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Trenčiansky hlinený dukát je v obehu
Oslovil vás človek na ulici s prosbou o peniaze na jedlo? 
Už nemusíte váhať s pomocou. Darujte mu symbolické 
platidlo – Trenčiansky hlinený dukát. V spolupracujúcich 
gastroprevádzkach ho za jedlo vymení.

Mesto Trenčín sa pridalo na pre-
lome februára a marca k overe-
nému projektu s názvom Hli-
nený dukát, ktorý už funguje 
v meste Trnava, kde boli jeho 
priekopníkmi, ale aj v meste Nit-
ra, Žilina, Hlohovec, Piešťany či 
v Novom Meste nad Váhom. 
 Mesto Trenčín ho realizuje 
v spolupráci s Diecéznou cha-
ritou Nitra a Centrom pre rodi-
nu Trenčín. Aj v našom meste si 
vďaka tejto spolupráci už môže-
te kúpiť za 1 euro jeden hlinený 
dukát a cielene ním pomôcť nú-
dznemu človeku. 
 Snáď každý z nás zažil 

situáciu na ulici, keď k vám z ne-
nazdajky pristúpi človek bez 
domova a pýta si peniaze. Pri 
úprimnej ochote obdarovať nú-
dzneho človeka sa vyskytne aj 
pochybnosť a prebieha vnútorná 
dilema, či nebudú darované pe-
niaze zneužité na kúpu alkoho-
lu namiesto sýteho jedla. Práve 
hlinený dukát je východiskom 
z tejto dilemy. Ide o alternatívne 
platidlo, ktoré sa nedá zneužiť 
na kúpu alkoholu či iných návy-
kových látok a ponúka obdaro-
vanému účinnú pomoc. 
 Za dukát dostane človek 
možnosť prenocovať v teplej 

posteli v mestskej nocľahárni, 
dukát môže vymeniť za opratie 
ošatenia, potravinový balíček 
alebo za občerstvenie v spolu-
pracujúcich prevádzkach. 
 Jedlo bude za dukáty do-
stupné v Reštaurácii u Janky 
na Palackého ulici, v Kebabiz-
ni na Sládkovičovej ulici, v Pe-
kárstve TimiPek na Braneckého 
ulici a tiež v blízkosti železnič-
nej stanice v stánku Fast Food 
Expres. 
 Trenčiansky hlinený dukát 
kúpite buď v troch automatoch 
(na Nám. sv. Anny, ul. Sládkovi-
čovej a 1. mája) alebo  v Centre 
pre rodinu na Farskej ulici č. 12,
vo Farskom kostole na Mari-
ánskom námestí alebo priamo 
v Reštaurácii u Janky. 
 Benefit symbolického 

platidla je nielen vo výmene 
za jedlo alebo praktické služby. 
Núdzny sa dostane do kontak-
tu so sociálnym pracovníkom, 
ktorý mu poskytne odborné so-
ciálne poradenstvo a pomoc pri 
riešení zložitej životnej situácie. 
Taktiež projekt prispeje k boju 
proti organizovanému vyko-
risťovaniu v podobe núteného 
žobrania. 
 Hlinené dukáty vyrába-
jú klienti Sociálnych služieb 
mesta Trenčín. Na jednej stra-
ne je mestský symbol baránka, 
na druhej znak Diecéznej chari-
ty Nitra. Nakoľko pomáhať bied-
nym máme zakódované v našom 
srdci, tak spoločne pomáhajme, 
ale zmysluplne.  PATRIK ČECH, 
 VEDÚCI ÚTVARU 
 SOCIÁLNYCH VECÍ MSÚ

Jeden hlinený dukát kúpite za jedno euro v automate na Sládkovičovej ulici vedľa auto-
matu na pamätné mince alebo na Námestí sv. Anny pri kaplnke a tiež na Ulici 1. mája pri 
kostole Notre Dame.  FOTO: ARCHÍV MSÚ
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Vážení Trenčania,
 aj marcové vydanie prináša 
rôzne témy, no tie, ktoré najviac 
rezonujú, sa týkajú zvýšených 
poplatkov v škôlkach, školských 
kluboch, ale aj za parkovanie. 
Okrem základných informácií 
sa dočítate aj o dôvodoch zmien 
v poplatkoch. 
 Píšeme aj o novom projekte 
v sociálnej oblasti. Trenčian-
sky hlinený dukát je už v obehu. 
Dozviete sa ale aj o tom, že 
máme trenčiansky kompost 
(str. 6). Do pozornosti dávame 
dátumy zápisov do základných 
škôl a tiež pozvánku na zvu-
kovú prechádzku, kde budeme 
môcť načúvať, ako znie príroda 
v meste. Mestské noviny obsa-
hujú omnoho viac informácií zo 
života Trenčína. 
 Na tomto mieste vám ale 
ešte chceme pripomenúť hu-
manitárnu zbierku na podpo-
ru obetí postihnutých nedáv-
nou tragédiou. Zemetrasenie 
s magnitúdou 7,8 si v južnom 
Turecku a severnej Sýrii vyžia-
dali vyše 50 tisíc životov. Ku 
katastrofe došlo 6. februára 
2023 o 4.17 h miestneho času 
(2.17 SEČ). Zbierku materiál-
nej a finančnej pomoci orga-
nizuje aj občianske združenie 
Dobrovoľná civilná ochrana. 
Viac sa o nej dozviete napríklad 
na www.trencin.sk.

Vaša redakcia

NA ZIMNÝ 
ŠTADIÓN SA 
VRÁTIL ŽIVOT

Zimný štadión Pavla Demit-
ru absolvoval počas ostatných 
takmer 9 mesiacov rozsiah-
lu rekonštrukciu strechy, má 
nové ozvučenie, osvetlenie, 
vrátane scénického osvetlenia. 
Mesto tu kúpilo aj novú mul-
timediálnu informačnú kocku 
a vynovilo ďalšie mládežnícke 
a rozhodcovské šatne. Od 13. 
februára 2023 je štadión opäť 
k dispozícii hokejistom, kraso-
korčuliarom i verejnosti. Záro-
veň mesto pracuje na príprave 
poslednej etapy jeho obnovy, 
a to opláštenia fasády s novou 
prístavbou na rozšírenie záze-
mia a s namontovaním vzdu-
chotechniky.  E. S., 
 FOTO: PATRIK ŽÁK

Trenčín hľadá najlepšie návrhy

Mesto vyhlásilo dve neanonymné krajinársko-architek-
tonické dvojkolové súťaže návrhov „Trenčiansky luh – re-
vitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny“ a „Revitalizácia 
Parku gen. M. R. Štefánika v Trenčíne“. Návrhy je potreb-
né odovzdať do 23. marca 2023 (10.00 h).

Trenčiansky luh je od roku 2021 
obecným chráneným územím. 
Zóna ochrany lužného lesa je 
bezzásahová. Súťaž sa týka re-
kreačno-vzdelávacej zóny, kto-
rá je určená na aktívnejšie vy-
užitie. Ide o územie s rozlohou 
cca 25 tisíc m² medzi hrádzou 
a Váhom.
 Plánovaná revitalizácia má 
vytvoriť priestor pre rekreačno-
-oddychové aktivity, s komu-
nitnými prvkami, ohniskami, 
malými ihriskami a s prvkami 

pre deti a rodiny, s mobiliárom 
a priestormi pre umelecké a ko-
munitné aktivity.

 � ABY BOL PARK 
ATRAKTÍVNY

Cieľom revitalizácie Parku 
gen. M. R. Štefánika s rozlo-
hou cca 45 tisíc m² je transfor-
mácia „tranzitného“ priestoru 
na kultúrno-spoločenský park. 
Zmena má priniesť atraktívne 
prostredie a pritiahnuť nových 

návštevníkov. 
 Nedávna revitalizácia sa tý-
kala iba vegetácie. V plánovanej 
revitalizácii sa myslí na úpravu 
a návrh peších a cyklistických 
komunikácií, verejného osvet-
lenia s integrovanými prvkami 
wifi – kamery – reproduktory, 
vrátane ambientného osvetlenia 
atraktívnych častí parku, počí-
ta sa s kvalitným informačným 
a navigačným systémom a re-
vitalizáciou bronzovej fontá-
ny (dielo Po kúpeli) od sochára 
Jozefa Fizela v západnom cípe 
parku a tiež so zapojením vody 
interaktívnou hravou formou. 
V parku by mala byť možnosť 
pre exteriérové spoločenské hry 
typu šach, petang a podobne. 
Zároveň je potrebné v projek-
te navrhnúť priestor pre kona-
nie kultúrnych a spoločenských 
aktivít s možnosťou mobilného 
pódia. 
 Všetky podklady, informácie 
a podmienky k obom súťažiam sú 
zverejnené na www.archinfo.sk.

 ERIKA SÁGOVÁ, 
 FOTO: ZUZANA GOTTSCHAL

MESTO REKLAMOVALO 
ZIMNÚ ÚDRŽBU
V piatok 3. februára 2023 zasiahlo aj naše mesto vý-
razné sneženie, po ktorom nasledovalo niekoľko 
mrazivých dní. Žiaľ, zimná údržba nebola dostačujúca 
a viaceré cesty, no najmä chodníky boli rizikové ešte aj 
niekoľko dní od začiatku sneženia.

Na podnet mesta sa preto usku-
točnilo stretnutie so spoločnos-
ťou BegBie, ktorá vyhrala súťaž 
na vykonávanie zimnej údržby. 
Dôvodom bola neuspokojivá si-
tuácia na cestách, chodníkoch, 
priechodoch pre chodcov či au-
tobusových zastávkach po sne-
žení a mrazoch. Niektoré úse-
ky komunikácií pre peších boli 
niekoľko dní nebezpečne zľa-
dovatené. Autobusy MHD v po-
poludňajších hodinách (3. 2. 
2023) museli vynechať niektoré 
autobusové zastávky. Ku všet-
kým nedostatkom malo mesto 
vyhotovenú fotodokumentáciu, 
doplnenú mnohými sťažnos-
ťami a fotografiami od obyva-
teľov. Zástupcovia spoločnosti 
uznali, že aj napriek vykonaným 

zásahom, nezabezpečili bez-
pečnú prejazdnosť a priechod-
nosť miestnych komunikácií. 
 Mestské hospodárstvo 
a správa lesov 17. februára 
2023 listom vyzvalo dodáva-
teľa zimnej údržby, aby uvie-
dol konkrétne opatrenia, kto-
ré budú zárukou, že sa situácia 
nezopakuje. V čase uzávierky 
mestských novín (23. 2. 2023) 
sme odpoveď na túto výzvu 
ešte nepoznali. Koncom febru-
ára sa ale pripravovala ďalšia 
výzva, kde už pôjde o sankcie 
za nesplnenie bezpečnej pre-
jazdnosti na cestách, no pre-
dovšetkým chodníkoch od 3. 2. 
2023 od 18.30 h do 10. 2. 2023 
do 13.30 h.
 E. S.

AUTOBUSOM 
Z HOKEJA
Trenčianski fanúšikovia môžu 
po skončení domácich zápa-
sov Dukly Trenčín využiť po-
silový autobusový spoj z ho-
keja od Zimného štadióna 
P. Demitru na sídlisko Juh. 
Na spoji sa dohodlo mesto 
Trenčín s dopravcom MHD 
Transdev Trenčín.
 Autobus bude pristavený 
vždy po ukončení zápasu na za-
stávke Zimný štadión. Posilo-
vý spoj, linka č. 8, bude zasta-
vovať na všetkých zastávkach 
s konečnou na Ulici gen. Svo-
bodu. Ak potrebujete ísť na ho-
kej autom, žiadame vás, aby ste 
parkovali na parkoviskách pri 
krytej plavárni a na Mládežníc-
kej ulici zdarma a na štadión 
prešli peši. Ďakujeme. 
 E. S.
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VYŠŠÍ POPLATOK V ŠKÔLKACH I ŠKOLSKÝCH KLUBOCH
Od 1. marca 2023 sa v Trenčíne zvýšil poplatok za pobyt 
dieťaťa v materskej škole z 25 na 30 eur mesačne. Po-
platok za školský klub základných škôl je vyšší o 3 eurá, 
aktuálne je to 15 eur za mesiac. 

Ak školský klub navštevuje viac 
detí z tej istej rodiny, príspevok 
na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou školské-
ho klubu je na každé ďalšie dieťa 
znížený na 10 eur.
 Príspevok za pobyt v mater-
skej škole sa neuhrádza za dieťa, 
pre ktoré je predprimárne vzde-
lávanie povinné, ak zákonný zá-
stupca o to písomne požiada a je 
členom domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej nú-
dzi alebo, ak je dieťa umiestne-
né v škôlke na základe rozhod-
nutia súdu. Príspevok za pobyt 

v škôlke sa neuhrádza ani za die-
ťa, ktoré do materskej školy ne-
chodilo vyše 30 po sebe nasle-
dujúcich dní pre chorobu alebo 
z rodinných dôvodov.
 Činnosť materských škôl, zá-
kladnej umeleckej školy, centra 
voľného času, školských jedální 
a školských klubov detí mesto 
financuje zo svojho rozpočtu. 
Zároveň však na ich činnosť pri-
spieva i zákonný zástupca dieťa-
ťa. K navýšeniu poplatkov došlo 
pre zvýšenie nákladov na činnosť 
škôl a školských zariadení, ná-
rast cien energií a zvyšovanie 

platov pedagogických a nepe-
dagogických zamestnancov. 
Dôvodom je aj zmena zákona, 
ktorou sa znížil počet detí v jed-
notlivých oddeleniach školské-
ho klubu. Z toho totiž vyplynula 
potreba vytvoriť nové oddelenia 
a s nimi navýšiť počet pedago-
gických zamestnancov. 
 Úpravu Všeobecne záväz-
ného nariadenia (VZN), kto-
rým sa určuje výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnos-
ťou škôl a školských zariade-
ní v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trenčín, schválili poslan-
ci na februárovej schôdzi mest-
ského parlamentu. 

 ERIKA SÁGOVÁ

Krátke správy zo zastupiteľstva
Trenčianski mestskí poslanci sa v tomto roku stretli 
prvýkrát na spoločnom rokovaní 21. februára 2023. 

 � Schválili peniaze na projek-
tovú dokumentáciu pre posled-
nú etapu rekonštrukcie Zim-
ného štadióna P. Demitru, teda 
na jeho opláštenie, kedy by jeho 
fasáda mala mať, okrem iné-
ho, aj farebné LED podsviete-
nie. Mestské zastupiteľstvo sa 
stotožnilo aj s vyčlenením 84 
tisíc eur na obnovu miestnos-
ti pre novinárov, dvoch chodieb 
a schodísk na štadióne.

 � Mestský parlament vyjadril 
súhlas s podaním žiadosti mes-
ta o finančný príspevok vo výzve 
Fondu na podporu športu na vý-
menu palubovej podlahy a aj 
tribún so sedačkami za mobil-
né tribúny s úpravou zábradlia 
v športovej hale. Predpoklada-
ná výška oprávnených výdavkov 
1,36 milióna eur bola vyčísle-
ná na základe rozpočtu stavby. 
V prípade získania príspevku, 
bude mesto povinné zabezpečiť 
spolufinancovanie projektu mi-
nimálne vo výške 30% z opráv-
nených nákladov. Podmienkou 
je, aby mesto ešte pred podaním 
žiadosti o príspevok začalo ve-
rejné obstarávanie na realizáciu 
projektu. Konečný termín čer-
pania príspevku a realizácie pro-
jektu je potom do 31. 12. 2025. 

 � V zmene rozpočtu na tento 
rok poslanci odobrili financie 

na projektové dokumentácie 
na revitalizáciu rekreačno-vzde-
lávacej zóny Trenčianskeho 
luhu, na vybudovanie parkovis-
ka pre návštevníkov luhu, na re-
vitalizáciu Parku gen. M. R. 
Štefánika a tiež priestoru po mo-
dernizácii železničnej trate. 

 � Na pravom brehu Váhu ide 
o plochu pri vyústení Fiesta 
mostu, na ľavom brehu o voľ-
né plochy medzi Mládežníckou 
ul. a železnicou, medzi chyno-
ranskou traťou a Hasičskou ul. 
a medzi hrádzou a železničnou 
traťou. 

 � V novom školskom roku 
budú drahšie krúžky v Centre 
voľného času. K tejto téme sa 
vrátime počas letných mesiacov. 
Od 1. apríla 2023 vstúpi do plat-
nosti aj upravený cenník sociál-
nych služieb v pobytových zaria-
deniach mesta, vrátane terénnej 
opatrovateľskej služby, doprav-
nej služby, či dovozu stravy. Viac 
informácií prinesieme v najbliž-
šom vydaní Infa.

 � Mestský parlament podporil 
zámer mesta vyhlásiť nadlimitnú 
zákazku na zriadenie dynamic-
kého nákupného systému na vý-
stavbu  a rekonštrukciu miest-
nych komunikácií, a to na max. 
10 rokov. Predpokladaná 

hodnota dynamického nákup-
ného systému (teda všetkých 
zákaziek počas celého obdobia) 
je maximálne 23 mil. eur bez 
DPH.

 � Poslanci vyjadrili súhlas aj 
s verejným obstaraním staveb-
ných prác „Fiesta most“ za ma-
ximálne 9,86 milióna eur bez 
DPH. Výsledkom bude uzav-
retie zmlúv s úspešnými uchá-
dzačmi pre jednotlivé časti re-
vitalizácie starého železničného 
mosta. Túto investíciu plánuje-
me financovať cez eurofondy.

 � Poslanci súhlasili s pomeno-
vaním novej ulice s individuál-
nou bytovou výstavbou v mest-
skej časti Západ, ktorá susedí 
s Ul. Ľ. Stárka. Bude sa volať 
Prístavná.

 � Zastupiteľstvo vzalo na vedo-
mie informáciu, že celkový dlh 
mesta bol k 31. 12. 2022 vo výš-
ke 16,97 mil. eur, čo predstavuje 
312 eur na obyvateľa. Najbližšie 
riadne rokovanie trenčianskeho 
Mestského zastupiteľstva je na-
plánované na stredu 26. apríla 

2023 o 8.30 hodine.
  E. S.

Socha Holubice trenčianske-
ho umelca Jozefa Fizela je 

už na svojom mieste, vo verej-
nom priestore na Sihoti za Ra-
degastom. Je opravená a ukot-
vená do nového podstavca. 
Tvorbu tohto výnimočného 
autora nájdete v súčasnosti aj 
v Galérii Miloša A. Bazovského 
na výstave Homage à Jozef Fi-
zel básnik tichej vznešenosti.

V marci (29.) sa uskutoční 
v Trenčíne Interview Day 

2023 – Pohovory so stredo-
školákmi. Podujatie v šty-
roch slovenských mestách pre 
študentov a zamestnávateľov 
organizuje Národné kariérne 
centrum.

Do 31. marca môžu obyva-
telia nášho kraja požiadať 

o podporu svojho projektu 
z Participatívneho-komunitné-
ho rozpočtu (PKR) Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. 
Jeden projekt môže získať ma-
ximálne 2 200 eur. Podrobnos-
ti o získaní grantu z PKR čítaj-
te na www.tsk.sk/financie.

Cestovať v MHD so starý-
mi SAD čipovými kartami 

a kartami ISIC bude možné mi-
nimálne do 31. mája. Dohodli 
sa na tom mesto a nový do-
pravca Transdev. Novú kartu 
vybavíte v pobočke spoločnosti 
na Palackého ulici alebo pros-
tredníctvom eshopu.

Deň otvorených dverí 
u primátora mesta Richar-
da Rybníčka pre všetkých, 
ktorí majú záujem aktívne 
komunikovať, vyjadriť svoje 
názory, pripomienky, sťaž-
nosti a námety, bude v pon-
delok 27. 3. 2023 v čase 
od 14.00 do 18.00 hodiny. 
Termín návštevy v tento deň 
je možné si zarezervovať 
na číslach 032 6504 240, 
0911 041 816.

videozáznam
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Zmeny v parkovaní od 18. marca

Mestské zastupiteľstvo schválilo 21. februára 2023 úpra-
vy vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o dočasnom 
parkovaní, podľa ktorého sa riadi celý systém parkova-
nia v Trenčíne. 

Zmeny sa týkajú cien parkova-
nia, poskytovania zliav, zrušenia 
niektorých oslobodení od úhra-
dy parkovného a upravujú sa aj 
niektoré podmienky pre vyda-
nie parkovacej karty. Mení sa 
tiež platnosť návštevníckej karty 
z dvoch na tri dni. 
 Cieľom prijatých opatre-
ní nie je výber prostriedkov 
do mestskej pokladne. Príjmy 
z parkovného sú od začiatku 
regulácie použité prioritne iba 
na zlepšenie mobility v meste. 
Napríklad vlaňajšie príjmy ne-
pokryli ani polovicu výdavkov, 
ktoré mesto investovalo do vý-
stavby a obnovy chodníkov, cyk-
lotrás, ciest a parkovísk. 

 � PRÍJMY A VÝDAVKY

Od roku 2018 do roku 2022 tvo-
rili príjmy z parkovania 6 milió-
nov eur. Investície do výstavby 
a rekonštrukcie ciest, chodníkov, 
cyklotrás a parkovísk dosiahli 16 
miliónov eur. Teda príjmy z par-
kovania pokryli len 40 % vynalo-
žených financií, zvyšných 60 % 
muselo mesto pokryť z iných 

zdrojov. 
 Zmeny v parkovaní vychá-
dzajú z analýz predaja parko-
vacích kariet a monitorovania 
stavu obsadenosti parkovacích 
miest. Cieľom je udržať reguláciu 
parkovania v meste a zabezpečiť 
primeranú obsadenosť pakova-
cích miest. 
 Počet áut v meste narastá, 
počet miest je však obmedzený. 
Nedá sa budovať donekonečna 
na úkor zelene, detských ihrísk, 
a iných verejných priestranstiev. 
Cieľom je udržať sídliská pre ľudí, 
nie pre autá. Snahou je posilniť 
aj iné formy dopravy. V Trenčíne 
máme nové autobusy MHD, pri-
pravujeme nový grafikon MHD, 
budujeme nové cyklotrasy. 
 Regulácia parkovania ne-
znamená dobiehať nakupova-
nie vozidiel budovaním nových 
parkovísk. Cieľom regulácie je 
spomaliť nárast áut v meste. Pri 
zábere verejného priestoru tre-
ba mať na mysli aj to, že vyše po-
lovica obyvateľov Trenčína auto 
nemá, ale svojimi daňami sa na-
priek tomu spolupodieľajú na bu-
dovaní a údržbe parkovacích 

miest v meste. 

 � ČO SA MENÍ?

 � Od 18. marca 2023 sa upravu-
jú ceny jednorazového parkov-
ného (s výnimkou pásma A, kde 
zostáva cena 2 €/h bez zmeny). 

 � Menia sa ceny parkova-
cích kariet (cenník je uvedený 
v tabuľkách). 

 � Platnosť karty Návšteva 
pásma bude tri po sebe nasledu-
júce dni za 6 €. 

 � O vydanie novej karty alebo 
predĺženie existujúcej karty je 
možné požiadať najskôr 1 mesiac 
pred plánovaným dátumom jej 
platnosti. 

 � Po vybavení je potrebné kar-
tu zaplatiť do jedného mesiaca. 
Po tomto termíne budú neuhra-
dené karty odstránené.

 � Ruší sa oslobodenie od úhra-
dy parkovného pre vozidlá po-
hotovostných alebo havarijných 
služieb pri služobnom výkone 
(opravy a servis kotlov, výťahov, 
počítačov a podobne). 

 � Upravujú sa podmienky 
na vydanie karty pre žiadateľa, 
na ktorého majetok bol vyhláse-
ný konkurz.

 � Pribúda možnosť zakúpenia 

karty pre vozidlo na operatív-
ny lízing  (doteraz šlo o dočasné 
ustanovenie, od 18. marca 2023 
bude táto možnosť bez časového 
obmedzenia). 

 � ZĽAVY V PARKOVANÍ

 � Zľavy pre elektrické vozidlá 
a hybridy sa zjednotili na 10 %. 

 � Zľavu 30 eur na ročnú rezi-
dentskú prvú kartu na byt budú 
mať rodiny s troma a viac deťmi 
do 18 rokov, ktoré majú rovnaký 
trvalý pobyt ako žiadateľ o vyda-
nie karty.

 � Pre rezidenta, ktorý nemá 
vzťah k vozidlu a vybavuje si 
kartu Abonent mesto (okrem 
A a B), je cena takejto karty zní-
žená na sumu 700 €, ak držite-
ľom vozidla je fyzická osoba.

 � PREČO BUDÚ PRVÉ 
KARTY NA BYT DRAHŠIE

V roku 2019 sa zvyšovali ceny 2. 
a 3. kariet na byt a abonentských 
kariet, pretože v tom čase pre 
udržanie optimálnej obsadenos-
ti parkovacích miest postačova-
lo korigovať túto skupinu kariet. 
Cena pre 1. kartu na byt zostala 
bez úprav v takej výške, ako bola 

PRÍJEM Z PARKOVANIA 6 039 534 €

VÝDAVKY NA SPRÁVU A ÚDRŽBU 
KOMUNIKÁCIÍ A PARKOVÍSK 9 476 943 €

VÝDAVKY NA VÝSTAVBU A REKONŠTRUKCIU 
KOMUNIKÁCIÍ A PARKOVÍSK 16 145 223 €

VÝDAVKY NA MHD 13 653 284 €

CENY V PARKOVACÍCH AUTOMATOCH, SMS PARKOVANÍ 
A V MOBILNEJ APLIKÁCII

Pásmo Základná sadzba parkovného za 1 hodinu

A 2,00 €

B 1,50 €

C, F, G 1,00 €

D, H, J 0,50 €
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pôvodne schválená pred zavede-
ním regulácie parkovania v mes-
te. Po tom, ako sa zvýšili ceny 2. 
a 3. kariet na byt a ceny abonent-
ských kariet, sa ich počet znížil, 
odvtedy len mierne rastie. 
 Prvé parkovacie karty na byt 
tvoria dnes až 75 % zo všetkých 
kariet. Preto, ak hovoríme o re-
gulácii, musí sa týkať aj tejto 
najväčšej skupiny kariet. Nie je 
možné sa naďalej spoliehať na to, 
že v meste sa udrží funkčný sys-
tém parkovania bez úpravy aj ich 
ceny. 
 Prvá karta na byt stála od roku 
2016 bez akýchkoľvek úprav len 
20 eur. Oproti už upravovaným 
cenám ostatných kariet je to veľ-
mi nízka cena. Pri jej úprave sa 
teraz použilo väčšie percentuálne 
navýšenie tak, aby sa vyššou ce-
nou dosiahla regulácia, teda zní-
ženie počtu parkovacích kariet 
aj v skupine prvých kariet na byt. 
To, že sme počas uplynulých ro-
kov ani raz nezvýšili aj ceny kariet 
pre prvé vozidlo, spätne považu-
jeme za chybu, dnes nemuselo 
byť navýšenie také skokové.

 � NA ZÁVER

Každoročne pribudne v okrese 

Trenčín vyše tisíc vozidiel (me-
dziročne + 2 %). Tento nárast 
vidieť aj v počte predaných ka-
riet. Mesto prevádzkuje približ-
ne 9 tisíc platených parkovacích 
miest a ročne predá asi 10 ti-
síc kariet (bez návštevníckych). 

Zjednodušene povedané: pri 2 % 
náraste by mesto malo každoroč-
ne vybudovať nových 180 – 200 
miest, aby dokázalo zachovať te-
rajší štandard parkovania a ob-
sadenosť parkovísk. Ak zvýšením 
cien dokážeme znížiť 2 % nárast 

na 0 %, ušetríme 2 750 m2 zele-
ne ročne (to je iba plocha parko-
vacích miest, bez prístupových 
komunikácií). 

 ĽUBOSLAVA SEDLÁKOVÁ, 
 ÚTVAR MOBILITY MSÚ

PARKOVACIE KARTY (PK) PRE ABONENTOV S PLATNOSŤOU 1 ROK / 3 MESIACE

Typ karty 1 rok 3 mesiace

ABONET DLHODOBÉ V PÁSME** 230 € 77 €

ABONENT DLHODOBÉ** 430 € 143 €

ABONENT MESTO okrem A, B
860 €

700 € (rezident podľa čl. 8 ods. 
8 VZN 10/2016)

287 €
233 € (rezident podľa čl. 8 ods. 

8 VZN 10/2016)

** Platí aj pre parkoviská označené ako dlhodobé, dlhodobé nočné

PARKOVACIE KARTY (PK) PRE REZIDENTOV S PLATNOSŤOU NA 1 ROK / 3 MESIACE

Typ karty
1. karta na byt 2. karta na byt 3. a každá ďalšia karta 

na byt

1 rok 3 mesiace 1 rok 3 mesiac 1 rok 3 mesiace

PÁSMO 50 € 17 € 140 € 47 € 380 € 127 €

PÁSMO A DLHODOBÉ** 130 € 43 € 220 € 73 € 460 € 153 €

PÁSMO a MESTO okrem A, B 200 € 67 € 290 € 97 € 530 € 177 €

DLHODOBÉ** 80 € 27 € 170 € 57 € 410 € 137 €

MESTO okrem A, B 200 € 67 € 290 € 97 € 530 € 177 €

** Platí aj pre parkoviská označené ako dlhodobé, dlhodobé nočné

Nové záchytné parkovisko

Po komplikáciách, ktorých rozuzlenie trvalo vyše roka, 
sa bude môcť začať s výstavbou nového záchytného par-
koviska. Situované bude na Bratislavskej ulici, v sused-
stve železničnej stanice Zlatovce. 

Samospráva dnes disponuje sú-
hlasnými vyjadreniami takmer 
všetkých dotknutých orgánov, 
koncom februára sa čakalo už 
len na vyjadrenie Okresného 
úradu Trenčín, Odboru život-
ného prostredia. Mesto má prá-
voplatné územné rozhodnutie 
i stavebné povolenie. Nebola to 
však jednoduchá cesta. 
 Pôvodne vydané územné 
rozhodnutie nám na základe 
podnetu pána Slávika proku-
ratúra zrušila. Medzitým ale 

Dráhový stavebný úrad minis-
terstva dopravy vydal právoplat-
né stavebné povolenie.
 Museli sme teda čakať na vy-
danie nového právoplatného 
územného rozhodnutia. Tomu 
ešte predchádzalo rozhodnutie 
Ministerstva životného prostre-
dia SR o tom, či stavba podlieha 
zisťovaciemu konaniu (EIA). Tu 
sa odvolávalo Združenie domo-
vých samospráv, teda opäť pán 
Slávik. Musel rozhodnúť minis-
ter a ten rozhodol, že táto stavba 

zisťovaciemu konaniu EIA ne-
podlieha. Všetky tieto kompliká-
cie natiahli prípravu stavby o je-
den rok.  
 Koncom februára mesto 
obdržalo aj vyjadrenie Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku, a tak má už všetky vy-
jadrenia, rozhodnutia a povole-
nia. V najbližšom období vysú-
ťaží zhotoviteľa a bude sa môcť 
začať výstavba.
 Záchytné parkovisko bude 
na ploche s rozlohou 1 680 m². 
Pozemok patrí Železniciam 
SR. Mesto má s nimi podpísa-
nú nájomnú zmluvu na 15 ro-
kov s možnosťou jej predĺženia, 
po vzájomnej dohode, o ďalších 
5 rokov. Ročné nájomné je sta-
novené na 370 eur bez DPH. 
Na parkovisku sa počíta so 65 
parkovacími miestami zdarma. 
V rozpočte je na túto stavbu vy-
členených 210 tisíc eur. Mesto 
bude v tejto súvislosti žiadať aj 
o príspevok z eurofondov.
 Ďalšie záchytné parkova-
cie miesta sa plánujú Pod So-
kolicami a v Biskupiciach. Tak, 
aby boli pokryté všetky mestské 
časti. Na Juhu už je záchytné 

parkovisko na Východnej ulici, 
kde sa dá pohodlne a bez úhra-
dy zaparkovať na približne 250 
miestach. 
 ERIKA SÁGOVÁ, 
 FOTO: ZUZANA GOTTSCHAL

NAJBLIŽŠIE 
ZASADNUTIA 
KOMISIÍ

 � Finančná a majetková 29. 3. 
2023 o 16.00 h

 � Komisia životného prostre-
dia, dopravy, investícií a územ-
ného plánovania 14. 3. 2023 
o 16.00 h

 � Komisia školstva a mládeže  
14. 3. 2023 o 14.30 h

 � Komisia športu 21. 3. 2023 
o 14.00 h

 � Komisia sociálnych vecí 
a verejného poriadku 5. 4. 
2023 o 14.30 h

 � Komisia kultúry a cestovné-
ho ruchu 21. 3. 2023 o 13.00 h

 � Cyklokomisia 27. 3. 2023 
o 16.00 h
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Máme kompost 
z nášho bioodpadu
Certifikovaný kompost z trenčianskej kompostárne je 
pripravený na ďalšie využitie. Jeden týždeň sa zaregis-
trujete a na druhý týždeň si preň môžete prísť. Zodpo-
vedné triedenie sa oplatilo a oplatí.

Práve vďaka zodpovednému 
triedeniu bioodpadu v našich 
domácnostiach a kvalitnému 
spracovaniu vytriedeného bio-
odpadu môže mať trenčiansky 
kompost svoju hodnotu a vyso-
ký obsah živín. Podľa spoločnos-
ti Marius Pedersen, ktorá kom-
post z nášho bioodpadu vyrába, 
má trenčiansky kompost hodno-
tu pH > 8. Jeho pravidelným pri-
dávaním do pôdy môžeme zvýšiť 
v nej podiel organických látok 
a živín. „Je zdrojom dusíka, fos-
foru, draslíka, horčíka, vápni-
ka a stopových prvkov. Vhodný je 
na hnojenie záhrad, ovocných sa-
dov, pri výsadbe stromov, okras-
ných drevín a trvaliek, pri zakla-
daní a pestovaní trávnikov. Pre 
alkalické hodnoty pH však nie je 
vhodný na výsadbu a hnojenie 
kyslomilných rastlín ako sú čučo-
riedky, azalky či hortenzie,“ uvá-
dza spoločnosť. 

 � DVESTO LITROV 
NA ROK

Ak máte záujem o trenčiansky 
kompost, zaregistrujte sa pro-
stredníctvom elektronického 
formulára na www.trencin.sk. 
V registrácii si vyberte zber-
ný dvor, do ktorého si kompost 
chcete prísť zobrať. „Každý 
obyvateľ Trenčína, ktorý je po-
platníkom za komunálne od-
pady, alebo inak povedané do-
mácnosť, na ktorú je vystavené 
rozhodnutie o poplatku za ko-
munálne odpady, si bude môcť 
prevziať bezplatne 200 litrov 
kompostu za rok,“ hovorí Zuza-
na Čachová, špecialistka pre 
životné prostredie MsÚ. Ak by 
ste mali záujem o väčšie množ-
stvo kompostu, je možné si ho 
kúpiť od spoločnosti Marius 
Pedersen.

 � POMOC 
S REGISTRÁCIOU

Ak registráciu urobíte do stre-
dy aktuálneho týždňa, prevzatie 
kompostu bude možné vo štvr-
tok alebo v piatok nasledujú-
ci týždeň, po spracovaní a kon-
trole údajov. Pred návštevou 
zberného dvora, ktorý ste si 

v registrácii vybrali, očakávajte 
ešte potvrdzujúci email. Ak po-
trebujete pomôcť s vyplnením 
elektronického formulára, mô-
žete prísť do Klientskeho cen-
tra Mestského úradu v Tren-
číne osobne – nezabudnite si 
však občiansky preukaz. Ak po-
trebujete iba poradiť s vyplne-
ním, volajte Klientske centrum 
na 032/6504 302, 306, 307, 
310, 209.
 Vo veci prevádzkových či 
technických záležitostí volaj-
te Útvar stavebný a životného 
prostredia MsÚ na 032/6504 
418 alebo píšte na enviro@
trencin.sk.

Koľko kompostu vznikne z vy-
zbieraného množstva nášho 
bioodpadu, závisí od miery 
jeho znečistenia. Preto je dôle-
žité nevyhadzovať do hnedých 
bionádob veci, ktoré tam nepat-
ria: žiadne obaly z potravín, ex-
krementy domácich miláčikov, 
tekutý odpad ako olej či mlie-
ko, ani jednorazové obaly z je-
dál. „Plastové vrecúška, plasto-
vé tégliky či iné druhy odpadov, 
ktoré do bionádoby nepatria, sa 
veľmi ťažko z vyvezeného biood-
padu odstraňujú. Mikročiastoč-
ky plastov sa tak môžu následne 
dostať do nášho kompostu a zní-
žiť jeho kvalitu,“ vysvetľuje Z. 
Čachová. Náš prístup k triede-
niu má teda veľký význam.
 EVA MIŠOVIČOVÁ, 
 FOTO: MP

BUDÚ VYMIEŇAŤ NÁDOBY NA PAPIER
Patríte k domácnostiam, ktoré triedia papier do modrej 
120-litrovej nádoby? V týždni od 21. do 24. marca 2023 
bude spoločnosť Marius Pedersen tieto nádoby vymie-
ňať za väčšie, 240-litrové. 

Mimoriadny termín vývozu 
spojený s výmenou nádob bude 
v utorok 21. marca 2023. Na-
koľko nie je možné v jednom dni 
vymeniť všetky nádoby, prosíme 
občanov, aby svoju 120-litrovú 

nádobu nechali vyloženú na prí-
stupnom mieste od jej vyve-
zenia 21. marca až do výme-
ny za novú. Schovajú si teda až 
240-litrovú nádobu. Ďakujeme 
za pochopenie.  E. M.

Blíži sa zápis detí do 1. ročníka
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ základných škôl určilo 
termíny zápisu detí na plnenie povinnej školskej do-
chádzky. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej základ-
nej školy. 

Zapisujú sa deti narodené v ob-
dobí od 1. septembra 2016 do 31. 
augusta 2017 a deti, ktoré mali 
v minulom školskom roku pre-
dĺžené pokračovanie povinného 
predprimárneho vzdelávania. 
 Ako informuje Martina Bla-
žejová z Útvaru školstva MsÚ 
v Trenčíne, zápis bude prebie-
hať v dvoch fázach. „V prvej fáze 
rodič vyplní elektronickú pri-
hlášku na webovej stránke školy. 
V druhej fáze prebehne overenie 
údajov poskytnutých zákonnými 
zástupcami a rodič sa spolu s die-
ťaťom podľa usmernení jednot-
livých základných škôl zúčastní 

na zápise aj fyzicky,“ vysvetľuje 
M. Blažejová s odporúčaním pre 
rodičov, aby sledovali web strán-
ku školy, na ktorú chcú svoje die-
ťa zapísať.
 Podľa predbežných informá-
cií budú zapisovať všetky mest-
ské školy budúcich prváčikov vo 
svojich priestoroch. 
 Deti sa na zápise zúčastňu-
jú osobne, spolu s rodičmi, ktorí 
by si nemali doma zabudnúť ob-
čiansky preukaz a rodný list die-
ťaťa. Podrobne o zápise na jed-
notlivých školách čítajte na ich 
webových stránkach.  
 E. M. , 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA DÁTUM ZÁPISU ČAS ZÁPISU

Bezručova 66 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00

Dlhé Hony 1 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00

Hodžova 37 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.30

Kubranská 80 – bežné triedy 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00

Kubranská 80 - APROGEN 5. apríl 2023 14.00 – 17.00

Na dolinách 27 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00

Ul. L. Novomeského 11 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.30

Veľkomoravská 12 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.30

Východná 9 3. – 4. apríl 2023 14.00 – 17.00

MESTO PRENAJME PRIESTORY 
NA LETNOM KÚPALISKU

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o., Trenčín chce pre-
najať časti pozemkov v objekte letného kúpaliska na Ostrove 
za účelom umiestnenia vlastných zariadení na predaj nápojov, 
rýchleho občerstvenia, mrazených výrobkov, umiestnenia zá-
bavných a vodných atrakcií.
 Prenájom bude realizovaný prostredníctvom elektronic-
kej aukcie. Vstupné kolo pre všetky aukcie sa začne 10. 3. 2023 
od 8.00 a bude trvať do 27. 3. 2023 do 14.00 hodiny. 
 Viac na www.trencin.sk v časti Samospráva, Transparentný 
Trenčín, Profil verejného obstarávateľa, Elektronické aukcie.

Registrácia
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ZOPAKUJME SI
„Čo musím vedieť o jazde 
na bicykli po meste?“

Odpovedá Róbert Hartmann, 
vedúci Útvaru mobility MsÚ 
v Trenčíne: 
 Na bicykli sa jazdí predo-
všetkým po cestičke pre cyk-
listov. Po cestičke pre cyklis-
tov sa jazdí vpravo. Za cestičku 
pre cyklistov možno považovať 
aj vyhradený cyklistický pruh. 
Kde cestička pre cyklistov nie 
je alebo nie je zjazdná, jazdí sa 
pri pravom okraji vozovky. Ak 
sa tým neohrozujú ani neob-
medzujú chodci, smie sa jazdiť 
po pravej krajnici. Osoby mlad-
šie ako desať rokov, osoby, ktoré 
ich sprevádzajú, a osoby, ktoré 
ich vezú, smú jazdiť po pravej 

strane chodníka, ale iba v prí-
pade, ak tým neohrozujú ani 
neobmedzujú chodcov. V inom 
prípade cyklista po chodníku 
jazdiť nesmie. Po priechode pre 
chodcov cyklista jazdiť nesmie. 
V  prípade priechodu pre cyk-
listov alebo miesta na prechá-
dzanie vyznačeného dopravnou 
značkou, je prejazd cyklistov cez 
cestu povolený. Cyklista tlačiaci 
bicykel sa považuje za chodcu.
 FOTO: Z. G.

ZÍSKAJTE DOTÁCIU NA AKTIVITY
Na aktivity v oblasti životného prostredia môžete zís-
kať dotáciu z grantového kola mesta Trenčín veľmi jed-
noducho. Do 15. marca 2023 podáte svoju žiadosť pros-
tredníctvom webovej stránky www.trencin.egrant.sk.

V tomto roku je 
v rozpočte mesta 
na dotácie v oblasti 
životného prostre-
dia pripravených 
8 tisíc eur. Požia-
dať o podporu je 
možné iba elek-
tronicky na www.
trencin.egrant.sk, kde vyplníte 

formulár, priložíte váš 
projekt a odošlete. Pro-
síme, aby ste žiadosti 
nenosili na úrad v pa-
pierovej forme. Pripo-
míname, že žiadateľ 
musí mať vysporiada-
né záväzky voči mestu. 
Všetko o dotáciách náj-

dete na www.trencin.sk.

Daňové okienko 3

Téma: Stavebné pozemky

„Vlastnil som pozemok – zá-
hradu výmery 1 100 m² a začal 
som na nej stavať rodinný dom. 
Riadne som si vybavil všetky po-
trebné veci a koncom minulého 
roka mi vydali stavebné povole-
nie. Aké bolo moje prekvapenie, 
keď som si musel podať daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnos-
tí za stavebný pozemok na 1 100 
m² a nie na 150 m² zastavanej 
plochy. Ako je to možné? Veď 
staviam len na 150 m² a nie 
na celom pozemku.“
 Odpovedá špecialista pre 
dane a poplatky Mestského 
úradu v Trenčíne Ján Mar-
getín: Zdaňovanie stavebných 
pozemkov je špecifické. Za sta-
vebný pozemok sa pre účely 
dane z nehnuteľností považu-
je pozemok, ktorého parcelné 
číslo je uvedené v stavebnom 
povolení na stavbu, až do vyda-
nia kolaudačného rozhodnutia. 
Preto musíte platiť za celý po-
zemok, v tomto prípade 1 100 
m², a nielen za pozemok pod 
stavbou. 
 Ako sa dá tomuto predísť, 
uvedieme na vašom príklade: 
1. Ak chcete stavať, dobré je 
prísť na stavebný úrad MsÚ 
v Trenčíne, kde vám poradia, 
čo všetko potrebujete a ako 
máte postupovať. Poviete, že 
máte napr. 1 100 m² pozemok 
i to, či je možné z neho odčleniť 
napr. 700 m² na záhradu s tým, 
že na zostávajúcich 400 m² by 
ste postavili rodinný dom s vý-
merou zastavanej plochy 150 
m² aj s prípojkami tak, aby sa 
do vášho stavebného povolenia 
dostala len parcela s výmerou 
400 m². Podmienkou ale je, aby 
cez 700 m² záhrady nešli žiadne 
inžinierske siete ani iná súčasť 
výstavby rodinného domu.
2. Keď vám na úrade potvrdia, 
že je to možné, oslovíte geode-
ta, ktorý vám v geometrickom 

pláne vytvorí z jednej parcely 
dve - jednu s výmerou 700 m² 
a druhú s výmerou 400 m².
3. Uvedené odčlenenie je po-
trebné dať zapísať do katastra 
nehnuteľností ako nový práv-
ny stav, a to s dvomi parcelný-
mi číslami - jedným na 700 m² 
a druhým na 400 m². Tu by som 
chcel upozorniť, že ak to nebu-
de zapísané do katastra nehnu-
teľností, nevznikne nový práv-
ny stav a nepomôže vám ani 
10 geometrických plánov uve-
dených v stavebnom povolení, 
v žiadnom prípade to nebude 
akceptované.
4. S novým listom vlastníctva 
na parcelu s výmerou 400 m² 
požiadate o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu podľa po-
kynov stavebného úradu MsÚ 
Trenčín.
 V stavebnom povolení 
na vašu stavbu bude uvedená 
len parcela s výmerou 400 m². 
Parcela s výmerou  700 m² zo-
stane záhradou a čo je dôležité, 
nebude uvedená v stavebnom 
povolení a nebudete za ňu platiť 
daň ako za stavebný pozemok. 
 Týka sa to rovnako práv-
nických i fyzických osôb, ktoré 
realizujú aj výstavbu bytových 
domov či viacerých rodinných 
domov. Oplatí sa radšej venovať 
troška času odčleneniu parciel 
a zapísaniu nového právneho 
stavu do katastra nehnuteľnos-
tí tak, aby parcely, ktoré nemu-
sia byť v stavebnom povolení, 
tam už neboli. Samozrejme, je 
potrebné, aby ste sa rozhodo-
vali individuálne a posúdili, či 
je rozdelenie parcely pre vás 
výhodné podľa rozlohy pozem-
ku a predpokladanej doby vý-
stavby. Ak potrebujete poradiť, 
pokojne môžete prísť osobne 
a na váš konkrétny prípad sa 
pozrieme.

Dotácie

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
V sobotu 1. apríla 2023 organizuje mesto Trenčín v spoluprá-
ci so Združením výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a 
organizáciou E-cycling, s.r.o. bezplatný odvoz starých spotre-
bičov priamo z domácností.

Ako na to?

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

V sobotu 1. apríla 2023 bude nahlásený elektroodpad odvezený.
Prosíme, elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu alebo za 
bránou rodinného domu už o 8.00 hod. ráno v deň zberu, nie na ulici. Zároveň 
je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožnili vstup do týchto prie-
storov. Z  časových dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál. 
Odvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory), ako aj malé 
spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény), ktoré tiež nepatria do bežného 
kontajnera. 

POZOR! Vaše údaje môžete nahlasovať do 29. marca 2023! Telefonicky počas 
úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu.
Ak máte veľký spotrebič nad 25 kg (okrem televízorov - napr. chladničku, práčku, 
sporák a pod.) a nestíhate tento termín zberu, jeho bezplatný odvoz si môžete 
objednať počas celého roka. Termíny zberu sú 1x mesačne a zverejnené sú na 
www.zberelektroodpadu.sk.
Mesto Trenčín informuje, že osobné údaje občanov spracováva  ako  sprostredkovateľ  v mene organizácie ENVIDOM 
– Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu a organizácie E-cycling, s.r.o., a to len za účelom vykonania 
mobilného zberu elektroodpadu.
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Hviezda má novú 
vizuálnu identitu
Sme veľmi radi, že už onedlho otvorí svoje brány nové 
Kultúrno-kreatívne centrum (KKC) Hviezda. Už teraz 
môžete vidieť, že budova prechádza výraznou zmenou 
vo forme rekonštrukcie. Zmenou však vďaka grantu od 
Európskej únie prešla aj jej ponuka a Hviezda bude plniť 
i nový účel. 

Okrem tradičných kultúrnych 
podujatí bude mať Hviezda 
novú, vzdelávaciu funkciu. Sta-
ne sa miestom, kde sa bude spá-
jať kultúra a kreatíva v jeden 
funkčný celok. Hviezda bude 
vytvárať inšpiratívne prostre-
die pre rozvoj vášho kreatívne-
ho talentu. Či už chcete povýšiť 
svoju záľubu v kultúrno-krea-
tívnom priemysle na podnika-
nie, potrebujete poradiť v pr-
vých rokoch fungovania v tejto 
oblasti alebo sa chcete stretnúť 
a spoznať s inými ľuďmi pôso-
biacimi v kultúrno-kreatívnom 
priemysle, Hviezda bude tým 
správnym miestom. S hrdos-
ťou oznamujeme, že v novom 
kultúrno-kreatívnom centre 
podporujeme kreatívne talenty, 
rozvíjame kreatívny potenciál 

a žijeme kultúrou. A už teraz sa 
na vás tešíme.
 Nový účel si žiada aj novú 
vizuálnu identitu. A my ju 
máme. V septembri 2022 vy-
hlásilo mesto Trenčín súťažnú 
výzvu na vytvorenie vizuálnej 
identity Hviezdy, zohľadňujú-
cu rozšírenie jej účelu. Do sú-
ťaže bolo prihlásených takmer 
20 kreatívcov, umelcov a grafi-
kov zo Slovenska, Česka a do-
konca Holandska. Sme veľmi 
radi, že vám môžeme aj pros-
tredníctvom INFO Trenčín od-
prezentovať finálny návrh vi-
zuálnej identity z dielne Mateja 
Slezáka a Alexandra Topilina. 
Ďakujeme.

 TATIANA PETRÍKOVÁ,  
 TÍM KKC HVIEZDA

Hlavným konceptuálnym východiskom pre návrh no-
vej vizuálnej identity je reakcia na historický a výtvar-
ný kontext, v ktorom samotný objekt vznikol, a jeho 
transformácia na centrum súčasnej kultúry v meste. 
Vizuálna identita na seba preberá hlavné výtvarné prvky 
funkcionalizmu a moderny v architektúre, akými sú jas-
ná geometrická kompozícia, minimalizmus, bezozdob-
nosť a využitie primárnych farieb výtvarného dobového 
hnutia De stijl a Bauhaus. Primárnymi farbami sú biela, 
šedá, čierna, žltá, červená, modrá a sekundárnymi sú sa-
turované a desaturované derivácie týchto farieb. Hlav-
ným prvkom vizuálnej identity je symbol hviezdy. Vďaka 
mriežke a jasnému geometrickému rozloženiu, je vizuál-
na identita rozpoznateľná aj v online aj offline prostredí, 
a taktiež v prostredí so zvýšeným vizuálnym smogom.

Klub Lúč vznikol pred 50 rokmi

Jeden z najstarších klubových priestorov na Slovensku 
vznikol v Trenčíne. Päťdesiat rokov života klubu, v kto-
rom svoje mladé roky a prvé lásky prežilo množstvo 
Trenčanov, podnecuje k spomínaniu.

Na juhozápadnej strane Váho-
vej ulice – dnes Ulice Kniežaťa 
Pribinu začali v roku 1938 sta-
vať budovu Katolíckeho kultúr-
neho domu. Dokončili ju o dva 
roky. Po II. svetovej vojne prešla 
do majetku štátu a dostala nové 
meno Kino Hviezda, veľkú päť-
cípu hviezdu na strechu i novú 
náplň – reštauráciu zameranú 
na diétne jedlá.
 „V roku 1973 diétnu jedáleň 
zrušili a priestory dalo okres-
né mesto k dispozícii Klubu 
mladých,“ píše v knihe Tren-
čín v uličkách času 2 v kapitole 
Kultúrny dom (Kino Hviezda) 
jej autor Milan Vrba.
 História Klubu Lúč sa tak 
podľa neho začala písať v sep-
tembri 1973, teda pred 50 rok-
mi. Ako ďalej píše, spočiatku sa 
klub zameriaval na programy 
československo-sovietskeho 
priateľstva, na divadielka hud-
by a súťaže recitátorov. V kni-
he spomína aj prvý semifinálo-
vý koncert okresného festivalu 
populárnej a politickej piesne 
v máji 1983, kedy do finále po-
stúpili skupina Ajhľa z tren-
čianskeho gymnázia a skupina 
Čas, ktorá pôsobila pri Základ-
nej organizácii Socialistické-
ho zväzu mládeže trenčianskej 
Konštrukty.
 Dnes na webstránke Klubu 
Lúč nájdeme v priečinku his-
tória mená prevádzkarov alebo 
zodpovedných vedúcich. Pa-
mätáte sa na niekoho z nich? 
V rokoch 1973 – 75 Stano Šu-
rik, 1975 – 77 Zdeno Vlk, 1977 
– 80 Libor Andel, 1980 – 82 Mi-
loš Žáčik, 1982/3 – 89 Juraj Ko-
nečný a Milan Repka, 1989 – 98 
Ľubo Haško, 1998 – 2005 Ľubo 
Macko (s názvom „Saturn“), 

od roku 2005 o. z. Kolomaž  – 
združenie pre súčasné umenie 
už pod názvom Klub LÚČ – 
Otvorený kultúrny priestor.
 „Vnímali sme to ako výzvu,“ 
spomína Kamil Bystrický, sú-
časný riaditeľ Klubu Lúč, ktorý 
dočasne sídli v pasáži Zlatá Fa-
tima. „Preto sme ho nazvali aj 
ako otvorený kultúrny priestor, 
aby všetci Trenčania, ktorí majú 
záujem o akúkoľvek kultúru – ne-
robili sme nijaké žánrové rozdie-
ly – mohli ju tam nájsť. Ten his-
torický odkaz sme si vtedy ešte 
neuvedomovali, uvedomili sme 
si to až keď sme pred 10 rokmi 
pripravovali 40. výročie. Začali 
sme riešiť spomienky verejnosti 
a teraz v tom pokračujeme.“
  Občianske združenie pri-
pravuje pri príležitosti 50. vý-
ročia vzniku Klubu Lúč sériu 
kultúrnych podujatí a na je-
seň vydanie publikácie. Vzhľa-
dom na súčasnú rekonštrukciu 
Hviezdy a jej premenu na jedno 
zo slovenských Kultúrno-kre-
atívnych centier, má združenie 
ambície uchádzať sa o pokra-
čovanie činnosti na mieste, kde 
klub vznikol. 
 „Musia prejsť určité procesy, 
ktoré sme pripravení absolvovať 
a urobíme maximum pre to, aby 
sa Klub Lúč mohol vrátiť tam, 
kde až do rekonštrukcie Hviezdy 
fungoval,“ hovorí K. Bystrický. 
Združenie sa aktuálne venuje 
zbieraniu materiálov z histórie 
klubu, oslovuje respondentov, 
robí terénny výskum a spája 
sa s ľuďmi, ktorí v Lúči účin-
kovali či organizovali kultúrne 
podujatia. 

 EVA MIŠOVIČOVÁ, 
 FOTO: ARCHÍV KLUBU

Klub Lúč v roku 1979, Koncert 
skupiny MAGNUS TRIO
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Malé grécke, ale Európske hlavné mesto kultúry

Ak grécke mýty a archeológia nie sú pre vás zdrojmi 
nadšenia, doteraz ste nemali prečo navštíviť 30 tisícovú 
Elefsinu. Tím Európskeho hlavného mesta kultúry 2023 si 
dal za cieľ vrátiť mestu jeho tajomstvá, a to cez kultúrne 
aktivity, ktoré označujú ako moderné mystériá.  

Keď stojíte na vrchu archeolo-
gického náleziska v gréckej Elef-
sine, pod vami sa rozprestiera 
celé mesto. Napríklad aj jaskyňa, 
z ktorej podľa mytológie z podze-
mia vychádzala na svet Persefo-
na, dcéra bohyne plodnosti De-
metery a manželka Hádesa, boha 
podzemia.  Podľa legendy s ňou 
prichádzala na svet jar a práve 
ona zabezpečovala striedanie 
ročných období. 
 Elefsina alebo Eleusis bolo 
jedným z piatich najvýznam-
nejších posvätných miest staro-
vekého Grécka. Po posvätných 
cestách sem prichádzali pútnici 
po súši aj po mori. Z bájnych ri-
tuálov, Eleusínskych mystérií, 
sa zachovalo veľmi málo. Vie-
me však o procesiách a vieme, 
že sa týkali bohýň Demetery 
a Persefony.  
 Dnes už je ich svedkom len ar-
cheologické nálezisko, z ktorého 

je krásny výhľad na more. Elefsi-
na je prístav aj pohrebisko lodí, 
zhrdzavené vraky čnejú z vody.
 Keď sa rozhliadnete dooko-
la, vidíte komíny fabrík z de-
vätnásteho storočia, kedy bolo 
mesto jedným z najväčších prie-
myselných centier v Grécku. Te-
raz sú elefsínske fabriky už len 
pamätníky priemyselnej histó-
rie, industriálnu atmosféru však 
mestu dávajú svetlá a horiaci ko-
mín neďalekej rafinérie.

 � CEREMONIÁL 
S LOĎAMI NA MORI

Kultúrne podujatia v rámci otvá-
racieho víkendu zahŕňali všetko, 
čím mesto v minulosti žilo a žije 
aj teraz. V deň otvorenia sa ním 
vinuli procesie, väčšie aj menšie 
sprievody ľudí v krojoch, zneli ľu-
dové piesne a tancovali sa tance. 
Bežci z Atén bežali do Elefsiny 

21 km, cirkusanti z TimeCirkus 
sem prišli pešo až z Antwerp. 
Na oficiálnom otvorení sa ľu-
ďom prihovárala prezidentka aj 
ministerka kultúry Grécka, Eu-
rópske hlavné mesto kultúry 
Eleusis 2023 slávnostne otvoril 
primátor. 
 Oficiálne otvorenie bola veľ-
kolepá produkcia pre televíziu 
– špeciálna svetelná show a cho-
reografia lodí na mori, za sprie-
vodu hudby a spevu. Ale všetko 
ostatné odrážalo veľkosť mes-
ta. Na Atény by toho bolo málo, 
no 30 tisícové mesto zažilo pes-
trú zmes podujatí. Malé kon-
certy či vystúpenia na balkó-
noch a v oknách okolo pobrežia, 
DJky zo súčasných a minulých 
EHMK v zrevitalizovanej sta-
rej fabrike, výstavy a inštalácie 
v zrekonštruovaných budovách. 
Nechýbala ani výstava o Meli-
ne Mercouri, gréckej herečke 
a ministerke kultúry, ktorá za-
ložila projekt Európskych hlav-
ných miest kultúry. Na archeo-
logickom nálezisku v špeciálnej 
prehliadke nechali účastníkom 
a účastníčkam zažiť, ako mohli 

prebiehať eleusínske mystériá. 

 � POUČENIA Z GRÉCKA

Z Elefsiny sme si doniesli množ-
stvo poučení. Napríklad, že aj 
v Grécku môže počasie naru-
šiť program a zimné otvorenie 
v Trenčíne musíme veľmi dobre 
pripraviť na rôzne alternatívy. 
 Otvorenia iných Európskych 
hlavných miest kultúry nám tiež 
ukazujú, že treba rátať aj s tým, 
že v januári 2026 mesto nemusí 
byť tip-top. Rekonštrukcie neboli 
dokončené minulý rok v Novom 
Sade, tento rok vo Veszpréme 
a v Elefsine sme tiež obchádza-
li námestie pri pešej zóne uzav-
reté pre prebiehajúce práce. Ani 
chodníky nemali perfektné, ani 
v meste nebolo dosť ubytovacích 
kapacít – hostia boli ubytovaní aj 
21 km ďalej, v Aténach. 
 Európske hlavné mesto kul-
túry však nie je o jednom roku ti-
tulu. Je to o zmene, ktorou mesto 
a región prechádza. O zmene fy-
zického prostredia, a tiež o zme-
ne myslenia. V Elefsine na nás 
dojem nespravili len podujatia, 
výstavy, zrekonštruovaná fab-
rika,  archeologické nálezisko 
či výhľady. Ale aj bežní ľudia – 
čašník, ktorý nám z vlastnej ini-
ciatívy rozrátal účet, recepčná, 
ktorá nám navrhla dobu oduby-
tovania o jednej poobede, ob-
chodník, čo mi daroval manda-
rínku na ochutnanie... 
 Aj v Trenčíne v roku 2026 
bude dôležité, či budeme dosta-
točne milí. Ľudia, ktorí k nám 
prídu, napríklad ocenia, či sa vô-
bec budeme snažiť im porozu-
mieť.  MIRKA GÚČIKOVÁ
 PR MANAŽÉRKA TRENČÍN 2026
 FOTO: DIMITRIS MICHALAKIS

VYDAJTE SA S NAMI NA LOV ZVUKOV TRENČÍNA
Zvuky prebúdzajúcej sa prírody, vtákov, stromov a zvie-
rat vo vážskom luhu sa miešajú s hlasmi rekreačných 
športovcov, ktorých oteplenie po zime vylákalo naspäť 
do terénu. Z opačného brehu dolieha typická zvuková 
kulisa mesta a dopravy. Raz za 20 minút prejde vlak. 

Aj takto znie Trenčín. Prijmite 
pozvanie započúvať sa do zvu-
kovej krajiny Trenčína a brehov 
Váhu. Ako znelo mesto kedysi, 
kým sme tu ešte neboli my, ľu-
dia, už nezistíme. Ale spozná-
vať to, ako znie dnes, môžeme – 
a mali by sme. 
 Pozývame vás na soundwalk 
Trenčín Hi-fi / Lo-fi, ktorý bude 

záverečným podujatím zvuko-
vej intervencie Zvukový atlas 
mosta – mestský sprievodca 
snívaním o jari. Vytvorili sme 
ju špeciálne pre Trenčín a znela 
na starom železničnom moste 
cez Váh počas tejto zimy. Sníva-
nie o jari ukončíme krátko po jej 
príchode: 1. apríla, symbolicky 
na svetový deň vtáctva.

 � ČO JE TO SOUNDWALK?

Pojmom soundwalk nazývame 
v tradícii akustickej ekológie po-
byt v krajine s hlavným účelom 
načúvať jej a spoznávať ju cez sú-
stredené vnímanie jej zvukov.
 Podujatie je zároveň súčasťou 
nášho autorského cyklu Zvukové 
topografie, ktoré sú sériou s jed-
noduchým zámerom: počúvať 
svet a zvukovú krajinu. Započú-
vať sa znamená vytvoriť priestor 
na nové otázky. Sluchom sledu-
jeme – študujeme – akustické 

prejavy krajiny a jej zvukovú kva-
litu. Mapujeme svet, objavujeme 
akustické priestory, hľadáme sú-
vislosti, budujeme vzťah.
 Podujatie Trenčín Hi-fi / 
Lo-fi sa bude konať 1. aprí-
la od 15:00 do 16:30 h v prí-
rode za každého počasia 
(miesto upresníme a uvedieme 
na www.trencin2026.eu/most 
a na sociálnych sieťach Trenčín 
2026). Je potrebné prísť vo vhod-
nom oblečení a obutí. Tešíme sa 
na vás!
 EVA VOZÁROVÁ A FERO KIRÁLY
 ZDRUŽENIE OOO
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NEKUPUJTE, 
ADOPTUJTE
Ak premýšľate nad zaobsta-
raním si psieho spoločníka, 
možno vás oslovia opuste-
né psíky, ktoré našli dočasný 
domov v Karanténnej stanici 
Trenčín.

Pokojná a priateľská Veľryba 
je asi 6-ročný kríženec ovčia-
ka, vzrastom niečo nad kole-
ná a skôr širšia ako vyššia. Nie 
je náročná na pohyb a stačí jej 
pravidelné venčenie. Vo vnú-
tornom priestore je naučená 
na hygienické návyky.

Energická Chilli je asi 7-ročný 
kríženec malého vzrastu. Spo-
ločnosť ľudí si vychutnáva, po-
čas hry je napriek malým no-
žičkám veľmi rýchla. Určite by 
bola pre ňu plusom menšia zá-
hradka, celoročný pobyt vonku 
sa ale pre ňu neodporúča.

Urastená Lucia je nemecký ov-
čiak vo veku asi 3 roky. Hľadá 
milujúcu rodinu, ktorá jej za-
bezpečí výcvik, keďže je veľmi 
učenlivá a doposiaľ sa jej nikto 
nevenoval. S troškou socializá-
cie bude dobrá spoločníčka aj 
pre iného psíka. 

Návštevu karanténnej stanice, 
o ktorú sa stará Občianske 

združenie Trenčiansky útulok, 
je dobré dohodnúť si vopred 

na čísle 0915 785 007.

Všetky zvieratká, ponú-
kané na adopciu, nájdete 
na www.utulok-trencin.sk

Získajte podporu Trenčianskej nadácie
Trenčianska nadácia vyhlásila grantovú výzvu Klubu 
darcov 2023 s uzávierkou 30. marca 2023. Pripravujete 
v tomto roku verejne prospešnú aktivitu? Túžite prispieť 
a podporiť dobré nápady ako člen Klubu darcov? 

Klub darcov spája individuálne 
darcovstvo a podporu verejne 
prospešných aktivít v našom re-
gióne. Združuje nielen Trenča-
nov, ale i ľudí z okolitých miest 
a obcí a je stále otvorený i pre 
vás. Člen Klubu darcov venuje 
ročne podpore vybraných pro-
jektov minimálne 30 eur. Môžete 
sa však rozhodnúť venovať svoj 
nápad a čas v prospech iných, 
pripraviť projekt a stať sa jeho 
grantistom. V prvom prípade 

rozhodujete, v druhom prípade 
sa uchádzate o grant v aktuálnej 
grantovej výzve. Uzávierka pred-
kladania projektov v 19. ročníku 
Klubu darcov je 30. 3. 2023. 
 Pri písaní projektu majte 
na pamäti jeho prínos pre miest-
nu komunitu a pre rozvoj ko-
munitného života, udržateľnosť 
výsledkov projektu a efektívne 
vynaložené darované prostried-
ky. Zanedbateľná nie je ani mie-
ra dobrovoľníctva a zapojenie 

verejnosti.
 V minulom ročníku Klub 
darcov podporil osem projektov 
v celkovej sume 3750 eur. Me-
dzi nimi napríklad aj Trenčín 
na Korze, Fest Art či Workout 
na Brezine. Podrobné informá-
cie a tlačivá grantovej výzvy náj-
dete na webstránke Trenčian-
skej nadácie.
 Klub darcov ako unikát-
ny projekt realizujú súčasne vo 
viacerých mestách Slovenska aj 
ďalšie komunitné nadácie zdru-
žené v Asociácii komunitných 
nadácií Slovenska. 
 ALENA KARASOVÁ, 
 TRENČIANSKA NADÁCIA

TERMÍNY BEŽECKÝCH PODUJATÍ

Nechajte sa pozvať na sériu 
tohtoročných bežeckých pod-
ujatí. Registráciu a podrobné 

informácie nájdete na webstrán-
ke trencianskypolmaraton.sk.

SKVELÝ ÚSPECH REAL TEAM TRENČÍN

Druhú februárovú sobotu pri-
vítala športová hala na Sihoti 
takmer 600 pretekárov z 59 klu-
bov Slovenska. Slovenský pohár 
karate detí a žiakov do 12 rokov 
už po piatykrát organizoval do-
máci Športový klub Real team 
Trenčín v spolupráci so Sloven-
ským zväzom karate. 
 Vďaka podpore mesta  Tren-
čín sa víťazi mohli radovať 
z krásnych ligotavých trofe-
jí, ktoré prišiel odovzdať pri-
mátor mesta Trenčín Richard 

Rybníček.
 Súťaž otvorili najmladšie ka-
tegórie 5 - 11 ročných. Trenčian-
sky Real team postavil na tatami 
46 pretekárov v troch súťažných 
disciplínach agility, kata a kumi-
te. Celková bilancia Realu bola 
22 medailí. Päť zlatých: D. Bal-
lasina, S. Králová, M. Plšek, I. 
Zezulová, K. Horváthová, 7-krát 
striebro: Š. Gallo, M. Horvátho-
vá, L. Nemec, E. Otrusina, N. 
Patková, E. Jurdová, T. Moško-
vá a 10 bronz: T. Mošková, N. 

Šelapugina, A. Teicher, M. Gal-
lo, I. Zezulová, N. Pummerová, 
L. Václav, S. Kalafutová, P. Moj-
žišová, T. Mošková. Gratuluje-
me najúspešnejším a ďakujeme 
za obetavú prácu s mládežou 
trénerom Lenke Beňovej, Ro-
manovi Andovi, Martinovi Mrá-
zikovi, Žanete Pavlíkovej, Rená-
te Horváthovej, Jozefovi Beňovi. 
 ZDROJ: ŠK REAL TEAM

MYSLITE 
NA LETO 
UŽ DNES
Centrum voľného času 
Trenčín srdečne pozýva 
všetky školopovinné deti 
(7 - 12 rokov) prežiť letné 
prázdniny plné zážitkov.

Pripravených je 6 turnusov, 
ktorých náplňou je aktívne 
športovanie, tvorenie, výle-
ty i turistika, množstvo zába-
vy s rovesníkmi a hlavne veľa 
pobytu na čerstvom vzduchu. 
V ponuke sú turnusy: Cesta 
pravekom, Tancuj!, Týždeň 
odvahy, Zážitkovo, Záhady 
Harryho Pottera a Volanie 
divočiny. 
 V cene tábora 100 € je 
obed, olovrant, pitný režim, 
cestovné, vstupné a ceny. 
Viac na www.cvctn.edupage.
org – TÁBORY.
 JAROSLAVA KAŠIČKOVÁ 
 DEPEŠOVÁ, 
 RIADITEĽKA CVČ
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VYRÁBAJÚ AJ SYMBOLICKÉ PLATIDLO

V zariadení Sociálnych služieb 
mesta (SSM) Trenčín na Pia-
ristickej ulici mali vo februá-
ri „Zimnú olympiádu“. Súťažili 
v siedmich špeciálnych disciplí-
nach a všetky zvládli s úsme-
vom na perách. Radosť z tvore-
nia prejavili v ručných prácach 
pri vyrábaní vlnených srdiečok, 
voňavých mydielok a najnovšie 

aj pri výrobe trenčianskeho hli-
neného dukátu. Slúžiť bude ako 
náhradné platidlo, ktorým mô-
žeme pomôcť núdznemu člo-
veku na ulici, aby si zaň mohol 
kúpiť jedlo alebo zaplatiť služ-
by v nocľahárni. Klientom SSM 
Trenčín ďakujeme. 
 E. M.
 FOTO: ALENA HUSÁROVÁ      

Nedali sa podviesť
V ostatnom období zaznamenali policajti v našom kraji 
opäť množstvo podvodných telefonátov ľuďom v se-
niorskom veku. V januári ich bolo 16, v jeden februárový 
deň napríklad až 8, dva v Trenčíne a 6 v Novom Meste 
nad Váhom. 

Cieľom telefonátov bolo jediné 
– navodiť u človeka pocit stra-
chu a stresu a počas chvíľkovej 
indispozície vylákať od neho pe-
niaze. Je výborné, že žiadna zo 
starších žien vo veku 65 až 91 
rokov sa nedala oklamať. Pod-
vodníci sa v telefóne predstavu-
jú ako pracovníci banky alebo 
pošty, vzápätí nasleduje ďalší 
telefonát od falošného prísluš-
níka polície. Je potrebné zacho-
vať pokoj a rozvahu a overiť si 

tvrdenia páchateľov. Polícia ľudí 
nikdy nekontaktuje, aby zistila, 
čo doma majú. Ani telefonic-
ky, ani osobne nepríde k vám 
domov skontrolovať, či a koľko 
úspor alebo cenných vecí doma 
máte. Tiež vám policajti neprídu 
kontrolovať, či peniaze, ktoré 
máte, nie sú náhodou falzifiká-
ty. Ak máte podozrenie na pod-
vodné konanie, neváhajte ihneď 
kontaktovať políciu na bezplat-
nom čísle 158.  E. M.

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
Rada ATV srdečne pozýva všet-
kých poslucháčov a sympa-
tizantov Akadémie tretieho 
veku v Trenčíne  na marcový 
seminár ATV, ktorý sa usku-
toční v utorok 7. marca 2023 
o 13.30 hod. v aule Trenčian-
skej  univerzity A. Dubčeka. Vy-
počujete si prednášky „Poruchy 

pohybového aparátu“ – predná-
ša MUDr. Anna Jakešová, orto-
péd Trenčín a „Rok 2022 – rok 
odkazu štúrovcov, Janko Kráľ, 
Jozef Miloslav Hurban“ – pred-
náša Janka Poláková, členka lite-
rárneho klubu Omega Trenčín. 
Nebude chýbať pripomenutie 
MDŽ a kultúrny program.

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ
(PO – ŠTV 9.00 – 17.00, PIA 9.00 – 14.00)
Denne: termo-akupresúrny masážny prístroj CERAGEM na ob-
jednávky, biliard, čitáreň: knihy, TV, noviny a časopisy (SME, 
Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný tenis, cvi-
čenie ženy, cvičenie na rotopede, joga, cvičenie na fitnes zariade-
niach v exteriéri, kolky v exteriéri.
Pravidelná činnosť
Joga – PO 15.00 – 16.00, 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 a 14.00 – 16.00, 
UT 9.00 – 11.00 a 13.00 – 16.30, STR 13.00 – 15.00, ŠT 9.00 – 11.00 
a 13.00 – 16.30, PIA 10.30 – 12.00,  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 postihnu-
tých (AZZP) STR 10.00 – 12.00, Skleróza multiplex – klub Trenčín 
ŠT posledný v mesiaci 14.30 – 16.30.
Výstava – UHOL POHĽADU – fotografie členov Klubu sloven-
ských turistov – RR Trenčín (počas otváracích hodín DC Sihoť)

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 každý pondelok od 10.00 do 12.00 h v zasadacej miest-
nosti KERAMOPROJEKTU, 1. poschodie

6. 3. Bc. Edita Krchová – Cesta po Holandsku a Belgicku

13. 3. Ing. Mgr. Benko – Desatoro

20. 3. Ing. Edita Kristinová – Ako sa nestať obeťou 
trestných činov

27. 3. Mgr. Ľubica Tomalová – Mgr. Lýdia Šimková – 
Tak tvorím ja

Iné podujatia:

15. 3. Poznávame Trenčín – Piaristické gymnázium, refek-
tár, rád jezuitov a piaristov, história kláštora, rod Ileš-
háziovcov, zraz o 10.00 h na Palackého ul.

15. 3. Tvorivá dielňa medovníčky – lektorka Ľudmila Kato-
nová, 13.00 zasadačka TSK, 3.poschodie

23. 3. SND BA: balet Labutie jazero
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Toto je výber otázok a
odpovedí 
z rovnomennej rubriky na

mestskom 
webe. 

NAJBLIŽŠIE ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 3. 2023 o 16.00 h
VMČ Západ 29. 3. 2023 o 14.00 h
VMČ Juh 6. 3. 2023 o 17.30 h
VMČ Sever 9. 3. 2023 o 16.00 h
Zasadnutia výborov mestských častí sú verejné. V závislosti 
od aktuálnej situácie sa môžu konať online. Preto je dobré sledo-
vať týždeň pred rokovaním webstránku mesta www.trencin.sk.

VMČ

 � Odkedy sa na Továren-
skej ulici vybudovali nájazdy 
na chodník, parkuje tu ešte 
viac áut, ako predtým. Určite 
by bolo potrebné namaľovať 
čiary. 
 PETER
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility:
 Na danej ulici ako aj priľah-
lých uliciach budú pri vhodných 
klimatických podmienkach 
vyznačené parkovacie mies-
ta a ulice budú zjednosmerne-
né tak, ako to bolo dohodnuté 
na VMČ Západ v lete 2022 pria-
mo na mieste.

 � Nemáte v pláne otvoriť 
škôlku za mostami? Stále tu 
pribúdajú nové byty, domy 
a rodia sa aj deti. Je tu veľký 
problém dať deti do škôlky. 
 ĽUBICA B. 
Rastislav Masaryk, riadi-
teľ Školských zariadení mesta 
Trenčín:
 V septembri 2022 sme 
umiestnili všetky 3-ročné deti, 
ktorých rodičia prejavili záu-
jem o ich umiestnenie v mater-
skej škole. Voľné miesta sme do-
konca doplnili mladšími deťmi. 
Napriek tomu, ak nám to všet-
ky nastavené procesy umožnia, 
plánujeme rozšíriť kapacitu Ma-
terskej školy na Medňanského 
ulici (Istebník) o jednu triedu, 
a to od nového školského roka. 

 � Aké je vstupné na verej-
né korčuľovanie na zimnom 
štadióne? Je možné si korčule 
na štadióne zapožičať? 
 LENKA D.
Róbert Buchel, správca zimné-
ho štadióna:
 Verejné korčuľovanie je bez 
poplatku. Servis požičiavania 
korčúľ nemáme.

 � Prečo nie je žiadna pria-
ma linka zo Sihote na Uli-
cu gen. M. R. Štefánika? 
Keď chce ísť človek naprí-

klad do Maxu, musí 

prestupovať, čo je strata 
času a trvá to pol hodinu aj 
viac. Okrem toho tam otvo-
ria Kaufland a ako majú ísť 
ľudia odtiaľ s plnými taškami 
na Sihoť? 
 MARIANA N.
Róbert Hartmann, vedúci 
útvaru mobility: 
 Pripravujeme nový cestov-
ný poriadok. Nie je možné za-
bezpečiť priamu linku z každé-
ho kúta mesta do každého kúta 
mesta. Nový cestovný poriadok 
bude preto prestupný a takto-
vý – čiže viac spojov jazdiacich 
v takte 5, 10, 15, 20, 25, 30 mi-
nút (a podobne) a s nutnosťou 
prestupovať v uzlových bodoch 
tak, ako je tomu vo veľkých mes-
tách. To znamená, že spoje pôj-
du často, ale bude potrebné 
prestupovať. Prestupy by mali 
v prestupných bodoch na seba 
nadväzovať.

 � Očakávam, že pri plánova-
nej výmene verejného osvetle-
nia bude osvetlenie na hrádzi 
na Sihoti konečne vymenené 
za normálne, moderné LED 
osvetlenie, ktoré svieti iba 
dole. Tie na všetky smery žia-
riace, sklené, priehľadné gule 
generujú svetelný smog, sú 
neefektívne a neestetické.
  MIROSLAV V.
Ľuboš Cvečka, Mestské hospo-
dárstvo a správa lesov: 
 Plánovaná rekonštrukcia ve-
rejného osvetlenia bude realizo-
vaná podľa vypracovaného ge-
nerelu, ktorý hovorí o eliminácii 
svetelného smogu, pričom budú 
svietidlá vymenené.

 � Bolo by veľmi vhodné 
dobudovať kúsok chodní-
ka na Kasárenskej ulici, a to 
v úseku od podjazdu pri Slo-
vliku po zákrutu, kde už po-
kračuje nový chodník. Chodí 
tadiaľ dosť ľudí a najmä večer 
a v noci je to nebezpečné.
 JOZEF M.
Ján Korienek, vedúci útvaru 
investícií: 

 Na tento chodník 
máme projektovú doku-

mentáciu aj právoplatné 
stavebné povolenie. Reali-
zácia závisí od schválenia 
finančných prostriedkov 
v mestskom rozpočte, kde 

momentálne na túto akciu nie 
sú peniaze vyčlenené. Rozho-
dujú o tom poslanci mestského 
zastupiteľstva.

 � Ako chodec často stretá-
vam cyklistov využívajúcich 
chodník pre chodcov na no-
vom moste, a to napriek zá-
kazovej značke. Chodci sú tak 
nútení uhýbať sa cyklistom, 
ktorí iba o pár metrov ďalej 
majú na druhej strane cesty 
vyhradený cyklochodník. Na-
vrhujem nainštalovať na chod-
ník pre chodcov z oboch strán 
zábrany plus stĺpiky tak, 
ako je to pri zjazde z hrádze 
na chodníku pri Riviére.
  SOŇA D.
Róbert Hartmann, vedúci útva-
ru mobility: 
 Zábrany by sme nainštalovať 
vedeli, no neurobíme to. Okrem 
cyklistov totiž zabránia aj vjazdu 
mechanizmov údržby a chodník 
by sa nedal napríklad posýpať 
soľou v prípade námrazy alebo 
by nebolo možné odhrnúť sneh. 
Nezostáva nič iné, len aby ľudia 
pochopili, kto má kadiaľ ísť ale-
bo jazdiť. 

 � Čo sa ide stavať na bývalom 
futbalovom ihrisku Leteckých 
opravovní Trenčín v Bisku-
piciach? Navážajú tam veľké 
množstvá hliny. 
 R. P.
Mária Ďuďáková, vedúca 
Útvaru stavebného a životného 
prostredia: 
 Na uvedenom pozemku pre-
bieha depónia (skládka vykopa-
nej zeminy – pozn. redakcie), 
ktorú schválil Okresný úrad 
Trenčín. Nejde o výstavbu. 

 � Chcel by som sa spýtať 
na situáciu vo veci hotovej štú-
die realizovateľnosti na pre-
ložku cesty I/61 Trenčín. Mys-
lím, že mnohých Trenčanov by 

zaujímalo, ako dopadla táto 
štúdia. Hodnotí už Útvar hod-
noty za peniaze danú štúdiu, 
alebo sa to k nim ešte nedo-
stalo? A kedy sa spustí proces 
EIA? Druhá otázka sa týka 
starého cestného mosta. Je už 
vydané právoplatné územné 
rozhodnutie na túto stavbu 
a aký je aktuálny stav v rámci 
príprav? 
 JURAJ B.
Stanislav Lališ, námestník Úse-
ku investičnej prípravy, Sloven-
ská správa ciest:
 Štúdia realizovateľnosti 
na preložku cesty I/61 Trenčín 
je zverejnená na stránke Sloven-
skej správy ciest medzi strate-
gickými dokumentmi. Čakáme 
na stanovisko Útvaru hodnoty 
za peniaze. Pri mostnom objek-
te cez rieku Váh je odovzdaná 
dokumentácia pre územné roz-
hodnutie. Táto dokumentácia 
bola rozposlaná na všetky orga-
nizácie, ktorých stanoviská sú 
potrebné pre vydanie územné-
ho rozhodnutia. Súčasne sme 
podali žiadosť o vydanie EIA, to 
by malo byť vydané v najbližšom 
čase. 

 � Mesto Trenčín bude ro-
biť rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. Nikde som sa ne-
dočítal, či budú aj stĺpy natre-
té alebo zostanú také hrdzavé 
a budú robiť hanbu mestu. 
 BORO
Benjamín Lisáček, vedúci útva-
ru interných služieb: 
 Hrdzavé stĺpy sa budú riešiť 
až po ukončení druhej etapy re-
konštrukcie verejného osvetle-
nia, v ktorej sa vymení cca 2 tisíc 
stĺpov a bude jasné, ktoré stĺpy 
zostávajú, teda nebudú vymene-
né. Ak by sa ale na uvedené vy-
členili financie v mestskom roz-
počte, realizácia by bola možná 
už počas druhej etapy. 

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste



 � DIVADLO
11. 3. | 19.00 | Moral insanity
DRUŽBA DRAMA STUDIO – OC DRUŽBA | 
Monodráma skúma konšpiračné teórie, 
antisemitské a  rasistické predstavy vy-
chádzajúce z  nepriaznivej ekonomickej 
a  spoločenskej situácie a  ich odraz v  mé-
diách a politike.
14. 3. | 18.30 | Svetový Slovák 
Štefánik (LDV)
POSÁDKOVÝ KLUB | Výpravná scénografia, 
historicky verné kostýmy, pôvodná hudba, 
množstvo skvelých hereckých výkonov 
– to všetko vás čaká v  príbehu jedného 
z najväčších Slovákov, generála Štefánika.
25. 3. | 19.00 | Dogma Divadlo: 
Komunál
DRUŽBA DRAMA STUDIO – OC DRUŽBA | Au-
torská divadelná inscenácia. Sled mikro-
príbehov ľudí, ktorí sa rozhodli vstúpiť na 
javisko verejného života. Konanie postáv 
vyzerá navonok otvorené a  úprimné, no 
postupne sa demaskuje ako manipulatív-
na hra s emóciami a očakávaniami publi-
ka.
25. 3. | 19.00 | Když se zhasne

PIANO CLUB | Trevor a Nina tvoria manžel-
ský pár z  vyššej newyorskej spoločnosti. 
On je prominentný gynekológ, ona maji-
teľka a  šéfkuchárka vyhlásenej talianskej 
reštaurácie. Ich manželstvo však nie je 
ideálne. Môže za to predmanželská zmlu-
va, ktorá je drsnejšia než pravidlá americ-
kého futbalu. 

 � KONCERTY
4. 3. | 20.00 | AC-TN
PIANO CLUB | Koncert trenčianskej rockovej 
skupiny.
6. 3. | 18.00 | Kašubovci

POSÁDKOVÝ KLUB | Kašubovci v súčasnosti 
pôsobia v zložení Ľudovít Kašuba – kláve-
sy, spev a Martina Kreibich – spev. 

10. 3. | 20.00 | Goodbye Blue 
Sky: Blueberry Band
KLUB LÚČ | Prvý spomienkový večer k 1. vý-
ročiu úmrtia I. Kuvika/Kubíka. Vystúpi Blu-
eberry Band, Jam session za účasti členov 
skupín Aurelius Q, Ticho, The Youniverse.
11. 3. | 20.00 | Goodbye Blue 
Sky: CHVM + Fyasco
KLUB LÚČ | Druhý spomienkový večer k  1. 
výročiu smrti Ivana Kuvika/Kubíka. Vystú-
pi Chór Vážskych Muzikantov a Fyasco.
11. 3. | 20.00 | Adam Ďurica

PIANO CLUB | Spevák Adam Ďurica prichá-
dza s úplne novým programom, skladbami 
z posledných albumov, ale aj najznámejší-
mi hitmi v nových aranžmánoch.
12. 3. | 18.00 – 19.15 | Janka 
Macíková, Angelina Kydora
REFEKTÁR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA | Kla-
vírno-husľový koncert v  podaní huslistky 
Janky Macíkovej a  ukrajinskej klaviristky 
Angeliny Kydora.
17. 3. | 20.00 | Analogrunner + 
Lara Abou Hamdan
KLUB LÚČ | Spoločný dvojkoncert. 
17. 3. | 20.00 | Polemic
PIANO CLUB | Koncert obľúbenej slovenskej 
ska a reggae kapely.
21. 3. | 18.00 | Honza Nedvěd ml. 
a Příbuzní

PIANO CLUB | Koncert.
24. 3. | 19.00 | Zoči Voči + MF – 
Navždy v nás TOUR 2023
KLUB LÚČ | Spoločné turné. 

 � KINO
22. 3. | Johanna Schellhagen: 
Hlučná jar
KLUB LÚČ | Premietanie nového dokumen-
tu v pôvodnom znení so slovenskými titul-
kami. Po skončení prebehne tlmočená dis-
kusia s režisérkou. 

 � VÝSTAVY
1. – 31. 3. | Slovenské výtvarné 
umenie na poštových 
známkach (Ivo Veliký)
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.
1. – 31. 3. | Uhol pohľadu – výber 
z predchádzajúcich ročníkov
DENNÉ CENTRUM SIHOŤ | Autor: Klub slo-
venských turistov – RR Trenčín. 
1. – 31. 3. | Svet okolo nás – 
Zdenko Harvánek
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub foto-
grafov.
3. 3. – 16. 4. | Fragmenty
MESTSKÁ VEŽA | Výstava Dáši Ďurišovej 
a  Jakuba Liptáka. Dáša sa venuje sochár-
skej a  maliarskej tvorbe a  jej základnou 
umeleckou inšpiráciou je krajina. Jakub 
Lipták vystavuje súbor porcelánových ob-
jektov – ľadovcov, ktoré reflektujú aktuál-
nu klimatickú situáciu. Vernisáž 3. 3. o 17. 
hod.
do 15. 4. | Dagmar Jahodová, Jan 
Pospíšil, Miroslav Malina 
a Kamil Mikel

GMAB | Výstava predstavuje diela šty-
roch umelcov, ktorí sú spätí s  prostredím 
Uherského Hradišta a  miestnej Strednej 
umeleckopriemyslovej školy, založenej 
v roku 1939 Jánom Antonínom Baťom. In-
štalovaná kolekcia nemá jednotnú tému 
a  preferuje individuálnu orientáciu tvor-
by autorov v  súvislosti s  mnohotvárnymi 
podobami súčasného maliarstva a grafiky. 
do 15. 4. | Peter Matejka 
v rozsiahlej súkromnej zbierke 
Kamila Benetina
GMAB | Výstava predstavuje vzácnu súk-
romnú zbierku malieb a  kresieb význam-
ného maliara a  novomestského rodáka, 
Petra Matejku (1913 – 1972). Matejkove 
vzácne maľby a  kresby, ktoré Kamil Be-
netin dlhé desaťročia s  vášňou trpezlivo 
vyhľadáva, budú v Trenčíne v takejto kom-
plexnej podobe súkromnej zbierky pred-
stavené po prvýkrát. 
do 15. 4. | Homage á Jozef Fizel 
básnik tichej vznešenosti
GMAB | Výstava významného trenčian-
skeho sochára pri príležitosti jeho nedo-
žitého 90. výročia narodenia a  zároveň 
25. výročia úmrtia. Aj keď mal Jozef Fizel 

4. 3. | 16.00 | Prechádzky 
mestom so sprievodcom: 
Akční kňazi – Stárek, Zeman, 
Branecký

KIC | Mnohí kňazi sa okrem nábožen-
ských povinností aktívne podieľali 
na spoločenskom a  kultúrnom dianí 
a  svojou činnosťou menili aj vzhľad 
mesta. Znovuobjaviteľ rímskeho ná-
pisu Ľudovít Stárek začal so zalesňo-
vaním Breziny. Ján Zeman, predseda 
Vlastivednej spoločnosti dr. Karola 
Brančíka, bol poslancom Národného 
zhromaždenia. Stredoškolský profesor 
Jozef Branecký vo svojich dielach pri-
bližoval miestnu históriu. Ako Ľudo-
vít Stárek prispel k  úspechu finančnej 
zbierky na obnovu Skalky? Za čo do-
stal Ján Zeman vyznamenanie? Prečo 
mestská rada odmietla rekonštrukciu 
vežových kostolných hodín? 
To všetko sa dozviete na marcovej 
prechádzke so sprievodcom. Vstup-
né: 1,50 € dospelí; 0,50 € deti od 6 ro-
kov. 

Vstupenky v predaji v KIC: 
19. 4. | 19.00 | Anna 
Polívková: Proslov

PIANO CLUB | Pohybový one woman 
stand-up Anny Polívkovej. 
24. 4. | 19.00 | Šialené 
nožničky
PIANO CLUB | Obnovená premiéra kri-
minálnej komédie, ktorá je plná zába-
vy, napätia, bláznivých situácií, neoča-
kávaných rozuzlení a pointy.
27. 4. | 19.00 | Pacho – Zbojník 
z Hybe
POSÁDKOVÝ KLUB | Muzikál Jakuba 
Nvotu je paródiou na zbojnícke legen-
dy, aj na nás samých. 

PRECHÁDZKY 
MESTOM

SO SPRIEVODCOM
Akční kňazi – Stárek, Zeman, Branecký

SOBOTA • 4. 3. 2023 • 16.00 
stretnutie pri KIC – Mierové námestie 
Mnohí kňazi sa okrem náboženských povinností aktívne podieľali na spoločenskom 
a kultúrnom dianí a svojou činnosťou menili aj vzhľad mesta. Znovuobjaviteľ rímskeho nápisu 
Ľudovít Stárek začal so zalesňovaním Breziny. Ján Zeman, predseda Vlastivednej spoločnosti 
dr. Karola Brančíka, bol poslancom Národného zhromaždenia. Stredoškolský profesor Jozef 
Branecký vo svojich dielach približoval miestnu históriu. 
Ako Ľudovít Stárek prispel k úspechu finančnej zbierky na obnovu Skalky? 
Za čo dostal Ján Zeman vyznamenanie?
Prečo mestská rada odmietla rekonštrukciu vežových kostolných hodín?

Vstupné: 1,50 € dospelí; 0,50 € deti od 6 rokov. Predpredaj v KIC Trenčín. 
Prechádzky mestom pre vás pripravuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín.

 � NEDAJTE SI UJSŤ

FRAGMENTY 
3. 3. – 16. 4. | Výstava v KIC/ v Mestskej veži.
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(21. 5. 1932 – 23. 8. 1998) počas svojho 
života len 2 autorské výstavy, patrí k naj-
osobitejším slovenským sochárom. Jeho 
pozoruhodnú monumentálnu sochársku 
tvorbu možno dodnes vidieť v exteriéroch 
mesta Trenčín. Medzi najznámejšie die-
la patrí plastika Dievča vo fontáne z  roku 
1960 pred budovou ZUŠ a monumentálna 
plastika Priadza pôvodne pred budovou 
bývalej Meriny, ktorá bola v roku 2021 vy-
stavená na medzinárodnom Bienále archi-
tektúry v Benátkach. 
do 19. 3. | Stanislav Piatrik: 
Z bodu A do písmena B
GALÉRIA FOR MAAT | Stanislav Piatrik pra-
cuje s  grafickými, sieťotlačovými poloha-
mi, ktoré vznikali na rezidencii v  Hájovni 
v  Banskej Štiavnici v  roku 2022. Využíva 
intermediálne postupy súčasného ume-
nia ako sú video, fotografia, obraz, perfor-
mancia alebo inštalácia.
27. 3. – 2. 4. | Veľkonočná 
výstava
KC KUBRÁ | Veľkonočná výstava vajíčok, 
medovníkov, výšiviek a rôznych drobností 
spojená s predajom. Výstavu si môžete po-
zrieť v čase: po – pia: 10.00 – 17.00 hod.
so – ne: 14.00 – 17.00 hod. Ak máte ši-
kovné ruky a záujem sa prezentovať, kon-
taktujte 0907 516 720. Veci treba priniesť 
26. 3. 2023.
do 31. 3. | Po boku vojsk armád 
víťaznej protifašistickej koalície 
1939-1945
POSÁDKOVÝ KLUB | 1. a 2. časť – západný 
zahraničný odboj. Pripravuje: Klub vojen-
skej histórie.
do 30. 9. | Playmobil – Poď sa 
zahrať na hrad
TRENČIANSKY HRAD | Výstava, ktorej 
ústrednou témou bude hrad, rytieri a prin-
cezné, ale aj ďalšie témy ako víly, škola, 
hasiči, policajti a  iné, je určená detskému 
návštevníkovi, kde si nielenže bude môcť 
pozrieť, čo všetko sa dá zo stavebnice Play-
mobil vytvoriť, ale si ju aj vlastnoručne vy-
skúšať a  zahrať sa so svojím vytvoreným 
„dielom“.

 � DETI
1. – 31. 3. | Tanečná škola 
Tancujúce tigríky
OC MAX | Tanečno-animačný program 
pre deti vo veku 1,5 – 6 rokov s  množ-
stvom tancov a  zábavy. Rozvrh kurzov 
alebo jednorazových vstupov nájdete na 
www.tancujucetigriky.sk.
4. 3. | 16.00 | Hanička a Murko 
– Nové pesničkové 
predstavenie

POSÁDKOVÝ KLUB | Premiéra nového pes-
ničkového predstavenia Haničky a  Murka 
v rámci koncertného turné „JAR 2023“.
5. 3. | 15.00 | Ako išlo vajce na 
vandrovku
OC MAX | Detské divadelné popoludnie 
v Maxe.
11. 3. | 10.30 – 12.00 | Sobotný 
ateliér
GMAB | Spoločná tvorivá dielnička pre 

rodičov s deťmi od 6 do 12 rokov zameraná 
na rôzne výtvarné techniky, témy a  inšpi-
rácie aktuálnymi výstavami. 
12. 3. | 15.00 | Janko Hraško
OC MAX | Detské divadelné popoludnie 
v Maxe.
12. 3. | 15.00, 17.00 | Detský 
divadelný klub: Kocúr 
v čižmách

KLUB LÚČ | Rozprávka opisuje príbeh ko-
cúra v čižmách a jeho pána Tomáša. Kocúr 
najskôr pomôže svojmu pánovi a prinesie 
mu zlato, ktoré zarobí u  kráľa. Spoločne 
zachránia uväznenú princeznú. Nakoniec 
ju Tomáš dostane za ženu a k tomu polovi-
cu kráľovstva. Hrá Bábkové divadlo Lienka.
15. 3. | 16.00 | Ľadové 
kráľovstvo 2
PIANO CLUB | Skvelý príbeh sestier, ktoré 
hľadajú pravdu o  svojich rodičoch. Spolu 
s Olafom a Christophom nájdu indície, kto-
ré im odhalia veľké tajomstvo. Tešiť sa mô-
žete na originálne hlasy z rozprávky. Účin-
kujú: Andrea Somorovská, Lucia Bugalová, 
Marián Labuda, David Árva. 
19. 3. | 15.00 | Včielka Maja
OC MAX | Detské divadelné predstavenie 
v Maxe.
26. 3. | 15.00 | Dráčik Hapčí
OC MAX | Detské divadelné predstavenie 
v Maxe.
30. 3. | 9.30 – 11.30 | Galerkovo
GMAB | Veselé tvorivé stretnutie pre deti 
do 5 rokov a ich rodičov. 
31. 3. | 17.00 – 20.00 | Noc 
s Andersenom v knižnici

VKMR | Dobrodružné medzinárodné pod-
ujatie pre deti v  prostredí kníh s  progra-
mom plným hier a  zábavných úloh. Li-
terárny hosť: Lenka Šingovská, autorka 
projektu „Slovensko – krajina plná tajom-
stiev“. Počet miest je obmedzený, účasť 
treba vopred nahlásiť (032/7460715, 
deti@vkmr.sk).
1. 4. | 9.30 – 12.00 | Veľkonočné 
tvorenie
CVČ | Tvorivé dielničky – pre deti od 7 ro-
kov, uvítame aj mladšie detičky s rodičmi. 
Zdobenie perníkov – pre dospelých a mlá-
dež od 15 rokov. Z kapacitných dôvodov je 
potrebné sa na zdobenie perníkov telefo-
nicky prihlásiť na t. č. 0902 911 174.

 � SENIORI
streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli 
mi to mejlom
VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž na 
zvládnutie základov PC a  komunikácie 
prostredníctvom e-mailu. Účasť treba vo-
pred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

7. 3. | 13.30 | Seminár Akadémie 
tretieho veku
TRENČIANSKA UNIVERZITA | Program: Otvo-
renie a predstavenie hostí. Poruchy pohy-
bového aparátu – MUDr. Anna Jakešová, 
ortopéd Trenčín. Rok 2022 – rok odkazu 
Štúrovcov, Janko Kráľ, Jozef Miloslav Hur-
ban – Janka Poláková, členka literárneho 
klubu Omega Trenčín. MDŽ – pripomenu-
tie. Kultúrny program. Záver.
21. 3. | 9.00 – 11.30 | Ateliér pre 
seniorov
GMAB | Tvorivý ateliér – rôzne témy a tech-
niky prepojené s vystavenými dielami.

 � PREDNÁŠKY
4. 3. | 15.00 | Keňa, Tanzania 
a Zanzibar
KAVIAREŇ NA CESTE | Cestovateľská pred-
náška Michala Floreša.
8. 3. | 15.00 | Prednáška 
spojená s besedou o svetovom 
cestovaní
POSÁDKOVÝ KLUB | Peter Ondrejovič – Bec-
ko. Pripravuje: Klub letcov a  parašutistov 
SLZ.
8. 3. | 16.30 – 17.45 | Daniela 
Dvořáková: Kráľovné či 
vládkyne?
VKMR | Prednáška historičky Daniely 
Dvořákovej, špecialistky na stredoveké de-
jiny Slovenska a Uhorska. Vstup voľný.
9. 3. | 16.30 – 17.30 | Michal 
Slanička: Pliaga
VKMR | Beseda s  redaktorom a  moderá-
torom RTVS, spisovateľom Michalom Sla-
ničkom, spojená s  prezentáciou románu 
– príbehu lásky na pozadí cholerovej epi-
démie a roľníckeho povstania v roku 1831.
10. 3. | 16.00 – 17.00 | Matej 
Rumanovský: Príbeh 
nekonečných koncov
VKMR | Beseda so žurnalistom a spisovate-
ľom, Trenčanom Matejom Rumanovským 
nielen o jeho románe Príbeh nekonečných 
koncov.
11. 3. | 9.00 – 17.00 | Očista 
a harmonizácia pečene 
a žlčníka
TRENČÍN | Jednodňový seminár zameraný 
na očistu podľa ročného biorytmu. Príďte 
s nami posilniť a podporiť pečeň a žlčník, 
aby sa zharmonizovali a správnym fungo-
vaním prispeli k  zdraviu a  vitalite. Rezer-
vácia miesta: zuzana.kozacek@gmail.com, 
0907 493 654.
12. 3. | 8.30 – 18.00 | Vedomé 
ženské kruhy s archetypmi
INOVECKÁ | Cez ženské archetypy nazrie-
me do svojich hlbín, kde nájdeme svo-
je talenty, prapodstatu, prirodzenosť, 
zmyselnosť, divokosť, múdrosť, uzna-
nie a  mnoho iného. Prihlasovať sa mô-
žete: janka.sujanova1@gmail.com alebo 
0948 977 232.
14. 3. | 19.00 | Whiskyho 
cestovatelské kino: Peru

KLUB LÚČ | Spevák kapely Slobodná Európa 
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28. 4. | 19.00 | Ale, ale, pani 
Plukovníková
POSÁDKOVÝ KLUB | Komédia, ktorá 
vám dá chuť do života... Hrajú: Boži-
dara Turzonovová, Karol Čálik, Zuzana 
Kocúriková, Zuzana Frenglová, Peter 
Trník, Judita Hansman, Emil Leeger. 
7. 5. | 19.00 | Candrbál 
s Textilankou
PIANO CLUB | Tanečné posedenie pri 
dychovke. 
12. 6. | 20.00 | Pozvánka
PIANO CLUB | Bláznivá komédia v troj-
ke. Ženatý, šťastný, zaľúbený. Kiežby to 
isté mohla povedať aj jeho žena. Účin-
kujú: Zuzana Tlučková, Majo Labuda, 
Martin Mňahončák.
17. 6. | 20.00 | ABBA 
Symphonic Show

AMFITEÁTER TR. TEPLICE | Koncert. 

3. 3. | 19.30 | BK AS Trenčín – 
Banská Bystrica
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, ženy U23 
– tréningová hala.
4. 3. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
4. 3. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
4. 3. | 11.15 | HK AS Trenčín 
„B“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
4. 3. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„A“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
4. 3. | 14.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – FBK AS TRENČÍN
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga do-
rastenci.
4. 3. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff 
štvrťfinále 1. zápas

ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
4. 3. | 10.00 | BK AS Trenčín 
– Ružomberok
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, mladšie 
žiačky – tréningová hala.

 � ZÁPASY

 � NEDAJTE SI UJSŤ
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Whisky vám porozpráva o všetkom, čo po-
núka juhoamerické Peru. 
16. 3. | 16.00 – 17.00 | Ako 
uzavrieť mier so svojou 
minulosťou?
VKMR | Diskusia s  odborníkmi na podporu 
duševného zdravia na tému „O dôsledkoch 
traumatických zážitkov, ich vplyv na kaž-
dodenný život“. Diskutuje: MUDr. D. Ralaus.
23. 3. | 16.00 – 17.00 | Pohľady 
do šľachtických knižníc na 
Považí

TRENČIANSKE MÚZEUM | Šľachtické knižni-
ce patria typovo medzi súkromné knižni-
ce, ktoré vznikali postupne od 16. storočia 
a v 18. storočí boli nevyhnutnou súčasťou 
takmer každého šľachtického sídla a  do-
kresľovali spoločenský status vlastníka. 
O tom, kto boli pôvodní majitelia knižných 
zbierok, čo čítali, odkiaľ knihy získavali 
a  aké osudy mali ich knižnice, sa môžete 
dozvedieť na prednáške Alice Krištofovej 
z knižnice Trenčianskeho múzea. 
23. 3. | 16.30 – 17.45 | Záhadná 
a nepoznaná Saudská Arábia
VKMR | Cestovateľská beseda s  Martinom 
Ďurikovičom o  jeho zážitkoch z  potuliek 
po Arabskom polostrove – bez cestovky. 
Podujatie je organizované v  rámci cyklu 
„Poznávame Trenčanov“. Rezervácia miest: 
info@vkmr.sk.
25. 3. | 10.00 – 13.00 | 
Sprievodca šťastím

NEW YOU ŠTÚDIO | Zážitková prednáš-
ka, ktorej cieľom je jednoducho, hravo 
a  inšpiratívne objasniť, ako si dokážete 
zlepšiť svoj život, zresetovať svoju myseľ, 
cítiť sa menej vystresovaní a  viac prekvi-
tať. Ale najmä získate príležitosť, aby ste 
nové vedomosti uplatnili v svojom živote. 
Pre viac info kontaktujte: 0905  393  872, 
info@beataliptakova.sk.

 � KURZY
štvrtok | 17.00 – 19.30 | Posilni 
svoje mentálne zdravie – 3 
moduly
BUDOVA ALFA (BÝVALÝ SLOVAKOTEX) | Ne-
viem si to ani predstaviť! To sa mi nepo-
darí. Nemôžem si pomôcť. – Aj vy si to 
hovoríte? Niekedy zbytočne limitujeme 
sami seba. Na zážitkovom programe po-
mocou autohypnózy odhalíte svoje drie-
majúce, ale prirodzené schopnosti. Na-
učíte sa, ako ich využívať pre zvládnutie 
zábran, nabratie odvahy či uzdravova-
nie. Lektorom je Mgr. Tatiana Mastráko-
vá, praktická hypnotizérka a  sprievod-
kyňa osobnými posunmi. Prihlasovanie 
a  info: info@spiralia.sk, 0918  705  088, 
https://spiralia.sk/autohypnoza/.

1. – 31. 3. | Francúzština 
Zámostie Trenčín
ZÁMOSTIE | Nový kurz pre začia-
točníkov a  pokročilých individuál-
ne, v  skupinkách (aj intenzívny, aj 
doobeda podľa dohody). Kontakt: 
0910 196 456, galatea.violet@gmail.com.
1. – 31. 3. | Vzdelávacie kurzy 
s kockami Lego
KREATIVO | utorok 16.30 – 17.30 hod. – VI 
( Veľký inžinier) – pre deti od 6 do 12 rokov
streda 16.30-17.30 hod. – MK (Malý kon-
štruktér) – pre deti od 4 do 5,6 rokov. štvr-
tok 16.30-17.30 hod. – VI ( Veľký inžinier) 
– pre deti od 6 do 12 rokov.
21. 3. | 16.00 – 18.30 | Večerný 
ateliér pre dospelých
GMAB | Tvorivé stretnutia pre všetkých 
priaznivcov výtvarného umenia. Návštev-
níci sa venujú rôznym výtvarným techni-
kám, oboznamujú sa so základnými vý-
tvarnými postupmi. 

 � ŠPORT
pondelok, štvrtok | 17.00 – 
18.30 | Sokolská všestrannosť 
deti (3 – 7 rokov)
SOKOLOVŇA | Základom pohybových ak-
tivít detí a žiakov je gymnastika, atletika, 
cvičenia na trampolíne, hry a súťaže. Info: 
0908 720 164, www.sokoltrencin.sk.
pondelok | 18.30 – 19.30 | 
Kruhový tréning pre ženy
SOKOLOVŇA | Cvičenie na posilnenie ce-
lého tela, rozvoj kondície a  sily. Info: 
0905 530 610, www.sokoltrencin.sk.
pondelok, štvrtok | 18.30 – 
19.30 | Zdravotná gymnastika 
pre seniorov
SOKOLOVŇA | Cvičenia sú zamerané na 
posilnenie chrbtového, brušného a  pan-
vového svalstva s  ohľadom na zdravotné 
a  vekové dispozície. Info: 0905  530  610, 
www.sokoltrencin.sk.
pondelok, štvrtok | 19.00 – 
20.00 | Kalanetika pre ženy
SOKOLOVŇA | Osvedčený postup cvi-
čenia na spevnenie všetkých svalo-
vých partií tela. Info: 0905  531  442, 
www.sokoltrencin.sk.
pondelok | 19.30 – 21.30 | 
streda | 20.00 – 22.00 | Volejbal 
(dospelí)
SOKOLOVŇA | Volejbalový oddiel tvo-
ria ženy i  muži bez vekového obme-
dzenia, pravidelne sa stretávajú na tré-
ningoch a  zúčastňujú sa turnajov. Info: 
0903 532 862, www.sokoltrencin.sk.
utorok | 19.00 – 21.00 | piatok | 
17.30 – 19.00 | Stolný tenis pre 
seniorov
SOKOLOVŇA | Info: 0907  402  627, 
www.sokoltrencin.sk.
streda | 19.00 – 20.00 | Pilates
SOKOLOVŇA | Cvičenie pilates je vhodné 
pre začiatočníkov aj aktívnych športovcov, 
mladšie i  staršie vekové kategórie. Info: 
0918 859 811, www.sokoltrencin.sk.
utorok | 17.30 – 19.00 | Joga 
v dnešnom živote
SOKOLOVŇA | Telesné, dychové aj duševné 
cvičenia, ktorých účelom je harmonizácia 
človeka so sebou a  svojim okolím. Info: 
0905 530 610, www.sokoltrencin.sk.
štvrtok | 19.30 – 20.30 | 
Basketbal pre dospelých
SOKOLOVŇA | Info: 0905  323  381, 
www.sokoltrencin.sk.

štvrtok | 18.00 – 19.00 | Healing 
party – Chi Kung meditácia 
v pohybe
ŠTÚDIO NEW YOU | Blahodárne lekcie Chi 
Kung pre harmonizáciu mysle, tela a duše, 
upokojenie emócií a  načerpanie chuti do 
života. Pre viac info: 0905  393  872 alebo 
mailom: info@beataliptakova.sk.
štvrtok | 18.30 – 19.30 | Cvičenie 
s overbalom pre ženy
SOKOLOVŇA | Pomocou overbalu sa vý-
borne formuje postava, spevňuje sval-
stvo a  zlepšuje sa držanie tela. Info: 
0905 530 610, www.sokoltrencin.sk.
nedeľa | 18.00 – 19.00 | Do 
formy s Ivkou
LIONFITNESS | Tréning zameraný na kom-
plexné precvičenie celého tela vlastnou 
váhou, ale aj rôznymi cvičebnými pomôc-
kami klasickou formou ale i formou inter-
valových tréningov. Info a  prihlasovanie: 
0917 483 921, www.ivkafitaktivity.sk.
pondelok | 19.00 | štvrtok | 17.45 
| Strong
KS OPATOVÁ | Tréning s  váhou vlastného 
tela. Info: 0903  949  966, zumba-trencin.
sk. Facebook: ZUMBA Peťa Trenčín.
pondelok, streda | 17.45 | Zumba
KS OPATOVÁ | Tanečná fitness hodina plná 
energie, skvelej hudby a  dobrej nálady. 
Info: 0903 949 966, zumba-trencin.sk. Fa-
cebook: ZUMBA Peťa Trenčín.
1. – 31. 3. | Joga s Majdou
RÔZNE MIESTA | Flow joga v  štúdiu Váš 
guru zdravia – v  pondelok od 17.30 do 
19.00. Joga (nielen) pre seniorov Den-
né centrum Sihoť – v  pondelok od 15.00 
do 16.00. Joga krok po kroku v štúdiu Váš 
guru zdravia – v stredu o 17.00. Joga krok 
po kroku v štúdiu Váš guru zdravia – v uto-
rok o 17.00. Ashtanga joga v Starom mly-
ne v Skalke nad Váhom – štvrtok od 18.30 
do 20.00. Joga v  štúdiu Váš guru zdra-
via – v sobotu od 8.00 do 9.00 hod. Info: 
908 455 859. 
1. – 31. 3. | Kurzy Nordic Walking
RÔZNE MIESTA | Nordic walking  alebo tzv. 
severská chôdza je relatívne mladý druh 
športu resp. športovo-ozdravnej aktivity. 
Viac informácii na 0907 336 466 alebo na 
www.nwtn.sk.
štvrtok | 18.00 | Kruhový 
tréning pre ženy
LION FITNESS | Kruhový tréning na po-
silnenie celého tela, rozvoj kondície, 
sily a  výbušnosti. Info a  prihlasovanie 
0917 483 921, www.ivkafitaktivity.sk.
1. – 31. 3. | Jemné cvičenie 
s relaxáciou
RÔZNE MIESTA | Jemné cvičenie s  relaxá-
ciou pre ženy každého veku precvičenie 
celého tela (panvové dno, chrbtica) s  ná-
sledným uvoľnením mysle. Každý ponde-
lok: 16.30 – 17.45 v Sokolovni. Každý uto-
rok: 16.45 – 18.00 nám. Sv. Anny Trenčín.
Každú stredu: 18.00 – 19.15 v KD Zlatovce.
Facebook: Jemné cvičenie s  relaxáciou. Je 
potrebné prihlásenie: 0910 196 456. Kon-
takt : tancepreradost@gmail.com.
utorok | 18.00 | Body forming
LIONFITNESS | Spevnenie svalstva, for-
movanie postavy, spaľovanie kalórií, 
zlepšenie kondície. Info: 0917  483  921.
www.ivkafitaktivity.sk.
pondelok, streda | 17.30 | piatok 
| 17.00 | Jumping Interval
LIONFITNESS | Dynamický tréning na pro-
fi trampolínkach posilní vaše telo i myseľ. 
Info: 0917  483  921, rezervačný systém 
www.ivkafitaktivity.sk.

 � ZÁPASY
4. 3. | 12.00 | BK AS Trenčín 
– Ružomberok
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, mladšie 
žiačky – tréningová hala.
4. 3. | 14.30 | BK AS Trenčín – 
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadeti – 
tréningová hala.
5. 3. | 9.00 | HK AS Trenčín 
„A“ – Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 3. | 10.00 | HK AS Trenčín 
„B“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 3. | 11.15 | HK AS Trenčín „B“ 
– Partizánske
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 3. | 12.15 | HK AS Trenčín 
„A“ – ŠA Trenčín
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
5. 3. | 15.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff 
štvrťfinále 2. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
11. 3. | 13.00 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.
11. 3. | 15.00 | HK AS Trenčín 
– Michalovce
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
11. 3. | 17.00 | HK AS Trenčín 
– Močenok
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga 
ženy.
12. 3. | 8.00 | NTS NEMŠOVÁ – 
1. FBC TRENČÍN akadémia II.
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, staršia prí-
pravka – tréningová hala.
12. 3. | 9.40 | ICE PLAYERS 
SEREĎ – 1. FBC TRENČÍN 
akadémia II.
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, staršia prí-
pravka – tréningová hala.
12. 3. | 11.20 | 1. FBC TRENČÍN 
akadémia I. – FBK AS TRENČÍ 
bieli
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, staršia prí-
pravka – tréningová hala.
12. 3. | 13.00 | HARVARD 
PARTIZÁNSKE modrí – 1. FBC 
TRENČÍN akadémia I.
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, staršia prí-
pravka – tréningová hala.
12. 3. | 18.00 | Jany Landl 
Cvičenie
ŠPORTOVÁ HALA | Aerobik – tréningo-
vá hala.
15. 3. | 18.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff 
štvrťfinále 5. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
18. 3. | 10.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff semifinále 
3. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
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16. 3. – 4. 5. | 19.15 – 20.15 | 
Učíme sa meditovať

ŠTÚDIO NEW YOU | 8 – týždňový kurz me-
ditácií pre začiatočníkov pre upokojenie 
a  harmonizáciu dychu, čistenie čakier, 
vitalizáciu tela a  mysle. Pre viac info: 
0905 393 872, info@beataliptakova.sk.

 � TANEC
pondelok | 17.45 – 18.45 | Tance 
pre radosť
SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance 
so striedaním partnerov. Potrebné prihlá-
senie: 0910 196 456. Fb: Tance pre radost. 
tancepreradost@gmail.com.

 � INÉ...
9. 3. | 8.00 – 11.00 | Deň 
otvorených dverí v Handrbolke
KUBRICKÁ 94 | Príďte sa pozrieť, ako sa 
vzdeláva v  prvých štyroch ročníkoch 
v  krásnej prírode Kubrice. Zápis budú-
cich prvákov sa uskutoční: 13. 3. a  14. 3. 
o 15.30 hod. Prosím nahláste sa e-mailom 
handrbolka@gmail.com.
12. 3. | 9.00 – 14.00 | Akvatera 
Trenčín 2023

EXPO CENTER | Medzinárodná akvaristicko 
– teraristická predajná výstava. Príďte aj 
vy a  uvidíte množstvo zvierat, ktoré neu-
vidíte v žiadnej ZOO. 
17. 3. – 18. 3. | Burza oblečenia 
a detských potrieb
KC KUBRÁ | Burza prechodného a  letného 
detského oblečenia (do 15 rokov), teho-
tenského oblečenia, hračiek, kníh, CD, det-
ských potrieb, topánok, kočíkov, bicyklov..
16. 3. (štvrtok): 9.00 – 18.00 hod. – pre-
beranie vecí. 17. 3. (piatok): 9.00 – 18.00 
hod. – predaj vecí. 18. 3. (sobota): 9.00 
– 12.00 hod. – predaj vecí. 19. 3. (nede-
ľa): 8.00 – 10.00 hod. – výdaj vecí. Po-
čet vecí je obmedzený na 40. Veci mu-
sia byť čisté, nepoškodené. Kontakt: 
kckubra2@gmail.com, 0907  516  720. Vo-
lať v prac. dňoch: 16.00 – 18.00 hod.
21. 3. | 18.00 | katRande
CENTRUM PRE RODINU | Aj vy patríte k tým, 
ktorí vo viere hľadajú svojho životného 
partnera, ale vo svojom okolí nikoho také-
ho nevidia? Speedating je určený slobod-
ným katolíkom vo vekovej kategórii 26 – 
36 rokov (veková tolerancia +/- 2 roky). Je 
potrebné sa vopred zaregistrovať.
25. 3. | 6.00 – 13.00 | Stretnutie 
zberateľov pivných kuriozít 
s celoslovenskou účasťou
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub zbera-
teľov pivných kuriozít.

26. 3. | 7.00 – 13.00 | Regionálne 
stretnutie filatelistov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub filate-
listov.
31. 3. | Kvíz v Lúči
KLUB LÚČ | Neopozeraný program nabitý 
otázkami a pozoruhodnými faktami v ori-
ginálnom grafickom spracovaní. 
31. 3. | 17.00 – 20.00 | Veľká noc 
na Slovensku a na Ukrajine
KC AKTIVITY | Podujatie pre deti a  dospe-
lých spojené s ochutnávkou tradičných po-
krmov. Vstup: zdarma.
1. 4. | 15.00 – 16.30 | Zvuková 
prechádzka Trenčín Hi-fi/Lo-fi
MIESTO BUDE UPRESNENÉ NA STRÁNKE 
WWW.TRENCIN2026.EU/MOST | Zvuky pre-
búdzajúcej sa prírody, vtákov, stromov 
a  zvierat vo vážskom luhu sa miešajú 
s  hlasmi rekreačných športovcov, ktorých 
oteplenie po zime vylákalo naspäť do teré-
nu. Z opačného brehu dolieha typická zvu-
ková kulisa mesta a dopravy. Raz za 20 mi-
nút prejde vlak. Aj takto znie Trenčín. 
Vydajte sa s  nami na lov jeho zvukov, 

prijmite pozvanie započúvať sa do zvuko-
vej krajiny Trenčína a  brehov Váhu. Ako 
znelo mesto kedysi, kým sme tu ešte ne-
boli my, ľudia, už nezistíme, ale spoznávať 
to, ako znie dnes, môžeme – a  mali by 
sme.

Pozývame na soundwalk umelcov F. Kirá-
lya a E. Vozárovej Trenčín Hi-fi / Lo-fi, kto-
rý bude záverečným podujatím zvukovej 
intervencie Zvukový atlas mosta – mest-
ský sprievodca snívaním o jari. Vytvorili ju 
špeciálne pre Trenčín a znela na starom že-
lezničnom moste cez Váh počas tejto zimy. 
Snívanie o jari ukončíme krátko po jej prí-
chode: 1. apríla, symbolicky na svetový 
deň vtáctva.

KONTAKTY
BUDOVA ALFA (BÝVALÝ 
SLOVAKOTEX) Jilemnického 532/2

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

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

DENNÉ CENTRUM SIHOŤ Osvienčimská 1720/3, dcsihot@trencin.sk,  
0901 714 266 

DRUŽBA DRAMA STUDIO – OC 
DRUŽBA

Soblahovská 1508/4, 1. poschodie vedľa knižnice, 
0903 027 910

EXPO CENTER TRENČÍN
Pod Sokolice 43, 032/770 43 37,  
www.expocenter.sk

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

GALÉRIA FOR MAAT Železničná 3, www.formaat.sk, info@formaat.sk

GMAB Galéria M. A. Bazovského Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
KAVIAREŇ NA CESTE – KATOV 
DOM

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

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

KC KUBRÁ Kubranská 94, 0907 516 720, kckubra2@gmail.com

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

KLUB LÚČ – GALÉRIA VÁŽKA Mierové nám. 19, 0903 027 910, www.klubluc.sk

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

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Ul. Mládežnícka 1, 032/743 56 95 
KIC Kultúrno-informačné 
centrum/ MESTSKÁ VEŽA Sládkovičova 4, www.visit.trencin.sk, 032/ 16 186

OC MAX M. R. Štefánika 426, 032/741 93 32, www.ocmax.sk

PIANO CLUB Pod Sokolice 12, 0904 819 090, www.pianoclub.sk

POSÁDKOVÝ KLUB
Hviezdoslavova 16, 0960 333 803,  
www.domarmady.sk

SOKOLOVŇA
Mládežnícka 2, 032/743 42 01,  
sokoltrencin@gmail.com

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

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

Trenčiansky hrad
Matúšova 75/19, 032/743 56 57, 
 www.muzeumtn.sk

Trenčianska univerzita Študentská 2, 032/740 01 11, pr@tnuni.sk
VKMR Verejná knižnica 
M. Rešetku v Trenčíne

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

18. 3. | 12.30 | HK AS Trenčín – 
Košice Drábova
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, staršie do-
rastenky.
18. 3. | 14.00 | HK AS Trenčín – 
Košice Drábova
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
dorastenky.
18. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff semifinále 
1. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
18. 3. | 20.00 | HK AS Trenčín 
– Košice Bernolákova
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga 
ženy.
18. 3. | 8.00 – 16.30 | 1. FBC 
TRENČÍN akadémia turnaj 
U8
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, mladšia prí-
pravka – tréningová hala.
19. 3. | 8.00 – 13.30 | HK AS 
Trenčín turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, prípravka.
19. 3. | 14.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff semifinále 
4. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
juniori.
18. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff semifinále 
2. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži.
22. 3. | 9.00 – 14.00 | ŠŠS 
Trenčín turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, mladšie 
žiačky.
25. 3. | 10.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – TSUNAMI 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga do-
rastenci.
25. 3. | 17.00 | ŠA Trenčín – 
Zlatná na Ostrove
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, 1. liga 
ženy.
25. 3. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Trnava
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
26. 3. | 10.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – VICTORY STARS 
DUBNICA n/V
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, 1. liga do-
rastenci.
26. 3. | 12.30 – 17.30 | HK AS 
Trenčín turnaj
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná, st. žiačky.
26. 3. | 11.00 | BK AS Trenčín 
– Sereď
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, kadetky – 
tréningová hala.
26. 3. | 14.00 | BK AS Trenčín 
– Levice
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal, muži U23 
– tréningová hala.
29. 3. | 17.00 | ŠK 1. FBC 
TRENČÍN – playoff semifinále 
5. zápas
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal, extraliga 
muži. 
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