom 
koordinovať CIT.
 MIRKA GÚČIKOVÁ,  
 PR MANAGER TRENČÍN 2026 

EHMK 2022: NOVÝ SAD, KAUNAS A ESCH
Tento rok má Európa tri Eu-
rópske hlavné mestá kultúry 
(EHMK). Srbský Nový Sad, li-
tovský Kaunas a Esch v Luxem-
bursku. Srbské mesto Nový Sad 
pôvodne získalo titul na rok 
2021, jeho realizácia sa pre Co-
vid -19 posunula na rok 2022. 
Začiatkom tohto roka všetky 
tri mestá pripravili slávnost-
né otvorenie programu EHMK 
2022. Môžeme si ich predstaviť 
ako zimný festival kultúry.

 � OTVORENIE 
NA JULIÁNSKY 
NOVÝ ROK

Z Trenčína sa do Nového Sadu 
pri dobrej situácii na maďarsko-
-srbských hraniciach dostanete 
za šesť hodín. Mesto na Dunaji 

je hlavným mestom provincie 
Vojvodina, kde sú Slováci treťou 
najpočetnejšou národnosťou, 
majú aj slovenské školy. Nový 
Sad sa pri otvorení Európske-
ho hlavného mesta kultúry 2022 
zameral na svoju rozmanitosť – 
písanie v cyrilike aj latinke, osla-
vy nového roka podľa dvoch ka-
lendárov. Slávnostné otvorenie 
naplánovali na 13. 1. – na osla-
vu príchodu nového roka 7530 
podľa juliánskeho kalendára.

 � SPOJENIE VEDY 
A UMENIA

Otvárací ceremoniál s názvom 
„Zeniteum:::2022“ kombinoval 
svetelnú show, hudobno-diva-
delné vystúpenie s prvkami ak-
robacie. Hlavnú kulisu aj javisko 

tvorila architektonicky 
významná modernistic-
ká budova Banovina pa-
lace. Do popredia dal 
charaktery dvoch vý-
znamných srbských 
vedcov. Matematičku 
a fyzičku Milevu Marić 
Einstein a matematika, 
astronóma, klimatológa 
a popularizátora vedy Milutina 
Milankovića. Prekvapenie a vr-
chol programu bol pozdrav koz-
monautov z vesmírnej stanice.
Ceremoniál spájal témy ume-
nia a vedy. Rovnako, ako to ke-
dysi robil avantgardný magazín 
Zenit, vydávaný začiatkom 20. 
storočia v Juhoslávii, do ktoré-
ho prispievali aj Picasso, Kan-
dinsky či Seifert. Myšlienky ze-
nitizmu sú aktuálne aj dnes: 

humanizmus, mier, vytvorenie 
novej a jednotnej Európy. Otvá-
rací ceremoniál dopĺňali vystú-
penia domácich aj zahraničných 
umelcov, výstavy.
V Kanuase sa slávnostné otvo-
renie konalo tiež v januári. Viac 
o ňom nájdete na stránke www.
trencin2026.eu a v budúcom čís-
le Infa. Esch otvorí svoj EHMK 
program koncom februára.
 (M. G.) FOTO: M. PUDIC
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Aby boli deti 
technicky zručné
V Materskej škole na Ulici L. Novomeského 11 rozvíjajú 
u detí hravou formou aj technické myslenie, funkčnú 
gramotnosť, ich manuálne zručnosti, tvorivosť i samo-
statnosť. To všetko je cieľom ich projektu „Technická 
škôlka“ podporeného aj mestom Trenčín.

„Počas výchovno-vzdelávacej 
činnosti v centre konštruovania 
deti pracujú v technickej diel-
ni, ktorá je súčasťou vybavenia 
každej z tried materskej školy,“ 
hovorí učiteľka Monika Repo-
vá s tým, že technická dielňa 
disponuje vlastným pracovným 
ponkom, reálnym pracovným 
náradím i materiálom na výro-
bu vlastných produktov detí. 

 Pred Viano-
cami deti v tech-
nických dielňach 
vyrábali z bazové-
ho dreva vianočný 
symbol na pozdrav 
pre osamelých se-
niorov. Zároveň 
v ich keramickej 
dielni vyrábali dar-
čeky pre rodičov 
v podobe vianoč-
ných svietnikov 
a ozdôb. „Projekt 
Technická škôlka je 
prepojený i s ďalšou 
činnosťou v našej 
MŠ, a to s projek-
tom Čo dokáže škôl-
kar keramikárik,“ 
hovorí M. Repová. 

„Pri práci s keramickou hlinou 
u detí okrem manuálnych zruč-
ností a tvorivosti, formujeme aj 
vzťah k tradičným ľudovým re-
meslám.“ Výslednou tvorbou 
týchto dvoch projektov boli ke-
ramické srdiečka a pozdravy 
pre 116 seniorov zo Zariadenia 
opatrovateľskej služby na Pia-
ristickej ulici v Trenčíne.  (RED)
  FOTO: ARCHÍV MŠ

BEŽCI, PRIPRAVTE 
SI KALENDÁR

Termíny tradičných bežec-
kých podujatí v našom mes-
te, za ktorými stojí telocvikár 
a kondičný tréner Martin Vln-
ka, sú už známe. Ako sa vy-
jadril, pevne verí, že tento rok 
bude pre organizátorov podu-
jatí lepší, ako predchádzajúce 
dva. 
 „Radi by sme organizovali 
podujatia bez výrazných obme-
dzení a  pre všetkých športovcov. 
Verím, že sa všetci stretneme 
na štarte,“ povedal. 
 Prvý veľkým podujatím 
bude v apríli Benefičný beh Pro 
Autis, na koniec mája chystajú 
atraktívny nočný beh mestom 
Night run, na začiatok júla je 
naplánovaný Trenčiansky triat-
lon, na september Trenčian-
sky polmaratón a v polovici 
októbra beh od hradu k hradu 
z Beckova do Trenčína. Bežci 
sa môžu registrovať na www.
trencianskypolmaraton.sk.

JARNÉ PRÁZDNINY 
S CVČ TRENČÍN

Jarné prázdniny školákov 
v Trenčianskom kraji sú určené 
na týždeň od 7. do 11. marca 
2022. Centrum voľného času 
(CVČ) na tento čas pripravuje 
denný tábor plný zábavy, pohy-
bu, hier a turistiky. Viac infor-
mácií nájdete na webstránke 
www.cvctn.edupage.org v čas-
ti Tábory alebo na 032/743 
3502, 0911 886 007. 

PSÍKY 
NA ADOPCIU
Chýba vám zvierací 
spoločník? Dajte šancu 
psíkom z Karanténnej sta-
nice v Trenčíne. Návštevu 
je potrebné si vopred do-
hodnúť na 0915 785 007.

Yogi má 6 rokov a jeho príbuz-
ní boli pravdepodobne Anglic-
kí špringelšpanieli. Súčasní 
majitelia sa o neho už nebudú 
môcť postarať. Má rád deti, 
dlhé prechádzky, šport, ale aj 
leňošenie na gauči. 

Veľmi hravá a vnímavá 6,5-roč-
ná Abby (Ebi) je plemena Jack 
Russell Terier. Je to bytový psík 
s hygienickými návykmi, ovlá-
da základné povely. Potrebu-
je niekoho, kto jej dokáže dať 
svoju maximálnu možnú po-
zornosť a pravidelný pohyb. 
Po vybláznení vonku má rada 
svoj pokoj v pelechu, preto rad-
šej nie k deťom.

Urastený Icarus je kríženec 
ovčiaka a má 4 mesiace. V do-
spelosti bude vyššieho vzrastu. 
Do karanténnej stanice prišiel 
slabý z podvýživy, dnes už je 
veselý. Pri dobrej výchove bude 
z neho skvelý spoločník.

Všetky zvieratká, ktoré 
čakajú na nového majite-
ľa a nový domov, nájdete 

na www.utuloktrencin.sk.

Národná linka na pomoc 
deťom v ohrození
Linka VIAC AKO NI(C)K je bezplatná a funguje nepretrži-
te 24 hodín denne.

Násilie, s ktorým sa deti 
stretávajú, môže mať veľa 
podôb. Od šikany, zosmieš-
ňovania, ponižovania, ky-
beršikany cez vyhrážanie, 
bitie, týranie, či sexuálne 
násilie. Rýchlu a adresnú 
pomoc, poradenstvo alebo 
podporu dokážu deťom po-
skytnúť vyškolení odborníci 
prostredníctvom online ko-
munikácie. Spojiť sa s nimi 
je možné cez chat na webo-
vej stránke www.viacakonick.sk 
alebo cez mobilné aplikácie, kto-
ré je možné si stiahnuť na spomí-
nanom linku. 
 Dieťa, ktoré sa cíti byť 

ohrozené, sa môže zveriť 
so svojím problémom a žia-
dať o pomoc aj prostred-
níctvom e-mailu na adrese 
pomoc@viacakonick.gov.sk.
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AKADÉMIA TRETIEHO VEKU TRENČÍN

Rada Akadémie tretieho veku naplánovala na  februárový seminár 
prednášky „Výživa“ – prednáša MUDr. Marián Kaščák, PhD., Katedra 
špeciálnych disciplín TnUAD Trenčín a „Pozemkové právo, ako upra-
tať vlastnícke vzťahy“ – prednáša RNDr. Anton Juleny, projektant po-
zemkových úprav PPU a. s. Trenčín. Okrem toho bude súčasťou semi-
nára aj Zhodnotenie činnosti za rok 2021 ATV a ZO 02 JDS Trenčín. 
 Termín konania 8. februára 2022, začiatok o 13.30 hod. v Aule 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.
 V prípade nepriaznivej pandemickej situácie môže byť konanie 
seminára pozastavené. Informácie  na tel. čísle: 032/6524642.

Nedajte šancu podvodníkom
Jeden telefonát rodine, banke, pošte, zdravotníckemu 
zariadeniu alebo na bezplatné číslo polície 158 vám môže 
zachrániť vaše celoživotné úspory.

Krajské riaditeľstvo policajné-
ho zboru v Trenčíne upozor-
ňuje verejnosť, najmä starších 
ľudí, že sa opäť začali vyskytovať 
prípady podvodného konania 
na senioroch.
 V januári riešila prípad okla-
maného 77-ročného muža, kto-
rému mal volať neznámy muž 
a predstavil sa ako lekár z ne-
mocnice. Oznámil mu, že jeho 
syn mal ráno vážnu nehodu, 
pri ktorej bolo zranené dieťa 
a je potrebné vyplatiť odškod-
né 9 500 € na ním uvedené číslo 
účtu. Starší muž v strese a v stra-
chu o svojho syna išiel do ban-
ky, vybral sumu a vložil na účet 
uvedený páchateľom, po čom  

ho opätovne mal kontaktovať 
údajný lekár s tým, že sa pomýlil 
a čiastka požadovaného odškod-
ného nie je 9 500 €, ale 19 500 
€. Ďalšie peniaze z banky sa mu 
už našťastie vybrať nepodarilo. 
Po ceste domov ho našiel jeho 
syn, ktorého banka informovala 
o ďalšom pokuse výberov.
 Klamstvo o vážnej dopravnej 
nehode syna použil aj páchateľ 
voči 73-ročnej žene. Za zrane-
ného syna mala vyplatiť 8 000 
€. Svojmu synovi sa nevedela 
dovolať, a tak na základe požia-
daviek údajného lekára odišla 
do banky, kde sa zdôverila pra-
covníčkam.  Tie sa zachovali naj-
lepšie ako mohli a žene povedali, 

že určite ide o podvodné konanie 
s tým, že sa má obrátiť na polí-
ciu. Následne sa žene podarilo 
dovolať aj svojmu synovi, ktorý 
jej oznámil, že je v poriadku a v 
nemocnici nie je.
 Polícia žiada preto obča-
nov, hlavne rodinných príbuz-
ných starších osôb, aby o tomto 

probléme s nimi hovorili a upo-
zornili ich na praktiky podvod-
níkov. Ak vás niekto neznámy, 
osobne alebo cez telefón žiada 
rýchlo o peniaze, overte si in-
formácie, ktoré vám poskytol. 
Snažte sa zachovať chladnú hla-
vu a nepodľahnúť stresu, stra-
chu a panike.  ZDROJ: KRPZ

Ďalšie štatistické zisťovania
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) informo-
val mesto Trenčín o ďalších zisťovaniach, ktoré usku-
toční v roku 2022. 

 � Zisťovanie o domácom a vý-
jazdovom cestovnom ruchu, 
ktoré realizuje ŠÚ SR na zákla-
de Nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady EÚ o európskej 
štatistike cestovného ruchu.
 Cieľom je zabezpečiť pravi-
delné informácie o účasti obyva-
teľov na cestovnom ruchu, ktoré 
sa zverejňujú v ročnej periodici-
te. Do tohto zisťovania bolo vy-
braných 700 obcí a 8 200 sloven-
ských domácností. 

 � Výberové zisťovanie pra-
covných síl, ktoré sa pravidel-
ne vykonáva vo všetkých eu-
rópskych krajinách s cieľom 
zabezpečiť informácie o stave, 
štruktúre a vývoji trhu práce.

 � Zisťovanie o príjmoch a ži-
votných podmienkach do-
mácností v rámci európskych 
štatistických zisťovaní, kto-
ré nadväzuje na zisťovania 

v rokoch 2005 – 2021. Cieľom je 
vytvoriť spoločný rámec na sys-
tematickú tvorbu štatistík krajín 
Európskej únie a získanie úda-
jov o príjmoch, úrovni a štruk-
túre chudoby a sociálnom vy-
lúčení v krajinách EU. Pre toto 
zisťovanie, ktoré potrvá od 4. 2. 
do 22. 7. 2022, bolo vybraných 
436 samospráv a v nich viac ako 
7 tisíc domácností.   
 Domácnosť bude vopred 
oslovená listom, kde bude, 
okrem iného, uvedený aj kon-
takt na opytovateľa, ako aj 
na príslušného vedúceho 
pre prípadné overenie. Pracov-
ník poverený funkciou opyto-
vateľa je povinný preukázať 
sa v domácnosti osobitným 
poverením.
 Podrobnejšie informácie sa 
môžete dozvedieť na stránke ŠÚ 
SR na adrese www.statistics.sk.

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 14. 2. 2022 o 16.00 h
VMČ Západ 23. 2. 2022 o 15.00 h
VMČ Juh 7. 2. 2022 o 17.30 h
VMČ Sever 3. 2. 2022 o 16.00 h
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti 
od aktuálnej pandemickej situácie sa však môžu konať aj onli-
ne. Preto je dobré sledovať týždeň pred rokovaním webstránku 
mesta www.trencin.sk.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ

Denné centrum Sihoť na Osvienčimskej ulici je v interiérových 
priestoroch stále pre nepriaznivú situáciu zatvorené. Vonkaj-
ší areál centra je otvorený počas pracovných dní, v pondelok až 
štvrtok od 9.00 do 17.00 h a v piatok od 9.00 do 14.00 hodiny. 
V tomto čase môžu návštevníci centra využiť na cvičenie nové ex-
teriérové fitnes zariadenia.

Je ťažké odhadnúť, ako sa bude pandemická situácia vyvíjať. V prí-
pade, že bude možné vo februári 2022 vnútorné priestory otvoriť, 
pravidelné aktivity budú pokračovať. Správu o znovuotvorení 
uverejníme na webovej stránke mesta www.trencin.sk.
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí 
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných 
dňoch počas otváracích hodín centra 0901 714 266. 

VMČ

 FOTO: Z. G.
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 � V akom stave je riešenie prí-
strešku pred Základnou ško-
lou, Na dolinách? Okolo neho 
sú už polroka kovové zábrany, 
ale riešenie žiadne.  DUŠAN Z.
Dominik Gallo, útvar investícií:
 Predpokladáme, že vo febru-
ári bude zákazka zadaná do pro-
cesu verejného obstarávania. 
Predpoklad začiatku prác – apríl 
2022. 

 � Z akého dôvodu bolo 
v projektovej dokumentácii 
na rekonštrukciu chodní-
ka a vybudovanie priechodu 
pre chodcov na Ul. K. Šmid-
keho navrhnuté a schválené 
osadenie stožiaru verejného 
osvetlenia tak, že je takmer 
v strede parkovacieho miesta? 
Zbytočne ubudlo ďalšie parko-
vacie miesto. Plánuje sa neja-
ká výstavba parkovacích miest 
v tejto lokalite? ĽUBOŠ H.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Projektová dokumentácia 
elektroinštalácie nebola súčas-
ťou projektu priechodu pre chod-
cov, ale išlo o samostatný projekt. 
Projektové dokumentácie elek-
troinštalácií kontroluje správca 
verejného osvetlenia. Žiaľ, na to, 
že je stožiar umiestnený nevhod-
ne, sa prišlo neskoro. Stavba je 
cez zimné obdobie prerušená. 
 Dokončovacie práce budú po-
kračovať pri vhodnejších klima-
tických podmienkach v jarných 
mesiacoch, kedy bude zároveň 
presunutý aj nešťastne umiest-
nený stožiar. Nové parkovacie 
miesta na Šmidkeho ulici nie je 
kam umiestniť. Pri projektovaní 
sídliska sa na to nemyslelo. 

 � Kamarát si zaobstaral psa 
a nevieme, ako ho prihlásiť 
a prípadne zaplatiť daň. 
 JANA P.
Daniela Šedivá, vedúca Klient-
skeho centra a matriky: 
 Je nutné, aby ste psa prihlá-
sili osobne v Klientskom centre 
MsÚ v Trenčíne, nakoľko po vy-
plnení a odovzdaní formulá-
rov, ktoré nájdete aj na mest-
skom webe, dostanete známku 
pre psa. Po spracovaní priznania 
k dani za psa vyhotoví mesto ako 
správca dane rozhodnutie o výš-
ke dane za psa, ktoré vám doručí 
poštou, prípadne do elektronic-
kej schránky.

 � Nedalo by sa niečo urobiť 
s červeným náterom na prie-
chodoch pre chodcov? Vždy, 
keď je mokro alebo nasnežené, 
sa na nich neskutočne šmýka.
 LUCIA
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Niektoré priechody sme na-
treli načerveno na základe požia-
daviek obyvateľov a poslancov 
v záujme zvýšenia bezpečnos-
ti. Je pravdou, že pri nízkych 
teplotách a daždivom počasí 
sa na nich šmýka, preto treba 
cez tieto priechody kráčať opatr-
ne. Zdrsniť sa to, žiaľ, nedá. 
 Nakoľko sa ale podľa aktu-
álnych predpisov už priechody 
podfarbovať nesmú, nebudeme 
červené podfarbenie obnovo-
vať a existujúcu farbu necháme 
tak-povediac dožiť - teda vyšú-
chať kolesami áut.

 � Neplánujete v blízkej bu-
dúcnosti rekonštruovať ihrisko 
na Obchodnej ulici? Je v hroz-
nom stave, zišli by sa tam pri-
dať napr. basketbalové koše.
 ADAM J.
Dagmar Kopačková, útvar 
investícií: 
 Ihrisko na Obchodnej ulici 
budeme rekonštruovať. Práce sa 
začnú až podľa počasia, predpo-
kladáme, že v marci.

 � Bolo by možné v zimnom 
období odhrnúť štrk z cyk-
lotrás, aby sa dali používať 
a cyklisti nemuseli byť vytlá-
čaní na cestu? Keď už tu tie 
cyklotrasy sú, bolo by dobré sa 
o ne aj starať. ANDREJ
Miroslav Vitáloš, Mestské hos-
podárstvo a správa lesov:
 Nakoľko teploty blízko 
nad 0° C a nižšie neumožňujú 
výkon čistiaceho stroja, cyklis-
ti musia v takých dňoch prispô-
sobiť svoju jazdu povrchu cyk-
lotrás. Ak nám to počasie počas 
zimy dovoľuje, prioritne čistí-
me od zimného posypu práve 
cyklotrasy.

 � Kedy presne bude pre-
biehať zápis prvákov na ZŠ, 
Bezručova a za akých podmie-
nok? MARTINA U.
Ľubica Horňáčková, vedúca 
útvaru školstva: 
 Termíny zápisov prvákov ešte 
nie sú určené. Zápis detí do 1. 

ročníka sa uskutoční v apríli 
2022. Presné informácie k zápisu 
budú zverejnené začiatkom mar-
ca v mesačníku INFO, na web-
stránke mesta Trenčín a na web-
stránkach základných škôl.

 � Začiatkom februára 2021 
ste v tejto rubrike písali, že 
po skončení zimnej údržby 
sa bude realizovať pokládka 
optických káblov na Školskej 
a Staničnej ulici. Dodnes sa 
tak nestalo. Bude to vôbec 
urobené? EVA S.
Ondrej Zajac, útvar mobility: 
 Realizácia uvedeného 
úseku výstavby optickej sie-
te je plánovaná v 2. štvrťroku 
2022. Dokončenie bolo pozdr-
žané z dôvodu pozemkového 
vysporiadania.

 � Bolo by vhodné, keby 
mesto pouvažovalo nad ob-
medzením rýchlosti na Kuku-
čínovej ulici smerom k le-
soparku Brezina aspoň na 30 
km/h. MILAN
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Zníženie rýchlosti na 30 
km/h by bolo, vzhľadom na ab-
sentujúci chodník, rozumné. 
Váš návrh prerokujeme s do-
pravným inšpektorátom.

 � Akým spôsobom chce 
mesto riešiť katastrofálnu si-
tuáciu v parkovaní na hornom 
Juhu, ulice Halašu, Novo-
meského a koniec Saratov-
skej? Parkovanie je tu vo ve-
černých a nočných hodinách 
takmer nemožné, najbližšie 
voľné parkovacie miesta sú 
na parkovisku pri cintoríne, čo 
nie je blízko.  MIROSLAV V.
Iveta Marčeková, útvar mobility: 
 Situáciu pravidelne monito-
rujeme a poznáme stav na tých-
to uliciach. Možnosti riešenia 
nedostatku parkovacích plôch 
v tejto lokalite s hustou zástav-
bou a nerovným terénom sú 
však obmedzené. 
 V súčasnosti sa rozpracová-
vajú ďalšie možnosti výstavby, 
prebieha geometrické zamera-
nie na uliciach Saratovská, L. 
Novomeského a K. Šmidkeho 
ako podklad k projektovaniu no-
vých parkovacích miest. 
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BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO 
Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Bra-
neckého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bez-
platné právne poradenstvo. Viac informácií kaž-
dý piatok v čase od 9.00 do 11.00 na 0911 475 596, 
0903 475 596, www.advokatporubcin.sk.

trencin.sk/oao

Toto je výber 
otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na
mestskom 
webe. 

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ ZMIEN 
A DOPLNKOV Č. 7 ÚPN MESTA

Mesto Trenčín ako orgán územného plánovania oznamuje verej-
nosti prerokovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu. Nutnosť 
obstarať, spracovať, ukončiť a  schváliť v  orgánoch mesta Zmeny 
a doplnky č. 7 k ÚPN mesta vyplynula z potreby zosúladiť územno–
technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých 
bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, s novými skutočnos-
ťami a požiadavkami vlastníkov, investorov a vybraných orgánov.
 Všetky informácie, lehoty na  písomné pripomienkovanie, 
zverejnenie kompletnej dokumentácie k  Zmenám a  doplnkom 
č. 7, nájdete na  webovej stránke mesta, úradnej a  elektronic-
kej výveske, ako aj priamo na  Útvare územného plánovania – 
adriana.mlyncekova@trencin.sk. 
 Termín verejného prerokovania, spojeného s  výkladom spraco-
vateľa bude 22. 2. 2022 (utorok) o 16.00 h, vo veľkej zasadačke MsÚ. 
V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa prerokovanie uskutoč-
ní online s včasným zverejnením na webovej stránke mesta. 
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„Manželský trojuholník?“
Centrum pre rodinu Trenčín 
v dňoch 14. – 20. februá-
ra 2022 už po ôsmykrát 
organizuje Národný týždeň 
manželstva (NTM) v Tren-
číne.

Heslom tohto ročníka je „Man-
želský trojuholník?“ a skrýva 
v sebe viacero rovín. Jednak po-
ukazuje na užitočný triangulár-
ny model lásky, ktorého tromi 
stranami sú oddanosť, blízkosť 
a vášeň. NTM bude príležitos-
ťou podnietiť k premýšľaniu 
nad tým, ako môžeme v našich 
vzťahoch tieto tri aspekty pes-
tovať alebo obnoviť. 
 Téma „Manželský trojuhol-
ník?“ chce tiež upozorniť na to, 
že niekedy sa v manželstve za-
cyklíme, zasekneme a vtedy 
môže pomôcť, keď do vzťahu 
prinesie pohľad zvonku tretia 
strana – môže ňou byť poradca, 
odborník, priateľ alebo podpor-
ný program pre manželov.
 Cieľom NTM je propago-
vať a podporiť manželstvo ako 
vzácnu hodnotu pre moderného 
človeka. NTM vytvára priestor, 
kde si môžeme pripomenúť, že 
spokojné manželstvo nie je sa-
mozrejmosť, ale vzťah, ktorý by 
sme mali rozvíjať. Kampaňou 

chceme dať manželom príleži-
tosť oceniť, posilniť, prehĺbiť 
a osviežiť svoje manželstvo. 
 Pre manželské páry sú aj 
tento rok pripravené špeciál-
ne zľavy a ponuky v rôznych 
prevádzkach, ale aj podujatia. 
Okrem iného si môžete obno-
viť manželský súhlas počas sv. 
omše vo štvrtok 17. 2. 2022 
o 18.30 h v Kostole Sv. rodiny 
na Juhu, ktorou nás budú spre-
vádzať Lámačské chvály.
 Akcie pripravené pre man-
želov v rámci Trenčína budú 
pravidelne aktualizované 
na www.cprtrencin.sk, na FB 
stránke Centra pre rodinu, 
na stránke www.ntm.sk alebo 
sa o nich dozviete v Kultúrno-
-informačnom centre.
 Pre uplatnenie zľavy sa ne-
zabudnite preukázať preuka-
zom totožnosti, obrúčkami ale-
bo použite heslo: Manželský 
trojuholník.

 CENTRUM PRE RODINU

Privítali viac ako 
11 800 návštevníkov
Celkový priemerný nárast návštevnosti Kultúrno-infor-
mačného centra v roku 2021 pri porovnaní s rokom 2020 
bol 38,21 %.

Kultúrno-informačné cen-
trum na Mierovom námes-
tí (KIC) poskytuje informácie 
o kultúre a voľnočasových akti-
vitách, zabezpečuje predpredaj 
vstupeniek na kultúrne a špor-
tové podujatia aj predaj cestov-
ných lístkov na diaľkové auto-
busové spoje.
 Okrem toho turistom 
a návštevníkom informačné-
ho centra poskytuje informá-
cie o pamiatkach, kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatiach, športe a rekreácii, 
turistických atrakciách a mož-
nostiach trávenia voľného času.
Prísť môže každý, kto hľadá in-
formácie o cyklotrasách v okolí 
mesta, ubytovaní a stravovaní, 
doprave, službách a podnikoch 
v oblasti cestovného ruchu, ale-
bo kto potrebuje nájsť vybrané 

dôležité inštitúcie a úrady.
 Škála poskytovaných slu-
žieb je naozaj široká, vďaka 
čomu do KIC v roku 2021 za-
vítalo viac ako 11 800 návštev-
níkov. Teší nás, že naša práca 
a poskytnuté informácie sú uži-
točné, ako pre turistov, tak aj 
pre domácich.
 Návštevníkov bolo však 
v roku 2021 menej ako v obdo-
bí pred pandémiou, no dúfa-
me, že ďalšiu sezónu sa všetko 
dostane do starých koľají. Na-
priek obmedzeniam v cestovaní 
KIC svojou návštevou potešilo 
aj veľa turistov zo zahraničia – 
v najväčšom zastúpení turisti 
z Českej republiky a nemecky 
hovoriaci návštevníci.
 Ak hľadáte akékoľ-
vek informácie, navštívte 
visit.trencin.sk. (ÚKIS)

Tešíme sa na vaše 
tvorivé nápady
Trenčianska nadácia vyhlásila osem-
násty ročník grantovej výzvy Klubu 
darcov na podporu verejnoprospeš-
ných aktivít. Uzávierku grantového 
kola stanovila na 1. marca 2022.

Verejnoprospešné aktivity sa 
môžu týkať oblastí ochrana 
a podpora zdravia, podpora 
a rozvoj športu, poskytovanie so-
ciálnej pomoci, zachovanie kul-
túrnych hodnôt, podpora vzde-
lávania, ochrana ľudských práv, 
ochrana a tvorba životného 
prostredia.
 Grantová výzva kladie dô-
raz na prospešnosť aktivít 
pre komunitu, participáciu ve-
rejnosti a dobrovoľníkov a dl-
hodobý efekt výsledkov projek-
tu. O grant sa môžu uchádzať 
mimovládne organizácie, ne-
formálne skupiny obyvateľov 
i organizácie s inou právnou 
formou, okrem podnikateľských 
subjektov.
 Uzávierka predkladania 

projektov bude 1. marca 2022. 
„V máji budú predložené pro-
jekty prezentované pred členmi 
Klubu darcov a zhruba od za-
čiatku júna bude možné úspeš-
né projekty realizovať,“ infor-
movala správkyňa Trenčianskej 
nadácie Alena Karasová. 
 Podrobné informácie o tom, 
ako pripraviť projekt a požia-
dať o podporu, nájdete na web-
stránke nadácie. V prípade 
otázok môžete využiť kontak-
ty tnn@trencianskanadacia.sk 
alebo 0907403253. 
 Ak vás akýmkoľvek spôso-
bom oslovuje život v Trenčí-
ne a okolí, staňte sa aj vy čle-
nom Klubu darcov. Prihlášku 
môžete vyplniť priamo na 
stránke nadácie. (RED)

Od jeho otvorenia prešlo

Čo sa a skrýva za existenciou najhonosnejšieho a his-
tóriou dýchajúceho hotela Elizabeth v Trenčíne? Je 
pravda, že bol postavený v priebehu jedného roka? Ako 
sa volal hostinec, ktorý stál pôvodne na mieste hotela? 
Kto vybral názov Elisabeth a kedy a kto dal hotelu nové 
meno Tatra? 

Štátny archív v Trenčíne ukrý-
va niekoľko zachovaných ar-
chívnych dokumentov o tren-
čianskom hoteli Elizabeth 
v maďarskom a slovenskom 
jazyku. Napríklad plány scho-
diska z roku 1911, ale aj zápis-
nice mestskej rady o opravách 
hotela či žiadosť o povolenie 
k tanečným zábavám.
 Prečítajte si najnovší prí-
spevok Archívneho okien-
ka na www.trencin.sk v časti 

Pre občanov – O meste – His-
tória. Archívne okienko prináša 
zaujímavé informácie z histó-
rie mesta Trenčín a prezentuje 
vzácne historické dokumenty 
a artefakty, 
ktoré sa na-
c h á d z a j ú 
v trenčian-
skom ar-
chíve.
 FOTO: ŠT. 
ARCHÍV archívne okienko

120 rokov



 � DIVADLO
11. 2. | 19.00 – 20.00 | Dogma 
Divadlo: Suveréni 1. repríza
KLUB LÚČ | Pes sa po  stáročia motal vždy 
niekde okolo ľudských nôh. Vraj najlepší 
priateľ človeka. Pravdou ale je, že bol skôr 
dobrým pomocníkom a  sluhom. Až v  po-
sledných desaťročiach sme tvrdenie o naj-
lepšom priateľovi začali brať doslovne 
a urobili sme zo psa člena rodiny. Suveréni 
sú hrou o ľudskej náture, o potrebe a túžbe 
vydávať, či prijímať rozkazy, o  štátnych 
a ďalších mocenských štruktúrach. O tom, 
že keď niečo končí, nemusí zákonite hneď 
niečo nové začínať.
21. 2. | 19.00 | Trochu inak 
s Adelou

POSÁDKOVÝ KLUB | Moderátorka  Adela 
Vinczeová si do  talkshow Trochu inak po-
zýva hostí, ktorí sú výnimoční svojou ori-
ginalitou. Novátori, rebeli, vynálezcovia, 
svojrázni umelci a  iné unikátne osobnosti 
bývajú pozvaní do talkshow, aby sa stali 
súčasťou inšpirujúceho večera spestrené-
ho živou hudbou.

 � KONCERTY
4. 2. | Samčo, brat dážďoviek

KLUB LÚČ | Samčo, brat dážďoviek, je vý-
raznou stálicou slovenskej experimentál-
nej hudby s  dobre vyvinutým citom pre 
nachádzanie a  reflektovanie rôznych slo-
venských bizarností, ktoré by v horšom prí-
pade ostali navždy zapadnuté alebo v tom 
lepšom ukryté pred širšou verejnosťou. 

13. 2. | 18.00 | Koncert Le nuove 
musiche

PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM – REFEKTÁR | Ďalší 
z koncertov, ktorý organizuje aktívny Klub 
priateľov vážnej hudby v  Trenčíne, nám 
predstaví súbor historickej hudby Le nuove 
musiche v zložení: Ján Kružliak – barokové 
husle, Stano Palúch – barokové husle, An-
drej Gál – barokové violončelo, Jakub Mit-
rík – baroková lutna a mandora.

 � VÝSTAVY
denne | 9.00 – 18.00 | Vedecké 
experimenty
VKMR | Tematická výstavka kníh pre deti 
a mládež s podtitulom: Deti, zoznámte sa 
s niečím novým!
denne | 9.00 – 19.00| 
Medzinárodný deň 
materinského jazyka

VKMR JASELSKÁ | Interdisciplinárna vý-
stavka kníh, sprievodných dokumentov 
a  predmetov venovaná Medzinárodnému 
dňu materinského jazyka (21. 2.), kto-
rý je vyhlásený Organizáciou Spojených 
národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
(UNESCO).
do 5. 2. | Orest Dubay – Kód
GMAB | Orest Dubay  bol maliarom, gra-
fikom a  ilustrátorom, ktorý od  začiatku 
svojej kariéry predstavoval všestranného 
umelca. 
do 26. 2. | EXTRAKT / Robo 
Kočan & Rudo Prekop
GMAB | V  reálnych, pre verejnosť zatiaľ 
málo známych fotografických záberoch 
objavujú obaja fotografi všedný, často ne-
potrebný a  nenápadný mikrosvet človeka 
v jemu blízkom prostredí aj v prírode.

do 28. 2. | Slováci v bojoch 
po boku víťazných Spojencov 
v 2. svetovej vojne (1939 – 1945)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub vojen-
skej histórie.
do 28. 2. | 80. výročie čs. 
vojakov v obrane TOBRUKU
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie.
do 28. 2. | Známková tvorba 
Českej republiky
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.
do 28. 2. | Prichádza zima
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: ZUŠ Novo-
meského Trenčín.
do 4. 2. | Od Evy do Evy
KIC | Autorkami výstavy sú Eva Mišáková 
Abelová a Eva Klimt.
do 28. 2. | Úspechy tanečného 
klubu BAMBULA v roku 2021

POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Taneč-
ný klub BAMBULA pri ZUŠ Novomeského 
Trenčín.

 � DETI
pondelok, utorok, štvrtok | 
16.30 – 18.00 | Karate klub 
Ekonóm
KC AKTIVITY | Pre deti a  mládež od  5 
do 20 rokov. Tréner: Miroslav Ďuďák. Info: 
0911 603 068.
pondelok, streda | 16.15 – 18.00 
| Neonity Dance
KC AKTIVITY | Tanečná skupina moderné-
ho tanca pre deti od  3 – 14 rokov. Vedie 
Alena Kramárová. Info: 0915  101  051, 
www.neonity.sk
pondelok, utorok, štvrtok, 
piatok | Tanečná škola Aura 
dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca Barbory Kuzl pre deti a mládež od 5 
rokov do 18 rokov. 
Info : 0908 731 125.
pondelok - piatok | 14.00 – 
18.00 | Voľná hra s kockami 
LEGO
KREATIVO | Bližšie informácie a prihla-
sovanie na: kreativotrencin@gmail.com, 
0918 883 505.

Pre možné zmeny v podujatiach sledujte aktuálne infor-
mácie na visit.trencin.sk alebo volajte na 032/16 186. 5. 2. | 16.00 | Prechádzky 

mestom so sprievodcom: 
Spisovatelia Kornel Földvári 
a Ľudmila Podjavorinská

KIC | Známy humorista, literárny kritik 
a prekladateľ Kornel Földvári sa narodil 
a vyrastal v Trenčíne. 
Ľudmila Podjavorinská je obľúbenou 
autorkou, ktorej diela už niekoľko ge-
nerácií bavia nielen deti, ale aj dospe-
lých.
Prečo sa Podjavorinská dávala fotogra-
fovať najmä z pravej strany?
Kam si Földvári zapisoval svoje nápa-
dy počas základnej vojenskej služby? 
Odpovede sa dozviete na februárovej 
Prechádzke mestom, ktorú pre vás pri-
pravilo Kultúrno-informačné centrum 
Trenčín.
Podujatie sa uskutoční v  režime OP. 
Maximálna kapacita je 50 účastníkov.

5. 2. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 2. | 10.05 | Partizánske 
– Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 2. | 11.10 | HK AS Trenčín 
„A“ – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 2. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 2. | 13.05 | HK AS Trenčín 
„B“ – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

 � ZÁPASY
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pondelok - piatok | Tanečná 
škola Tancujúce tigríky
KDAM TIGRÍKY - OC MAX | Tanečno-ani-
mačný program pre deti vo veku 1,5 
– 6 rokov s  množstvom tancov a  zába-
vy na  každej lekcii. Rozvrh kurzov ale-
bo jednorazových vstupov nájdete 
na www.tancujucetigriky.sk.
utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 
Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3 
– 20 rokov. Info: 0903 793 557.
utorok | 15.00 – 16.00 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Klubík pre deti od 6 – 12 ro-
kov. Naučíme sa hravou formou pracovať 
s  hlinou, vyrobíme si keramické výrobky, 
ktoré po výpale budeme glazovať a zdobiť 
rôznymi technikami. 
Prihlasovanie: keramika@kcaktivity.sk, 
0908 211 131.
utorok | 16.00 – 17.00 | piatok 
| 16.00 – 19.00 | Skauting 
na Juhu
KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mlá-
deže 32. skautského zboru Ale Vivo.
Info a  prihlasovanie: 0910  425  234, 
32.zbor.alevivo@gmail.com.
utorok | 16.15 – 17.15 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
de jedného z rodičov. Zapatláme sa od hli-
ny a vytvoríme svoje prvé keramické mis-
ky, ozdoby, darčeky či dekorácie. 
Vedie Martina Mažárová. Info a  pri-
hlasovanie: keramika@kcaktivity.sk, 
0908 211 131.
streda, piatok | 9.00 – 12.00 | 
Rána pre maminy v KreaTivo
KREATIVO | Bližšie info: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.
štvrtok | 17.00 | Čítanie zo 
skrine Čuda – Juda

KAVIAREŇ NA  CESTE | Číta Ivetka Hlavien-
ková z  knihy od  Roald Dahl – Matilda. 
Vhodné pre deti od 5 rokov.
3., 17. 2. | 9.30 – 11.00 | 
Galerkovo
GMAB | Veselé tvorivé stretnutie pre deti 
do  5 rokov a  ich rodičov. Deti sa hravým 
a zábavným spôsobom oboznamujú s vý-
tvarným umením. Učia sa pracovať s  far-
bou, tvarom a  rôznymi materiálmi. Akti-
vita je určená pre najmenšie deti, ktoré 
tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri realizá-
cii sa snažíme pracovať s netradičnými vý-
tvarnými materiálmi a  technikami, ktoré 
sú pre deti nové a zaujímavé. 
Návštevníci na  jednotlivých stretnutiach 
odhaľujú vždy niečo nové zo sveta výtvar-
ného umenia. Veľký prínos pre deti má aj 
samotná práca v  kolektíve, ktorá v  nich 
rozvíja elementárne sociálne zručnosti.
Na  podujatie je potrebné sa vopred pri-
hlásiť.
4. 2. | Polročný denný tábor 
v KreaTivo
KREATIVO | Bližšie informácie: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505.

10., 21. 2. | 17.00 – 18.00 | 
AromaTouch v KreaTivo
KREATIVO | V  KreaTivo pre vás pripra-
vili workshop, na  ktorom sa bude-
te učiť jednoduchú verziu ,,AromaTou-
ch, masáž rúk pre našich najmenších. 
Workshop je spojený s  lego hrou. Bliž-
šie info: kreativotrencin@gmail.com, 
0915 863 688.
11. 2. | 9.30 | Matej Zámečník: 
Nezábudka a Divozel

VKMR | Beseda so spisovateľom MATEJOM 
ZÁMEČNÍKOM o jeho ekologických knihách 
pre deti. Odpútajte sa od displejov a skú-
majte s  nami okolitý svet a  krásy v  ňom 
ukryté! Počet miest je obmedzený, účasť 
treba vopred nahlásiť (032/746 07  15, 
deti@vkmr.sk).
27. 2. | 15.00 – 16.00 |, 17.00 
– 18.00 | Detský divadelný klub: 
O diviačikovi

KLUB LÚČ | Kto by nepoznal Diviačika – 
Kolofónovho verného druha, ktorý sa 
neváha zapojiť do  každého nového dob-
rodružstva. Kde sa však vzalo toto sym-
patické zviera? Aký je jeho príbeh? Kedysi 
dávno ho vychovala Ježibabka. Našla ho 
strateného v  snehovom záveji a  vzala si 
ho domov. Keď však začal Diviačik chodiť 
do  školy, veľmi rýchlo pochopil, že nie je 
človek, ale divé prasa. Nedokázal vzdoro-
vať svojmu osudu a  vyrazil späť do  lesa, 
napriek Ježibabkinmu varovaniu, že v lese 
žije zlý Vlk.

 � SENIORI
utorok | 18.00 – 19.00 | Cvičenie 
pre seniorov JDS
KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jedno-
ty dôchodcov Slovenska. Informácie: 
0905 982 132. 
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž 
na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 
032/ 770 83 14.
streda | 15.00 – 18.00 | Klubové 
stretnutia Klub JDS č. 30
KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty dô-
chodcov. 
8., 22. 2. | 9.00 – 11.30 | Ateliér 
pre seniorov
GMAB | Tento obľúbený program je orien-
tovaný na  všetkých skôr narodených 
priaznivcov výtvarného umenia. Návštev-
níci ateliéru sa na  jednotlivých stretnu-
tiach bližšie venujú rôznym výtvarným 
technikám, oboznamujú sa so základný-
mi výtvarnými postupmi, farbou, tvarom 

a materiálom. Mnoho z nich sa snaží o ak-
tívne trávenie voľného času a tak stretnu-
tie v  galérii je pre nich vhodným spô-
sobom jeho naplnenia. Na  podujatie je 
potrebné sa vopred prihlásiť.
8. 2. | 13.30 | Seminár Akadémie 
tretieho veku
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program:
1. Otvorenie, predstavenie hostí
2. Výživa – MUDr.  Marián Kaščák, PhD., 
Katedra špeciálnych disciplín TnUAD Tren-
čín
3. Pozemkové právo, ako upratať vlastníc-
ke vzťahy – RNDr.  Anton Juleny, projek-
tant pozemkových úprav PPU a. s. Trenčín
4. Hodnotiaca členská schôdza – Zhodno-
tenie činnosti za rok 2021 ATV a ZO 02 JDS 
Trenčín
5. Záver
V prípade nepriaznivej pandemickej situá-
cie môže byť konanie seminára pozastave-
né. Informácie na tel. čísle: 032/652 46 42.
18., 25. 2. | 15.00 – 19.00 | 
Výročná schôdza Klub JDS č. 30
KC AKTIVITY | Klubová činnosť Jednoty 
dôchodcov. Informácie Zdenka Búryová 
0905 982 132.

 � PREDNÁŠKY
4. 2. | 18.00 – 19.00 | 
Alternatívny sprievodca 
provinčnými malomestami: 
Bizarný východ
KLUB LÚČ | Hudobník, performer a  pub-
licista vystupujúci pod menom SAMČO, 
BRAT DÁŽĎOVIEK, vás pozýva na komento-
vanú obrazovú prechádzku najzastrčenej-
šími a  najbizarnejšími miestami východ-
ného Slovenska. Krásne hory a  uprostred 
nich rozpadávajúce sa nemecké banské 
mestečká, rural decay a vidiecky industri-
ál, skanzeny socializmu natreté „na  ružo-
vo“, slovensko-ukrajinský Berlín uprostred 
rozdelený hranicou, skrachované veľko-
plošné impérium Mikuláša Varehu, euro-
fondový barbie-urbanizmus, vysokokva-
litný urban exploration priamo v centrách 
okresných miest, špecifické miestne po-
stavičky, scény a folklóry.
16. 2. | 16.30 | Exotika počas 
pandémie: Kostarika 2021/2022

VKMR | Autentická sonda do Karibiku v ére 
koronavírusu. Spoznajte s nami prvú kra-
jinu na svete, ktorá zrušila svoju armádu, 
aby mohla financie použiť do vzdelania.
Hostia – cestovatelia: RÓBERT MARGOČ 
a JOZEF MIKOLÁŠEK.

 � KURZY
pondelok, utorok | 17.00 - 18.30 
| Francúzsky jazyk
KC AKTIVITY | Kurzy francúzskeho jazyka 
s Madame Smejkalovou pre začiatočníkov, 
mierne pokročilých a  pokročilých. Mož-
nosť prihlásenia aj počas kurzu. Info a pri-
hlasovanie: smejkalj57@gmail.com.
utorok | 18.00 – 20.00 | štvrtok 
| 17.00 – 19.00 |  Točenie 
na kruhu
KC AKTIVITY | Práca s  hlinou uvoľňuje 
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12. 2. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci 
– tréningová hala.
12. 2. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
12. 2. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
12. 2. | 11.15 | HK AS Trenčín 
„A“ – Bánovce nad Bebravou
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
12. 2. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„B“ – Lehota pod Vtáčnikom
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
12. 2. | 15.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Prešov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
13. 2. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Senec
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci 
– tréningová hala.
13. 2. | 15.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, juniori.
14. 2. | 17.00 | 1. FBC FLORBAL 
Trenčín – Tsunami Záhorská 
Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, muži.
19. 2. | 10.00 | HK AS Trenčín 
– Hlohovec
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
19. 2. | 12.00 | HK AS Trenčín 
– Hlohovec
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
19. 2. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Piešťany
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, starší žiaci 
– tréningová hala.
19. 2. | 13.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti – 
tréningová hala.
20. 2. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti – 
tréningová hala.
26. 2. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky – 
tréningová hala.
26. 2. | 12.00 | BK AS Trenčín 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiačky – 
tréningová hala.
26. 2. | 14.30 | BK AS Trenčín 
– Handlová
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – 
tréningová hala.
27. 2. | 11.00 | BK AS Trenčín – 
Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, juniori – 
tréningová hala.

 � ZÁPASY
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napätie, stres, rozvíja tvorivosť, fantáziu 
a  estetické cítenie. Klub určený najmä 
pre tých, ktorí absolvovali náš keramický 
klub, alebo načerpali skúsenosti na  inom 
keramickom kurze. Prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
utorok | 18.30 – 20.00 | 
Francúzština
Nový kurz pre začiatočníkov na  Zámostí 
individuálne aj v skupinkách (aj intenzív-
ny, aj doobeda - podľa dohody). Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.
streda, piatok | 17.00 – 19.00 | 
Klub keramiky
KC AKTIVITY | Príďte si oddýchnuť a  zre-
laxovať pri práci s  hlinou. Vašimi ruka-
mi budú vznikať veci, ktorým vdýchnete 
dušu. Individuálny prístup lektorky v ma-
lých skupinkách (2 – 4 osoby), kde počas 4 
stretnutí prejdete celým procesom tvorby 
keramických výrobkov. 
Techniky (plátovanie, retušovanie, glazo-
vanie..) a tvorba 2D a 3D výrobkov. Mode-
lovať budete podľa svojich predstáv, ná-
padov a fantázie.
Vhodné pre dospelých a  mládež od  13 
rokov. Prihlasovanie: Martina Mažárová 
keramika@kcaktivity.sk 0908 211 131.
štvrtok | 17.00 – 18.00 | 
Mammie s English Club
MC SRDIEČKO | S Máriou Raipertovou v MC 
Srdiečko na  Hviezdoslavovej ul. Neskúša-
me, nehodnotíme, nemáte domáce úlo-
hy. Len konverzujete. Vaše deti sa hrajú 
pri vás.
štvrtok | 18.15 – 18.15 | 
Bezplatný kurz meditácie

KC AKTIVITY | Ste nespokojní so svojim 
životom? Cítite, že Vám niečo chýba? Ste 
unavení z dlhotrvajúcej pandémie? Skúste 
meditovať. Neviete, ako na to? Pozývame 
vás na 6 týždňový bezplatný kurz meditá-
cie. Informácie 0905 268 873.
1. – 28. 2. | Keramika – 
intenzívna individuálna lekcia
KC AKTIVITY | Lekciu, ich počet a  termín 

je treba si vopred dohodnúť s  lektorkou. 
V  cene je elektrický kruh, hlina, glazúry, 
pomôcky, výpal v keramickej peci, odbor-
ný lektor, priestorové náklady. Záleží len 
na vás, koľko hodín si dohodnete. 
Prihlasovanie: Martina Mažárová 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
8., 22. 2. | 16.00 – 18.30 | 
Večerný ateliér pre dospelých
GMAB | Projekt je určený dospelým, ktorí 
si chcú oddýchnuť pri tvorivých aktivitách. 
Pre mnohých návštevníkov je stretnutie 
s  umením v  galérii istým druhom relaxu, 
cibrením ich talentu, či jednoducho aktív-
nym využitím voľného času. 
Na  podujatie je potrebné sa vopred pri-
hlásiť.

 � ŠPORT
pondelok | 18.15 – 19.15 | SM 
Systém
KC AKTIVITY | Cvičenie na  regeneráciu 
chrbtice.  SM Systém je komplexný cvi-
čebný systém vytvorený MUDr.  Smíškom, 
ktorý je zameraný na odstránenie bolestí 
a problémov s pohybovým aparátom člo-
veka. Info a prihlasovanie: 0905 705 431.
pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval

HYBKO | Dynamický tréning na profi tram-
polínkach posilní vaše telo i myseľ. Zvyšu-
je kondíciu a  silu, urýchľuje detoxikáciu 
organizmu, podporuje redukciu hmotnos-
ti, nezaťažuje kĺby. To všetko podporené 
skvelou hudbou a pod vedením certifiko-
vanej inštruktorky. 
Info: 0917  483  921 – Mgr.  Ivana Hu-
dec Strápková, rezervačný systém 
www.hybko.sk.
pondelok, streda | 17.45 – 18.45 
| Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady, 
kombinuje latinsko-americké tance spolu 
s  aeróbnymi pohybmi v  rytme dynamic-
kej latinsko-americkej a  exotickej hudby. 

Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín.
pondelok | 19.00 – 20.00 | 
štvrtok | 17.45 – 18.45 | Strong 
by Zumba
KS OPATOVÁ | Vysokointenzívny silový 
tréning s váhou vlastného tela v sprievo-
de motivačnej hudby. Info: 0903 949 966, 
zumba-trencin.sk. Facebook: ZUMBA Peťa 
Trenčín.
pondelok | 19.15 – 20.15 | streda 
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 
– 20.00 | Cvičenie pre ženy 
s Vladom
KC AKTIVITY | Cvičenie pre ženy zamerané 
na posilňovacie cviky v  intervalovom cvi-
čení s  fázami odpočinku, ktorého výho-
dou je vysoký energetický výdaj, výsled-
kom je zlepšenie ohybnosti a  schopnosti 
koordinácie, spevnené partie bokov, bru-
cha, stehenných a  sedacích svalov. Info: 
0903 793 557.
pondelok | 17.15 - 18.30 | utorok 
| 17.00 - 18.15 | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
NÁMESTIE SV. ANNY | Precvičenie celé-
ho tela s  následným uvoľnením mysle. 
Miesto cvičenia: Námestie sv. Anny a on-
line cez messenger Facebook: Jemné cvi-
čenie s relaxáciou. 
Kontakt: tancepreradost@gmail.com; 
0910 196 456.
utorok | 8.15 – 9.15 | Joga pre 
mamičky po pôrode
NÁKUPNÉ STREDISKO DRUŽBA – NA  PO-
SCHODÍ | Joga s  Riou Bobotovou v  novej 
pobočke v NS Družba na poschodí. Vhodné 
pre mamičky už 6 týždňov po pôrode. Cvi-
čenie je ideálny pohyb s  relaxáciou, vaše 
dieťatko bude blízko vás.
utorok | 17.30 – 18.30 | štvrtok | 
18.15 – 19.15 |Pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie zamerané na hlbo-
ký svalový systém, podporu krížovej chrb-
tice a laterálne hrudné dýchanie. 
Zostava cvikov natiahne skrátené a  po-
silní oslabené svaly. Prihlasovanie: 
www.pilatestn.mypage.cz, 0905 705 431.
utorok | 18.00 | Body forming
HYBKO | Spevnenie svalstva, formova-
nie postavy, spaľovanie kalórií, zlepšenie 
kondície. Využívame jednoduché športové 
náradie a vlastnú váhu.
Pod vedením certifikovanej inštruktorky. 
Info: 0917  483  921 – Mgr.  Ivana Hudec 
Strápková, www.ivkafitaktivity.sk.
streda | 16.00 | TEHUcvičenie
NÁKUPNÉ STREDISKO DRUŽBA – NA  PO-
SCHODÍ | Cvičenie s pôrodnou asistentkou 
Zuzanou Duncovou.
štvrtok | 18.15 – 20.00 | 
Capoeira

KC AKTIVITY | Capoeira je brazílske bojo-
vé umenie spojené s  akrobaciou, hudbou 
a tancom. Umenie, ktoré všetko spája do-
hromady a zmazáva rozdiely medzi ľuďmi 
i kultúrami. 
Tréningy u  Abadá Capoeira sú náročné 
tak po  fyzickej ako aj psychickej stránke, 

študentom sa venujú kvalifikovaní in-
štruktori, školení v anatómii ľudského tela 
a  moderných učebných postupoch, tak-
že je vždy zabezpečená kvalitná výuka, 
bezpečnosť pri tréningu a  rýchle napre-
dovanie študentov. Info a  prihlasovanie: 
0911 087 631.
štvrtok | 17.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
HYBKO | Kruhový tréning na posilnenie ce-
lého tela, rozvoj kondície, sily a výbušnos-
ti. Pri kruhovom tréningu spaľujete kaló-
rie, tvarujete postavu a budujete silu. Pod 
vedením certifikovanej inštruktorky. Info: 
0917 483 921 – Mgr.  Ivana Hudec Stráp-
ková, www.ivkafitaktivity.sk.

 � TANEC
pondelok | 18.45 – 19.45 | Tance 
pre radosť
NÁMESTIE SV. ANNY | Kolektívne a  pá-
rové tance sveta pre všetkých. Info: 
0910 196 456, tancepreradost@gmail.com, 
www.tancepreradost.wordpress.com. Fa-
cebook: Tance pre radosť.

 � INÉ...
pondelok | 10.00 | Podporná 
skupina mamičiek v dojčení
MC SRDIEČKO | S  laktačnou poradky-
ňou Emíliou Hromníkovou v  MC Srdiečko 
na Hviezdoslavovej ul. Stretnutia sú vhod-
né aj pre tehotné ako príprava na  dojče-
nie.
utorok | 17.00 – 20.00 | Klub 
spoločenských hier

KC AKTIVITY | Stretnutie nadšencov mo-
derných spoločenských hier. Info a prihla-
sovanie: peterbiras@gmail.com
4., 18. 2. | 19.00 – 23.00 | 
Klubové keramické večery
KC AKTIVITY | Príjemné večerné pose-
denie pri tvorení keramických výrobkov 
pre nadšencov keramiky. Prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
3. 3. | 17.00 | Uvedenie do života 
knihy Vlada Kulíška
VKMR | Vlada Kulíška poznáme ako míma 
a  ako organizátora mnohých kultúrnych 
podujatí. Tentoraz sa predstaví v  úlo-
he spisovateľa. Uvedenie do  života knihy 
Od Vietnamu po Čínu, s pantomímou oko-
lo sveta, sa uskutoční za  účasti známeho 
jazzového speváka Petra Lipu. Podujatie 
moderuje Zuzana Mišáková, Moravčíková.
Vstup zdarma, na podujatí bude možné si 
za zvýhodnenú cenu zakúpiť knihu.
1. - 28. 2. | Kniha Varená 
a pečená história Trenčianskej 
stolice
KIC | Júlia Spustová vám prináša nevšed-
nú kuchárku plnú jedál, ktoré neraz rozvo-
ňali slovenské hrady a zámky na ich sláv-
nostiach. Vďaka tejto knihe môžete zažiť 
kúsok stredovekej histórie aj vy, doma vo 
svojej kuchyni.
Knihu zakúpite v  Kultúrno-informačnom 
centre Trenčín.

KONTAKTY
GMAB GALÉRIA 
M. A. BAZOVSKÉHO Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

KAVIAREŇ NA CESTE – KATOV DOM Matúšova ulica, 0951 257 966
KIC Kultúrno-informačné 
centrum Mierové námestie 9, 032/ 6504 709

KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk

KLUB LÚČ
Mierové nám. 19, 0903 027 910, info@klubluc.sk, 
www.klubluc.sk

Klub detí a mládeže TIGRIKY – OC 
MAX

Gen. M. R. Štefánika 426, 0903783724, tancujuce.
tigriky@gmail.com, www.tancujucetigriky.sk

KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 0918 883 505

KS OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com

MC Srdiečko
Hviezdoslavova 6, mc@mcsrdiecko.sk, 
0904 909 435

NS Družba – 1. poschodie MC 
Srdiečko

Legionárska ulica, mc@mcsrdiecko.sk, 
0904 909 435

POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815 

Trenčianska univerzita Študentská 2, +421 32 7400 111, pr@tnuni.sk
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