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VOLEBNÝ OBVOD 1 – STRED, DOLNÉ MESTO, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE

Číslo 
okrsku

Volebná miestnosť
Vymedzenie územia volebného okrsku

1.
Posádkový klub OS SR (ODA), 

Hviezdoslavova 205/16

Nám. Sv. Anny, Hasičská, Farská, Hviezdoslavova, Horný Šianec, Nám. SNP, J. Braneckého, 

Marka Aurélia, Matúšova, Mierové nám., M. Nešporu, Palackého, Kniežaťa Pribinu, 

Rozmarínová, Sládkovičova, Jaselská, Štúrovo nám., Vajanského, 1. mája, Mariánske 

námestie, Hviezdová, Vojtecha Zamarovského

2.
Základná škola FUTURUM, 

1. mája 169/9

Bernolákova, Električná, Kmeťova, Kollárova, Kuzmányho, K dolnej stanici, Súdna, 

Jesenského, Jilemnického,  Moyzesova, Rybárska, Piaristická, Šťastná

3.
Trenčiansky samosprávny kraj, 

K dolnej stanici 7282/20A

I. Olbrachta, Kúty, Pod Brezinou, Nad tehelňou, Pod lesoparkom, J. B. Magina, MUDr. A. 

Churu, Daniela Krmana, Jána Lipského

4. ZŠ, Bezručova 1228/66
Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, 

Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30

5. ZŠ, Bezručova 1228/66
Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné 

nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 5 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

6. ZŠ, Bezručova 1228/66
Soblahovská nepárne č. 41 – 65, párne č. 2 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky, 

Na Zongorke 

7. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1
Soblahovská nepárne č. 1 – 39

8. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 
Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16

9. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1
28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony 

10. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1
Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

11. MŠ, Stromová 2538/3
Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, 

Sasinkova, J. Zemana

12. MŠ, Stromová 2538/3
Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska 

nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

VOLEBNÝ OBVOD 2 – JUH

13. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Jána Halašu

14. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 L. Novomeského, Saratovská nepárne č.1 – 9, párne č. 8 – 12

15. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 K. Šmidkeho 

16. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Šafárikova

17. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Bazovského, Liptovská

18.
Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 

3183

Saratovská 2 a 4, Vansovej, Západná

19.
Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 

3183

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

20.
Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 

3183

Mateja Bela nepárne č. 1 – 35

Volebné okrsky a volebné miestnosti 

V meste Trenčín bude počas nadchádzajúcich 

spojených volieb vytvorených 51 volebných 

okrskov. V porovnaní s predchádzajúcimi voľba-

mi máme v okrskoch niekoľko zmien.

Pre voľby do orgánov samosprá-

vy obcí Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne podľa § 166 zákona 

č. 180/2014 Z. z. o podmien-

kach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších 

predpisov, uznesením č. 1327 zo 

dňa 22. 6. 2022 utvorilo 4 voleb-

né obvody.

• Volebný obvod 1 (STRED, 

DOLNÉ MESTO, DLHÉ 

HONY, NOVINY, 

BISKUPICE – zodpo-

vedá VMČ STRED) 

obsahuje okrsky č. 1 

– 12.
• Volebný obvod 2 

(JUH – zodpovedá VMČ JUH) 

obsahuje okrsky č. 13 – 25.

• Volebný obvod 3 (SIHOŤ 

I – IV, OPATOVÁ, POD SOKO-

LICE, KUBRÁ, KUBRICA – 

zodpovedá VMČ SEVER) obsa-

huje okrsky č. 26 – 41.

• Volebný ob-

vod 4 (ZÁMOSTIE, 

ZLATOVCE, ISTEB-

NÍK, ORECHOVÉ, 

ZÁBLATIE – zodpo-

vedá VMČ ZÁPAD), 

ide o okrsky č. 42 

– 51.

 � ČO SA 

ZMENILO?

• Pôvodné okrsky č. 4 a 5, kto-

ré sa nachádzali v KS Dlhé Hony, 

sú premiestnené do iných budov. 

• Volebná miestnosť z okrs-

ku č. 4 (Cintorínska, Dolný 

Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, 

Partizánska, Zelená, Tatranská, 

Záhradnícka, Legionárska ne-

párne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30) je 

premiestnená do Základnej ško-

ly na Bezručove ulici 1226/66.

• Pôvodné okrsky č. 6 a 7 sú 

pre tieto voľby označené ako 

okrsky č. 5 a 6, pričom sa neme-

ní ani volebná miestnosť a ani 

vymedzenie územia volebného 

okrsku.

• Pôvodný okrsok č. 5 (So-

blahovská nepárne č. 1 – 39) 

je teraz okrsok č. 7, volebná 

miestnosť v tomto okrsku bola 

premiestnená do Základnej ško-

ly, Dlhé Hony 1155/1.
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Voľby do orgánov samosprávy obcí – zoznam kandidátov

O mandát primátora mesta sa uchádzajú dvaja kandidáti: 

 1. Miloš Mičega, Ing., 52 r., stavebný technik, nezávislý kandidát  2. Richard Rybníček, Mgr., 52 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo zaregistrovaných 82 kandidátov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – volíme 6 poslancov

 1.  Jozef Bakoš, Mgr., 34 r., prekladateľ, SaS, KDH, OKS  

 2. Zuzana Bednárová, Ing., 46 r., ekonómka, nezávislá kandidátka 

 3. Drahoslav Bočák, Ing., 49 r., manažér v oblasti zdravotnej sta-

rostlivosti, nezávislý kandidát 

 4. Patrik Burian, 46 r., sanitár, HLAS – SD 

 5. Rafael Janíček, 29 r., manažér, OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA 

ZDOLA, ZA ĽUDÍ 

 6. Mária Kamencová, Mgr., 66 r., pedagogická pracovníčka, 

HLAS – SD 

 7. Mária Kebísková, Ing., 65 r., ekonómka, nezávislá kandidátka 

 8. Lukáš Kecera, 37 r., projektový manažér, SaS, KDH, OKS 

 9. Roman Kozáček, Ing., 44 r., prednosta okresného úradu, 

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ  

 10. Michal Mazánik, 20 r., študent, Progresívne Slovensko 

 11. Richard Medal, Mgr., 58 r., riaditeľ ekocentra, nezávislý 

kandidát 

 12. Michal Moško, Mgr., MBA, 49 r., podnikateľ, HLAS – SD 

 13. Katarína Pavlíková, 52 r., vedúca predajne, NÁRODNÁ KOA-

LÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

 14. Roman Rebroš, 50 r., ošetrovateľ, SNS 

 15. Lenka Rolníková, Mgr., 42 r., advokátka, SaS, KDH, OKS

 16. Eva Struhárová, 59 r., ekonómka, SaS, KDH, OKS 

 17. Richard Ščepko, Ing., 38 r., projektový manažér, Progresívne 

Slovensko  

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – volíme 7 poslancov

 1. Igor Antošík, 52 r., obchodný manažér, HLAS – sociálna 

demokracia 

 2. Ľubomír Bobák, Mgr., 30 r., odborný referent–verejná správa, 

nezávislý kandidát 

 3. Marián Bohuš, Mgr., 46 r., SZČO, nezávislý kandidát 

 4. Ján Forgáč, Mgr., 47 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát 

 5. Martina Gabrhelová, Mgr., 42 r., administratíva miezd, nezá-

vislá kandidátka 

 6. Dominik Gabriel, 28 r., stavebný inžiniering, nezávislý kandidát 

 7. Eduard Hartmann, 57 r., manažér, Slovenská národná strana 

 8. Peter Hošták, PhD., 48 r., manažment výskumných projektov, 

nezávislý kandidát 

 9. Boris Ilkyw, Ing., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR, SME RODINA 

 10. Marek Jašek, Ing., 29 r., finančný poradca, Slovenská národná 

strana 

 11. Michal Korček, Ing., 35 r., referent marketingu, HLAS – sociál-

na demokracia 

 12. Anton Kučík, Mgr., 44 r., manažér logistiky, OBYČAJNÍ ĽU-

DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 

(KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ  

 13. Mária Machová, Bc., 35 r., vedúca materského centra, nezávis-

lá kandidátka 

 14. Martin Maradík, Mgr., 32 r., policajt, nezávislý kandidát 

 15. Adriana Martošová, Ing., PhD., 30 r., personálna konzultant-

ka, HLAS – sociálna demokracia 

 16. Kristína Milová, Bc., 30 r., office managerka, nezávislá 

kandidátka 

 17. Vladimír Ondrovič, Mgr., 56 r., učiteľ, nezávislý kandidát 

 18. Patrik Žák, B.S.B.A., 31 r., zástupca primátora, nezávislý 

kandidát 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – volíme 7 poslancov

 1. Miloslav Baco, Mgr., 48 r., ekonóm, nezávislý kandidát 

 2. Juraj Bakoš, Mgr., 45 r., prekladateľ, SaS, KDH, OKS  

 3. Tomáš Balaj, Ing., 41 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát 

 4. Marián Beták, Ing. arch., 59 r., architekt, SaS, KDH, OKS  

 5. Gabriela Bočincová, Mgr., PhD., 39 r., živnostníčka, nezávislá 

kandidátka 

 6. Kamil Bystrický, Mgr., 46 r., riaditeľ kultúrneho centra, nezá-

vislý kandidát 

 7. Ľubomír Dvorský, Mgr., 36 r., advokát, HLAS – SD 

 8. Monika Faltinková, 46 r., koordinátorka projektov, OĽANO, 

NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ  

 9. Anton Gabriel, 36 r., majster vo výrobe, NÁRODNÁ KOALÍ-

CIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

 10. Elena Gogoláková, Mgr., PhD., 45 r., štátna zamestnankyňa, 

nezávislá kandidátka 

 11. Ľubomír Horný, 47 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát 

 12. Michal Chrenka, JUDr., 53 r., podnikateľ, Práca slovenského 

národa 

 13. Ludvik Jančo, Ing., 68 r., dôchodca, NÁRODNÁ KOALÍCIA / 

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

 14. Juraj Juríček, Ing., 50 r., technický riaditeľ, HLAS – SD 

 15. Richard Kafka, 53 r., štátny zamestnanec, REPUBLIKA 

 16. Martina Krajčová, Mgr., 43 r., štátna zamestnankyňa, nezávis-

lá kandidátka 

 17. Alena Laborecká, PhDr., Mgr., 61 r., stredoškolská učiteľka, 

SaS, KDH, OKS 

 18. Ladislav Matejka, Ing., 40 r., stavebný manažér, SaS, KDH, OKS

 19. Miloš Mičega, Ing., 52 r., stavebný technik, nezávislý kandidát 

 20. Zuzana Mišáková, Mgr., DiS.art, 45 r., riaditeľka divadla, uči-

teľka, nezávislá kandidátka

 21. Branislav Papp, Mgr., 27 r., projektový manažér, nezávislý 

kandidát 

 22. Martin Petrík, Mgr., 39 r., obchodný zástupca, nezávislý 

kandidát 

 23. Katarína Podšivková, Mgr., 54 r., podnikateľka, SMER – SD 

 24. Martina Poláčková, JUDr., 51 r., právnička mediátorka, SME 

RODINA 

 25. Igor Polák, 53 r., živnostník, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁ-

VISLÍ KANDIDÁTI 

 26. Miroslav Priehoda, Mgr., 51 r., výsluhový dôchodca, nezávislý 

kandidát 

 27. Michaela Roob Cvancigerová, Mgr., 41 r., štátna zamestnan-

kyňa, nezávislá kandidátka

 28. Ivan Slaný, Ing., 57 r., člen predstavenstva, NÁRODNÁ KOA-

LÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

 29. Martin Smolka, JUDr., 49 r., štátny zamestnanec, nezávislý 

kandidát 

 30. Roman Smolka, Ing., 55 r., stavebný technik, SaS, KDH, OKS 

 31. František Šustek, Ing., 68 r., letecký konštruktér, SaS, KDH, 

OKS  

 32. Martin Trepáč, Bc., 24 r., študent, nezávislý kandidát 
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Reklamácie roznosu hláste, 
prosím, do pondelka 10. 
októbra 2022 najneskôr 
do 14.00 hodiny na číslo 
032/6504 287.

Vo Voľbách 2022 dostaneme modrú a bielu obálku
Po prvýkrát sa voľby do orgánov samosprávy obcí aj 
do orgánov samosprávnych krajov uskutočnia naraz, 
v sobotu 29. októbra 2022. Volebné miestnosti budú 
otvorené od 7.00 do 20.00 hodiny.

Voliť môžeme len v obci svojho 
trvalého pobytu, vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname sme 
zapísaní. Hlasovacie preukazy 
sa nevydávajú. Doma si neza-
budnite občiansky preukaz alebo 
doklad o pobyte pre cudzinca. Ak 
volič nepreukáže svoju totožnosť, 
hlasovať nemôže.
 Keď volebná komisia zakrúž-
kuje poradové číslo voliča v zo-
zname pre voľby do orgánov 
samosprávnych krajov, dá mu 
modrú obálku a dva hlasovacie 
lístky s modrými pruhmi – jeden 
pre voľby do krajského zastupiteľ-
stva a jeden pre voľby predsedu 

TSK. Po zakrúžkovaní v zozname 
pre voľby do orgánov samosprá-
vy obcí mu vydá bielu obálku 
a dva biele hlasovacie lístky - je-
den pre voľby do mestského za-
stupiteľstva a druhý pre voľby pri-
mátora. Ich prevzatie potvrdíme 
podpismi v oboch zoznamoch. 
 Pred hlasovaním vojdeme 
do priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Tam na lístku 
s modrými pruhmi do zastupiteľ-
stva TSK zakrúžkujeme najviac 
deväť poradových čísiel kandidá-
tov. Na lístku pre voľby predsedu 
TSK iba číslo jedného. Upravené 
lístky vložíme do modrej obálky. 

Pokračujeme v úprave bielych 
hlasovacích lístkov. Vo voľbách 
do mestského zastupiteľstva mô-
žeme zakrúžkovať najviac toľ-
ko kandidátov, koľko poslancov 
má byť v našom volebnom obvo-
de zvolených (STRED 6, JUH 7, 
SEVER 7, ZÁPAD 5). Na hlaso-
vacom lístku pre voľby primátora 
zakrúžkujeme číslo jedného kan-
didáta a oba lístky vložíme do bie-
lej obálky.
 POZOR! Ak vložíme hlaso-
vací lístok do nesprávnej obálky, 
bude neplatný. Na požiadanie 
nám komisia vydá za nespráv-
ne upravené lístky iné. Nespráv-
ne upravené lístky sme povin-
ní dať do schránky na nepoužité 
alebo nesprávne upravené lístky. 
Nedodržanie tejto povinnosti je 
priestupok s pokutou 33 eur.

 Ak nemôžeme sami upraviť 
hlasovací lístok pre zdravotné po-
stihnutie, oznámime to pred hla-
sovaním volebnej komisii. Máme 
právo vziať so sebou do priesto-
ru na úpravu hlasovacích lístkov 
inú osobu. Člen volebnej komisie 
nás poučí o spôsobe hlasovania, 
o skutkovej podstate trestného 
činu marenia prípravy a priebehu 
volieb a skutkovej podstate trest-
ného činu volebnej korupcie. Čle-
novia okrskovej volebnej komisie 
nesmú voličom upravovať hlaso-
vacie lístky.
 Po opustení priestoru 
na úpravu lístkov je potrebné 
vložiť modrú obálku do modrej 
schránky a bielu do bielej schrán-
ky. Ak vložíme obálku do ne-
správnej schránky, bude naše hla-
sovanie neplatné.  E. M.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec s trva-
lým pobytom v našom meste, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov. V prípade kraj-
ských volieb musí mať trvalý pobyt v obci na území nášho kraja alebo vo vojenskom obvo-
de, ktorý patrí na účely volieb do jeho územia.

 FOTO: ZUZANA GOTTSCHAL
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Staré karty si v nových 
autobusoch nedobijete
Dobíjanie dopravných kariet SAD Trenčín a študent-
ských kariet (ISIC) v autobusoch MHD Trenčín (v červe-
ných Transdev autobusoch) nie je možné.

Cestujúci MHD Trenčín môžu aj 
naďalej za prepravu platiť čipo-
vou kartou alebo si lístok môžu 
zakúpiť v hotovosti u vodiča. 
Platba v hotovosti je však z fi-
nančného hľadiska pre cestujú-
ceho najmenej výhodná.
 Ak majú cestujúci Čipovú 
kartu spoločnosti SAD Trenčín 
a. s., môžu ju využívať do kon-
ca februára 2023. V tomto 
prechodnom období nový do-
pravca akceptuje dopravné kar-
ty SAD Trenčín a. s. a, samo-
zrejme, platia aj dopravné karty 
vydané spoločnosťou Transdev. 

Upozorňujme však, že dobíja-
nie pôvodných dopravných ka-
riet SAD Trenčín a. s. a študent-
ských kariet (ISIC) v autobusoch 
MHD Trenčín už nie je možné.
 Ak patríte k tým, ktorí chcú 
aj naďalej využívať klasickú do-
pravnú kartu, bude potrebné si 
do skončenia preklenovacieho 
obdobia vybaviť kartu novú u do-
pravcu Transdev. Budete mať 
na to priestor do konca februára 
2023. Po tomto termíne už nebu-
de možné cestovať SAD čipový-
mi kartami na MHD Trenčín.
 E. S.

Hlasovanie mimo 
volebnej miestnosti
Ak nemôžete prísť do volebnej miestnosti počas Volieb 
2022 zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte 
právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej 
schránky.

Svoju požiadavku môžete na-
hlásiť do 28. októbra 2022 
na tel. číslo 032/6504 244 
v úradných hodinách MsÚ 
Trenčín, v deň volieb v sobo-
tu 29.októbra 2022 na tel. čís-
lo 032/6504 309 alebo priamo 
okrskovej volebnej komisii, av-
šak len v územnom obvode vo-
lebného okrsku podľa miesta 
vášho trvalého pobytu. 
 Okrsková volebná komisia 

vyšle za vami dvoch svojich čle-
nov s prenosnými volebnými 
schránkami, hlasovacími líst-
kami, obálkami a so zoznamom 
voličov, ktorí požiadali o hlaso-
vanie mimo volebnej miestnos-
ti. Títo dvaja členovia komisie 
musia zabezpečiť zachovanie 
tajnosti hlasovania a podpísa-
nie prevzatia hlasovacích líst-
kov a obálok tým, kto hlasoval. 
 E. M.

AKÁ BOLA 
SEZÓNA 
NA KÚPALISKU?

Letné kúpalisko na Ostro-
ve ukončilo svoju šiestu sezó-
nu. Počas leta ho navštívilo 
66 405 ľudí, z toho 21 733 detí 
a 18 866 dospelých Trenčanov. 
Od 17. júna do 4. septembra 
bol areál kúpaliska otvorený 
73 dní, pre zlé počasie zostal 
zatvorený 7 dní. Žiaľ, počas se-
zóny sme museli niekoľkokrát 
riešiť vandalizmus v šatniach, 
kde boli kabínky vďaka niekto-
rým návštevníkom nezmyselne 
dočmárané.  E. S. FOTO: Z. G.

POVRCH 
IHRISKA JE 
HOTOVÝ 

Multifunkčné ihrisko v areáli 
Základnej školy na Veľkomo-
ravskej ulici žiari novými far-
bami. Jeho rekonštrukcia je 
ukončená. Šlo o mestskú in-
vestičnú akciu. Pod povrchom 
ihriska bolo potrebné vymeniť 
nefunkčnú drenáž a násled-
ne na to položiť nový povrch. 
Rekonštrukcia ihriska vyšla 
mesto na viac ako 93 tisíc eur.

 � EDITORIÁL

Vážení Trenčania, 
milí čitatelia,
 držíte v rukách októbrové 
vydanie mestských novín. Ich 
obsah sa vo veľkej miere venuje 
komunálnym a župným voľbám. 
Okrem mien kandidátov na pri-
mátora Trenčína či predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, uvádzame i zoznam kandi-
dátov na poslancov mestského i 
krajského zastupiteľstva. Už len 
si správne vybrať.
 Ešte predtým, než pôjdeme 
voliť, je dôležité poznať manu-
ál. Prvýkrát sa totiž stane, že si 
v jeden deň vyberieme zástupcov 
do štatutárnych funkcií mesta aj 
župy. Preto si pozorne prečítajte 
všetko, čo by ste mali vedieť, kým 
vstúpite do volebnej miestnosti.
 V Infe ale nájdete aj mnoho 
iných informácií z diania v na-
šom meste. Nie všetko sa nám 
na 16 strán zmestilo, ale určite 
vám nezostaneme niť dlžní. Všet-
ky dôležité informácie nájdete aj 
na mestskom webe www.trencin.
sk alebo na sociálnych sieťach 
mesta Trenčín. 
 Dovoľte, aby sme aspoň 
na tomto malom priestore po-
zdravili všetkých našich starších 
spoluobčanov a aby sme mladším 
pripomenuli, že október je mesiac 
úcty k skôr narodeným. Skúsme 
byť k ľuďom, ktorých zdobia šedi-
ny múdrosti a vrásky skúseností 
lepší, milší a ochotnejší pomôcť. 

Vaša redakcia

Súťaž
Odpovedzte a vyhrajte

Vyhrajte dve vstupenky 
na divadelné predstavenie 
Shirley Valentine, v ktorom 
sa v rámci festivalu Sám 
na javisku predstaví 16. 
10. 2022 o 19.00 h v Piano 
Klube Zdena Studenková. 

Kde sa nachádza nový nezávislý kultúrny priestor, v ktorom 
sa bude odohrávať časť podujatí festivalu Sám na javisku?

Odpovede posielajte na info@trencin.sk do 12. októbra 2022. 

AUTOBUSY 
PO INOVECKEJ 
OD 17. OKTÓBRA
Po ukončení obnovy verejného 
vodovodu na Inoveckej ulici, 
mesto postupne rekonštruuje 
autobusové zastávky. Dve naj-
bližšie od Soblahovskej ulice sú 
už vybetónované a na ďalších 
dvoch sa pracuje. 
 Od 17. 10. 2022 by sa mali 
na Inoveckú ulicu vrátiť autobu-
sy MHD. Upozorňujeme však, 
že obslúžia len dve už dávnejšie 
obnovené zastávky: prvú od So-
blahovskej ulice smerom na Juh 
a v opačnom smere poslednú 
a zároveň najbližšiu k Sobla-
hovskej ulici smerom do centra. 
Tento stav potrvá, kým betón 
na zvyšných zastávkach dosta-
točne „nevyzreje“, minimál-
ne pôjde o 3 týždne. Ďakujeme 
za pochopenie.  E. S.
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Krátke správy zo zastupiteľstva
Posledné rokovanie mestského parlamentu v tomto vo-
lebnom období sa uskutočnilo 28. septembra 2022. 

 � Poslanci získali in-
formáciu o finančnej 
situácii mesta. Cel-
kový dlh Trenčína bol 
k 31. 8. 2022 vo výš-
ke 15,3 mil. eur, čo 
predstavuje 282 eur 
na obyvateľa. Tren-
čín hospodáril k 31. 
8. 2022 s prebytkom 
13,8 mil. eur.

 � Mesto uzatvorilo v decembri 
2021 so spoločnosťou SOAR sk 
zmluvu, ktorá bola výsledkom 
verejného obstarávania na re-
konštrukciu budovy Materskej 
školy J. Halašu, vrátane jej za-
teplenia. Zmluva nadobudla 
účinnosť až v júni tohto roka. 
Medzi predložením ponuky 
do verejného obstarávania (ok-
tóber 2021) a účinnosťou zmlu-
vy, a teda možným začiatkom 
prác, došlo k nárastu cien v sta-
vebníctve. Spoločnosť mesto in-
formovala, že preto nie je možné 
zhotoviť práce za pôvodné ceny. 

Z d o k u m e n t o v a n ý 
nárast cien predsta-
vuje 11,92 %. Po-
slanci toto akcep-
tovali a súhlasili 
s uzavretím dodatku 
k zmluve tak, že sa 
hodnota pôvodnej 
zmluvnej ceny upra-
ví na 821 324,33 eur. 

 � Mestský parlament schválil 
Cenník MHD v Trenčíne s plat-
nosťou od 1. októbra 2022. Ob-
čania nad 70 rokov už nemusia 
byť držiteľmi osobitnej karty do-
pravcu, ani si nemusia označo-
vať „nulový“ cestovný lístok. Pri 
kontrole revízorovi ukážu ob-
čiansky preukaz. Ďalšou zme-
nou je, že pri zakúpení 60 min. 
a 24 hod. cestovného lístka si 
cestujúci označuje jazdu iba pri 
prvotnom nástupe, počas pre-
stupu do iného autobusu v rám-
ci 60 minút alebo 24 hodín to už 
robiť nemusí. V prípade skon-
čenia časového obmedzenia si 

cestujúci opäť môže zakúpiť 60 
minútový alebo 24 hodinový ces-
tovný lístok. Cestujúci, držiteľ 
platného časového predplatné-
ho lístka (30-dňového a 90-dňo-
vého), nemusí prikladať kartu 
k označovaciemu zariadeniu. 
Kartu stačí predložiť v prípade 
výzvy kontroly cestovných líst-
kov. Pri zakúpení predplatného 
lístka cez internet musí cestujúci 
pri prvom nastúpení do vozidla 
kartu k označovaciemu zaria-
deniu priložiť, aby bol cestovný 
lístok zapísaný na kartu.

 � Nové urnové steny na hlav-
nom cintoríne sa budú môcť 
využívať od 14. októbra 2022 
po tom, ako poslanci schváli-
li cenu ich prenájmu. Poplatok 
za malú schránku bude 150 eur 
na 10 rokov, za veľkú schránku 
to bude 250 eur na 10 rokov. 

 � Mestské zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie aj Správu o činnos-
ti Mestskej polície Trenčín a tiež 
správu o kontrolnej činnos-
ti hlavného kontrolóra mesta. 
O nich napíšeme viac v ďalšom 
vydaní Infa.  ERIKA SÁGOVÁ

MATÚŠOVA ULICA JE VYNOVENÁ
Mesto Trenčín a Trenčianske vodárne a kanalizácie 
v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom 
ukončili jej kompletnú obnovu.

Pre naše mesto je Matúšova 
ulica dôležitou komunikáciou 
v historickom centre, ktorá spá-
ja zrekonštruované Mierové ná-
mestie s Trenčianskym hradom. 
V celom úseku je zrekonštruo-
vaný verejný vodovod i kanali-
zácia. Matúšova ulica má dnes 

už aj jednotný povrch, keď be-
tón od Farských schodov k vstu-
pu do areálu Trenčianskeho 
hradu vystriedali dlažobné koc-
ky. Mesto tu vymenilo osvetle-
nie a doplnilo mobiliár v podo-
be lavičiek a smetnej nádoby.
 E. S. FOTO: Z. G.

Súťaž na grafiku vratných 
pohárov mesta Trenčín 

vyhrala Maruš Matiášová 
s návrhom „Dýcham mesto“.  
Zadanie ,,Na prírode záleží“ 
spracovalo 56 autorov. Poháre 
s novou potlačou budú mať 
svoju premiéru na Vianočných 
trhoch.

Cyklistickou jazdou od syna-
gógy v Trenčíne ku kostolu 

v Púchove chceli zúčastnení 
kňazi a rabíni 16. septembra 
2022 podporiť židovsko-kres-
ťanský dialóg. 

Októbrový seminár Aka-
démie tretieho veku sa 

uskutoční v utorok 11. ok-
tóbra 2022 o 13.30 h v Aule 
Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka v Trenčíne. V jeho 
programe bude prednáška 
o pozemkovom práve a ako 
upratať vlastnícke vzťahy 
RNDr. Antona Julenyho, pred-
náška PhDr. Zlatice Meravej 
o duševnom zdraví a kultúrny 
program. 

Ďalší seminár ATV sa usku-
toční v utorok 8. 11. 2022 

v rovnakom čase. Prednášať 
budú: MUDr. Ľudmila Bučko-
vá, MPH, o výžive a bezpeč-
nosti potravín, PhDr. Ivana 
Ilavská o tom, ako zvládať 
osamelosť a RNDr. Zdenka 
Baxová o dobývaní vesmíru. 

 � STRUČNE

Zaregistrovali ste poruchu na verejnom osvetlení? 
Nahláste ju na 0905 316 690 
alebo dispecing@trencin.sk

videozáznam

MAĽOVANIE 
FARSKÝCH 
SCHODOV

Súčasťou spojenia Matúšovej 
ulice s centrom Trenčína sú 
Farské schody. V októbri má 
mesto v pláne opraviť poško-
dené omietky v celom interiéri 
tejto pamiatky a tiež v exteriéri 
spodného vstupu. Všetky ste-
ny napokon získajú nový ná-
ter. Kryté renesančné Farské 
schody boli postavené v roku 
1568. Stojeden drevených 
schodov dnes slúži širokej ve-
rejnosti – spájajú stred mesta 
s areálom Farského kostola, 
hradom i lesoparkom Brezina. 
Farské schody sú otvorené den-
ne od 6.00 do 20.00 h a nájdete 
ich na konci Farskej ulice.  
 E. S. FOTO: Z. G.

mailto:dispecing@trencin.sk
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Ako sa správať v pripájacom pruhu?

Pripájací pruh zo Zlatovskej uli-
ce na Bratislavskú zriadil správ-
ca cesty I/61 na základe podnetu 
mesta Trenčín. Dôvodom bolo 
nevhodné napojenie frekvento-
vanej Zlatovskej ulice na tranzit-
nú Bratislavskú ulicu. 

 Napojenie je situované vo 
svahu s nevhodnými rozhľado-
vými pomermi, čo mnohým vodi-
čom komplikovalo zaraďovanie 
sa na hlavnú cestu. Trenčianski 
motoristi, znalí miestnych po-
merov, jazdiaci po Bratislavskej, 

preto zvykli vozidlá zo Zlatovskej 
ulice „púšťať“, čo často spomaľo-
valo premávku na hlavnom ťahu. 
 Šírka cesty umožnila bez sta-
vebných zásahov zriadiť plno-
hodnotný pripájací pruh. Obno-
va asfaltového povrchu tak bola 
ideálnou príležitosťou na zme-
nu organizácie dopravy, ktorá 
prakticky zdarma zvýši plynulosť 
a bezpečnosť cestnej premávky.
 Na takomto pripájacom pru-
hu vodiči konajú rovnako ako 
napr. pri výjazde na diaľnicu. 
V pripájacom pruhu sa rozbehnú 
na požadovanú rýchlosť (v meste 
40-50 km/h) a zaradia sa medzi 
vozidlá v priebežnom jazdnom 
pruhu bez toho, aby ich ohrozili 

alebo obmedzili (zákon 8/2009 
§10, odst.8). 
 V prípade súbežnej jazdy, 
teda kolóny alebo zápchy, vo-
zidlá jazdia v pruhoch súbežne 
a na konci pripájacieho pruhu 
„zipsujú“ (zákon 8/2009 §10, 
odst.10).
 Na túto zmenu nadviaže pri-
pravovaná investičná akcia mes-
ta, ktorou bude presun svetelnej 
signalizácie pre chodcov pred 
križovatku. Investičná akcia je 
povolená a v súčasnej dobe pre-
bieha proces verejného obstará-
vania na dodávateľa.
 RÓBERT HARTMANN, VEDÚCI 
 ÚTVARU MOBILITY
 FOTO: P. Ž.

Na sídlisku Kvetná pracujú na parkoviskách
Rozšírením cesty a úpravou doterajších parkovísk získa 
sídlisko 280 parkovacích miest. Mestská investičná ak-
cia sa začala v poslednom septembrovom týždni. 

Na Ulici Duklianskych hrdi-
nov bude vyznačených cel-
kovo 78 parkovacích miest. 
V jednosmernej časti ulice 29 
šikmých, v časti, kde je oboj-
smerná premávka, to bude 49 
kolmých parkovacích miest. 
Cesta bude rozšírená a chod-
ník posunutý bližšie k bytovke. 
Štyri stĺpy verejného osvetlenia 
budú preložené. V riešení par-
koviska sa v budúcnosti počíta 
s umiestením polopodzemných 
kontajnerov.
Na obojsmernej časti ulice mo-
mentálne parkujú autá aj po-
zdĺžne, čo komplikuje obchádza-
nie vozidiel. V jednej časti bude 
cesta rozšírená do zelene, osvet-
lenie sa preloží. Na konci úse-
ku komunikáciu šírkovo upra-
via tak, aby bola zabezpečená 

obojsmerná premávka. Parkova-
cie miesta budú kolmé, bez mož-
nosti pozdĺžneho parkovania. 
V celom úseku bude opravený aj 
chodník a na novom úseku vo-
zovky položený nový asfalt.

 � Na Hollého ulici budú 
na jednosmernej časti šikmé aj 
kolmé stojiská a na časti s oboj-
smernou premávkou kolmé. Cel-
kovo pôjde o 202 parkovacích 
miest. Výstavba bude prebiehať 
v dvoch častiach.

 � Časť „A“ Šikmé a kolmé par-
kovanie: Parkovisko so šikmým 
státím bude priamo prístupné 
z existujúcej komunikácie, jeho 
plocha bude rozšírená o šírku 
chodníka, ktorý bude posunutý 
bližšie k bytovému domu. Preto 
budú presunuté aj štyri stĺpy ve-
rejného osvetlenia. V tejto časti 

ulice potom zaparkuje 27 áut. 
Súbežne so šikmým parkovaním 
tu bude časť s kolmým státím, 
toto parkovisko s 22 miestami 
bude priamo prístupné z ulice 
Duklianskych hrdinov. Rieše-
nie parkoviska opäť zohľadňuje 
aj budúce umiestenie polopod-
zemných kontajnerov.

 � Časť „B“ Kolmé parkova-
nie: Parkovisko bude priamo 
prístupné z jednosmernej cesty, 
kde sú momentálne odstavova-
né automobily neorganizovane, 
čo komplikuje obchádzanie sto-
jacich vozidiel. Pri výstavbe par-
koviska bude presunutý chodník 
a premiestnených sedem stĺpov 
verejného osvetlenia. V tejto čas-
ti ulice bude 153 kolmých parko-
vacích miest.
Investičnú akciu realizuje spo-
ločnosť COLAS Slovakia, a. s. 
Práce by mali trvať 13 týždňov. 
Viac na www.trencin.sk/parko-
vanie. ÚTVAR MOBILITY

Školský spoj MHD 
na linke 4 má od 3. 
októbra 2022 predĺženú 
trasu.

Spoj, ktorý odchádza od ZŠ, 
Kubranská o 14:08 h do Opa-
tovej, bude z doterajšej ko-
nečnej zastávky „Opatová, 
námestie“ pokračovať ďalej 
na zastávky ZŠ, Potočná 
(po skončení výluky) a Opa-
tová, Horeblatie. Táto zme-
na je podľa informácií do-
pravcu Transdev trvalá.  E. M.

ZMENA 
CESTOVNÉHO 
PORIADKU 
NA LINKE 4

Predné brzdové svetlo už v našich uliciach 
Má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 
Od 22. septembra 2022 sa výskumný projekt predného 
brzdového svetla testuje aj v uliciach nášho mesta. 

Keď vodič auta začne brzdiť, roz-
svieti sa nielen výstražné zadné 
červené svetlo, ale spolu s ním 
aj predné zelené svetlo. Chodec 
tak vidí, že blížiace sa auto začí-
na brzdiť a vďaka zelenému sig-
nalizačnému brzdovému svetlu 
môže bezpečne prejsť cez cestu.
 Chodci však nie sú jedi-
ní, ktorým tento nový prvok 
na prednej maske motorových 

vozidiel zjednoduší cestovanie 
a zvýši ich bezpečnosť. Rovna-
ko je táto signalizácia dôležitá 
pre vodičov, napríklad v doprav-
ných kolónach. Cez spätné zr-
kadlo šofér zistí, že automobil 
za ním si je vedomý aktuálnej si-
tuácie na vozovke. Zvýšenú bez-
pečnosť očakávajú autori pro-
jektu aj u cyklistov a ostatných 
účastníkov premávky.

 Celkovo sa projek-
tu zúčastní približne 
3-tisíc automobilov - 
osobné, dodávkové aj 
nákladné autá, kamió-
ny a autobusy (mest-
ské, prímestské aj diaľ-
kové), traktory a aj 
vybrané mechanizmy 
v Trenčíne, Partizán-
skom, Prievidzi a Žili-
ne. Skúšobná prevádzka potrvá 
deväť mesiacov. Obyvatelia náš-
ho mesta si tak na vlastnej koži 
môžu vyskúšať benefity tohto 

bezpečnostného prvku.
 Za unikátnym produktom 
stojí spoločnosť Lumaco Inno-
vations AG.  RED,FOTO: Z. G.
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MIMORIADNE VÝVOZY BIONÁDOB
V októbri budú v rodinných 
domoch urobené 2 mimoriad-
ne vývozy bionádob, a to v 40. 
týždni (od 3. 10. do 7. 10. 
2022) a v 42. týždni (od 17. 
10. do 21. 10. 2022). Obča-
nia sa často obracajú na úrad 
so žiadosťou o častejší vývoz 
práve v tomto období, kedy 

býva bioodpadu viac. Pláno-
vané vývozy bionádob ostá-
vajú podľa harmonogramu, 
toto budú mimoriadne vývozy 
navyše. Môžeme si ich dovoliť 
vďaka zodpovednému triede-
niu, za ktoré dostaneme prí-
spevok z Environmentálneho 
fondu.  ÚSAŽP

PIATOK 21. 10. 2022
Mestská časť ZÁPAD
15.00 – 15.10 Záblatie (pri kult. centre na Záblatskej 27/2)
15.20 – 15.30 Zlatovce (pri kultúr. dome, pred rešt. Na kamenci) 
15.40 – 15.50 Istebník (Medňanská ulica, pri materskej škole, zvonici) 
16.00 – 16.10 Nové Zlatovce (Zlatovská ulica, oproti Ternu cez cestu)
SOBOTA 22. 10. 2022
Mestská časť JUH
10.00 – 10.10 Východná ulica 9 (pred Základnou školou)
10.20 – 10.30 Kyjevská ulica (pri Kultúrnom stredisku Juh, na parkovisku)
10.35 – 10.45 Saratovská ulica (parkovisko pri cintoríne)
Mestská časť STRED
10.55 – 11.05 Soblahovská ulica (pri garážach od parkoviska OD Družba)

11.10 – 11.20 Karpatská ulica (pri zb. nádobách na šatstvo a elektroodpad, 
pred Hoss sport Center)

Mestská časť SEVER
11.30 – 11.40 Šoltésovej ulica (pred OD Rozkvet)
11.50 – 12.00 Opatovská, Sihoť (pri predajni COOP)

12.10 – 12.20 Opatová, medzi ulicami Opatovská a Potočná (parkovisko pred 
predajňou COOP)

12.30 – 12.40 Kubranská ulica (za zastávkou pri kostole)

HARMONOGRAM ZBERU OLEJA

Deratizácia je povinná
 � V období od 17. do 31. ok-

tóbra 2022 zabezpečí mesto 
Trečnín deratizáciu verejnej 
zelene, vrátane stojísk smet-
ných nádob na verejnej zeleni 
a tiež objektov v majetku mes-
ta. Deratizačné práce budú rea-
lizované na verejných plochách 
zelene na sídlisku Kvetná, v Zá-
mostí - Nové Zlatovce, Zlatov-
ce a Zámostie - pred železnicou, 
Juh, Centrum - Dolné mesto, 
bytovky pri Leoni, Noviny, Si-
hoť I - IV,Pod Sokolice, Kubrá, 
Kubrica, Opatová. Upozorňu-
jeme majiteľov domácich a spo-
ločenských zvierat, aby v čase 
vykonávania deratizácie zvý-
šili kontrolu ich pohybu na ve-
rejných priestranstvách zele-
ne a zabránili kontaktu zvierat 
s návnadami.

 � V rovnakom čase urobí 

deratizáciu verejnej kanalizá-
cie, ktorú má v správe, aj spo-
ločnosť TVK, a. s., Trenčín.

 � Zabezpečiť reguláciu živo-
číšnych škodcov svojich objek-
tov, ich okolia a prípojok kanali-
zácie pred objektmi, sú povinné 
aj bytové družstvá, bytové spo-
ločenstvá, poľnohospodárske 
družstvá, podniky, prevádzky 
podnikania a organizácie, kto-
ré spravujú objekty na území 
mesta, ako aj vlastníci byto-
vých domov a objektov, užíva-
telia nehnuteľností a pozemkov. 
Túto povinnosť im ukladá zá-
kon o ochrane, podpore a roz-
voji verejného zdravia.

 � Zvýšený výskyt hlodavcov 
na verejných pozemkoch hláste 
na Útvar stavebný a životného 
prostredia enviro@trencin.sk 
alebo 032/6504 418.  ÚSAŽP

Príďte predávať 
na Vianočné trhy 2022

Vianočné remeselné trhy na Mierovom námestí sa 
začnú 25. novembra 2022 a skončia 23. decembra 2022. 
Trhy so spotrebným tovarom a textilom sa budú konať 
na uliciach Hviezdoslavova a Jaselská od 9. do 22. de-
cembra 2022.

 � Na Mierovom ná-
mestí bude počas Via-
nočných trhov umiest-
nených 56 drevených 
domčekov. Z nich 44 je 
určených pre remesel-
níkov, ktorí sa môžu 
hlásiť do 15. októbra 
2022 prostredníctvom stránky 
www.trencin.sk/jarmoky. 

 � V 12 domčekoch sa budú 
predávať nápoje a občerstve-
nie – tu sa záujemcovia o pre-
daj môžu zapojiť do elek-
tronických aukcií, ktorých 
vstupné kolo potrvá do 11. ok-
tóbra 2022. 

 � Na dve miesta s predajom 
gastronomických lahôdok 
bude vyhlásené výberové kona-
nie, do ktorého treba poslať pri-
hlášku do 20. októbra 2022.  

 � Predajcovia so záujmom 

predávať na Via-
nočných trhoch 
so spotrebným 
tovarom a texti-

lom musia vyplniť 
prihlášku a spo-

lu s prílohami ju 
zaslať najneskôr 

do 15. novembra 
2022 na sara.matys@trencin.
sk,  julius.holec@trencin.sk 
alebo poštou na adresu Mest-
ské hospodárstvo a správa le-
sov, m.r.o., Trenčín, Sára Ma-
tys, Soblahovská 65, 912 50 
Trenčín. Tlačivo prihlášky 
a podrobné informácie o pod-
mienkach predaja opäť nájde-
te na www.trencin.sk/jarmoky. 
Ak potrebujete poradiť, volaj-
te v pracovných dňoch na číslo 
0902 911 202. 
 FOTO KIC, MHSL

jarmoky

Starý olej za nový

Prineste použitý kuchynský 
olej na vybrané miesta počas 
mobilného zberu spoločnos-
ti MEROCO a vymeňte 1 liter 

za fľašu nového octu a 6 litrov 
starého za 1 l nového slnečnico-
vého oleja.

UMÝVAME BIONÁDOBY NA SÍDLISKÁCH
V týždni od 26. do 28. septem-
bra 2022 umýval zmluvný part-
ner mesta Marius Pedersen ná-
doby na odkladanie bioodpadu 
v sídliskovej zástavbe. Tento 
rok je naplánované ešte jedno 
takéto umývanie od 24. do 26. 
októbra 2022.  FOTO Z. G. ÚSAŽP
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Voľby do orgánov samosprávy obcí – zoznam kandidátov
O mandát primátora mesta sa uchádzajú dvaja kandidáti: 

 1. Miloš Mičega, Ing., 52 r., stavebný technik, nezávislý kandidát  2. Richard Rybníček, Mgr., 52 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo zaregistrovaných 82 kandidátov.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1 – volíme 6 poslancov

 1.  Jozef Bakoš, Mgr., 34 r., prekladateľ, SaS, KDH, OKS  
 2. Zuzana Bednárová, Ing., 46 r., ekonómka, nezávislá kandidátka 
 3. Drahoslav Bočák, Ing., 49 r., manažér v oblasti zdravotnej sta-

rostlivosti, nezávislý kandidát 
 4. Patrik Burian, 46 r., sanitár, HLAS – SD 
 5. Rafael Janíček, 29 r., manažér, OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA 

ZDOLA, ZA ĽUDÍ 
 6. Mária Kamencová, Mgr., 66 r., pedagogická pracovníčka, 

HLAS – SD 
 7. Mária Kebísková, Ing., 65 r., ekonómka, nezávislá kandidátka 
 8. Lukáš Kecera, 37 r., projektový manažér, SaS, KDH, OKS 
 9. Roman Kozáček, Ing., 44 r., prednosta okresného úradu, 

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ  
 10. Michal Mazánik, 20 r., študent, Progresívne Slovensko 
 11. Richard Medal, Mgr., 58 r., riaditeľ ekocentra, nezávislý 

kandidát 
 12. Michal Moško, Mgr., MBA, 49 r., podnikateľ, HLAS – SD 
 13. Katarína Pavlíková, 52 r., vedúca predajne, NÁRODNÁ KOA-

LÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
 14. Roman Rebroš, 50 r., ošetrovateľ, SNS 
 15. Lenka Rolníková, Mgr., 42 r., advokátka, SaS, KDH, OKS
 16. Eva Struhárová, 59 r., ekonómka, SaS, KDH, OKS 
 17. Richard Ščepko, Ing., 38 r., projektový manažér, Progresívne 

Slovensko  

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 – volíme 7 poslancov

 1. Igor Antošík, 52 r., obchodný manažér, HLAS – sociálna 
demokracia 

 2. Ľubomír Bobák, Mgr., 30 r., odborný referent–verejná správa, 
nezávislý kandidát 

 3. Marián Bohuš, Mgr., 46 r., SZČO, nezávislý kandidát 
 4. Ján Forgáč, Mgr., 47 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát 
 5. Martina Gabrhelová, Mgr., 42 r., administratíva miezd, nezá-

vislá kandidátka 
 6. Dominik Gabriel, 28 r., stavebný inžiniering, nezávislý kandidát 
 7. Eduard Hartmann, 57 r., manažér, Slovenská národná strana 
 8. Peter Hošták, PhD., 48 r., manažment výskumných projektov, 

nezávislý kandidát 
 9. Boris Ilkyw, Ing., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR, SME RODINA 
 10. Marek Jašek, Ing., 29 r., finančný poradca, Slovenská národná 

strana 

 11. Michal Korček, Ing., 35 r., referent marketingu, HLAS – sociál-
na demokracia 

 12. Anton Kučík, Mgr., 44 r., manažér logistiky, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
(KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ  

 13. Mária Machová, Bc., 35 r., vedúca materského centra, nezávis-
lá kandidátka 

 14. Martin Maradík, Mgr., 32 r., policajt, nezávislý kandidát 
 15. Adriana Martošová, Ing., PhD., 30 r., personálna konzultant-

ka, HLAS – sociálna demokracia 
 16. Kristína Milová, Bc., 30 r., office managerka, nezávislá 

kandidátka 
 17. Vladimír Ondrovič, Mgr., 56 r., učiteľ, nezávislý kandidát 
 18. Patrik Žák, B.S.B.A., 31 r., zástupca primátora, nezávislý 

kandidát 

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 – volíme 7 poslancov

 1. Miloslav Baco, Mgr., 48 r., ekonóm, nezávislý kandidát 
 2. Juraj Bakoš, Mgr., 45 r., prekladateľ, SaS, KDH, OKS  
 3. Tomáš Balaj, Ing., 41 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát 
 4. Marián Beták, Ing. arch., 59 r., architekt, SaS, KDH, OKS  
 5. Gabriela Bočincová, Mgr., PhD., 39 r., živnostníčka, nezávislá 

kandidátka 
 6. Kamil Bystrický, Mgr., 46 r., riaditeľ kultúrneho centra, nezá-

vislý kandidát 
 7. Ľubomír Dvorský, Mgr., 36 r., advokát, HLAS – SD 
 8. Monika Faltinková, 46 r., koordinátorka projektov, OĽANO, 

NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ  
 9. Anton Gabriel, 36 r., majster vo výrobe, NÁRODNÁ KOALÍ-

CIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
 10. Elena Gogoláková, Mgr., PhD., 45 r., štátna zamestnankyňa, 

nezávislá kandidátka 
 11. Ľubomír Horný, 47 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát 
 12. Michal Chrenka, JUDr., 53 r., podnikateľ, Práca slovenského 

národa 
 13. Ludvik Jančo, Ing., 68 r., dôchodca, NÁRODNÁ KOALÍCIA / 

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
 14. Juraj Juríček, Ing., 50 r., technický riaditeľ, HLAS – SD 
 15. Richard Kafka, 53 r., štátny zamestnanec, REPUBLIKA 
 16. Martina Krajčová, Mgr., 43 r., štátna zamestnankyňa, nezávis-

lá kandidátka 
 17. Alena Laborecká, PhDr., Mgr., 61 r., stredoškolská učiteľka, 

SaS, KDH, OKS 

 18. Ladislav Matejka, Ing., 40 r., stavebný manažér, SaS, KDH, OKS
 19. Miloš Mičega, Ing., 52 r., stavebný technik, nezávislý kandidát 
 20. Zuzana Mišáková, Mgr., DiS.art, 45 r., riaditeľka divadla, uči-

teľka, nezávislá kandidátka
 21. Branislav Papp, Mgr., 27 r., projektový manažér, nezávislý 

kandidát 
 22. Martin Petrík, Mgr., 39 r., obchodný zástupca, nezávislý 

kandidát 
 23. Katarína Podšivková, Mgr., 54 r., podnikateľka, SMER – SD 
 24. Martina Poláčková, JUDr., 51 r., právnička mediátorka, SME 

RODINA 
 25. Igor Polák, 53 r., živnostník, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁ-

VISLÍ KANDIDÁTI 
 26. Miroslav Priehoda, Mgr., 51 r., výsluhový dôchodca, nezávislý 

kandidát 
 27. Michaela Roob Cvancigerová, Mgr., 41 r., štátna zamestnan-

kyňa, nezávislá kandidátka
 28. Ivan Slaný, Ing., 57 r., člen predstavenstva, NÁRODNÁ KOA-

LÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
 29. Martin Smolka, JUDr., 49 r., štátny zamestnanec, nezávislý 

kandidát 
 30. Roman Smolka, Ing., 55 r., stavebný technik, SaS, KDH, OKS 
 31. František Šustek, Ing., 68 r., letecký konštruktér, SaS, KDH, 

OKS  
 32. Martin Trepáč, Bc., 24 r., študent, nezávislý kandidát 

voľby 2022 číslo 10 | ročník XXIV 
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VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 – volíme 5 poslancov

 1. Martin Barčák, 62 r., živnostník, nezávislý kandidát 
 2. Peter Gašparovič, Ing., 64 r., dôchodca, SMER – SD 
 3. Ivan Hudcovský, 43 r., key account manager, PS 
 4. Miroslav Chlup, Ing., 41 r., manažér, OĽANO, NOVA, KÚ, 

ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ 
 5. Miriam Jamborová, Mgr., 37 r., osobná asistencia, SaS, KDH, 

OKS  
 6. Josef Kolář, Ing., Mgr., 55 r., vedúci prevádzky, nez. kandidát 
 7. Ivan Králik, Mgr., Bc., 39 r., obchodný manažér, PS 

 8. Naďa Lorencová, JUDr., Mgr., 45 r., právnička, HLAS – SD 
 9. Marcel Meravý, 40 r., obchodný riaditeľ, HLAS – SD 
 10. Ladislav Paška, Ing., 44 r., vedúci výroby, nezávislý kandidát 
 11. Peter Piláthy, Ing., 39 r., inžinier kvality, nezávislý kandidát 
 12. Vladimír Poruban, Ing., 40 r., projektový manažér, SaS, KDH, 

OKS  
 13. Marko Pribula, Ing., 57 r., podnikateľ, Socialisti.sk 
 14. Tomáš Vaňo, Ing., 42 r., manažér, HLAS – SD 
 15. Ľubomír Vavruš, Mgr., 48 r., štátny zamestnanec, nez. kandidát 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Zoznam kandidátov na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 1. Jaroslav Baška, Ing., 47 r., predseda samosprávneho kraja, Do-
hňny, Smer – SD, Hlas – SD, Sme rodina, SNS 

 2. Marian Kňažko, Ing., 58 r., stredoškolský učiteľ, Považská Bys-
trica, SĽS A. Hlinku 

 3. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc, Trenčín, Kotlebov-
ci – ĽSNS 

 4. Miroslav Magdech, Mgr.,MBA, 36 r., manažér, Považská 

Bystrica, Republika
 5. Peter Máťoš, PhDr., PhD., 35 r., viceprimátor mesta, Považská 

Bystrica, KDH, SaS, OKS, Dobrá voľba a umiernení,  PS, SPO-
LU, ODS, Šanca 

 6. Adrián Mikuš, Ing., 53 r., manažér, Trenčianske Jastrabie, nez. 
kandidátzn

Zoznam kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva:

VOLEBNÝ OBVOD Č. 9 – volíme 9 poslancov

 1. Miloslav Baco, Mgr., 48 r., ekonóm, Trenčín, nezávislý kandidát 
 2. Juraj Bakoš, Mgr., 45 r., prekladateľ, Trenčín, KDH, SaS, OKS, 

Dobrá voľba a Umiernení, SPOLU – OD, ODS, ŠANCA 
 3. Martin Barčák, 62 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Tren-

čín, SMER – SD, HLAS – SD, SME RODINA, SNS
 4. Milan Berec, Ing., 63 r., kontrolór kvality, Trenčianska Teplá, 

SMER – SD, HLAS – SD, SME RODINA, SNS 
 5. Peter Daňo, MUDr., 62 r., lekár, Nemšová, KDH, SaS, OKS, 

DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU – OD, ODS, ŠANCA 
 6. Monika Faltinková, 46 r., koordinátorka projektov, Trenčín, 

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ 
 7. Michaela Fedorová, Mgr., 41 r., viceprimátorka mesta, Tren. 

Teplice, KDH, SaS, OKS, DOBRÁ VOĽB, SPOLU, ODS, ŠANCA 
 8. Eduard Filo, Bc., 36 r., riaditeľ OZ, Skalka nad Váhom, KDH, 

SaS, OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, ODS, ŠANCA 
 9. Milan Gabrhel, 64 r., masér – terapeut, Zamarovce, SRDCE – 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA strana vlastencov 
 10. Jozef Habánik, doc., Ing., PhD., 46 r., rektor univerzity, Tren-

čín, SMER – SD, HLAS – SD, SME RODINA, SNS 
 11. Ľubomír Horný, 47 r., obchodný manažér, Trenčín, nez. kandidát 
 12. Pavol Hozlár, Ing., 57 r., riaditeľ, Trenčín, nezávislý kandidát 
 13. Jozef Hrdlička, PhDr., Ing., 45 r., historik, Trenčín, KSS 
 14. Michal Chrenka, JUDr., 53 r., podnikateľ, Trenčín, PSN 
 15. Boris Ilkyw, Ing., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR, Trenčín, SMER – SD, 

HLAS – SD, SME RODINA, SNS 
 16. Ludvik Jančo, Ing., 68 r., dôchodca, Trenčín, NK/ NEKA
 17. Jozef Janega, 57 r., elektromechanik, Melčice–Lieskové, 

REPUBLIKA 
 18. Rafael Janíček, 29 r., manažér, Trenčín, OĽANO, NOVA, KÚ, 

ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ 
 19. Richard Kafka, 53 r., štátny zamestnanec, Trenčín, REPUBLIKA 
 20. Vladimír Kolarovský, RsDr., 73 r., dôchodca, Ivanovce, Socialisti.sk 
 21. Adriana Kováčová, Mgr., 52 r., radkyňa centra podpory, Tren-

čín, nezávislá kandidátka 
 22. Roman Kozáček, Ing., 44 r., prednosta okresného úradu, Tren-

čín, OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ 
 23. Anton Kučík, Mgr., 44 r., manažér logistiky, Trenčín, OĽANO, 

NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
 24. Anton Kysel, Mgr., 64 r., inšpektor železníc, Trenčín, Kotlebov-

ci – ĽSNS 
 25. Mária Machová, Bc., 35 r., vedúca maters. centra, Trenčín, nez.  

kandidátka 

 26. Juraj Machunka, Ing., 32 r., vedúci prepravnej spoločnosti, 
Trenčín, nezávislý kandidát 

 27. Juraj Maláň, Ing., 45 r., stavebný manažér, Soblahov, KDH, SaS, 
OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, ODS, ŠANCA 

 28. Ladislav Matejka, Ing., 40 r., stavebný manažér, Trenčín, KDH, 
SaS, OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, ODS, ŠANCA 

 29. Matej Matušech, Ing., 27 r., podnikateľ, Svinná, KDH, SaS, OKS, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, ODS, ŠANCA 

 30. Valéria Meravá, 67 r., profesionálny rodič, Trenčín, KSS 
 31. Miloš Mičega, Ing., 52 r., stavebný technik, Trenčín, nez. kandidát 
 32. Peter Mikuláš, 33 r., projektový manažér, Trenčín, nez. kandidát 
 33. Zuzana Mišáková, Mgr., DiS.art, 45 r., riaditeľka divadla, uči-

teľka, Trenčín, nezávislá kandidátka 
 34. Michal Moško, Mgr., MBA, 49 r., podnikateľ, Trenčín, SMER – 

SD, HLAS – SD, SME RODINA, SNS 
 35. Juraj Ondračka, Ing., 44 r., starosta, Horná Súča, STAROSTO-

VIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
 36. Eva Pastorková, 66 r., podnikateľka, Trenč. Teplá, REPUBLIKA 
 37. Martin Petrík, Mgr., 39 r., obchodný zástupca, Trenčín, nez. 

kandidát 
 38. Martina Poláčková, JUDr., 51 r., právnička, Trenčín, SMER – 

SD, HLAS – SD, SME RODINA, SNS 
 39. Dominik Poruban, Mgr., 25 r., hlavný kontrolór obce, Tren-

čianska Turná, nezávislý kandidát 
 40. Vladimír Poruban, Ing., 40 r., projekt. manažér, Trenčín, KDH, 

SaS, OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, ODS, ŠANCA 
 41. Zdenko Rakovan, 65 r., dôchodca, Veľké Bierovce, Kotlebovci 

– ĽSNS 
 42. Lenka Rolníková, Mgr., 42 r., advokátka, Trenčín, KDH, SaS, 

OKS, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU, ODS, ŠANCA 
 43. Ivan Slaný, Ing., 57 r., člen predstavenstva, Trenčín, NK/ NEKA
 44. Martin Smolka, JUDr., 49 r., štátny zamestnanec, Trenčín, nez. 

kandidát 
 45. Stanislav Svatík, MVDr., 60 r., starosta obce, Selec, SMER – 

SD, HLAS – SD, SME RODINA, SNS 
 46. Martin Trepáč, Bc., 24 r., študent, Trenčín, nezávislý kandidát 
 47. Tomáš Vaňo, Ing., 42 r., manažér, Trenčín, SMER – SD, HLAS 

– SD, SME RODINA, SNS 
 48. Monika Velacková, Mgr., 32 r., učiteľka, Trenčín, SMER – SD, 

HLAS – SD, SME RODINA, SNS
 49. Šimon Žďárský, MUDr., 29 r., rehabilitačný lekár, Trenčín, ne-

závislý kandidát

7. október 2022 voľby 2022
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VOLEBNÝ OBVOD 1 – STRED, DOLNÉ MESTO, DLHÉ HONY, NOVINY, BISKUPICE

Číslo 
okrsku Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku

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

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

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

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

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

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

4. ZŠ, Bezručova 1228/66 Cintorínska, Dolný Šianec, J. Kráľa, Krátka, Nová, Partizánska, Zelená, Tatranská, 
Záhradnícka, Legionárska nepárne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30

5. ZŠ, Bezručova 1228/66 Bezručova, Kalinčiakova, Lidická, Družstevná, Kpt. Jaroša, Ovocná, S. Chalupku, Slnečné 
nám., Veterná, Osloboditeľov, Inovecká nepárne č. 5 – 15, 65, párne č. 12 – 74, Ku štvrtiam

6. ZŠ, Bezručova 1228/66 Soblahovská nepárne č. 41 – 65, párne č. 2 – 38, Strojárenská, Pod Juhom, Pod Komárky, 
Na Zongorke 

7. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 Soblahovská nepárne č. 1 – 39

8. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 Inovecká nepárne č. 1 – 3, párne č. 2 – 10, 28. októbra nepárne č. 1 – 29, párne č. 2 – 16

9. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 28. októbra nepárne č. 31 – 45, párne 18 – 38, Dlhé Hony 

10. ZŠ, Dlhé Hony 1155/1 Beckovská, Nemocničná, Panenská, Legionárska nepárne č. 39 – 63, párne č. 32 – 92

11. MŠ, Stromová 2538/3 Karpatská, Poľná, Stromová, Narcisová, Nové Prúdy, Palárikova, Puškinova, Riznerova, 
Sasinkova, J. Zemana

12. MŠ, Stromová 2538/3 Belá, Biskupická, Bottova, Javorinská, Nozdrkovce, Úzka, Záhumenská, Legionárska 
nepárne č. 65 – 127, párne č. 100 – 162

VOLEBNÝ OBVOD 2 – JUH

13. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Jána Halašu

14. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 L. Novomeského, Saratovská nepárne č.1 – 9, párne č. 8 – 12

15. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 K. Šmidkeho 

16. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Šafárikova

17. ZŠ, L. Novomeského 2692/11 Bazovského, Liptovská

18. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183 Saratovská 2 a 4, Vansovej, Západná

19. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183 Gen. Svobodu, Južná, Mateja Bela nepárne č. 37 – 55

20. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183 Mateja Bela nepárne č. 1 – 35

Volebné okrsky a volebné miestnosti 
V meste Trenčín bude počas nadchádzajúcich spojených 
volieb vytvorených 51 volebných okrskov. V porovnaní 
s predchádzajúcimi voľbami máme v okrskoch niekoľko 
zmien.

Pre voľby do orgánov samosprá-
vy obcí Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne podľa § 166 zákona 
č. 180/2014 Z. z. o podmien-
kach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov, uznesením č. 1327 zo 
dňa 22. 6. 2022 utvorilo 4 voleb-
né obvody.

• Volebný obvod 1 (STRED, 
DOLNÉ MESTO, DLHÉ 

HONY, NOVINY, BISKUPICE 
– zodpovedá VMČ STRED) ob-
sahuje okrsky č. 1 – 12.
• Volebný obvod 2 (JUH – 
zodpovedá VMČ JUH) obsahuje 
okrsky č. 13 – 25.
• Volebný obvod 3 (SIHOŤ 
I – IV, OPATOVÁ, POD SOKO-
LICE, KUBRÁ, KUBRICA – 
zodpovedá VMČ SEVER) obsa-
huje okrsky č. 26 – 41.
• Volebný obvod 4 (ZÁ-
MOSTIE, ZLATOVCE, 

ISTEBNÍK, ORE-
CHOVÉ, ZÁBLATIE 
– zodpovedá VMČ ZÁ-
PAD), ide o okrsky č. 
42 – 51.

 � ČO SA ZMENILO?

• Pôvodné okrsky č. 
4 a 5, ktoré sa nachá-
dzali v KS Dlhé Hony, 
sú premiestnené do iných budov. 
• Volebná miestnosť z okrsku 
č. 4 (Cintorínska, Dolný Šianec, 
J. Kráľa, Krátka, Nová, Parti-
zánska, Zelená, Tatranská, Zá-
hradnícka, Legionárska nepár-
ne č. 1 – 37, párne č. 2 – 30) je 

premiestnená do Zá-
kladnej školy na Bez-
ručove ulici 1226/66.
• P ô v o d n é 
okrsky č. 6 a 7 sú pre 
tieto voľby označené 
ako okrsky č. 5 a 6, 
pričom sa nemení 
ani volebná miest-
nosť a ani vymedze-
nie územia volebné-

ho okrsku.
• Pôvodný okrsok č. 5 (So-
blahovská nepárne č. 1 – 39) 
je teraz okrsok č. 7, volebná 
miestnosť v tomto okrsku bola 
premiestnená do Základnej ško-
ly, Dlhé Hony 1155/1.

voľby 2022 číslo 10 | ročník XXIV 
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21. Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 
3183 Kyjevská, Mateja Bela všetky párne čísla 

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

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

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

25. ZŠ, Východná 2435/9 Lavičková, Nám. Svätej Rodiny, Východná

VOLEBNÝ OBVOD 3 SIHOŤ I –IV, OPATOVÁ, POD SOKOLICE, KUBRÁ, KUBRICA

26. Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 
Študentská 1638/3 Nábrežná, Švermova, Študentská, Komenského, Smetanova, Mládežnícka

27. Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 
Študentská 1638/3

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

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

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

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

31. Denné centrum SIHOŤ, Osvienčimská 
1720/3 Považská nepárne č. 35 – 91, párne č. 36 – 90, Osvienčimská

32. Denné centrum Sihoť, 
Osvienčimská 1720/3

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

33. MŠ, Opatovská  654/39 Žilinská, Clementisova, 

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

35. MŠ, Opatovská 654/39 Pádivého, Sibírska

36. Kultúrne stredisko Opatová, 
Opatovská 96/220

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

37. Kultúrne stredisko Kubrá, Kubranská 
63/94

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

38. Kultúrne stredisko Kubrá, Kubranská 
63/94 Pred poľom, Gen. M. R. Štefánika párne č. 118 – 130, nepárne č. 81 – 85, Súvoz, K zábraniu

39. Kultúrne stredisko Kubrica, Kubrická 
56/60 Kubrická 

40. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 
519/14 Pod Sokolice, Gen. M. R. Štefánika nepárne č. 21 – 69, párne  č. 86 – 116, K výstavisku 

41. Stredná odborná škola, Pod Sokolice 
519/14

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

VOLEBNÝ OBVOD 4 – ZÁMOSTIE, ZLATOVCE, ISTEBNÍK, ORECHOVÉ, ZÁBLATIE

42. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Veľkomoravská, Zlatovská, Odevná, Brančíkova, Vl. Roya, Rastislavova, Svätoplukova, 
Bratislavská nepárne č. 1 – 119, párne č. 2 – 48

43. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Jána Hollého, Ľudovíta Stárka, Piešťanská

44. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12 Duklianskych hrdinov

45. Kultúrne stredisko Istebník, 
Medňanského 360/34

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

46. Klub dôchodcov Istebník, 
Medňanského 360/34

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

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

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

48. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. 
s. (TVK), Kožušnícka 72/4 Staničná, Súťažná, Budovateľská, Kvetná, Bavlnárska, Školská, Továrenská

49. Kultúrne stredisko Zlatovce, Hlavná 
495/10

Hlavná, Hroznová, Jána Prháčka, Na Kamenci, Na Vinohrady, Na záhrade, Okružná, 
Slivková, Šafránová, Tramínová, Vladimíra Predmerského, Rizlingová, Rulandská, 
Muškátová

50. ZŠ, Na dolinách 866/27 Detská, Hanzlíkovská, J. Psotného, Jarná, K mlyniskám,   Kňažské, Na dolinách, 
Malozáblatská, Poľovnícka, Severná

51. Kultúrne stredisko Záblatie, 
Záblatská 2/27

Dolné Pažite, Ku kyselke, Zuzany Jarábkovej, Pri parku, Poľnohospodárska, Rybáre, Sigôtky, 
Bratislavská párne č. 52 – 116, Záblatská, Cez ohrady, Na pažiti, Lúčky, Pavla Ondráška, Pod 
privádzačom

7. október 2022 voľby 2022
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Sám na javisku otvorí nový priestor
Festival divadla jedného 
herca má za sebou prvé 
predstavenie (16. 9.) a pred 
sebou poriadnu „nálož“  
- 5 dní, 6 priestorov a 18 
podujatí. Divákov pozve aj 
do priestoru Družba Drama 
Studio, ktorý vznikol na pr-
vom poschodí OD Druž-
ba na Soblahovskej ulici. 
„Pôjde o ojedinelý kultúr-
ny priestor svojho druhu 
v Trenčíne, ktorý bude za-
meraný na štúdiovú, atelié-
rovú tvorbu a prezentáciu 
predovšetkým scénického 
umenia,“ hovorí Kamil Bys-
trický, riaditeľ a dramaturg 
festivalu. Prestavenia sa tiež 
budú konať v Klube Lúč, 
v Galérii M. A Bazovského, 
ale aj v Kultúrnom dome Opa-
tová, v Piano Klube a v sobášnej 
sieni mestského úradu. Samotu 
na javisku si budú užívať Michal 
Noga, Filip Teller (CZ), Mária 
Ševčíková, Ľubomír Raši, Ras-
tislav Zorňan (RS), Birute Mar 
(LT), Miloslav König (CZ), 
Barbora Repková, Irina Andre-
eva (RU/CZ), Jakub Folvarčný 
(CZ), Marek Bečka (CZ), Zde-
na Studenková, Tomáš Turek 

a ľudia, ktorí využili ponuku 
festivalu Buď sám! (na javis-
ku). V programe je aj koncert 
pesničkára a standup komika 
Petra „Petiara“ Lachkého a di-
vadlo pre deti „Vlk a hlad“. Väč-
šina predstavení má dobrovoľné 
vstupné. Viac na www.samnaj-
avisku.sk. Podujatie pokračuje 
od 12. do 16. októbra 2022. Fes-
tival podporil z verejných zdro-
jov Fond na podporu umenia.

Festival klasickej hudby 
s novým názvom

Trenčianska hudobná jar a je-
seň mení svoj názov na HUDBA 
POD HRADOM. Jesennú časť 
festivalu otvorí 9. 10. o 18.00 
h v Evanjelickom kostole Ko-
morný orchester poslucháčov 
VŠMU. Dva koncerty sa usku-
točnia v hoteli Elizabeth, kde 
sa 16. 10. predstaví český kla-
virista Jan Jiraský s Graffovým 
kvartetom. O týždeň neskôr to 
bude štvorručný klavírny recitál 
Idy Černeckej, dlhoročnej čest-
nej predsedníčky trenčianskeho 

Klubu priateľov vážnej hudby 
a Trenčana Františka Perglera, 
dramaturga festivalu. Ďalšou 
Trenčiankou na festivale bude 
herečka Ida Rapaičová, ktorá 
s Danubius Octet Singers uve-
die program Modlitby a piesne. 
Festival uzatvorí 6. 11. netra-
dičný recitál v Refektári Piaris-
tického gymnázia - sólový kon-
trabas Filipa Jara s klavírnym 
sprievodom Xénie Jarovej. Viac 
na webstránke organizátora 
www.kpvh.sk.

NEZMEŠKAJTE UZÁVIERKU FOTOSÚŤAŽE

Trenčiansky festival outdoo-
rových filmov HoryZonty síce 
otvorí svoje brány až v novembri 
10. - 12. 11. 2022, no čas na po-
sielanie fotografií do tohtoroč-
nej fotosúťaže s témou NAPL-
NO je do 23. októbra. Téma 
pozýva k zasielaniu záberov pl-
ných energie, zachytávajúcich 
pohyb v prírode a outdoorové 
športy. Online prihlášku a pra-
vidlá súťaže nájdete na www.
horyzonty.sk/fotosutaz. Zásad-
nou zmenou 17. ročníka festi-
valu je medzinárodná filmová 

súťaž, dostatok priestoru však 
dostanú aj slovenskí filmári 
a nebude chýbať cena pre naj-
lepší slovenský film. Na pódiu 
Domu armády sa okrem zná-
mych slovenských mien spája-
ných so svetom hôr, Igora Kol-
lera a Róberta Gálfyho, prestaví 
aj Alena Konečná, ktorá sa ako 
jediná Češka ponorila do hĺb-
ky sto metrov bez použitia dý-
chacieho prístroja. Podrobné 
informácie o festivale postup-
ne pribúdajú na jeho webovej 
stránke. (JL)

TEDxTrenčín, čo by bolo, keby...

Na 7. ročníku multižánrovej kon-
ferencie 22. 10. v Piano Clube 
očakávajte celodenný program 
s témou Dnešok, príbeh za-
jtrajšku – na pódiu rečníkov 
a umelecké vystúpenia, počas 
prestávok sprievodný program 
a po celý deň občerstvenie a kva-
litnú kávu. Ako informovala Lu-
cia Trubačíková z organizačného 
tímu históriu absurdných lieči-
teľských postupov odhalí reč-
níčka Lívia Hlavačková. Autor 
populárneho podcastu Mozgová 

atletika Denis Kováč prezradí 
dôvody, prečo vystupovať z kom-
fortnej zóny a s viceguverné-
rom NBS Ľudovítom Ódorom 
sa pozrieme do oblasti financií 
a na súčasnú krízu. Šéfbarman 
Stanislav Harciník bude rozprá-
vať nielen o príprave kokteilov 
a s novinárkou Gabrielou Kajtá-
rovou sa pozrieme na stereoty-
py v spoločnosti. Moderátorkou 
bude už tradične Oli Džupinko-
vá z Rádia Expres. Viac na www.
tedxtrencin.sk.

(warm up)  2022 

mark kristián hochman (CZ) michal noga (SK) 
katanari (SK) mária ševčíková (SK) filip teller (CZ) 
ľubomír raši (SK) rastislav zorňan (RS) birute mar (LT) 
miloslav könig (CZ) barbora repková (SK) 
irina andreeva (RUS/CZ) jakub folvarčný (CZ) 
marek bečka (CZ) zdena studenková (SK) tomáš turek (SK)
sprievodný program:

peter „petiar“ lachký (SK) klaun tomík (SK) 
buď sám! (na javisku) (zmena programu vyhradená)

28. ročník medzinárodného festivalu 
divadla jedného herca
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Ida Černecká a Vladimír Pergler FOTO: ARCHÍV UMELCOV
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To je Fluxus! alebo 
Hlásime sa z Kaunasu 

Čo keby chvíľu nezáležalo na tom, či sme perfektní? Čo 
keby hlavným cieľom bolo len zapojiť sa? V Litve sme 
zažili, aké by to bolo.

Európske hlavné mesto kul-
túry Kaunas 2022 (Litva) nás 
v septembri pozvalo na mest-
ský festival Fluxus. Jeho cie-
ľom je zapojiť ľudí a spoločne 
sa zabaviť Fluxus štýlom. To 
znamená podľa filozofie hnutia 
Fluxus, ktorého jedným zo za-
kladateľov bol rodák z Kauna-
su, umelec a rojko George 
Maciunas.  
 Fluxus bola medzinárod-
ná komunita umelcov v 60. 
a 70. rokoch 20. storočia, kto-
rí sa venovali experimentálne-
mu performatívnemu umeniu 
a pred hotovým dielom upred-
nostňovali proces tvorby. Me-
dzi známe osobnosti zapájajúce 
sa do Fluxus aktivít patrili na-
príklad John Cage alebo Yoko 
Ono. V Kaunase sme pred festi-
valom absolvovali aj tematickú 
Fluxus prechádzku, počas kto-
rej sa ako refrén opakovali tieto 
slová: „Môžeš to milovať, môžeš 
to nenávidieť, nikomu na tom 
nezáleží. To je Fluxus!” 
 Fluxus festival je v zásad-
nom rozpore s filozofiou spo-
ločnosti zameranej na výkon 
a úspech.  Tu naozaj netreba byť 
perfektný. Dôležité je odvážiť 
sa, byť súčasťou. Na malých pó-
diách vystupujú mladší aj star-
ší ľudia, jednotlivci aj kolektívy 
v maskách. Kolektív starších 
žien hrá minútovú pantomimic-
kú rozprávku - niektoré sú žab-
ky, jedna je kráľovná. Sú tu pria-
telia, amatéri, ktorí sa chcú len 
zabaviť, sú tu aj profi tanečníci 
či speváci. Pod pódiami sa zbe-
rá dav ľudí, mnohí v prepraco-
vaných kostýmoch. Človek ob-
lak, človek vták, človek klavír... 
 Všetci čakajú na pokyn, keď 
budú môcť pretrhnúť štartova-
ciu pásku a vydať sa na pochod 

uzavretou ulicou na kopec Pa-
rodos. Tam nás čaká “ihrisko” 
pre dospelých aj deti. Elektro-
nickým klavírom ovládame sve-
telnú inštaláciu na budove, mô-
žeme vytvárať hudbu, zmeniť 
dej predstavenia, tvoriť... Alebo 
len sledovať netradičné vystú-
penia umelcov a umelkýň, či sa 
pozrieť na tie komunitné na veľ-
kom pódiu doplnené profesio-
nálnou tanečnou skupinou.
 Aj my sme vystupovali. Ob-
liekli sme sa za inžinierov zve-
davosti, ktorých možno po-
znáte z nášho druhého filmu 
(nájdete na Youtube kanáli 
Trenčín 2026). Marek Niejad-
lík z Garáže zložil hudbu, Ma-
túš Oravec spieval svoj text.  
Na malom pódiu pod kopcom 
sme vyzvali ľudí, aby na naše 
kostýmy počas sprievodu UV 
fixami písali odkaz z Kaunasu 
do Trenčína. Na veľkom pódiu 
sme kresby a slová odkryli po-
mocou UV svetiel. „Zvedavosť 
je neviditeľná, ale všetci ju máme 
v sebe.“ Tak znel náš odkaz. 
 Festival je inšpiráciou aj 
pre Trenčín. Prepája podujatie 
s historickou osobnosťou mesta 
a umenia, živí jej odkaz, pozýva 
ku kreativite a jej miestom, kde 
Kaunasania môžu byť aktívne 
spolu. Celý festival končí pies-
ňou od Johna Lennona Imagi-
ne. Jej slová „Možno si poviete, 
že som rojko, ale nie som jediný“ 
sa hodia na rozprávanie o živo-
te Georga Maciunasa. Lennon 
ďalej spieva „Dúfam, že jedného 
dňa sa k nám pridáte a svet bude 
jednotný.“ Pripomína mi to čes-
ké „Keď sa deti hrajú, nehne-
vajú“. Asi to platí aj pre dospe-
lých.  MIRKA GÚČIKOVÁ
 PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026
 FOTO: GRAŽVYDAS JOVAIŠA

Natočte si vlastný videoklip
Venujete sa hudbe, máte dobrý zvuk, no nemáte obraz? 
Trenčín 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu, v ktorej môže-
te získať až 3 tisíc eur na nakrútenie a produkciu video-
klipu k svojej skladbe. Podporiť môžeme až tri víťazné 
návrhy.

Projekt Garáž priniesol toto 
leto do trenčianskeho parku nie-
koľko vydarených kultúrnych 
podujatí, kde sa mohli ukázať 
miestne kapely, hudobníci a hu-
dobníčky. Ambíciou Garáže je 
pomáhať novej generácii hu-
dobníkov, producentiek, kapiel, 
či iných profesionálov v rámci 
kultúrno-kreatívneho priemys-
lu, preto teraz spúšťa otvorenú 
výzvu zameranú na produkciu 
videoklipov.

 � KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ 
A ČO ZÍSKAJÚ VÍŤAZI?

Prihlásiť sa môžu hudobníci 
a hudobníčky, kapely aj iné 
zoskupenia venujúce sa hud-
be. Ale aj audiovizuálne kolek-
tívy, režiséri, režisérky či pro-
ducenti a producentky, ktorí 
majú dohodnutú spoluprácu 
s hudobným telesom. V pri-
hláške treba uviesť konkrétnu 
skladbu a predbežné zloženie 
produkčného tímu. Do výzvy 
sa môžu prihlásiť záujemco-
via starší ako 18 rokov, ktorí sa 

venujú ktorémukoľvek hudob-
nému žánru.
 „Odmena nebude iba fi-
nančná. Videoklipy predstaví 
vo svojich komunikačných pros-
triedkoch nielen Trenčín 2026, 
ale aj ďalšie mestá, ktoré získali 
titul Európske hlavné mesto kul-
túry. Víťazné práce tak ukážeme 
celej Európe,“ vysvetľuje ume-
lecká riaditeľka projektu Tren-
čín 2026 Lenka Kuricová.

 � PRIHLASOVANIE 
JE SPUSTENÉ

Podrobné informácie o otvore-
nej výzve, vrátane prihlasovacie-
ho formulára, nájdete na stránke 
www.trencin2026.sk/videoklip. 
Prihlasovanie potrvá do 28. ok-
tóbra 2022, následne zasadne 
hodnotiaca komisia, ktorá posú-
di prihlásené návrhy. Prihláste 
sa aj vy a budete mať aj zvuk, aj 
obraz.

 MARIÁN BEBJAK
 MARKETINGOVÝ ŠPECIALISTA, 
 TRENČÍN 2026

TRENČÍN ZÍSKAL TITUL EURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2026 
O štyri roky bude Trenčín no-
siteľom titulu spolu s fínskym 
mestom Oulu. Európske 
hlavné mesto kultúry v Tren-
číne znamená nielen kultúr-
ne podujatia a budovanie 
priestorov na kultúru, ale aj 
riešenie problémov mesta ako 
kvalita verejného priestoru, 
rozvoj kultúrno-kreatívneho 

priemyslu či duševné zdravie. 
Na tejto strane vám prináša-
me informácie o aktivitách 
tímu Trenčín 2026. 
 Trenčín 2026 finančne 
podporujú mesto Trenčín 
a Trenčiansky samosprávny 
kraj, partnerom Trenčín 2026 
je Európska únia.
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DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)

Denne: termo–akupresúrny masážny prístroj  CERAGEM na objed-
návky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, Život, 
Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvičenie 
ženy, cvičenie na rotopede, joga, cvičenie na fitnes zariadeniach 
v exteriéri, kolky v exteriéri.
Pravidelná činnosť
Joga STR 14.00 – 15.00, Spevácka skupina SIHOTIAR PO 10.00 
– 12.00, Cvičenie ženy I. PO a ŠT 9.30 – 10.30, Cvičenie ženy II. 
UT a PIA 10.00 – 11.00, Stolný tenis PO 10.30 – 12.00, STR 13.00 
– 15.00, UT a ŠT 13.00 – 16.30 a PIA 11.00 – 13.30, Kartové hry UT 
a ŠT 14.00 – 17.00, Výbor JDS 27 nepárny týždeň UT od 10.00, JDS 
05 nepárny týždeň UT 14.00 – 16.00, Asociácia zväzov zdravotne 
postihnutých (AZZP) STR 10.00 – 12.00, Skleróza multiplex – klub 
Trenčín ŠT posledný v mesiaci 14.30 – 16.30.
Výstava
„Metamorfózy skla“ – autorská výstava fotografií Eleonóry Žůrkovej 
Prevádzkovateľom Denného centra je Útvar sociálnych vecí 
MsÚ Trenčín. Kontakt: dcsihot@trencin.sk, v pracovných dňoch 
počas otváracích hodín centra 0901 714 266.

ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
KLUB TRENČÍN – MESTO

Stretnutia v pondelok od 9.00 do 11.00 h v zasadacej miestnosti KE-
RAMOPROJEKTU, 1. poschodie.

3. 10. Ing. Darina Neverišová - Jesenné kvety, odkiaľ vás pri-
vial vietor

10. 10. Róbert Švehla - Moderná politika v Európe a miesto 
Slovenska v nej

17. 10. Ing. Juraj Maláň - Život v našom kraji teraz 
a v budúcnosti

24. 10. Mgr. Ľubica Tomalová - Martin - kolíska národného po-
vedomia Slovákov

7. 11. Ing. Darina Neverišová - Život Františka 
Xaverského

Iné akcie:
6. 10. Jesenný bowling

12. 10. Poznávame Trenčín: Štúrovo námestie, synagóga, 
evanjelický kostol

17. 10. Spomienka na zosnulých: Sv. omša – kostol Notre Dame

V našom meste sa od septem-
bra do novembra koná orga-
nizované jesenné upratova-
nie. Na vybraných miestach 
sú vždy v sobotu pristavené 

2 veľkoobjemové kontajnery 
(VOK). Jeden slúži výhradne 
na biologicky rozložiteľný od-
pad (konáre, odpad zo záhrad, 
trávnikov a pod.), druhý na od-

kladanie iného odpadu, okrem 
drobného stavebného odpa-
du. Dávať do VOK akýkoľvek 
iný odpad ako ten, na ktorý je 
kontajner určený, je prísne za-

kázané. Rovnako je zakáza-
né vykladať odpad po odvezení 
kontajnera. Pri porušení hrozí 
pokuta do 1 500 €. 

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

SOBOTA 
8. 10. 
2022

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

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

SOBOTA 
15. 10.

2022 

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

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

SOBOTA 
22. 10. 

2022

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

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

 – Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
 – Kubrica – námestie (otoč autobusu)
 – Kubranská (pri Kyselke)
 – Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
 – Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

SOBOTA 
5. 11. 
2022

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

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

SOBOTA 
12. 11. 

2022

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

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

Na niektorých stojiskách (označené sú hviezdičkou) môžu prebiehať investičné akcie, preto odporúčame sledovať aktuálne oznamy na webo-
vej stránke mesta, kde budeme informovať o prípadnom presune či zrušení stojiska. 

VOK budú umiestnené harmonogramu:

KDE POKRAČUJE JESENNÉ UPRATOVANIE?KDE POKRAČUJE JESENNÉ UPRATOVANIE 2022
V našom meste sa od septembra 
do novembra koná organizované 
jesenné upratovanie. Na vybra-
ných miestach sú vždy v sobo-
tu pristavené 2 veľkoobjemové 

kontajnery (VOK). Jeden slúži 
výhradne na biologicky rozlo-
žiteľný odpad (konáre, odpad 
zo záhrad, trávnikov a pod.), 
druhý na odkladanie iného 

odpadu, okrem drobného sta-
vebného odpadu. Dávať do VOK 
akýkoľvek iný odpad ako ten, 
na ktorý je kontajner určený, 
je prísne zakázané. Rovnako je 

zakázané vykladať odpad po od-
vezení kontajnera. Pri porušení 
hrozí pokuta do 1 500 €. 



 � DIVADLO
16. 10. | 19.00 | Slovenské 
divadlo tanca: Carmen

POSÁDKOVÝ KLUB | Fenomenálne tanečné 
predstavenie Carmen slovenského režisé-
ra a choreografa Jána Ďurovčíka obletelo 
takmer celý svet. Hudba Georges Bizet, Ro-
dion Ščedrin, scéna Jakub Klimo, kostýmy 
Andrej Baraník. Predstavenie k príležitosti 
25. výročia Slovenského divadla tanca.
16. 10. | 19.00 | Zdena 
Studenková: Shirley Valentine

PIANO CLUB | Žena, ktorá to dokázala. Bra-
vúrne vyrozprávaný príbeh ženy, ktorá 
dlhé roky žije v manželstve. Už dávno sa z 
neho vytratila iskra a deti sa vydali vlast-
nou cestou. Žena, ktorá si už pomaly pre-
stáva uvedomovať vlastnú hodnotu, rezig-
novala na svoje životné sny a túžby a plní 
len úlohu akéhosi pravidelného servisu 
v domácnosti, sa odrazu dostane pred ne-
čakanú výzvu. 
Predstavenie sa uskutoční v rámci festiva-
lu Sám na javisku.
20. 10. | 20.00 | Pacho – zbojník 
z Hybe

POSÁDKOVÝ KLUB | Muzikál na motívy po-
viedky Petra Jaroša a filmu Martina Ťapáka 
je paródiou na zbojnícke legendy aj na nás 
samých. Pacho nie je len vtipný samorast, 
ale i glosátor, ktorý presne pomenúva, čo 
sa okolo neho deje. Účinkujú: Tomáš Gre-
ga, Csongor Kassai, Braňo Jobus, Broňa 
Kovačíková, Tomáš Palonder a ďalší.

8. 11. | 19.00 | Royal Classical 
Ballet: Labutie jazero

POSÁDKOVÝ KLUB | Divadlo Royal Classical 
Ballet z Moldavska predstaví v rámci eu-
rópskeho turné na Slovensku najslávnejší 
balet na svete - Labutie jazero.

 � KONCERTY
8. 10. | 20.00 | Shilpa Ray (USA)
KLUB LÚČ | Už tretíkrát v Klube Lúč vystúpi 
americká speváčka, textárka a hudobníčka 
Shilpa Ray aj so svojou sprievodnou ka-
pelou a predstaví nový album „Portrait of 
a Lady“ (Northern Spy Records).
9. 10. | 18.00 | Koncert 
Komorného orchestra VŠMU – 
Festival Hudba pod hradom
EVANJELICKÝ KOSTOL | Otváracím podu-
jatím jesennej časti festivalu Hudba pod 
hradom je koncert Komorného orchestra 
VŠMU z Bratislavy.
16. 10. | 18.00 | Graffovo 
kvarteto a Jan Jiraský – Festival 
Hudba pod hradom

HOTEL ELIZABETH | Druhým koncertom je-
sennej časti festivalu Hudba pod hradom 
bude vystúpenie umelcov z Českej republi-
ky. Predstaví sa Graffovo kvarteto a klavír-
ny virtuóz Jan Jiraský.
19. 10. | 18.00 | Inspirations 
flames
KLUB LÚČ | Až z  Bulharska, Macedón-
ska, Rakúska, Srbska a  Škótska docestuje 
do  Trenčína chlapčenská skupina Inspira-
tions flames. Zahrajú meditačnú hudbu, 
ktorá je zmesou duchovnej hudobnej tra-
dície Indie a východoeurópskeho folklóru. 
Vstup na koncert je voľný.
23. 10. | 14.30 | Okolo Trenčína
POSÁDKOVÝ KLUB | Účinkujú: DH Mistří-
ňanka, DH Legrúti, DH Textilanka z  Tren-
čína. 

23. 10. | 18.00 | Ida Černecká, 
František Pergler – štvorručný 
klavír – Festival Hudba pod 
hradom
HOTEL ELIZABETH | Jedným z  vrcholov je-
sennej časti festivalu Hudba pod hradom 
bude štvorručný klavírny recitál Idy Čer-
neckej a Františka Perglera.
30. 10. | 15.00 | Z našej kuchyne
POSÁDKOVÝ KLUB | Tradičné vystúpenie 
trenčianskeho detského folklórneho súbo-
ru Kornička.
30. 10. | 18.00 | Danubius Octet 
singers a Ida Rapaičová – 
Festival Hudba pod hradom
EVANJELICKÝ KOSTOL V  TRENČÍNE | Ďalším 
podujatím jesennej časti festivalu Hudba 
pod hradom bude a capella koncert Danu-
bius Octet singers. Mužské hlasy doplní 
svojou recitáciou známa herečka Ida Ra-
paičová.
6. 11. | 18.00 | Kontrabasový 
recitál – Festival Hudba pod 
hradom
REFEKTÁR KOLÉGIA PIARISTOV | Záverečným 
koncertom jesennej časti festivalu Hudba 
pod hradom je kontrabasový recitál Filipa 
Jara za doprovodu Xénie Jarovej.

 � VÝSTAVY
1. – 31. 10. | Erby a znaky – Ján 
Fabuš
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.
1. – 31. 10. | Vojaci očami detí
POSÁDKOVÝ KLUB | XXI. ročník výtvar-
nej súťaže MO SR. Pripravuje: PK Trenčín 
v  spolupráci s  redakciou časopisu „OBRA-
NA“.
4. 10. – 4. 11. | Eleonóra Žůrková: 
Metamorfózy skla

DC SIHOŤ | Autorská výstava fotogra-
fií. Výstava je dostupná počas otváracích 
hodín Denného centra Sihoť. Kontakt: 
0901 714 266 (pracovné dni).
do 15. 10. | BIO ILLUSION
GMAB | Vystavujúci autori:  Iveta Bradá-
čová, Petr Brožka, Sun Young Kang, Josef 
Lorenc, Aleš Pospíšil, Lenka Pužmanová, 
Karel Řepa, Petra Vichrová a Lenka Vilhel-
mová. 
Názov výstavy Bio Illusion sa dotýka 

22. 10. | 8.00 – 14.00 | 
Farmársky jarmok

MIEROVÉ NÁMESTIE | Farmársky jarmok 
ponúkne poctivé farmárske produkty 
a výrobky z blízkych regiónov, sezón-
ne kvetinové aranžmány – chrizanté-
my, vence, produkty z ovčieho mlieka, 
pečivo, med a včelie produkty, džemy, 
sirupy, koreniny, dobré jedlo – pala-
cinky, grilované oštiepky, hamburgery.

PROGRAM |
9.30 | Big Band Nováky – mladí muzi-
kanti s playlistom plným známych hi-
tov
11.00 | Slovak Tango – hudba z čias na-
šich starých rodičov
13.00 | Los Brados – svieže piesne s tex-
tami v záhoráckom slangu

SPRIEVODNÉ PODUJATIA PRE DETI |
9.00 – 14.00 | Živé zvieratká z farmy
10.00 – 12.00 | Tvorivé dielničky pre ši-
kovné detičky

5. 11. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom
KIC | Novembrová téma: Rod Medňan-
ských. 
10. - 12. 11. | HoryZonty 2022

KIC | 17. ročník festivalu dobrodruž-
ných filmov.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

október 2022
22. 10. | 8.00 – 14.00 | Farmársky jarmok
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súčasného trendu návratu k prírode a sna-
hy človeka nájsť a  zaznamenať svoje pô-
vodné korene. Veľmi často ide len o ilúziu, 
ktorá môže viesť k rozčarovaniu. 
Skupinová výstava deviatich umelcov 
predstavuje dvojrozmerné i  trojrozmerné 
diela a konceptuálne projekty používajúce 
rôzne techniky (grafické techniky, digitál-
ne fotografie, kresba) i  materiály (sadra, 
papier, sklo, PVC), väčšinou inštalované 
do väčších obrazových celkov. 
do 18. 10. | SNP
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Personálny 
úrad Liptovský Mikuláš.
do 18. 10. | Práce detí CVČ
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Centrum 
voľného času Trenčín. Malá galéria PK.

7. 10. – 8. 11. | 8.00 – 17.00 | 
Stretnutie – Setkání
TSK | 37. družobná výstava výtvarníkov 
a  fotografov regiónov Trenčín a  Uherské 
Hradiště. Otvorenie výstavy sa koná v pia-
tok 7.10. o 17.00 hod.
18. 10. – 10. 11. | Celorezortné 
súťažné prehliadky FotoAtak 
2022 a Galéria MIL 2022
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Personálny 
úrad Liptovský Mikuláš.
27. 10. – 28. 1. | Ján Švec: 
Hľadanie geometrie
GMAB | Výstava rodáka z  Bánoviec nad 
Bebravou, konštruktivistického maliara 
a  kresliara Jána Šveca. Napriek jeho ne-
sporne kvalitným dielam je jeho tvorba 
na  Slovensku málo známa. Zámerom vý-
stavy je tak priblížiť nielen trenčianskemu 
divákovi tvorivú osobnosť tohto talento-
vaného maliara, ilustrátora a dlhoročného 
redaktora vydavateľstva Mladé letá. Verni-
sáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 27. 10. 
27. 10. – 28. 1. | Radovan 
Stoklasa: Fotografia
GMAB | Radovan Stoklasa tento rok bilan-
cuje 25 rokov svojej reportérskej práce. 
Jeho fotografie už dávno prerástli región, 
v  ktorom pôsobí a  z  každodenného poc-
tivého remesla pre zvučné domáce i  za-
hraničné agentúry sa vynárajú na  povrch 
zábery, ktoré svojou estetikou presahujú 
rámec zachytenia udalosti. Nie je zvykom, 
že galérie dávajú priestor reportážnej fo-
tografii. V  tomto prípade sa jedná o  mi-
moriadne opodstatnenú výnimku. Výstava 
v domácej GMAB v Trenčíne určite nebude 
posledná zastávka tejto výstavnej kolek-
cie, ale jej dôstojný štart. Kurátori: Peter 
Marek, Veronika Marek Markovičová. Ver-
nisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 27. 
10. o 17.00 hod. 

 � 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 - piatok | 14.00 – 
18.00 | Voľná hra s kockami 
LEGO v KreaTivo
KREATIVO | Bližšie info: 
kretivotrencin@gmail.com, 0918 883 505. 
Vopred potrebná rezervácia.
pondelok, streda | 16.15 – 18.00 
| Neonity Dance
KC AKTIVITY | Tanečná skupi-
na moderného tanca pre deti od  3 

– 14 rokov. Vedie Alena Kramárová. Info: 
0915 101 051, www.neonity.sk.
pondelok, utorok, štvrtok | 
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.
utorok, štvrtok | Korzo dance
KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného 
tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3 
– 20 rokov. Utorok a štvrtok 16.00 – 20.00 
hod. Info: Vlado Ondrovič, 0903 793 557.
Tanečná škola moderného tanca SZUŠ 
Trenčín pre deti od  6 – 10 rokov. Utorok 
17.30 – 19.00 hod. Info: Jožko Čakloš, 
0904 486 013.
utorok | 15.30 – 16.30 | Tanec so 
šabľou
KC AKTIVITY | Krúžok pre mládež od 14 ro-
kov. Preberať budeme flankýrovku a  prí-
pravu na európske bojové umenia. Viac in-
formácií na cvctn@cvctn.sk alebo na tel. č. 
0911 886 007.
utorok | 15.00 – 16.00 | Klub 
malých keramikárov
KC AKTIVITY | Klubík pre deti od 6 – 12 ro-
kov. Vedie Martina Mažárová. Info a  pri-
hlasovanie: keramika@kcaktivity.sk, 
0908 211 131.
utorok | 16. 15 – 17. 15 | 
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od  2 rokov v  sprie-
vode jedného z  rodičov. Vedie Mar-
tina Mažárová. Info a  prihlasovanie: 
keramika@kcaktivity.sk, 0908 211 131.
streda | 17.00 – 19.00 | 
Keramika pre začiatočníkov
KC AKTIVITY | Prihlasovanie a  info: Mar-
tina Mažárová, keramika@kcaktivity.sk, 
0908 211 131.
1. – 31. 10. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný program pre 
deti vo veku 1,5 – 6 rokov s  množstvom 
tancov a  zábavy na  každej lekcii, pútavá 
hravá forma výuky s  lákavými rekvizita-
mi, systematické tanečné napredovanie, 
rešpektujúci prístup lektoriek, nesúťaživá 
forma, pripravené čisté prostredie. Rozvrh 
kurzov alebo jednorazových vstupov náj-
dete na www.tancujucetigriky.sk.
1. – 31. 10. | Skauting na Juhu
KC AKTIVITY | Nábor nových detí – Schôdz-
ky detí a  mládeže 32. skautského zbo-
ru Ale Vivo. Info a  prihlasovanie: Monika 
– 0940  855  223, Naty – 0910  425  234, 
32.zbor.alevivo@gmail.com.
6., 20. 10. | 9.30 – 11.30 | 
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. Ak-
tivita je určená pre najmenšie deti, ktoré 
tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri reali-
zácii sa snažíme pracovať s  netradičnými 
výtvarnými materiálmi a technikami, kto-
ré sú pre deti nové a zaujímavé. Návštev-
níci na jednotlivých stretnutiach odhaľujú 
vždy niečo nové zo sveta výtvarného ume-
nia. Na  podujatie je potrebné sa vopred 
prihlásiť. Vstupné: 2 €.

 � SENIORI
štvrtok | 16.00 – 17.00 | Cvičenie 
pre dôchodcov
KC AKTIVITY | Prihlasovanie a  informácie: 
Oľga Šebáňová, 0948 198 591.

11. 10. | 13.30 – 16.00 | Akadémia 
tretieho veku v Trenčíne XXXVI. 
ročník
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: Priví-
tanie, predstavenie hostí. Pozemkové prá-
vo, ako upratať vlastnícke vzťahy - RNDr. 
Anton Juleny, projektant pozemkových 
úprav PPU a.s. Trenčín. Duševné zdravie - 
PhDr. Zlatica Meravá, RÚVZ SR so sídlom 
v Trenčíne. Mesiac úcty k starším ľuďom - 
príhovor. Kultúrny program. Záver. 
19. 10. | 15.00 – 18.00 | Klubové 
stretnutia JDS č. 30
KC AKTIVITY | Klubové stretnutie členov 
klubu dôchodcov.

 � PREDNÁŠKY
11. 10. | 16.30 – 17.45 | Jiří Jilík: 
Bohyne zo Žítkovej
VKMR | Autorské čítanie a  rozpráva-
nie spisovateľa a  folkloristu Jiřího Jilí-
ka o  stretnutiach s  poslednou žítkovskou 
bohyňou Irmou Gabrhelovou. Vydajte sa 
s  nami po  stopách ľudovej mágie na  Mo-
ravských Kopaniciach! 
Podujatie je spojené s  prezentáciou do-
plneného vydania knihy  Žítkovské ča-
rování  a  projekciou dokumentárneho 
filmu Horenka Chabová o živote na žítkov-
ských kopaniciach. Vstup voľný.
13. 10. | 16.00 – 17.00 | 
Zoomovanie
GMAB | Radi sa dostávate veci na  koreň? 
Pri odborne zameranom programe k  ak-
tuálnym výstavám Bio Illusion budete mať 
možnosť sa spolu s  nami o  niečo detail-
nejšie priblížiť k niektorým vystavovaným 
dielam. Vstup na podujatie je voľný.
20. 10. | 16.00 – 17.00 | Syndróm 
vyhorenia
VKMR | Diskusia s odborníkmi na podporu 
duševného zdravia na tému „Kedy hovorí-
me o  syndróme vyhorenia? Štádiá a  pre-
vencia syndrómu vyhorenia“. Diskutuje: 
MUDr. Z. Tomaneková. Vstup voľný.
20. 10. | 18.00 – 20.30 | 
Ochutnaj seba

NEW YOU ŠTÚDIUM | Zážitková a inšpiratív-
na prednáška, ktorej cieľom je jednoducho 
a hravo zdieľať skúsenosti o tom, ako po-
rozumieť sebe a milovať život so všetkým, 
čo prináša. 
Lektorka Vás prevedie inšpiratívnymi 
príbehmi, vďaka ktorým získate nástro-
je k  tomu, ako pracovať so zmenou per-
spektívy tak, aby sa prebudila spokoj-
nosť vo Vás. Treba sa prihlásiť telefonicky 
na  kontakt 0905  393  872, alebo mailom: 
bealiptakova@gmail.com. 
22. 10. | TEDxTrenčín 2022
PIANO CLUB | Program podujatia sa pone-
sie v duchu témy Dnešok, príbeh zajtrajš-
ka. Medzi rečníkmi vystúpi viceguvernér 
Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor, 
autor populárneho podcastu Mozgová at-
letika Denis Kováč i  politická redaktorka 
Gabriela Kajtárová a ďalší. 
Podujatie je určené pre všetkých, ktorí si 
radi vypočujú zaujímavé prednášky, prí-
behy či pohľady na svet, v ktorom žijeme. 
Okrem rečníkov sa na  pódiu vystrieda aj 
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8. 10. | 9.00 | HK AS Trenčín 
– Hlohovec
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
8. 10. | 11.00 | HK AS Trenčín 
– Hlohovec
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
8. 10. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Hlohovec
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga 
ženy.
8. 10. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – FK Florko Košice
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
9. 10. | 9.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, U14 – star-
ší žiaci.
9. 10. | 12.30 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Dubnica n/V modrí
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, U14 – star-
ší žiaci.
9. 10. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – Púchov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
9. 10. | 15.00 | BK AS Trenčín 
– Svit
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, muži – 
tréningová hala.
13. 10. | 7.00 – 15.00 | TSK 
Florbalki SK CUP 2022 – 15. 
ročník
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, turnaj stred-
né školy – finálové kolo.
15. 10. | 17.00 | ŠA Trenčín 
– Košice
ŠPORTOVÁ HALA |  Hádzaná, 1. liga 
ženy.
15. 10. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Lučenec
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, žiaci – 
tréningová hala.
15. 10. | 12.30 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, st. žiačky 
– tréningová hala.
16. 10. | 16.00 | ŠK 1. FBC 
Trenčín – ŠK Lido Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
16. 10. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Handlová
ŠPORTOVÁ HALA |  Basketbal, žiaci – 
tréningová hala.
16. 10. | 12.30 | BK AS Trenčín 
– Stupava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, st. žiačky 
– tréningová hala.
16. 10. | 15.00 | BK AS Trenčín 
– Levice
ŠPORTOVÁ HALA |  Basketbal, muži – 
tréningová hala.
22. 10. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Bytča
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
22. 10. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.

 � ZÁPASY
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niekoľko umeleckých vystúpení a  počas 
prestávok je pripravený bohatý sprievod-
ný program.
22. 10. | 15.00 | Jan Tluka: 
Krížom krážom po Slovinsku

KAVIAREŇ NA  CESTE | Cestovateľská pred-
náška.
27. 10. | 16.00 – 17.00 | Hradiská 
na Považí
TRENČIANSKE MÚZEUM | Prednáška 
Mgr. Juraja Maleca, PhD. o unikátnych ná-
lezoch bronzových šperkov, ktoré sa minu-
lý rok našli v lesoch na Považí. Sú staré viac 
ako 3  000 rokov. Počas archeologického 
prieskumu ich objavili členovia Občianske-
ho združenia (OZ) Hradiská, ktoré sa v spo-
lupráci s múzeom snaží zachrániť historic-
ké nálezy pred rozkrádačmi.

 � KURZY
pondelok | Modro – žlté 
pondelky
KC AKTIVITY | „Trenčín pomáha Ukrajine“ 
a  Kultúrne centrum Aktivity v  spolupráci 
s Marius Pedersen a.s. pripravili nové tvo-
rivé aktivity pre deti, mládež a dospelých.
Keramika, točenie na  hrnčiarskom kruhu, 
maľba, kresba, aranžovanie, dekorovanie 
a iné tvorivé aktivity.
Čas aktivít: 14.30 – 15.30 hod. - Hra-
vá dielnička pre najmenšie deti (od  2-5 
rokov s  rodičom). 16.00 – 17.30 hod. - 
Poď s  nami tvoriť pre deti a  mládež od  6 
– 13 rokov. 18.00 – 20.00 hod. - Tvorivý 
ateliér pre mládež od  14 rokov a  dospe-
lí. Info a  prihlasovanie: 0910  449  949, 
dankavani@gmail.com
pondelok, utorok | 17.00 – 18. 
30. | Francúzsky jazyk
KC AKTIVITY | Kurzy francúzskeho ja-
zyka s  Madame Smejkalovou pre za-
čiatočníkov,  pokročilých a  príprava 
na  skúšky DELF. Možnosť prihlásenia 
aj počas kurzu. Info a  prihlasovanie: 
elena.smejkalova@gmail.com.
pondelok, streda, piatok | 
Konverzácie v slovenčine
CENTRUM PRE RODINU | Na  konverzáciu 
je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom 
formulára v  slovenskom  alebo  ukrajin-
skom jazyku. Lektormi budú tak ako v mi-
nulosti dobrovoľníci. Poplatok za  kurz je 
dobrovoľný.
pondelok, utorok, štvrtok | 
Taekwondo
OZC JUŽANKA | Klub bojového umenia Ta-
ekwondo v Trenčíne. Predškoláci: utorok o 
15.15. Žiaci: utorok, štvrtok 17.00. Dospe-
lí: pondelok, štvrtok 19.00. 
utorok | 18. 00 – 20. 00 | Klub 
točenia na kruhu
KC AKTIVITY | 
streda  | 15. 30 – 16. 30 | 
Francúzština
Nový kurz pre začiatočníkov na  Zámos-
tí pre pokročilých individuálne, aj v  sku-
pinkách (aj intenzívny, aj doobeda pod-
ľa dohody). Kontakt: 0910  196  456, 
galatea.violet@gmail.com.

štvrtok  | 14. 00 – 17. 30 | Gitara
KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie: Ivan Do-
biaš, 0949 239 609.
štvrtok | 18. 00 – 20. 00 | Klub 
keramiky
KC AKTIVITY | Individuálny prístup lektor-
ky v  malých skupinkách /2 – 4 osoby/, 
kde počas 4 stretnutí prejdete procesom 
tvorby keramických výrobkov. Prihla-
sovanie a  info: keramika@kcaktivity.sk, 
0908 211 131. 
streda  | 14. 15 – 19. 00 | Kurz 
anglického jazyka
KC AKTIVITY | Jazykové kurzy anglic-
kého jazyka pre žiakov od  6 – 18 ro-
kov.  Info a  prihlasovanie: 0908  677  103, 
lucia.plevova44@gmail.com.
8. 10. | 9.00 – 13.00 | Výroba 
šúpolienky

KD ZLATOVCE | Kurzy tradičných remesiel 
– Neboj sa remesla 2022. Kurz je vhodný 
pre dospelých – začiatočníkov a  mládež. 
Na  kurze sa naučíte vyrobiť si dva druhy 
jednoduchých šúpolienok, ako základ pre 
ťažšiu prácu so šúpolím. Viac informácií 
a  prihlasovanie: www.nebojsaremesla.sk 
alebo 0918 789 933.
od 10. 10. | Kurz slovenského 
jazyka
KC AKTIVITY | Nový bezplatný kurz sloven-
ského jazyka v  spolupráci s  ÚP. Predpo-
kladaný začiatok kurzu 10.10. Info a  pri-
hlasovanie: michal.lajcha@gmail.com, 
0917 590 105.
10. 10. – 16. 1. | Kurz Tantra – 
jógy pre ženy Mohendžodáro
PENZIÓN KEROLA | Mohendžodáro je sys-
tém cvičení a  meditácií, ktoré vedú ženu 
hlboko do  svojho vnútra, aby sa uvoľnila 
a  mohla prežívať samú seba. Kurz má 12 
stretnutí, začína už 10.10. a  bude bývať 
každý druhý pondelok. Kontakt: 0948 609 
701, sajbanova_katarina@yahoo.com.
15. 10. | 9.00 – 16.00 | Výroba 
píšťaly – Koncovka
KD ZLATOVCE | Kurzy tradičných re-
mesiel – Neboj sa remesla 2022. Kurz 
je vhodný pre dospelých – začiatoč-
níkov a  mládež. Oživiť kus surového 
dreva do  stavu, že vydáva zvuk je ne-
uveriteľný zážitok. Viac informácií a  pri-
hlasovanie: www.nebojsaremesla.sk ale-
bo 0918 789 933.
22. 10. | 9.00 – 16.00 | Krížiková 
výšivka
KD ZLATOVCE | Kurzy tradičných remesiel – 
Neboj sa remesla 2022. Kurz je vhodný pre 
dospelých – začiatočníkov a mládež. 
Krížiková výšivka je technika, ktorá sa 
radí medzi základné vo výšivkárskych 
technikách. Viac informácií a  prihlaso-
vanie: www.nebojsaremesla.sk alebo 
0918 789 933.

 � ŠPORT
pondelok, streda | 17.45 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina. Info: 
0903  949  966, zumba-trencin.sk. Face-
book: ZUMBA Peťa Trenčín.

pondelok, streda | 17.30 | 
Jumping Interval
LIONFITNESS | Dynamický tréning na profi 
trampolínkach posilní vaše telo i  myseľ. 
Info: 0917  483  921. Rezervačný systém 
www.ivkafitaktivity.sk.
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. Marcela Holodová, 0905 705 431.
pondelok  | 19.00 | štvrtok | 
17.45. | Strong
KS OPATOVÁ | Tréning s  váhou vlastného 
tela. Buduje kondíciu, kardio a plyometric-
ké tréningové pohyby sú synchronizované 
s  originálnou motivačnou hudbou, ktorá 
bola špeciálne navrhnutá tak, aby zodpo-
vedala každému jednému pohybu.
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: 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 zame-
rané na  posilňovacie cviky v  intervalo-
vom cvičení s  fázami odpočinku. Info: 
0903 793 557.
utorok | 18.00 – 19.30 | 
Chanbara – boj so športovým 
mečom
OC JUŽANKA | Športová forma boja 
s  mečom. Pre žiakov od  8 rokov a  do-
spelých. Info: 0904  481  001. Info 
na www.chanbara-tn.sk.
utorok | 18.00 | Body forming
LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, for-
movanie postavy, spaľovanie kalórií, 
zlepšenie kondície. Info: 0917  483  921. 
www.ivkafitaktivity.sk.
štvrtok | 17.30 | Kruhový 
tréning pre ženy
LIONFITNESS | Kruhový tréning na  po-
silnenie celého tela, rozvoj kondície, 
sily a  výbušnosti. Info: 0917  483  921, 
www.ivkafitaktivity.sk.
štvrtok | 18.00 – 19.00 | 
Sebaobrana pre ženy

OC JUŽANKA | Info: 0904  481  001, 
www.taekwondo-tn.sk.
štvrtok  | 18.15 – 20.00 | 
Capoeira
KC AKTIVITY | Capoeira je brazílske bo-
jové umenie spojené s  akrobaciou, hud-
bou a  tancom. Info a  prihlasovanie: 
0903 860 349.
nedeľa | 8.30 – 10.00 | Hatha 
joga
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Vhodné aj pre 
začiatočníkov s  certifikovanou lektorkou 
Anide. 
Nepotrebujete žiadnu predošlú skúsenosť 
s  cvičením jogy, tiež vám zapožičiame 
podložku a  všetky pomôcky, ktoré bude-
te potrebovať. Kontakt: anide@seznam.cz, 
tel. č.: 0908 788 560.

 � ZÁPASY
22. 10. | 11.15 | HK AS Trenčín 
„B“ – Bytča
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
22. 10. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„A“ – Žilina
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie 
žiačky.
22. 10. | 17.00 | ŠA Trenčín – 
Dunajská Streda „B“
ŠPORTOVÁ HALA |  Hádzaná, 1. liga 
ženy.
29. 10. | 8.30 – 16.00 | ŠKN 
Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Futsalový turnaj.
30. 10. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – Čadca
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
30. 10. | 9.50 | HK AS Trenčín 
„A“ – Martin
ŠPORTOVÁ HALA |  Hádzaná, mladšie 
žiačky.
30. 10. | 11.05 | HK AS Trenčín 
„A“ – Čadca
ŠPORTOVÁ HALA |  Hádzaná, mladšie 
žiačky.
30. 10. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„B“ – Martin
ŠPORTOVÁ HALA |  Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 11. | 12.30 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, starší do-
rast.
5. 11. | 14.30 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladší do-
rast.
5. 11. | 17.00 | HK AS Trenčín – 
ŠKP Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA |  Hádzaná, 1. liga 
ženy.
5. 11. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Bratislava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, U23 ženy 
– tréningová hala.
6. 11. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Nitra
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, U23 muži 
– tréningová hala.
6. 11. | 13.00 | BK AS Trenčín – 
Ivanka pri Dunaji
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, U23 ženy 
– tréningová hala.

1. - 30. 10. | Hádzaná - nábor 

ŠPORTOVÁ HALA | Staň sa súčasťou há-
dzanárskej rodiny. Nábor pre deti vo 
veku 6 – 12 rokov. Kontakt: 0918 676 
774, 0905 312 338.
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1. – 31. 10. | Joga s Majdou
RÔZNE MIESTA | Joga v  štúdiu Váš guru 
zdravia – v  pondelok od  17.30 do  19.00.
Joga pre seniorov Denné centrum Sihoť – 
v stredu od 14.00 do 15.00. 
Ashtanga yoga v  Yoga Shala – v  piatok 
od 17.00 do 18.00. Joga v štúdiu Váš guru 
zdravia – vo štvrtok od  08.00 do  09.00 
hod. Joga v štúdiu Váš guru zdravia – v so-
botu od  08.00 do  09.00 hod. Bližšie info: 
https://www.majdapekna.sk/Aktualne 
Mobil: 0908 455 859. 
1. – 31. 10. | Jemné cvičenie 
s relaxáciou pre ženy každého 
veku
NÁMESTIE SV. ANNY 21 | Precvičenie celého 
tela (panvové dno, chrbtica) s  následným 
uvoľnením mysle.
každý pondelok: 16.30-17.45 v  Sokolovni 
Trenčín
každý utorok: 16.45–18.00 nám. Sv. Anny 
Trenčín
každú stredu : 18.15-19.30 v KD Zlatovce
Facebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. Je 
potrebné prihlásenie: 0910 196 456. Kon-
takt : tancepreradost@gmail.com.

utorok | 17.30 – 18.30 | štvrtok | 
19.15 – 20.15 |  Pilates
KC AKTIVITY | Cvičenie Pilates je zamerané 
na hlboký svalový systém, podporu krížo-
vej chrbtice a  laterálne hrudné dýchanie. 
Prihlasovanie: www.pilatestn.mypage.cz, 
0905 705 431.
utorok, streda | 18.30 – 19.20 
| Dýchaj lásku – Chi Kung 
meditácia v pohybe
ŠTÚDIO NEW YOU (BÝVALÁ CITY UNIVERSI-
TY) | Beáta Liptáková, MBA – mentorka 
pre spokojnosť, pre Vás pripravila blaho-
dárne lekcie Chi Kung. Za sprievodu tónov 
a  vôní prírody. Pre viac info kontaktujte 
telefonicky: 0905 393 872, alebo mailom: 
info@beataliptakova.sk.
streda | 18.15 – 19.15 | Joga
KC AKTIVITY | Prihlasovanie a  informácie: 
Jozef Šabík, 0905 649 815.
3. 10. – 31. 10. | Kurzy vo Fitness 
Club Južanka
FITNESS CLUB JUŽANKA | Zumba - pon-
delok o 16.30, Dance aerobic - streda o 
16.30, Stretching - piatok o 19.00, Pilates 

- pondelok o 8.00, štvrtok o 17.00. Kontakt: 
0904 438 425, www.fitnessclubjuzanka.sk
19. 10. | 18.00 – 19.30 | Prelezme 
hendikep
LEZECKÉ CENTRUM TRENČÍN | Zážitkový 
workshop s  obmedzením pod dohľadom 
inštruktorov spojený s  premietaním krát-
kych outdoorových filmov. Podujatie or-
ganizované festivalom HoryZonty v  rámci 
sekcie Umenie a šport v živote hendikepo-
vaných.

 � FESTIVALY
12. – 16. 10. | Sám na javisku 
2022 
ROZNE MIESTA | 28. ročník medzinárodné-
ho festivalu divadla jedného herca SÁM 
NA  JAVISKU bude prebiehať v  Trenčíne 
na rôznych miestach, tak ako bolo zvykom 
posledné ročníky.
15. 10. | 13.00 – 19.00 | Winefest 
– Festival vína na Trenčianskom 
hrade

TRENČIANSKY HRAD | Podujatie pre všet-
kých milovníkov dobrého vína. Počas 
festivalu budú môcť návštevníci podu-
jatia degustovať viac ako 100 vzoriek vín 
od  známych aj menej známych sloven-
ských vinárov v atraktívnom prostredí ex-
teriérov Trenčianskeho hradu.
V  cene vstupenky je zahrnuté: neobme-
dzená voľná degustácia vín od 20 sloven-
ských vinárov, 7 € voucher na  nákup vína 
v jednom z vinárstiev, degustačný sklene-
ný pohár Winefest, bohatá tombola (well-
ness pobyt, exkluzívne sklenené poháre 
na víno), taštička Winefest, mapka podu-
jatia a prekvapenie od partnerov podujatia
Cena vstupenky: 35 €. Predpredaj vstupe-
niek v Kultúrno informačnom centre.

 � TANEC
pondelok | 19.30 – 20.30 | 
Brušný tanec pre začiatočníkov

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Benefity bruš-
ného tanca: precvičíte všetky svaly v tele, 
naučíte sa krásne držanie tela, prebudíte 
svoju ženskú energiu a zmyselnosť, brušný 
tanec má priaznivý vplyv na trávenie, žen-
ské orgány, celý pohybový aparát, kondíciu 
a  psychiku. Prihlásiť sa treba vopred na: 
anide@seznam.cz, tel. č.: 0908 788 560.
Kurz začína 10. 10. o 19.30 hod.
utorok | 19.00 – 20.00 | 
Tancujte Body Groove
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Staňte sa súčasťou 

skupiny  Groove Trenčín, v  ktorej budete 
mať možnosť sa viac dozvedieť o fungova-
ní nášho tela v  spojení s  tancom.Prihlásiť 
sa môžete na tel. č.: 0905 827 307.
1. – 31. 10. | Tance pre radosť
RÔZNE MIESTA | Kolektívne a kruhové tan-
ce so striedaním partnerov (pre všetky 
vekové skupiny). Muži sú vítaní. 17.45-
18.45 každý pondelok v Sokolovni Trenčín. 
17.15-18.15 každú stredu v  KD Zlatovce. 
Potrebné prihlásenie: 0910 196 456. 
streda | 17.30 – 18.15 | Nábor 
detí do tanečnej skupiny 
Ameerah
TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE | Detská taneč-
ná skupina Ameerah, venujúca sa orien-
tálnym tancom, hľadá nové dievča-
tá vo veku od  6 do  10 rokov. Kontakt: 
anide@seznam.cz, tel. č.: 0908 788 560.
14. 10. | 20.00 | Ladies Night – 
Hot men dance, Scandal tour 
2022
PIANO CLUB |

 � INÉ...
štvrtok | 17.00 – 19.00 | 
Spevácky zbor JDS č. 30
KC AKTIVITY | Nácviky členov speváckeho 
zboru. Prihlasovanie a  informácie: Tibor 
Rybárik, 0905 141 587.
15. 10. | 13.00 – 17.00 | 
Kráľovstvo svetlonosov

TRENČIANSKY HRAD | Poďte s nami vytvoriť 
kráľovstvo svetlonosov a  vychutnať si ča-
rovnú jesennú atmosféru na Trenčianskom 
hrade. Na hrade budú na vás čakať tekvice, 
z ktorých môžete spolu s vašimi deťmi vy-
robiť originálneho svetlonosa, ktorý bude 
strážiť a zdobiť Trenčiansky hrad. Popusti-
te uzdu svojej fantázii a  vyrežte originál-
neho maskota jesene. V prípade nepriazni-
vého počasia sa podujatie nekoná.
22. 10. | Zatváračka Garáže
PARK M. R. ŠTEFÁNIKA | Príďte sa 
s  nami rozlúčiť s  Garážou v  Par-
ku kultúrnym programom. Viac info 
na www.trencin2026.eu/garaz.
22. 10. | 9.00 – 17.00 | 23. 10. | 
9.00 – 12.30 | Laugaricio cup 
2022 Inter regionálna výstava 
zvierat
NÁDVORIE ZŠ JÁNA LIPSKÉHO TRENČIANSKE 
STANKOVCE | Medzinárodná výstava, kde 
môžu návštevníci vidieť bohatú kolekciu 
čistokrvných plemien zvierat prezentova-
ných chovateľmi z  viacerých krajín. Náv-
števníci výstavy môžu vidieť: veľké, ale 
i  zdrobnené plemená králikov, okrasné 
plemená holubov a iné.
23. 10. | 8.00 – 12.00 | 
Regionálne stretnutie 
filatelistov a záujemcov 
o poštovú známku
POSÁDKOVÝ KLUB | Predáte, kúpite, vy-
meníte. Bezplatné poradenstvo a  hod-
notenie zbierok známok. Kontakt: Ka-
rol MILAN – T: +421 904  134  800, E: 
karolmilan52@gmail.com.

KONTAKTY

CENTRUM PRE RODINU Farská 12, www.cprtrencin.sk, 0940 785 275

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Východná ul.9, www.cvctn.edupage.org,  
032/743 35 02

Denné centrum Sihoť Osvienčimská 1720/3, dcsihot@trencin.sk,  
0901 714 266 

EVANJELICKÝ KOSTOL Jilemnického 18, 032/ 652 80 44, trencin@ecav.sk

FITNESS LION CENTER
Bavlnárska 320/15,  
lion.fitnesscentrum@gmail.com, 0902 406 604

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk

HOTEL ELIZABETH
Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 032/650 61 11, 
recepcia@hotelelizabeth.sk

KAVIAREŇ NA CESTE - KATOV 
DOM

Matúšova ulica, 0951 257 966,  
hana.tisova@gmail.com

KIC Kultúrno-informačné 
centrum

Mierové námestie 9, www.visit.trencin.sk, 
032/650 47 09

KC AKTIVITY
Kyjevská 3183, info@kcaktivity.sk,  
www.kcaktivity.com

KD ZLATOVCE Hlavná 10, 0904 920306

KLUB LÚČ - GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0915 382 532, www.klubluc.sk

KDaM TIGRIKY - OC MAX
Gen. M. R. Štefánika 426, 0903 783 724,  
www.tancujucetigriky.sk

KREATIVO
Gen. M. R. Štefánika 372/9, 0918 883 505,  
www.kreativotn.sk

LEZECKÉ CENTRUM TRENČÍN
Ľudovíta Starka 2842 /Ozeta/, 0910 250 025, 
info@lezectrencin.sk

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Ul. Mládežnícka 1, 032/743 5695 

OC JUŽANKA
Gen. Svobodu 1, 0908 930 564,  
juzanka@juzanka.sk

PIANO KLUB Pod Sokolice 12, 0905 278 785, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 815,  
www.domarmady.sk

ŠTÚDIO NEW YOU
Bezručova 64, 0905 393 872,  
info@beataliptakova.sk.

TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE - KS JUH Kyjevská ulica, 0908 788 560, anide@seznam.cz

TN MÚZEUM
Mierové námestie 46, 32 / 743 44 32,  
info@muzeumtn.sk

TSK - TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A, 032 / 6555 111,  
www.tsk.sk 

TRENČIANSKY HRAD
Matúšova 75/19, 032/743 56 57,  
www.muzeumtn.sk

VKMR Verejná knižnica M. 
Rešetku v Trenčíne

Ulice Jaselská a Hasičská 1, www.vkmr.sk, 
032/770 83 00
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