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Ing. Peter
MARUŠINEC,

primátor

Čo bolo vašou najväčšou 
motiváciou neovplyvňovať
dianie v meste už „len“ z 
pozície poslanca a pred-
sedu fi nančnej komisie, 
ale uchádzať sa priamo o 
najvyšší post  primátora? 

Najväčšou motiváciou bola určite chuť vyskúšať nie-
čo nové. Mal som pocit, že som po piatich rokoch
pôsobenia v jednom podniku odovzdal zo seba ma-
ximum a nastavil som ho tak, že môže fungovať 
úspešne ďalej. Veľkou motiváciou bola aj chuť po-
sunúť mesto k novým trendom, odovzdať skúsenosti 
zo súkromného sektora samospráve a odstrániť isté 
nedostatky vo fungovaní mesta. 

Ktoré skúsenosti z vašej predchádzajúcej práce 
sa chystáte zúročiť aj pri vykonávaní funkcie pri-
mátora mesta? Čo bude pre vás naopak nové? 
Skúsenosti, ktoré môžem zúročiť, sú určite kontakty 
na zahraničných investorov a podniky. Tie predstavu-
jú možnosti nových investícií potrebných pre mesto. 
Nové sú pre mňa princípy fungovania samosprávy, 
ktoré sú úplne iné, ako v súkromnom sektore. Sa-
mospráva je komplikovanejšia z hľadiska procesov 
a rozhodovaní. 

Na ktorých pracovných postoch ste doteraz vo 
svojej kariére pôsobili? 
Počas štúdia na vysokej škole som si privyrábal 
predajom ovocia a zeleniny v mestskej tržnici u jed-
ného predajcu. Po získaní vzdelania ma prijali do 
spoločnosti KOAM, s.r.o. na pozíciu referenta. Už o 
rok som postúpil na pozíciu fi nančného referenta, po 
ďalšom roku som sa stal mladším fi nančným mana-
žérom a ostatné dva roky som bol fi nančným mana-
žérom celej skupiny podnikov.

Čím bude podľa vás prínosný generačný rozdiel 
medzi predchádzajúcim primátorom Ing. Jánom 
Šušaníkom a vami? Myslíte, že vek je pri takejto 
funkcii podstatným faktorom? 
Nemyslím si, že vek je veľmi významným faktorom pri 
tejto funkcii. Aj napriek tomu mladšia generácia zvyk-
ne priniesť nové myšlienky a nový pohľad na svet, tiež 
má viac pochopenia pre problémy mladších obyva-
teľov mesta. Chcem však uplatňovať aj poznatky z ko-
munikácie so staršími ľuďmi, ktorých má človek aj 
bezprostredne vo svojom okolí - rodičia, starí rodičia. 
Toto skĺbenie môže byť určite prínosom. 

Na ktoré body svojho programového vyhlásenia 
sa zameriate ako na prvé? 
Veľmi dôležitým bodom je „dotiahnutie“ marke-
tu - pobočky niektorého z obchodných reťazcov do 

Pokračovanie na str. 2. 
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tohto prestížneho

ocenenia

MILOŠOVI VALENTOVI 

- na str. 6.

Foto: Pavol Frešo

Za vysokou umeleckou hodnotou koncertu
Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica a za mimoriadnymi

vystúpeniami Božieho šramotu a The Gospel Family sa ohliadneme na str. 6. a 7. 
. 

Foto: M. Šupák

Foto: M. Bukovčák



Viceprimátor na polovičný úväzok
 Ešte vo vianočnom období 5. januá-
ra získal Ing. Marián Medera „darček“ vo 
forme menovania za viceprimátora mesta. 
Primátor Ing. Peter Marušinec ho poveril 
zastupovaním v čase jeho neprítomnosti, 
koordinovaním činností odborných komisií 
pri mestskom zastupiteľstve,  spoluprácou 
s médiami, školami a školskými zariadenia-
mi a s organizáciami z oblasti kultúry, špor-
tu a spoločenského života. Z praktických
dôvodov zástupca primátora mesta koor-
dinuje činností so spoločnosťou TEKOS 

Nová Dubnica, s.r.o. M. Medera totiž funk-
ciu viceprimátora vykonáva na polovičný 
úväzok v čase 9. do 13. hod. a na polo-
vičný pracovný úväzok zostal na pozícii ria-
diteľa a konateľa spol. TEKOS. Tu svoju 
činnosť vykonáva od 6. do 9. hod. a od 13. 
do 15. hod.. 

Nový náčelník polície a šéf ekonomické-
ho oddelenia
 Mesto Nová Dubnica vypísalo výbero-
vé konania na obsadenie pozície náčelníka 
mestskej polície a vedúceho ekonomického 

oddelenia mestského úradu. Náčelník Bra-
nislav Švančara ukončil pracovný pomer 
na vlastnú žiadosť k 31. januáru. Primátor 
dočasne poveril vedením mestskej polície 
bývalého zástupcu náčelníka Bc. Róberta 
Brezinu. Pracovný pomer sa skončil tiež s 
Ing. Zoltánom Stopiakom, ktorý sa staral o 
tok fi nancií v meste. Podmienky obsadenia 
týchto postov si môžete prečítať na tretej 
strane. 
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mesta. Podstatný je aj príchod investorov do priemyselnej zóny, 
kde sa už aj uskutočnili niektoré rokovania. Tretím bodom je rie-
šenie situácie záhradkárskych osád k spokojnosti záhradkárov
i mesta. 

V akej oblasti diania v meste radi udržíte kontinuitu a čo by 
ste naopak chceli zlepšiť? Ktoré problémy mesta považujete 
za najpálčivejšie?
Kontinuitu je určite potrebné udržať v oblasti kultúry a športu, mys-
lím si, že treba zdokonaľovať to, čo je existujúce. Nikdy sa človek 
nemôže uspokojiť s tým, čo dosiahol teraz, ale treba si klásť méty 
stále vyššie a vyššie. Najpálčivejšie je riešenie parkovania celkovej 
dopravnej situácie. Mimoriadne potrebný je aj rozvoj zdravotného 

strediska a zdravotníctva v meste, kde chceme začať s prípravou 
projektovej dokumentácie k rekonštrukcii zdravotného strediska. 

Ako by ste mohli popísať váš vzťah k mestu Nová Dubnica? 
S mestom som veľmi úzko spätý, keďže som sa tu narodil a vyras-
tal. V detstve sme bývali na „čínskom múre“, kde som navštevo-
val aj materskú školu v Sade duklianskych hrdinov a toto obdobie 
si veľmi dobre pamätám. Potom som navštevoval prvú základnú 
školu a odtiaľ som časom odišiel do tretej ZŠ. Vlastne celý život 
som strávil v Novej Dubnici a naďalej v tom aj po svadbe rád po-
kračujem.

Rozprávala sa -mk-

 Premiérovo do poslaneckých lavíc v Kultúrnej besede zasadli 
pätmásti najvyšší predstavitelia mesta v prvý februárový deň.
V plnom počte poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia úloh
z rokovaní mestského zastupiteľstva a dve správy hlavnej kontro-
lórky mesta Ing. Marty Gašajovej - o výsledku realizovaných kon-
trol a o kontrolnej činnosti za minulý rok. Na prvý polrok jej poslanci 
schválili okrem iných aktivít kontroly ZŠ Janka Kráľa, MŠ P. Jilem-
nického a ZUŠ. Zastupiteľstvo schválilo doplnok k Zásadám pre 
zriaďovanie a činnosť komisií MsZ v Novej Dubnici a Výboru m.č. 
Kolačín. Zrušili ním povinnosť všetkých poslancov pôsobiť aspoň 
v jednej odbornej komisii. Mená všetkých členov komisií si môžete 
prečítať na str. 3.

 Nasledovali ďalšie personálne úpravy súvisiace s nástupom 
nového vedenia mesta - odvolanie doterajších a menovanie no-
vých členov v dozornej rade TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., v spo-
ločnosti Regionálna kompostáreň, Termonova, a.s., Považskej vo-
dárenskej spoločnosti, a.s. a v spol. Nová Dubnica Invest s.r.o. 
Rovnako ofi ciálne do svojej funkcie nastúpili členovia redakčnej 
rady Novodubnických zvestí a členovia školských rád. Ich zoznam 
prinesieme v nasledujúcom vydaní mesačníka. Poslanci schváli-
li aj prvé VZN tohto roka - o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej 
školy a na dieťa predškolského zariadenia. Ním sa uviedli do sú-
ladu so zákonom pravidlá fi nancovania týchto subjektov. Zásady 
odmeňovania čelných predstaviteľov mesta upravili mzdu zástup-
cu primátora mesta. Odmenu pre viceprimátora dlhodobo uvoľne-
ného na výkon funkcie stanovili na 70% z určeného platu primátora 
a pokiaľ ide o zástupcu, ktorý tento post zastáva na polovičný úvä-
zok, jeho plat dosiahne 50% z tejto sumy.

 Poslanci vzali na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťa-
že - odpredaj dvoch jednoizbových bytov a neschválili odpredaj 
bytu č. 8, Pribinove sady, súp. č. 32 Renáte Rácovej. Dôvodom 
je vysoká pohľadávka mesta voči nájomcovi bytu, v ktorom žije 
aj záujemkyňa a aj ona sa podieľala na dlhu voči mestu. Na zá-

klade tohto prípadu sa poslanci uzniesli, že pri verejných obchod-
ných súťažiach nesmie mať žiadateľ žiadne záväzky voči mestu. 
Kupujúcemu bytu č. 4 v Slobodárni 32 - Marekovi Ďurišovi - zastu-
piteľstvo schválilo predĺženie lehoty na úhradu zo 60 na 90 dní. 
Jednoizbový byt č. 8 v rovnakej slobodárni a byt č. 29 na Ul. Petra 
Jilemnického, súp. č. 838 ponúklo do verejnej obchodnej súťaže. 
Prebieha do 4. marca a všetky podmienky nájdete na web stránke 
mesta, príp. osobne na MsÚ. Svojho prenájmu sa dočkal 2-izbový 
byt v Sade kpt. Nálepku 50/22-29. Poslanci ho odklepli Romanovi 
Rácovi na priamy nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 Bod programu pod názvom Zverenie do správy Zariadeniu pre 
seniorov - prístroj EKG CHIRASTAR v nadobúdacej cene 6.950,14 €
napokon stiahli z programu. Dôvodom bol nedostatok informácií
o jeho stave a možnej využiteľnosti v zariadení pre seniorov. Rov-
nako zavážili pochybnosti o jeho využiteľnosti v porovnaní s mož-
nosťami používania v zdravotnom stredisku. Zastupiteľstvo tiež 
určilo, že priestory po fi rme Berák na Mierovom námestí s rozlo-
hou 91 m2, mesto neodpredá, ale dá do prenájmu priamou for-
mou. Konkrétne podmienky stanovia v blízkom čase. Keďže na 
ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva ešte nebolo známe meno 
viceprimátora, doplneným bodom rokovania bolo schválenie Ing. 
Mariána Mederu ako sobášiaceho a člena ZPOZ-u. 

 Na záver diskusiu obohatil Stanislav Magula, ktorý sa snažil 
presvedčiť poslancov o nevyhnutnosti zmeny volebných obvodov 
v meste - pre nasledujúce komunálne voľby. Vedenie deklarovalo 
ochotu zaoberať sa aj touto problematikou, avšak po podrobnej-
šom spracovaní potrebných materiálov. 

 Bližšie informácie o prerokovaných materiáloch nájdete na 
www.novadubnica.sk alebo na príslušných oddeleniach mestské-
ho úradu.

-mk-



V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica 
vyhlasuje výberové konania na pozície:
------------------------------------------------------------
NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Kvalifi kačné predpoklady:
 - vysokoškolské  vzdelanie 1. stupňa 

Iné kritériá a požiadavky:
 -  najmenej 10  rokov praxe v riadiacej funkcii
 - odborná spôsobilosť v zmysle zákona
   č. 564/1991 Zb. 
 - bezúhonnosť
------------------------------------------------------------
VEDÚCI EKONOMICKÉHO
ODDELENIA MESTSKÉHO ÚRADU 

Kvalifi kačné predpoklady:
 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
   ekonomického smeru 
 - prax v príslušnom odbore najmenej 5 rokov
 - znalosť právnych predpisov
   v oblasti územnej samosprávy

 - znalosť účtovníctva rozpočtových
   a príspevkových organizácií
 - predpoklady  na vykonávanie práce
   vo verejnom záujme (§ 3 zákona
   č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce
   vo verejnom záujme)
 - bezúhonnosť

Iné kritériá a požiadavky:
 - samostatnosť, fl exibilita
 - manažérske, organizačné
   a komunikačné schopnosti
 - práca s počítačom
   (Excel, Word, Internet)
------------------------------------------------------------
K prihláške do výberových konaní
je potrebné pripojiť:
 - písomnú  prihlášku  do výberového konania
 - overené kópie dokladov o vzdelaní
 - profesijný životopis
 - výpis z registra trestov
   (nie starší ako 3 mesiace)
 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 - písomný súhlas uchádzača k použitiu
   osobných údajov pre potreby výberového

   konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
   o ochrane osobných údajov)
 - v prípade uchádzača o pozíciu náčelníka
 MsP tiež návrh rozvoja činnosti Mestskej
 polície v budúcom období v písomnej forme.

 Prihlášku s požadovanými dokladmi v za-
lepenej obálke s označením Výberové kona-
nie náčelník mestskej polície - neotvárať 
alebo Výberové konanie vedúci ekonomic-
kého oddelenia MsÚ - neotvárať je potrebné 
zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 22. 
februára 2011 na adresu:

Mestský úrad
Trenčianska ulica 45/41

018 51 Nová Dubnica

 Termín a miesto výberového konania oz-
námi výberová komisia prihláseným uchádza-
čom, ktorí splnia kvalifi kačné požiadavky naj-
menej 7 dní pred termínom jeho konania.
 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania tých uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Finančná a majetková komisia
predseda: Bc. Pavol Pažítka
Mgr. Andrej Michalčík, Ing., Dr. Martin Kalafút, 
Ing. Tibor Gašaj, Ing. Irena Kunertová

Komisia výstavby,
územného plánovania a dopravy
predseda: Ing. Marián Medera
Ladislav Dresto, Peter Galko, Peter Javorek,
Ing. Michal Rafaj, Vendelín Chudý, Jozef Hošták

Komisia životného prostredia,
ekológie a verejného poriadku
predsedníčka: Ing. Mária Proškovcová
Mgr. Jana Komorášová, Ing. Martina Peterková, 
Ing. Pavel Ondrejička, Paulína Pružincová

Komisia kultúry
predseda: Ing. Juraj Hort
Ing. Marián Šupák, Peter Stacho, Lukáš Cucík,
Michal Rafaj ml., Mgr. Drahomíra Holbová,
Zdenka Bieliková

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda: Ing. Jaroslav Kusý
Kamila Poláčková, MUDr. Mária Augustínová, 
Ing., PhDr. Drahomíra Janíková, Marta Babuko-
vá, Ing., Mgr. Margita Urbanová, Jarmila Balá-
žová

Komisia školstva
predseda: Mgr. Tomáš Zemko
RNDr. Peter Perichta, PhD., Bc. Tibor Kramár, 
Ing. Peter Purgát, PhDr. Rastislav Mádr

Komisia stratégie rozvoja
predseda: JUDr. Miroslav Holba
Lukáš Ronec, Katarína Marušincová, Ing. Ľubo-
mír Kunert, Ľudovít Kusý

Komisia športu a mládeže
predseda: Ing. Michal Doman
Miroslav Floriš, Ing. Mgr. Anna Šupáková, Vin-
cent Bezdeda, Jaroslav Tlapák

Výbor mestskej časti Kolačín
predsedníčka: PaedDr. Soňa Kačíková
Dionýzia Valašíková, Zuzana Lesníková, Milan 
Guliš, Ľudmila Javorková, Mária Gáborová, Eri-
ka Múčková

 S nákupnými vozíkmi medzi regálmi plnými rozličné-
ho tovaru sa budeme pravdepodobne už onedlho pre-
chádzať v areáli letného kúpaliska alebo na mieste býva-
lej „Letky“. O postavení supermarketu v jednej z týchto 
dvoch lokalít začína rokovať primátor Ing. Peter Maruši-
nec s potenciálnymi investormi. V prípade, že pobočka 
obchodného reťazca bude stáť na mieste bývalej letky, 
fi nancie získané za pozemky pod supermarket chce 
mesto použiť na znovuzískanie areálu bývalého letného 
kúpaliska. 
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Dve lokality, kde život ustal - bývalá Letka a areál kúpaliska. Jednu z nich by
mal prebudiť plánovaný supermarket.



 Vývoz psích toaliet a dopĺňanie vreciek na psie exkrementy bude 
počas celého tohto roka v týždenných intervaloch, preto by mal byť v 
každej lokalite voľného výbehu pre psov dostatok vreciek. Po zvážení 
fi nančných nákladov  za nákup vreciek, vývoz psích toaliet, údržbu psích 
toaliet a tabúľ, označujúcich plochy na voľný pohyb psov a zákaz vstupu 
so psom sa Mesto Nová Dubnica rozhodlo, že ďalšie vrecká vydávať 
držiteľom psov nebudú. Do evidencie sa prihlásilo len 510 vlastníkov, čo 
neodráža skutočný počet psov v našom meste. Preto v tomto roku bude 
mesto Nová Dubnica klásť dôraz na zistenie a prihlásenie všetkých psov 
na území mesta.

Dražobník:      IURIDIS a.s. Veľký Krtíš
Navrhovateľ dražby:    Mesto Nová Dubnica

Termín a miesto konania: 2. 3. 2011 o 14. hod.
        zasadačka MsÚ Nová Dubnica

Predmet dražby:     Jednoizbový byt bez balkónu
        s rozlohou 30 m2

        a spoluvlastnícky podiel
        na spoločných častiach domu
        Slobodáreň č. 24
        v Sadoch Cyrila a Metoda
        byt č. 4 na prízemí. 

Hodnota predmetu dražby
podľa znaleckého posudku: 19.100 €
Najnižšie podanie:    14.400 €

Dražobník:      IURIDIS a.s. Veľký Krtíš
Navrhovateľ dražby:    Mesto Nová Dubnica

Termín a miesto konania:  2. 3. 2011 o 14.30 hod.
        zasadačka MsÚ Nová Dubnica

Predmet dražby:    Dvojizbový byt s balkónom
        s rozlohou 53 m2,
        spoluvlastnícky podiel na spoločných
        častiach domu a príslušný podiel
        z pozemku - Sad kpt. Nálepku
        bytový dom súp. č. 50, vchod 24,
        byt č. 49 na 3. poschodí. 

Hodnota predmetu dražby
podľa znaleckého posudku: 26.900 €
Najnižšie podanie:    20.200 €

ulice:
Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Družobná, Martina Kukučína, Gagarinova,
M. Gorkého, Svätoplukova, Májová, L. Svobodu, J. G. Tajovského, J. Kollára, Ľ. Štúra,
J. Jesenského, Partizánska, Ľudmily Podjavorinskej, A. Sládkoviča 

ulice: 
Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Jána Nerudu, Martina Benku,
Boženy Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom

Kolačín a časť IBV Miklovky

8. marca

IBV Miklovky

10. marca 

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 7:00 h. pred váš dom 
k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Namiesto nich dosta-
nete rovnaký počet prázdnych vriec. Ďakujeme, že sa zapojíte do 
systému separovaného zberu v našom meste a budete dodržiavať 
pravidlá „čo triediť, ako s tým nakladať a kedy von vykladať“ a pri-
spejete tak k ochrane životného prostredia a čistoty v meste.

POZOR ZMENA!

Separovaný odpad zo Sládkovičovej ulice budeme odvážať
z technických dôvodov na rozdiel od minulého roka v utorok. 

VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU V KOLAČÍNE A IBV MIKLOVKY
Zvoz bude pre tento rok zabezpečovaný raz mesačne. Najbližšie termíny: 

Bližšie informácie www.novadubnica.sk, mestský úrad - referát správy majetku mesta.

 V decembri 2010 naše mesto zriadilo 
nocľaháreň pre tých zraniteľnejších - ľudí 
bez domova. Títo ľudia musia v nocľahár-
ni dodržiavať určité pravidlá. Ubytovanie 
môže mesto odmietnuť ak: 
 - je klient pod vplyvom alkoholu alebo
  iných omamných látok 
 -   klient sa odmietne podrobiť hygie-
  nickej očiste 
 - bol vylúčený zo zariadenia pre zá-
  važné porušenie prevádzkového
  a ubytovacieho poriadku 

 - klient potrebuje intenzívne doliečo-
  vanie. 

 Aj keď niektorí z nich majú problém 
podrobiť sa hygienickej očiste, najčastej-
šie sa stretávame s požívaním alkoho-
lu. Nocľaháreň sa otvára o 19 hod. večer 
a všetci sa bránia tým, že vonku v mraze 
môžu prežiť cez deň len pod vplyvom al-
koholu. Ale ubytovať niekoho s tri a viac 
promile alkoholu v krvi je veľmi riskantné 
aj pre mesto. Z toho dôvodu sme kúpili al-

kohol tester a začali ho používať u našich 
klientov. Z prvotného šoku a vysokých pro-
mile sme sa časom prepracovali na cel-
kom prijateľné čísla. Aj oni sami pochopili 
(nie všetci, ale väčšina), že nocovať vonku 
v zime sa neoplatí. Teplé jedlo a posteľ je 
oveľa lepšie ako omrznuté fúzy. 
 Všetci veríme, že tento trend si udržia 
až do začiatku jari, kedy mesto nocľaháreň 
zatvorí. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. soc. vecí MsÚ



 „V súčasnosti mnoho ľudí často mení svoje za-
mestnanie, aj kvôli hospodárskej kríze dostávajú 
výpovede alebo si hľadajú lepšie platené pracov-
né miesto. Ťažko sa mi orientuje v pravidlách, 
akými sa riadi ukončenie pracovného pomeru 
a rada by som vás požiadala o stručný výpočet 
základných problémov, s ktorými sa ako zamest-
nankyňa môžem stretnúť. „ čitateľka Jana

 Pracovný pomer založený pracovnou zmluvou 
možno skončiť viacerými spôsobmi, a to doho-
dou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo 
skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer 

na dobu určitú končí okrem vyššie uvedených právnych úkonov, aj uplynu-
tím doby, na ktorú bol dojednaný. Dohoda o skončení pracovného pomeru 
je dvojstranný právny úkon, ktorý nadobúda platnosť a účinnosť podpisom 
oboch strán pracovnoprávneho vzťahu. V takejto dohode sa zamestnáva-
teľ a zamestnanec dohodnú, v ktorý deň sa pracovný pomer končí, prípad-
ne si medzi sebou urovnajú ďalšie vzájomné nároky (napr. výplatu mzdy, 
preplatok za nevyčerpanú dovolenku, výplatu odstupného a pod.). V doho-
de o skončení pracovného pomeru nemusí byť uvedený dôvod, pre ktorý 
sa zamestnávateľ a zamestnanec rozhodli pre skončenie ich vzájomného 
vzťahu. 
 Pre prípad však, ak sa pracovný pomer končí zo zákonom uvedených 
zdravotných problémov zamestnanca alebo z organizačných dôvodov na 
strane zamestnávateľa, mal by zamestnanec trvať na tom, aby bol tento
dôvod v dohode uvedený. Vtedy totiž zamestnancovi vzniká nárok na 
výplatu odstupného, v závislosti od počtu odpracovaných rokov vo výš-
ke dvoj- alebo trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Nárok 
na výplatu odstupného má zamestnanec aj pre prípad, ak jeho pracovný 
pomer skončí výpoveďou zo strany zamestnávateľa z vyššie uvedených 
dôvodov. V ostatných prípadoch výpovede z pracovného pomeru zo strany 
zamestnávateľa (ak zamestnanec už nespĺňa požiadavky kladené na kon-
krétny druh práce alebo porušuje pracovnú disciplínu alebo neuspokojivo 
plní pracovné úlohy), zamestnancovi odstupné nepatrí. 
 Zamestnávateľ má Zákonníkom práce presne defi nované dôvody, pre 
ktoré môže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou a pod-
mienky, ktoré musia byť splnené. Iba pri naplnení zákonných predpokla-
dov je možné považovať takéto skončenie pracovného pomeru za platné. 
Zväčša ide o osobité a komplikované situácie, kedy je pri pochybnostiach 
o platnosti  skončenia pracovného pomeru vhodné poradiť sa s osobou 
kvalifi kovanou na pracovnoprávne predpisy. Na druhej strane, zamestna-
nec môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť so zamestnávateľom pracovný 
pomer výpoveďou. 
 Okamžité skončenie pracovného pomeru je spôsob, ktorý je možné 
oboma zmluvnými stranami využiť iba výnimočne a za zákonom striktne 
stanovených podmienok. Zo strany zamestnávateľa býva tento inštitút ne-
zriedka zneužívaný na „zbavenie sa zamestnanca zo dňa na deň“, čo však 
vo väčšine prípadov končí súdnym sporom. Zamestnávateľ môže okamži-
te skončiť pracovný pomer so zamestnancom iba v prípade, ak tento bol 
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo závažným spôsobom 
porušil pracovnú disciplínu. Zamestnanec môže okamžite skončiť pracov-
ný pomer so zamestnávateľom iba zo zákonom defi novaných zdravotných 
dôvodov, pre neuspokojenie svojich mzdových a iných peňažných nárokov 
do 15 dní po ich splatnosti alebo ak je bezprostredne ohrozený jeho život 
alebo zdravie.
 Vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom je vymedzený v Zá-
konníku práce a súvisiacich predpisoch, pracovnou zmluvou, kolektívnou 
zmluvou a internými predpismi v prípade, že je s nimi zamestnanec obo-
známený. Táto úprava predstavuje rámec možností skončenia pracovného 
pomeru s tým, že žiadna úprava vzťahov nemôže byť pre zamestnanca 
nepriaznivejšia, ako je úprava v Zákonníku práce, ktorý mu garantuje zá-
kladné medze ochrany jeho práv v pracovnom vzťahu.

Mgr. Adriana Sojková - advokátka, www.advokatdca.sk

Otázky do rubriky môžete posielať
na kultura@novadubnica.sk 

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

Rozhod jsem se
léčit lásku lékořicí...

a provoním ní Novou Dubnici! 

VÁCLAV NECKÁŘ
so skupinou Bacily

v pondelok 14. marca
v kine Panorex o 19:00

- zamatový hlas z hitov Stín katedrál, Lékořice, Tu 
kytáru jsem koupil kvůli tobě, 

- legendárny herec z fi lmov Šíleně smutná
princezna, Skřivánci na niti, Ostře sledované vlaky...

- s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou 
tvoril pamätné trio Golden Kids

Vstupné: 10 € / na mieste 11 €

Predpredaj:
odd. kultúry
MsÚ Nová Dubnica

Rezervácie:
kultura@novadubnica.sk,
44 33 484, kl. 112

Partnerom koncertu
je Hotel DYNAMIC. 

 Obyvateľom rodinných domov pripomíname, že do 
domácich pecí, kotlov, krbov, či do otvoreného ohniska 
nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, umelé vlák-
na, či iný odpad. Nízke teploty spaľovania a nedostatoč-
ný prísun kyslíka do spaľovacieho procesu spôsobujú, 
že nedokonalé spaľovanie produkuje celú škálu toxic-
kých látok, ktoré sa dostávajú do ovzdušia, vstupujú do 
nášho potravinového reťazca a poškodzujú naše zdra-
vie.
 Napríklad pri horení plastov vzniká nebezpečný oxid 
uhoľnatý, ďalej monoméry plastov (najmä etylén, propy-
lén a styrén), ktoré sú vo vysokej koncentrácii jedova-
té a v neposlednom rade ftaláty, ktoré sa koncentrujú v 
ľudskom tele. Najnebezpečnejším je spaľovanie PVC, 
ktorého horením vzniká kyselina chlorovodíková, ktorá 
silne dráždi horné dýchacie cesty. Spolu s vinylchlori-
dom, dioxínmi, (ktoré sú karcinogénne), plynným chló-
rom a fosgénom (sú známe ako bojové otravné plyny z 
prvej svetovej vojny) tvoria „neodolateľnú“ kombináciu.
 Drevotrieska obsahuje náterové látky a formaldehy-
dové živice a ich horením do ovzdušia unikajú fenoly, 
ktoré majú silný dráždivý účinok na organizmus. Umelé 
vlákna (napríklad silon, nylon) vylučujú pri horení čpa-
vok, ktorý už pri nižších koncentráciách dráždi sliznice, 
spôsobuje nevoľnosť a bolesti hlavy. Občiansky zákon-
ník deklaruje, že nikto nesmie nad mieru prípustnú po-
merom, obťažovať susedov hlukom, prachom, popolče-
kom, dymom, plynmi a parami.
 Ak nechceme sebe, svojim deťom či susedom do-
slova otravovať život, nespaľujme odpady v domácnos-
tiach. 

podľa pado.blog.sme.sk spracovala
Ing. P. Hrehušová, odd. ŽP
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Foto: dnes.atlas.sk

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU
Adventné a vianočné koncerty sa stali veľmi vďačnou tradíciou z glo-
bálneho a rozhodne aj lokálneho hľadiska. Novodubnické telesá sa 
zvyknú v období Vianoc prezentovať pred svojím domácim publikom, 
a tak po vystúpeniach Základnej umeleckej školy Nová Dubnica, Dy-
chového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica a sláčikového kvar-
teta Laugaricio Quartet, nemohol fanúšikov sklamať ani miešaný spe-
vácky zbor. Kostol sv. Jozefa, robotníka je oázou pokoja a sily neustá-
le, o niečo viac však počas vianočných sviatkov a ešte vyššiu pridanú 
hodnotu sakrálnej atmosfére dodávajú práve podobné koncerty. 

Po  sviežejšej a experimentálnejšej dramaturgii Štefanského koncertu 
Laugaricio Quartet nastúpila v našom kostolíku rýdza sila vokálov v 
klasickom poňatí. O čo priamočiarejšia, o to silnejšia. O čo konzerva-
tívnejšia, o to intímnejšia a vrúcnejšia. Teší nás, že za ostatné roky si 
aj tento druh majstrovského vokálneho umenia našiel svoje nadšené 
a náročné publikum. V kombinácii s vianočnými stromčekmi, jaslička-
mi a doznievajúcim čarom najkrajších sviatkov roka, je to skutočne 

nevšedný zážitok. Končiace Vianoce miešaný spevácky zbor pripo-
menul tradičnými koledami Búvaj dieťa krásne, Daj Boh šťastia tej-
to zemi alebo Deck The Hall - v slovenskom poňatí Dom si vyzdob.
V setliste tohto predstavenia ale nechýbali ani menej známe, hoci 
veľmi chytľavé vianočné skladby v spracovaní Zdeňka Mikulu - Čo to 
znamená, Martinko z majera a Zabehni, Ďuríček. 

Majestátne vokály zaznievali spred oltára aj v omši Missa Pro Pace. 
Týmto dramaturgickým výberom siahol dirigent PhDr. Jozef Vakoš 
po tvorbe dvorného skladateľa režiséra Romana Polanskeho, s kto-
rým spolupracoval aj na snímke Pianista - Wojciecha Kilara. Ďalším 
prezentovaným poľským autorom sa stal Piotr Janczak a výnimočne 
vyznel aj P. I. Čajkovskij. Program gradoval pri stlmených svetlách
a pri Tichej noci. Táto melódia rezonovala v ušiach návštevníkov ur-
čite o niečo silnejšie, než zvyčajne, pretože ňou sme ofi ciálne uzatvo-
rili vianočné obdobie. 

-mk-

Medzi osobnosti ako Stanislav Štepka, Boris Filan, Robert Roth ale-
bo Robert Vittek sa zaradil aj odchovanec novodubnickej hudobnej 
scény. Pamätať si ho môžete aj z vystúpenia zoskupenia Solamen-
te Naturali v Kostole sv. Jozefa, robotníka pri príležitosti 50. výročia 
Novej Dubnice. V našich končinách je to ojedinelá hudobná lahôdka, 
pretože držiteľ Krištáľového krídla 2011 - huslista Miloš VALENT sa 
častejšie pohybuje v zahraničí. 

Prevratný minulý rok
Najprestížnejšie multižánrové ocenenia na Slovensku získalo tento 
rok jedenásť osobností. V novej budove Slovenského národné diva-
dla odovzdali 16. januára Krištáľové krídlo v kategóriách literatúra, 
šport, hospodárstvo, hudba, architektúra, medicína a veda, výtvarné 
umenie, divadlo a audiovizuálne umenie, celoživotné dielo a fi lantro-
pia. Za verejnú prezentáciu a realizáciu CD nahrávok diel Johanna 
Nepomuka Hummela so súborom Solamente naturali ju získal Miloš 
Valent. Rovnako ocenili jeho umeleckú realizáciu projektu kvartetovej 
tvorby Mikuláša Zmeškala, ale aj novodobú svetovú premiéru husľo-

vého koncertu Antonia Vivaldiho z rukopisnej zbierky archívu v Po-
dolínci. 

Štúdium u Warchala zúročoval aj v Amerike
Prvé ťahy sláčikom podnikal v Novej Dubnici, neskôr študoval na kon-
zervatóriu v Žiline a na VŠMU mal šťastie na skvelých pedagógov - 
Petra Michalicu a Bohdana Warchala. Viac ako desaťročie bol členom 
súboru Musica aeterna pod vedením Petra Zajíčka. V roku 1993 zalo-
žil komorné zoskupenie Solamente Naturali, v ktorom dodnes pôsobí 
ako primárius a umelecký vedúci. Ťažisko jeho súčasnej orientácie 
smeruje k autentickej interpretácii starej hudby najmä 17. a 18. storo-
čia. V ostatnom čase sa zúčastňuje ako koncertmajster aj na projek-
toch hudby 19. storočia interpretovanej na dobových nástrojoch. Miloš 
Valent patrí medzi uznávaných lektorov hry na barokových husliach a 
barokovej viole v medzinárodnom kontexte. Viedol majstrovské kurzy 
v Českej republike, Nemecku, Švajčiarsku, Švédsku, USA. 

Hudobné centrum, -mk-

Na domácej pôde 
v Kostole sv. Jozefa,
robotníka v roku 2007

Laureáti Krištáľového krídla 2011

Foto: dnes.atlas.sk

Foto: M. Šupák



Ak máte viac času stáť za oknom pri parapetnej doske a bývate v oko-
lí kina Panorex, v úvodných januárových dňoch ste mohli mať o diva-
dlo postarané. Prichádzajúce nákladné autá mohli vyzerať podozrivo 
a vzbudiť obavu, že odvážajú snáď všetku kinotechniku. Pravý opak 
bol ale pravdou – technici dva dni pripravovali scénu na nezabudnu-
teľný Trojkráľový koncert zoskupení Boží šramot a The Gospel Fami-
ly. Z hľadiska scény a jej priestorových možností už zrejme nie je v ki-
ne Panorex kam porásť! 

... a čím ďalej, tým viac, si to myslí nadšené publikum aj o celej hu-
dobnej show, ktorá sa odohrávala navôkol. O úvod v slávnostnom 
duchu sa postarali štyri desiatky spevákov zboru The Gospel Family 
zmesou siedmich skladieb v latinskom a anglickom jazyku, sakrálne-
ho, aj odľahčenejšieho charakteru – napríklad „Jacksonovka“ You Are 
Not Alone alebo song Eltona Johna – The Lion Sleeps Tonight. Z The 
Gospel Family opäť sršala úprimná radosť a nadšenie - to dáva vy-
stúpeniam tohto telesa punc vzácnosti. Jedna z návštevníčok, ktorá 
zažila našu gospelovú rodinku v premiére podotkla: „Veľmi oceňujem, 
že ľudia, ktorí sa vo svojej každodennej práci venujú niečomu inému, 
sa dokážu takýmto spôsobom dať dohromady a nacvičiť skladby, kto-
ré znejú veľmi profesionálne!“ 

Aranžér, dirigent a vedúci The Gospel Family v jednej osobe - Juro 
Hort - sa potom posadil za klavír a pozval k sebe rodinku pokrvnú - 
alebo hneď dve... Masárovci a Hortovci (plus Ivetka Šedíková, Ivan 
Klánek a Ľuboš Vrzoň) to opäť rozbalili vo veľkom štýle! Vždy je mi-
moriadne zaujímavé sledovať najmä reakcie návštevníkov, ktorí sú 
na koncerte prvýkrát. Jeden z nich to popísal slovami: „Gospel som 
doteraz vnímal ako niečo sterilné a kostolné. Ale bol to veľký zážitok! 
Členovia kapely výborne ladili a komunikovali s kompletným publi-
kom.“ Zmes pop-rocku, funky, občas dokonca aj reggae určite osvie-
žila uši všetkých poslucháčov. Autorské skladby potom nahradili tri 
sólovky speváčok „šramotu“. Coververzie Alicie Keys - If I Ain´t Got 
You, Miley Cyrus - The Climb a Dusty Springfi eld - The Son Of The 

Preacher Man - vyznievali maximálne profesionálne. Možno viacerým 
prebehli okrem zimomriavok po chrbte aj myšlienky smerom na Su-
perStar. Čo by im napríklad taký známy porotcovský kat Paľo Habera 
vôbec mohol vytknúť?! 

Vrcholom tejto kultúrnej lahôdky, ktorá na dva dni po sebe zaplnila ki-
no Panorex, bola bez pochýb fúzia týchto dvoch telies. Po Heal The 
World, Hallelujah, Daj mi šancu zmeniť svet, Let The Sunshine a 
When The Saints Go Marching In - sa rozpútal takmer neskončiteľný 
aplauz! Ani po troch prídavkoch neboli niektorí ochotní len tak ľahko 
pustiť aktérov z pódia. Sobotní diváci to vyriešili svojsky - množstvo 
z nich si doprialo nedeľné repete. Samotný Juraj Hort sa všetkým 
návštevníkom koncertu veľmi pekne poďakoval za fantastickú atmo-
sféru, ktorú tvorili aj oni. Do budúcich rokov by rád doprial všetkým 
fanúšikom miesto v sále a viac komfortu: „Nie všetci sa dostali do sály 
alebo nemali pohodlie, keďže museli stáť na schodoch. Táto situá-
cia nás mrzí. Verím, že nám zachováte svoju priazeň! Sľubujem, že 
urobíme všetko pre to, aby sme to vyriešili - pravdepodobne väčším 
počtom koncertov na vstupenky.“

-mk-

 Základná organizácia Únie žien Slovenska 
v Novej Dubnici uskutočnila koncom minulého 
roku pre svoje členky vianočné posedenie. Krát-
kym programom k sviatočnej atmosfére prispeli 
deti so špeciálnymi potrebami, ktoré v krúžku 
Slnečnice nacvičujú pod vedením Mgr. Andrei 
Strapkovej a Lenky Hnilkovej v CVČ.
 Vystúpenie detí z krúžku Slnečnice so zá-
ujmom sledujú členky ZO ÚŽS i ženského sú-
boru NEZÁBUDKA, ktoré tiež pôsobia pri CVČ 
a aj oni svojím zanieteným vystúpením potvrdili, 
že láska k hudbe a chuť k pohybu prispievajú k 
dobrej nálade v každom veku.

Marta Babuková

Foto: M. Bukovčák



...je nesmiernym zdrojom bohatstva a krásy
 Vždy ma tešila ručná práca. Keď som sa dostala k paličkovaniu, po-
chopila som, že to je to pravé. Najmä pre rôznorodosť výrobkov, ktoré 
vždy upútavajú svojou krásou. Čím viac som vnikala do tejto problemati-
ky, tým viac som spoznávala, že sa mi vytvárajú nesmierne možnosti se-
barealizácie. Tým, že som svoju tvorbu zamerala na tradičnú slovenskú 
paličkovanú čipku, ktorá je zdrojom rôznorodosti, bohatstva a krásy, sme 
sa ako klub a neskôr tiež samostatnou tvorbou výrazne odlišovali od ostat-
ných európskych a svetových čipkárok. Ich zväčša moderná tvorba sa 
aj napriek tomu, že každá čipkárka má svoj rukopis, vyznačuje výraznou 
globalizáciou. Spoznala som, že dosiahnutie medzinárodného úspechu a 
uznania si vyžaduje obrovské množstvo práce, neustále objavovať a tvoriť 
stále niečo nové. K paličkovaným čipkám spracovať technické výkresy, 
tematické komplety vydať knižne a najmä byť sama sebou. Nie menej vý-
znamnou je spoločenská komunikácia, prekonanie rečovej bariéry a foto-
dokumentovanie, v čom mi výrazne pomáha manžel a vnučka Terka.   

Festival v rakúskom Grazi
 Práve záver minulého roku bol vyvrcholením môjho paličkovaného 
života. Pozvali ma reprezentovať Novú Dubnicu a Slovensko na dva výz-
namné festivaly. V septembri spolu s manželom a s vnučkou Terkou na 
Medzinárodný festival textilnej výroby do Grazu v Rakúsku. Už cestou som 
rozmýšľala. ako to tam všetko prebehne. Organizátorku pani Emmu de 
Ro som poznala z Bobowej. Po príchode na zámok Svätého Martina nás 
milo privítala v štajerskom kroji. V tomto zámku sme bývali, stravovali sa 
a aj predvádzali paličkovanie slovenskej čipky. Festival bol v priestoroch 
celého zámku, vo všetkých miestnostiach a aj na chodbách. Milé stretnutia 
boli na nádvorí zámku. Na festivale sa zúčastnilo 16 štátov z celej Európy 
a aj zámorskej Kanady. Predvádzala sa paličkovaná a šitá čipka. Každý 
deň bola módna prehliadka odevov a doplnkov z kolekcie ruskej čipky. 
Čipkované modely predvádzali mladé čipkárky, a tak okrem prekladania a 
paličkovania predvádzala aj naša Terka. Dôstojnosť podujatiu dalo aj pri-
jatie všetkých delegácií u starostu Grazu, a tak sa spomienkové predmety 
Novej Dubnice okrem radnice v španielskej La Coruni nachádzajú aj na 
starobylej radnici Grazu.

V Poľsku skutočne vo veľkom štýle
 Bobowa je spádová obec na juhovýchode Poľska. Keďže je to jediná 
oblasť, kde sa v Poľsku paličkuje, každoročne sa konajúce festivaly majú 
veľkú podporu štátu. Na každom sa zúčastňujú najvyšší predstavitelia 
Sejmu vojvodstva Malopolskieho a tiež zástupcovia ministerstva kultúry z 
Varšavy. Do Bobowej som išla už po šiesty raz. Chodím tam ako domov, 
ako k najlepším priateľom. Žijú tam srdeční a milí ľudia. Tento ročník bol 
už jedenásty. Festival je naozaj medzinárodný. Stretneme sa so starými 
známymi zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, 
Francúzska, Belgicka, Chorvátska, Španielska, či Ruska. Festival trvá 

od 6.-10.októbra. Okrem predvádzania sme boli aj na výlete v kúpeľnom 
meste Krynica. Každý deň je módna prehliadka, ktorú realizujú dievčatá z 
Čiech. V nedeľu je jarmok a  slávnostný večer stretnutia s organizátormi a 
sponzormi. Tieto dni prežité v Bobowej sa mi  hlboko vryjú do pamäti. Po-
zývajú nás tam hlavne preto, že každý rok prídem s novou výstavnou ko-
lekciou odlišnou od ostatných a ochotou všestranne pomáhať pri vytváraní 
priaznivej spoločensko - kultúrno - zábavnej atmosféry, ktorá je základom 
úspešnosti každého festivalu. Celý festival je prezentovaný názvami miest 
- náš stánok má vždy názov: NOVÁ DUBNICA - SLOWACJA.

Alžbeta Mrázová, Klub paličkovanej čipky

Federica de Cesco:
Tibeťankin stratený dom

Mladá architektka sa narodila 
a vyrastala vo Švajčiarsku, ale 
jej pôvod je v ďalekom Tibete.
Matka jej porozpráva o svojej 
vlasti, ale mnohé otázky zo-
stanú nezodpovedané. Dol-
kar sa rozhodne navštíviť 
zem svojich predkov, aby zis-
tila pravdu.

Pedro Gálvez:
Seneca
Učiteľ cisára Nera

Najbohatší a najvplyvnejší 
muž Ríma sa stane obeťou 
intríg. Jeho žiak cisár Nero, 
ktorého miloval ako vlastné-
ho syna, sa obráti proti nemu. 
Autor zobrazil posledné roky 
slávneho mysliteľa, ale priblí-
žil i život v Ríme v prvom sto-
ročí nášho letopočtu.

Táňa Keleová-Vasilková:
Ranč u starého otca

Hlavná hrdinka sa po rozvo-
de presťahuje s dcérou na 
samotu, do domu, ktorý zde-
dila po starom otcovi. Dom 
prerobí na malý penzión, v 
ktorom ponúka svojim hos-
ťom oddych v oáze ticha. Prí-
beh vykresľuje rôzne situácie 
s hosťami, ale i Julkin vzťah 
k dcére a priateľkám.

Emíre Khidayer:
Život po arabsky

Autorkina mama je Slovenka 
a otec z Iraku. Vyštudovala 
arabistiku a pôsobila ako di-
plomatka v Egypte. V knihe 
nás zavedie do zákulisia 
arabskej rodiny, priblíži spo-
ločenské pravidlá, nábožen-
ské sviatky, podelí sa o svoje 
zážitky a skúsenosti.

Ján Navrátil:
Vodník Venček

Dobrodružné putovanie pltní-
ka Paľka s vodníkom Venče-
kom dolu Váhom. Čarovná 
plavba na plti deťom priblíži 
nielen rozprávkové postavič-
ky, ale dozvedia sa kde pra-
mení Váh, kadiaľ preteká a 
kam sa vlieva. Príbeh spre-
vádzajú pekné ilustrácie od
akademického maliara Mariána Čapka.

Peter de Jonge:
Tiene zostávajú

Detektívka z oddelenia vrážd
sleduje stopu zmiznutej mla-
dej ženy, ktorá vedie cez te-
tovacie ateliéry a striptízové 
kluby do elegantných buti-
kov, a pomaly zisťuje kto je 
vrah. 

Kója Alžbety Mrázovej na festivale v Bobowej. 
Útulný zámoček - miesto konania festivalu v Grazi.



Z BLOKU
MESTSKEJ POLÍCIE
--------------------------------------------------------------------------------

Z Omšenia sa k nám prišiel zbaviť psíka
Krutý osud svojmu psíkovi doprial majiteľ J. K. z Omšenia, ktorý prices-
toval do Novej Dubnice, aby sa tu zbavil svojho štvornohého „miláčika“. 
Bezcitného majiteľa sa podarilo vypátrať vďaka občanovi, ktorému nebol 
osud psíka ľahostajný a prišiel s ním na oddelenie mestskej polície. Za 
pomoci kamerového systému na parkovisku pri plavárni sa podarilo vy-
pátrať majiteľa vozidla s trenčianskym evidenčným číslom. Mestská po-
lícia ho okamžite kontaktovala, psa majiteľovi vrátila a uložila mu štedrú 
blokovú pokutu. Aký je však ďalší osud psíka...?!

„Teplania“ k nám prišli popíjať
Aj obyvatelia Trenčianskej Teplej prišli naplniť pokutovú kasu našej mest-
skej polície. M. Z. a J. Š. v stredu 19. januára popíjali na Trenčianskej 
ulici alkohol z plastových fl iaš. Konzumáciu alkoholu na verejnosti však 
zakazuje VZN č. 6/2009, takže aj títo dvaja páni odišli z mesta s ľahšími 
peňaženkami. 

Súkromná diskotéka
V ten istý deň - 19. januára - hoci bola streda - zasahovala hliadka mest-
skej polície pri súkromnej diskotéke na verejnom parkovisku. V nočných 
hodinách oznámili obyvatelia domu č. 74 na Ulici SNP rušenie nočného 
pokoja. Tri osoby si robili súkromnú diskotéku na parkovisku pred Hote-
lom ALFA. Z ich odstaveného auta vychádzala hlasná hudba, na ktorú 
tancovali a hlasito spievali. Hliadka túto súkromnú diskotéku okamžite 
ukončila a účastníkom nechala na úhradu spomienkové pokutové bloky. 

Už nemohol dobehnúť
Mnohí obyvatelia mesta si ešte stále nestihli zvyknúť na kamerový sys-
tém v centre mesta a ďalších lokalitách. Pravidelne sa na záberoch vys-
kytujú osoby, ktoré použijú podlubia alebo iné časti mesta ako verejné 
toalety. 26. januára tak činil M. H., keď znečistil cestou z pohostinstva 
Smädný mních podjazd za rohom. Tento raz to bolo dokonca v dopolud-
ňajších hodinách a spozorovala ho hliadka mestskej polície. Nedočkavý 
M. H. priamo na mieste uhradil blokovú pokutu za znečistenie verejného 
priestranstva a budenie verejného pohoršenia. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO 
ZBORU SR TRENČÍN
OBVODNÉ ODDELENIE PZ SR DUBNICA NAD VÁHOM INFORMUJE
--------------------------------------------------------------------------------

Horelo ďalšie auto
Šesť mesiacov až tri roky - taká je možná sadzba neznámemu pácha-
teľovi, ktorý podpálil na Ulici SNP Peugeot 407. V nočných hodinách 25. 
januára doposiaľ neznámy páchateľ oblial vozidlo horľavou látkou a za-
pálil. Majiteľovi vozidla spoločnosti z Trenčína spôsobil škodu vo výške 
7.000 eur, keďže obhorela celá predná časť auta a priestor motora. Po-
žiar „chytil“ aj vedľa stojace auto Škoda Octavia, čím vznikla spoločnosti 
z Dubnice nad Váhom škoda vo výške 3.000 eur.

Podozrenie z držania drogy 
Hliadka OO PZ kontrolovala v piatok 14. januára na Ulici Ľ. Štúra osobu 
Z. B. Prechovávala u seba plastovú striekačku (tzv. pumpu) s 12,2 gramu 
bielej kryštalickej látky nezisteného pôvodu. Látku sme zaslali na exper-
tízne skúmanie a až po vypracovaní znaleckého posudku bude známe, 
o akú látku išlo. Skutok realizuje OO PZ Dubnica nad Váhom ako prečin. 
Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov a prekur-
zorov, ich držanie a obchodovanie s nimi - podľa  § 171 ods. 1/ Trestného 
zákona. Podozrivý je trestne stíhaný na slobode. Podľa druhu látky mu 
však hrozí trest odňatia slobody aj na tri roky. 

Z fi rmy, chaty, pivnice... - tri krádeže
Vstup do nového roka niekto pekne osladil spol. NEWAYS SLOVAKIA, a. s.
Doposiaľ nezistený páchateľ v neznámom čase od 30. decembra do 3. 
januára odcudzil zo skladu medené vodiče v hodnote takmer 2.914 eur. 
Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody do troch rokov. Po dva roky za 
mrežami hrozia páchateľom ďalších dvoch krádeží - 19. januára z chaty 
v kolačínskej oblasti Markovica ukradli vzduchovku, pánsku kozmetiku, 
rôzne elektrospotrebiče, alkohol a jelenie parožie v celkovej hodnote 650 
eur. Okolo 20. januára o lyže s viazaním a lyžiarky prišiel P. P. Málo bez-
pečnou sa v tomto prípade stala pivnica na Ul. Janka Kráľa a chtivého 
lyžiara to stálo takmer tristo eur. 

Nezvestná osoba
V posledný januárový deň oznámil A. F. zmiznutie svojej matky. Nezvest-
ná odišla o 19:45 z domu bez vysvetlenia a informovania príbuzných, 
kam ide. Matku našli rodinní príslušníci v lesnom poraste na IBV Miklov-
ky v Novej Dubnici v skorých ranných hodinách. Bola pri vedomí a bez 
zranení, avšak dezorientovaná.

podpraporčíčka Jana Rajníková, -mk-

Pohrebné služby

ANTON DADO
Dubnica n/V 042/44 21 949,

Nová Dubnica (Obchodné centrum Družba) 042/44 33 000,
non-stop prevozy, predaj rakiev a pohrebné služby 0904 504 498.

Kamenárstvo - kamenárske práce a hrobky 
ZĽAVA 20% na pomníky do vypredania zásob 0908 395 560.

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov do 3,5 tony. 



FEBRUÁR - MAREC 2011
17. a 18. 2.     o 19:00

22 VÝSTRELOV

Francúzsky akčný fi lm.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

19. a 20. 2.    o 19:00

MACHETE

Americký akčný fi lm.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 18 r. neprístupný

24. a 25. 2.    o 19:00

ZÁMENA

Americká komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

26. a 27. 2.     o 19:00

RED
VO VÝSLUŽBE

A EXTRÉMNE NEBEZPEČNÍ !

Americká akčná komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

3. a 4. 3.   o 19:00

AMERIČAN

 Americký akčný fi lm.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

5. a 6. 3.    o 19:00

TURISTA

Francúzsko-americký akčný thriller.
Vstupné: 2,30 €

Mládeži do 12 r. nevhodný                                                                                                                                         

12. a 13. 3.    o 19:00

TRÓN: DEDIČSTVO

Americký sci-fi  fi lm.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

19. a 20. 3.    o 19:00

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

Americký akčný thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 18 r. neprístupný



Turnaj na domácej pôde a na Morave
 Minulý rok ukončila futbalová prípravka MFK Nová Dubnica 
dvomi turnajmi. Miestom konania jedného z nich sa stalo práve 
naše mesto 11. decembra. Na turnaji bojovali po dve mužstvá
z Púchova, Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice a jeden tím
z Brumova (ČR) a Trenčianskych Stankoviec. V kategórii predprí-
praviek (6 - 7 roční) sme obsadili druhé miesto a za najlepšieho 
hráča turnaja tejto kategórie vyhlásili nášho Jakuba Gálika. V kate-
górii prípraviek (8 - 9 rokov) domáce mužstvo získalo v silnej kon-
kurencii zemiakovú medailu. Víťazným tímom v oboch kategó-
riách sa stal FK Púchov. Organizátori turnaja získali od účastníkov 
vďaku a pochvalu za výbornú organizáciu. Všetci účastníci dosta-
li vianočné balíčky, umiestnené tímy poháre a medaily. Rovnako
v každej kategórii sme vyhlásili a ocenili najlepších brankárov, 
strelcov a hráčov. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii 
a najmä rodičom hráčov za celoročnú angažovanosť. Za hranice 
sme cestovali na posledný turnaj roka. V Brumove sme skončili na 
4. priečke spomedzi šiestich účastníkov. 

Náročnejší začiatok roka
 Na úvod roka bol turnaj 22. januára v Dubnici nad Váhom. 
Zúčastnilo sa ho šesť mužstiev a herne i výsledkami nad všet-
kými jednoznačne dominoval MŠK Žilina. Súperov zvalcoval so 
skóre 54:1 a vyhral so ziskom plného počtu bodov. Naši chlapci 
mali medzi sebou aj viacero hráčov z mladšej prípravky, aj napriek 
tomu dokázali odohrať dva vyrovnané zápasy. Smolne ich ale pre-
hrali, aj keď podstatnú časť hry videli - s domácou Dubnicou sme 
bojovali s výsledkom 3:4 a s Púchovom 2:4. V ďalších zápasoch 
sme postupne podľahli Žiline 0:11, Martinu 0:5 a Trnave 0:9. Bez 

zisku bodu sme obsadili v konečnej tabuľke 6. miesto so skóre 
5:33. Chlapci prípravkari však mali možnosť porovnať si svoje sily 
s najlepším slovenským tímom a nabrať nové skúsenosti do ďalšej 
prípravy. 

 Tréningová časť prípravky prebieha naplno. Pozývame medzi 
nás všetkých chlapcov od šiestich rokov, ktorí majú radi futbal! 

Peter Pecuš, -mk-

KST KOLAČÍN

POZÝVA VŠETKÝCH PRIATEĽOV
TURISTIKY NA

36. ROČNÍK
ZIMNÉHO STRETNUTIA
TURISTOV
TRENČIANSKEHO REGIÓNU
A 32. ZIMNÉ STRETNUTIE
NA BASKOM
V DŇOCH 26. - 27. 2. 2011

 Od dospelých osôb sa bude vyberať 
účastnícky poplatok 1.- € pri prezentácii. 
Mládež poplatok neplatí. Každý účastník 
dostane účastnícky list a čaj. Stravovanie 
z vlastných zásob. 
 Pre nedostatok vody prosíme účastní-
kov zrazu aby dobrovoľne priniesli 1 liter 
pitnej vody. 

Doprava:
 Individuálna alebo autobusmi SAD do
 Omšenia alebo Dolnej Poruby, odchod
 autobusu z Novej Dubnice v sobotu
 o 9.02 hod. ďalej len po turisticky zna-
 čených chodníkoch, z Omšenia po mo-

 drej značke, z Dolnej Poruby po žltej.
 Návrat individuálne alebo autobusom
 z Omšenia alebo Dolnej Poruby.

 Tešíme sa na vašu účasť v horskom
prostredí Strážovskej hornatiny na BAS-
KOM.
 Každý účastník ide na toto podujatie na 
vlastné nebezpečie!

Ostávame s pozdravom Horám zdar!

Klub slovenských turistov
Kolačín 

13. 2. (nedeľa) 8:00
Športová hala

Valentínsky futbalový turnaj
O putovný pohár

mladší žiaci:
MFK Nová Dubnica, OŠK Trenčianske 

Stankovce, FK Beluša,
LR Crystal Lednické Rovne

starší žiaci:
MFK Nová Dubnica, MFK Dubnica nad 
Váhom, OŠK Trenčianske Stankovce,

LR Crystal Lednické Rovne
organizátori: MFK Nová Dubnica,

Mesto Nová Dubnica

19. 2. (sobota) 19:00
Kúpeľná dvorana Trenčianske Teplice

IX. Reprezentačný ples
mesta Nová Dubnica

Andrea Zimányiová, Black Band,
Števo Dvorský, tanečný program...
organizátor: Mesto Nová Dubnica

19. a 20. 2. (sobota a nedeľa)
Športová hala

Turnaj O pohár primátora mesta
v minifutbale

organizátor: Mestská únia malého futbalu 
Nová Dubnica, Mesto Nová Dubnica

5. 3. (sobota)
letný amfi teáter

FAŠIANGY

organizátor: Mesto Nová Dubnica

12. 3. (sobota) 15:30
Športová hala

ZUMBA maratón
 

Organizátor Centrum voľného času
Dubinka srdečne pozýva všetkých
ZUMBYchtivých bez rozdielu veku!

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch a na www.novadubnica.sk



 Bola inštruktorkou aerobi-
cu, kalanetiky a klasického 
pilatesu. Ako sama hovorí, te-
raz sa však venuje jedinému 
komplexnému cvičeniu, o kto-
rom je všeobecne známe, že 
pôsobí proti bolestiam chrbti-
ce, príp. iných častí tela - me-
tóde Pilates Institute®.
 Adriana MATEJČÍKOVÁ 
z Kolačína patrí medzi vzác-
nych osem slovenských cviči-
teľov, ktorí získali certifi kácie 
Academy Pilates Institute® 
Praha - inštruktor Pilates a 
Osobný tréner Pilates. Obe 
certifi kácie obsahovali veľa 
dní štúdia, prednášok, apli-
kačných cvičení, workshopov, 

odohrávali sa v Trnave a Prahe. Kurzy boli zamerané aj na riešenie 
konkrétnej problematiky v chybnom držaní tela ako napríklad zväč-
šená lordóza, kyfóza, skolióza, fyziodiagnostika, automobilizácia 
chrbtice a veľa ďalších. 

Aký cvičebný systém sa skrýva za označením pilates institute?
Aké druhy pohybu a cvičebné pomôcky sa pri ňom využívajú?
Všetky cviky v Pilates Institute® sú založené na svaloch panvo-
vého dna, hlbokých brušných svaloch, bránici a svaloch pozdĺž celej 
chrbtice. Správnou aktiváciou týchto svalových sústav zapojíme hl-
boké svaly, stabilizujeme svoj pohyb a docielime tak správne držanie 
nášho tela. Cvičenie pôsobí systematicky a donúti človeka myslieť 
počas bežného dňa na to, čo robí, ako to robí, ako sedí, leží, chodí, 
pracuje za PC. 
Pilates Institute® sa zaoberá individuálnym - personálnym cviče-
ním, ale rovnako je určený aj pre skupiny. Obe cvičenia pozostávajú 
z viacerých základných cvikov a z vyše tisícky cvikov a variánt pre 
pokročilejších s rôznymi pomôckami. Cvičenie je v pomalom tempe, 
aby sme skutočne zapojili správne svaly. Ako pomôcka sa využíva 
hlavne vlastné telo, uteráky, overbally, gumy, kruhy, fi tlopta, valec... 

Aký je rozdiel v klasickom pilatese a systéme Pilates Institute? 
V prvom rade pripomeniem, že pilates vo svojej základnej po-
dobe (teda klasický pilates, ktorý sa dnes stále cvičí na Slovensku 
skupinovo) bolo individuálne cvičenie pre vrcholových športovcov - 
tanečníkov, baletných umelcov. Úpravou pre širokú verejnosť vznikol 
systém Pilates Institute®. Na rozdiel od klasického pilatesa klienti 
postupne a systematicky pracujú na posilnení svalov najprv v zá-
kladných cvikoch, ktoré postupne prechádzajú do náročnejších. In-
štruktor necvičí, ale napravuje cvičencov, aby mohli cviky robiť správ-
ne a efektívne, je zodpovedný za ich bezpečnosť pri cvičení. 
Metóda Pilates Institute® je založená na výskume austrálskych fy-
zioterapeutov a stále sa zdokonaľuje. Je bezkonkurenčne vhodná, 
bezpečná a účinná pre udržovanie kondície v akomkoľvek veku - ako 
pre človeka za počítačom, tak aj pre robotníka za pásom, pretože
u oboch treba posilniť najmä hlboké brušné svalstvo ako oporu chrb-
tice. Obe skupiny ľudí sú ohrozené tak, ako napríklad jednostranne 
zameraný golfi sta. 

Komu je primárne určený?
Touto metódou môžu cvičiť všetci - bez ohľadu na vek. Pilates In-
stitute® je určený ženám i mužom, rovnako deťom, keďže chybné 
držanie tela sa objavuje už od 7 rokov. Cvičiť môžu aj tehotné ženy, 
ženy po pôrode alebo s malými deťmi  (ich nosením dochádza k pre-
ťažovaniu chrbtice). Pomôže ľuďom s kilami navyše, ale aj štíhlym, 

a rozhodne tým, ktorých bolieva chrbtica. Pilates Institute® je tiež 
skvelý aj ako prevencia a súčasť zdravého životného štýlu. 

Priaznivý vplyv Pilates Institute sa potvrdil pri širokom spektre 
zdravotných problémov cvičencov. Aké sú teda všetky pozitív-
ne vplyvy tohto cvičenia? 
Pomáha pri bolestiach celej chrbtice - krčnej, hrudnej, driekovej. 
Účinná je pri tzv. bolestiach krížov, pomáha predchádzať „seknutiam 
v krížoch“ (dokonca pomôže predísť i operácii chrbtice), pri skolióze 
a ďalších formách chybného držania tela. Preukázateľný je však aj 
priaznivý vplyv pri problémoch s kĺbmi, pri migrénach, pri bolestiach 
v zápästiach (karpálne tunely), pri problémoch s otehotnením, ako 
prevencia osteoporózy alebo pomoc pri jej liečení, pri inkontinencii 
(únik moču, ktorý začína postihovať aj viacero mladších osôb). 
Pri cvičení Pilates Institute® sa človek plne sústredí na realizá-
ciu jednotlivých pohybov a dýchanie, myseľ nie je zaťažená ničím 
iným, takže relax je zaručený. Samozrejme, pri cvičení dochádza i 
k úbytku hmotnosti, keďže zaberajú všetky svaly (najmä hlboké), aj 
tie, o ktorých sme doteraz nevedeli a nikdy ich nepocítili. Postava sa 
krásne a viditeľne tvaruje do želaných kriviek. Veď, kto by nechcel 
ploché bruško?!
Je to široké spektrum zdravotných problémov, pri ktorých dokáže 
táto metóda pomôcť. Ale rovnako to znamená, že inštruktor musí byť 
dobre oboznámený s prípadnými zdravotnými problémami cvičen-
cov a zaoberať sa každým individuálne...
Práve preto pri metóde Pilates Institute® samotný inštruktor cvi-
čiť nesmie. Je zodpovedný za bezpečnosť pri prevádzaní cvikov, 
nápravu cvičencov, asistuje s pomôckami, ak je to potrebné, napr. 
podloží uterákom hlavu, panvu, pomôže s overballom, atď. A čo je 
veľmi podstatné, určuje náročnosť jednotlivých pohybov cvičencom 
individuálne podľa potreby, napr. pre tehotné ženy, pri problémoch
s chrbticou, či astme. 

Kde sa môžu záujemcovia dostať k cvičeniu Pilates Institute?
V malej telocvični ZŠ Janka Kráľa vediem kurz Zdravý chrbát me-
tódou Pilates Institute®. Cvičíme každú stredu v čase 17:15 - 
18:15. Počet osôb je pri tejto metóde limitovaný kvôli efektívnosti 
cvičenia. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na 0905 343 919. Viac 
sa o tejto metóde dozviete na www.pilatesinstitute.cz. Prípad-
ným záujemcom rada poradím a zodpoviem otázky aj osobne na 
uvedenom telefónnom čísle. Najbližší inštruktori tejto metódy sú totiž 
najbližšie v Piešťanoch, Nitre a Bratislave. 

Rozprávala sa -mk- 
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