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I n d e x  podujatí 

 
 1. januára 2010 sa narodilo prvé bábätko – Vaneska 

Veberová narodená v trenčianskej nemocnici, str. 509 

 mesiac január aţ december 2010 zaznamenané počasie 

v Trenčíne a na Slovensku, str. 583 

 v januári 2010 trénoval rakúsku krasokorčuliarsku 

reprezentáciu na zimnom štadióne v Trenčíne bývalý 

slovenský reprezentant Jozef Sabovčík, str.448 

 dňa 3. januára 2010 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáţ výstavy „Res Ipsa Signitur“, str. 275 

 dňa 3. januára 2010 v českom Tábore sa konali majstrovstvá 

sveta muţov do 23 rokov v cyklokrose, na ktorých sa 

umiestnil čerstvý majster Európy Róbert Gavenda z Tren-

čína na siedmom mieste, str. 449 

 dňa 4. januára 2010 sa uskutočnila na čerpacích staniciach 

pohonných hmôt v Trenčíne a na Slovensku petičná akcia za 

zníţenie spotrebnej dane  pozastavenie mýta, str. 145 

 dňa 9. januára 2010 na Európskom pohári v karate 

v chorvátskom meste Samobor pri Zágrebe získala zlatú 

medailu v kategórii kata Ingrid Suchánková z Karate klubu 

Európa Trenčín, str. 448 

 dňa 11. januára 2010 sa v Trenčíne zdramatizovala doprava 

na okolí Trenčína, keď trenčianski autodopravcovia bloko-

vali cestu 1./50,medzi výpadovkou na Trenčín a diaľničným 

napojeným na D1, str. 146 

 dňa 14. januára 2010 na označenom ţelezničnom priecestí 

Štefánikovej ulice na Hodţovu ulicu pri obchodnom dome 

Billa napriek svetelnej signalizácii vošiel 58-ročný vodič 

vošiel so svojím vozidlom BMW, kde uviazol medzi 

závorami. Keď zbadal prichádzajúci vlak vyskočil z auta 

a ušiel mimo trate. Rušňovodič idúci nákladný vlak 

nedokázal zastaviť. Nikto neutrpel újmu na zdraví, str. 23 
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 dňa 16. januára 2010 v podvečer sa na chránenom 

ţelezničnom priecestí zrazil rýchlik s osobným autom. 

Zráţka vznikla tak, ţe  vodič motorového vozidla chcel 

urobiť myšičku medzi závorami, ale rýchlik zachytil zadnú 

časť auta. Dve dospelé osoby vyšli zo zráţky bez újmu na 

zdraví, len u desaťročného chlapca bolo podozrenie na otras 

mozgu, str. 23 

 dňa 16. januára 2010 sa uskutočnilo výberové predkolo 

Majstrovstiev SR v make-up na výstavisku Expo Center, str. 

146 
 dňa 16. januára 2010 zavŕšili futbalisti AS Trenčín výhrou 

1:0 nad FK Senica víťazstvo v E- skupine 13. ročníka 

medzinárodného zimného futbalového turnaja Tipsport liga 

2010, str. 449 

 dňa 19. januára 2010 na tlačovej konferencii oznámil rektor 

Trenčianskej univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ţe 

k 1. marcu 2010 abdikuje na funkciu rektora Trenčianskej 

univerzity, str. 204 

 v dňoch 21. aţ 24. januára 2010 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 

medzinárodného veľtrhu „ITF SlovakiaTour“ v Bratislave 

v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja, str. 

26 
 dňa 23. januára sa uskutočnila v Soblahove výročná členská 

schôdza Klubu slovenských turistov TTS Trenčín, str. 450 

 v dňoch 23. aţ 24. januára 2010 sa konal 13. ročník 

Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien, str. 269 

 dňa 27. januára 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

v Trenčíne vernisáţ výstavy insitných majstrov z Kovačice, 

str. 270 
 dňa 27. januára 2010 sa uskutočnila verejná diskusia vedená 

moderátorom Štefanom Hríbom o budúcnosti trenčian-

skeho nábreţia,  str. 552 
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 dňa 28. januára 2010 prezentácia básnickej zbierky „Básnici 

za mreţami“ od Rudolfa Dobiáša, str. 272 

 na tlačovej konferencii OR PZ SR v Trenčíne dňa 1. 

februára 2010 bola podaná informácia, ţe polícia nechystá 

obvinenie na organizátora festivalu Michala Kaščáka 

vzhľadom na to, ţe znalecký posudok potvrdzuje skutoč-

nosť, ţe stan bol zle postavený, str. 29 

 február 2010 – začiatok obnoveného autobusového spojenia 

linkou MHD č. 10 mestskej časti Noviny s centrom, 

ţelezničnou stanicou a sídliskom Sihoť, str. 149 

 február 2010 – na majstrovstvách Európy juniorov a kadetov 

v tureckom Izmire získala v kategórii starších junioriek 

v kumite Dagmar Kubínska zlatú medailu, str. 451 

 dňa 3. februára 2010 prezentoval Kornel Földvári v Tren-

číne svoju novú knihu „O detektívke“, str. 274 

 v dňoch 4. aţ 7. februára 2010 sa uskutočnil 19. ročník 

medzinárodného veľtrhu „Holiday World 2010“ v Prahe, na 

ktorom sa prezentoval Trenčiansky samosprávny kraj a 

v rámci neho aj Mesto Trenčín, str. 29 

 dňa 9. februára 2010 zasadalo  Študentské fórum mesta 

Trenčín, aby si zvolilo novú predsedníčku, ktorou sa stala 

Rebeka Vaňová zo Strednej umeleckej školy Trenčín, str. 

31 
 dňa 10. februára 2010 predpoludním sa pred Obvodným 

úradom v Trenčíne sa uskutočnilo podujatie súčinnosti 

záchranných zloţiek – hasičov, zdravotníkov a policajtov pri 

príleţitosti „Dňa jednotného európskeho núdzového tele-

fónneho čísla 112“, str. 35 

 v dňoch 13. a 14. februára 2010 získala na majstrovstvách 

Slovenska v krasokorčuľovaní v kategórii mladších ţiačok 

zlatú medailu Bronislava Dobiášová z TJ Dukla Trenčín, 

str. 452 
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 dňa 13. februára 2010 na oblastných majstrovstvách ţiac-

kych druţstiev v badmintone v Bratislave, zvíťazilo druţ-

stvo Badmintonový klub MI Trenčín, str. 452 

 dňa 15. februára 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi verni-

sáţ výstavy fašiangových masiek od autora Jozefa Ďura-

čiho, str. 279 

 dňa 16. februára 2010 si fašiangy pripomenuli karne-

valovým sprievodom pripomenuli deti z Materskej školy 

Trenčín, Záblatie, str. 278 

 dňa 19. februára 2011 sa uskutočnila v Centre rozvoja Mesta 

Trenčín vernisáţ 34. ročníka medzinárodnej putovnej 

výstavy „Týka sa to tieţ teba“, str. 280 

 dňa 24. februára 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasad-

nutie Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, str. 36 

 dňa 25. februára 2010 sa začalo realizovať projekt 

virtuálneho divadla divadelným predstavením „Skrat 

Narodeniny“, str. 286 

 od 26. februára do 26. marca 2010 v Novom Meste nad 

Váhom vystavovali výtvarníci a literáti, ktorí sa zúčastnili na 

druhom ročníku sympózia – „Ora Et Labora“, str. 281  

 dňa 28. februára 2010 vedenie strany Smer – Sociálna 

demokracia organizovalo oslavy medzinárodného dňa ţien 

v Trenčíne, str. 35 

 dňa 28. februára 2010 akademický senát Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka zvolil prof. Ing. Ivana Kneppa, 

DrSc. za zastupujúceho rektora Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka, str. 207 

 dňa 1. marca 2010 odovzdal minister školstva SR prof. Ing. 

Ján Mikolaj, CSc. poverovacie listiny poverenému 

rektorovi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka prof. Ing. 

Ivanovi Kneppovi, str. 209 
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 dňa 2. marca 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

v Trenčíne vernisáţ výstavy zbierky výtvarného umenia 

z Galérie Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, str. 

283 

 dňa 4. marca 2010 vydal prvotinu Oľgy Nemcovej – 

Kočeckej, - „Pavučina babieho leta“, str. 285 

 dňa 4. marca 201 sa uskutočnila výročná členská schôdza 

organizácie občanov chronicky postihnutými chorobami, 

str. 513 
 dňa 7. marca 2010 sa uskutočnili v kine Hviezda celo-

mestské oslavy medzinárodného dňa ţien, str. 43 

 dňa 7. marca 2010 vykonala Ţelezničná spoločnosť Slo-

vensko zmeny v cestovnom poriadku z titulu modernizácie 

ţelezničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom  

a Trenčínom, str. 151 

 dňa 7. marca 2010 pre Duklu Trenčín skončila hokejová 

sezóna po prehre so Slovanom Bratislava, str. 452 

 dňa 10. marca 2010 bola podpísaná Dohoda o vzájomnej 

spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 

a Zdruţením podnikateľov Slovenska, str. 41 

 dňa 10. marca 2010 sa uskutočnilo podujatie „Litera Tour“ 

s Katarínou Koščovou a Maruškou Koţlejovou, str. 287 

 dňa 13. marca 2010 sa uskutočnila vernisáţ filatelistickej 

výstavy „Laugarício 2010“, str. 287 

 dňa 13. marca 2010 bola uvedená do ţivota v Trenčianskom 

múzeu nová poštová známka „Matúš Čák Trenčiansky“ 

v nominálnej hodnote 70 centov,  str. 291 

 dňa 13. marca 2010 sa uskutočnil na výstavisku Expo 

Trenčín kozmetický veľtrh „Beauty Slovakia 2010“, str. 152 

 dňa 17. marca 2010 bola Verejnej kniţnici M. Rešetku 

prezentovaná kniha „Mentálne mapy Slovenska“, str. 293 
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 dňa 19. marca 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-

ského vernisáţ výstavy Moniky Pavlechovej, Mateja Lacu 

a Alojza Drahoša, str. 294 

 dňa 22. marca 2010 sprístupnil predseda Vlády SR Róbert 

Fico samoobsluţný mliečny automat v supermarkete Tesco 

v Trenčíne – Belá, str. 46 

 dňa 22. marca 2010 pripravila Trenčianska vodárenská 

spoločnosť „Deň otvorených dverí“ pri príleţitosti Sveto-

vého dňa vody, str. 554 

 dňa 23. marca 2010 pochovali tridsaťdva ročného pilota Ing. 

Henricha Pytlíka zo Záblatia, ktorý dňa 14. marca 2010 

havaroval s lietadlom Cessna Citation 550 v blízkosti 

Dráţďan, str. 155 

 dňa 23. marca 2010 sa začala modernizácia ţelezničnej trate 

medzi Trenčianskou Teplou a Belušou, str. 156 

 dňa 23. marca 2010 prijal predseda  TSK Pavol Sedláček, 

nitrianskeho sídelného biskupa Viliama Judáka, aby 

prerokovali  dobudovanie pútnického miesta Skalka, str. 47 

 dňa 24. marca 2010 sa uskutočnil v Galérii MAB Tren-

čiansky samosprávny kraj Deň učiteľov, pri tejto príleţitosti 

ocenil 20 učiteľov, str. 48 

 v dňoch 25. aţ 27. marca 2010 sa konala v areáli Expo 

Centrum výstava „Učeň“, str. 219 

 dňa 25. marca 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 5. ročník 

„Trenčianskeho robotického dňa“, str. 231 

 dňa 25. marca 2010 na Hviezdoslavovej ulici bola pre-

hliadka fotografií „Auswitz album“ z deportácie ţidovských 

ţien na Slovensku, str. 295 

 dňa 26. marca 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

v Trenčíne  vernisáţ výstavy Klubu výtvarníkov zo Skalice, 

str. 297 
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 v dňoch 26. a 27. marca 2010 boli odstránené tri stromy 

pagaštana konského pri hoteli Tatra pre ich zlý zdravotný 

stav, str. 557 

 dňa 31. marca 2010 informoval Vladimír Kulíšek o priebehu 

festivalu „Trenčianska hudobná jar“, str. 301 

 dňa 2. apríla 2010 na Veľký piatok sa uskutočnila mestom 

procesia Kríţovej cesty, so začiatkom pred kostolom Notre 

Dame a ukončením na Trenčianskom hrade, str. 199 

 dňa 4. apríla 2010 sa stretli predstavitelia cirkví pôsobiacich 

na území mesta Trenčín s predstaviteľmi Mesta Trenčín, str. 

32 
 dňa 7. apríla 2010 sa uskutočnila v Uherskom Hradišti 

vernisáţ výstavy „Ora Et Ars Viator – Skalka putujúca“, str. 

299 
 dňa 8. apríla 2010 sa uskutočnilo verejné prerokovanie 

zámeru výstavby Auparku v Trenčíne, str. 162 

 v dňoch 8. aţ 11. apríla 2010 sa v Trenčíne uskutočnilo 

celoslovenské kolo Fyzikálnej olympiády, str. 221 

 dňa 9. apríla 2010 sa uskutočnila oslavy 65. výročia 

oslobodenia mesta Trenčín spod nemeckého fašizmu, str. 44 

 dňa 9. apríla 2010 navštívil mesto Trenčín švajčiarsky 

spisovateľ Erich von Däniken, str. 302 

 dňa 10. apríla 2010 zohrali futbalisti AS Trenčín priateľský 

zápas proti výberu Malajzie do 21 rokov, nad ktorým 

zvíťazili 4:0, str. 453 

 dňa 13. apríla 2010 odvolalo Mesto Trenčín riaditeľku ZŠ 

Trenčín, Kubranská ul. Mgr. Danielu Felgrovú pre 

nedostatky zistené hlavnou kontrolórkou Mesta Trenčín, str. 

225 
 dňa 14. apríla 2010 v rozhodujúcom piatom finálovom 

hokejovom zápase zvíťazili juniori Dukly Trenčín nad 

rovesníkmi zo Slovana Bratislava 7:3 a stali sa majstrami 

Slovenska, str. 453 
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 v dňoch 14. aţ 16. apríla 2010 na majstrovstvách Slovenska 

v hokeji starších ţiakov získalo druţstvo Dukly Trenčín 

druhé miesto a tým i striebornú medailu, str. 455 

 dňa 15. apríla 2010 prijal primátor Mesta Trenčín Branislav 

Celler dvanástich pedagógov za základných a materských 

škôl pri príleţitosti Dňa učiteľov, str. 49 

 dňa 15. apríla 2010 zaslal primátor Mesta Trenčín Branislav 

Celler kondolenčný list Veľvyslanectvu Poľskej republiky 

nad tragickou smrťou prezidenta, jeho manţelky a celej 

vládnej garnitúry pri leteckej havárii v Bielorusku, str. 53 

 dňa 15. apríla 2010 sa uskutočnila beseda s historikom 

Róbertom Letzom o knihe „Odkaz ţivým“, str. 303 

 dňa 16. apríla 2010 sa začala v trenčianskom priemyselnom 

parku výstavba závodu taiwanskej spoločnosti AU 

Optronics, str. 164 

 dňa 19. apríla 2011 sa uskutočnil v Trenčíne 5. ročník 

súťaţe  „Mladý Európan“ za účasti desiatich druţstiev stred-

ných škôl Trenčianskeho kraja, str. 225 

 dňa 20. apríla 2010 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 

2009, str. 52 

 dňa 22. apríla 2010 si Trenčín pripomenul „Deň Zeme“ 

podujatím, organizovanom na Mierovom námestí, v ktorom 

deti poznávali ţivočíchy, rastlinky, ochutnávali biopotraviny 

a spoznávali prednosti cyklodopravy,  str. 558 

 dňa 25. apríla 2010 na Behu oslobodenia obce Chocholná – 

Velčice boli úspešní pretekári z Trenčína – v kategórii st. 

ţiačok E. Baginová, v kategórii starších dorastencov P. 

Matuščin, v kategórii veteránov do 49 rokov J. Kucharík, 

v kategórii veteránov do 59 rokov M. Kováč, v kategórii 

veteránov nad 60 rokov, str. 457 

 dňa 27. apríla 2010 sa uskutočnila beseda s novinárom 

Štefanom Šickom, str. 304 
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 dňa 29. apríla 2010 bola zriadená na internom oddelení 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne nová jednotka intenzívnej 

starostlivosti, str. 516 

 dňa 1. mája 2010 pri príleţitosti 6. výročia vstupu Slovenska 

do Európskej únie Mesto Trenčíne pripravilo pestrý program 

„Otvorená Európa – Otvorené mesto“ pre Trenčanov 

v historickom jadre mesta, str. 57 

 dňa 1. mája 2010 sa uskutočnila v Delovej bašte Tren-

čianskeho hradu vernisáţ výstavy „Výtvarný salón“, str. 306 

 dňa 2. mája 2010 získal majstrovský titul na majstrovstvách 

Slovenska v badmintone v dvojhra muţov Michal Matejka 

a v štvorhre muţov striebornú medailu Michal Matejka 

s Hliničanom, str. 458 

 dňa 2. mája 2010 získali na majstrovstvách Slovenska vo 

volejbale juniorov titul majstra Slovenska volejbalisti ATS 

Trenčín COP, str. 458 

 dňa 4. mája 2010 prezentoval Jozef Banáš svoju najnovšiu 

knihu „Zastavte Dubčeka“, str. 309 

 dňa 5. mája 2010 sa uskutočnil seminár pri príleţitosti 130. 

výročia M. R. Štefánika, str. 310 

 dňa 6. mája 2010 predstavila svoju básnickú tvorbu 

jubilantka poetka a výtvarníčka Izabela Bulková, str. 313 

 dňa 6. mája 2010 sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov 

nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnícku starostlivosť 

v Trenčianskom kraji, str. 517 

 dňa 7. mája 2010 v Katovom dome sa uskutočnila vernisáţ 

výstavy MUDr. Júliusa Činčára „Kresby 1960 – 2010“, 

str. 313 
 v máji 2010 na futbalovom turnaji hráčov do 21 rokov 

„Breukelen Cup“ v Holandsku zvíťazili hráči ASA Trenčín, 

str. 456 
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 dňa 7. mája 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského 

výstava absolventov ateliéru maľby prof. Jána Bergera, str. 

315 
 dňa 7. mája 2010 Europe Direct Trenčín organizoval ku 

„Dňu Európy“ verejné podujatie, aby si občania pripomenuli 

60. výročie zaloţenia Európskej únie, str. 62 

 v dňoch 8. a 9. mája 2011 získal na majstrovstvách 

Slovenska v rýchlostnej kanoistike v C-1 na 5.000 metrov 

získal majstrovský titul Marián Ostrčil,  str. 460 

 dňa 9. mája 2010 sa uskutočnil v centre Trenčína tradičný 

pochod rodičov s deťmi „Míľa pre mamu“, str. 316 

 dňa 10. mája 2010 sa uskutočnili na Mierovom námestí 

oslavy „Dňa matiek“, str. 317 

 dňa 10. mája 2010, druhá májová nedeľa patrila všetkým 

mamám, ktoré oslavovali Deň matiek, str. 520 

 dňa 11. mája 2010 bola otvorená 1. a 2. etapa stavby 

modernizácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 

Púchov, str. 166  

 dňa 11. mája 2010 dostali ţiaci ZŠ Trenčín, Novomeského 

do uţívania obnovené jazykové laboratórium, str. 228 

 dňa 11. mája 2010 navštívila ZŠ Trenčín, Bezručova ul. 

kultúrna atašé Veľvyslanectva Japonska Masako Morishita, 

str. 233 
 v dňoch 11. a 12. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčín festival 

ekologických filmov „EkoTopfilm – Tour Slovensko“, str. 

318 
 dňa 12. mája 2010 odvolala Rada starostov Spoločného 

stavebného úradu v Trenčíne z podnetu primátora Mesta 

Trenčín Ing. B. Cellera Ing. Máriu Pavlíkovú z funkcie 

prednostky Stavebného úradu v Trenčíne a na jej miesto 

dočasne poverila zastupovaním Ing. Miroslavu Gajdo-

šíkovú, str. 64  
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 dňa 12. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne podujatie „Noc 

múzeí a galérií“, str. 319 

 dňa 13. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne slávnostné 

zhromaţdenie pri príleţitosti 20. výročia vzniku Klubu 

vojenských veteránov, str. 62 

 dňa 13. mája 2010 Úrad pre verejné obstarávanie oznámil 

zrušenie tendra na výstavbu druhého mosta v Trenčíne, str. 

169 

 seminár o J. G. Cincíkom spojený s výstavou, str. 320 

 dňa 14. mája 2010 bola na pracovnej návšteve v Trenčíne 

poľská ministerka a splnomocnenkyňa vlády pre rovnaké 

zaobchádzanie Alžbieta Radzszevska pri tejto príleţitosti ju 

prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. B. 

Celler,  str. 66 

 dňa 14. mája 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi výstava 

obrazov Gabriela Petráša „Srdce vo veţi“, str. 321 

 v dňoch 14. a 15. marca 2010 sa uskutočnilo v Strednej 

umeleckej škole Trenčíne divadelné predstavenie „Romeo 

and Juliet“ v rámci projektu Comenius, ktorý spojil tri školy 

– z Jihlavy, Lodţe a Trenčína, str. 229 

 v dňoch 14. a 15. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčíne  na 

Ostrove 8. ročník  motocyklového zrazu, str. 462 

 v dňoch 14. aţ 16. mája 2010 sa uskutočnili v Trenčíne 

majstrovstvá Slovenska v hokejbale juniorov, kategória U – 

20, na ktorých trenčianskeho druţstva Slovenského orla sa 

umiestnil na treťom mieste, str. 462 

 dňa 17. mája 2010 mala premiéru literárno-dramatického 

pásma  „Hľadanie tvarí Edith  Piaf“ v naštudovaní ţiačok 

literárneho odboru ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne 

v naštudovaní Mgr. Z. Mišákovej, str. 234 
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 dňa 18. mája 2010 predseda Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH veľvyslanca Českej 

republiky na Slovensku PhDr. Jakuba Karfíka, str. 67 

 dňa 20. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské kolo 

súťaţe „Môj nápad pre región“ zameranej na podporu 

a rozvoj štúdia cestovného ruchu na stredných školách, str. 

234 
 dňa 21. mája 2010 blahoţelal primátor Ing. B. Celler pani 

Gizele Uhlíkovej pri príleţitosti jej ţivotného jubilea 90 

rokov, str. 68 

 dňa 21. mája 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského výstava „Ţivot a dielo Karla Čapka 1890 – 

1038“, str. 323 

 dňa 21. mája 2010 sa stretli v Trenčíne celiatici z celého 

Slovenska na piatom celorepublikovom zraze, str. 520 

 dňa 22. mája 2010 sa uskutočnil na Mierovom námestí „Deň 

klaunov“, str. 325 

 dňa 22. mája 2010  prevzal Ivo Veliký, hlavný organizátor 

Ceny Karla Čapka ocenenia českého ministerstva kultúry 

„Artis Bohemiae Maicis“, str. 328 

 dňa 23. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 11. ročník 

medzinárodného stolnotenisového turnaja veteránov, str. 

468 
 dňa 26. mája 2010 TSK ocenil víťazov súťaţe o „Najlepší 

podnikateľský zámer 2009“, str. 236 

 dňa 26. mája 2010 bolo zriadené v priestoroch Polikliniky 

na sídlisku Juh neštátne zdravotné zariadenie „Očné centrum 

Sokolík“, str. 521 

 dňa 29. mája 2010 sa uskutočnil tradičný 6. ročník Behu 

trenčianskou Brezinou za účasti 140 pretekárov z celého 

Slovenska. Z trenčianskych pretekárov si odniesla prvenstvo 

Jitka Hudáková v kategórii ţien do 35 rokov, str. 464 
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 od 31. mája do 4. júna 2010 vyvrcholili oslavy 45. výročia 

vzniku ZŠ Trenčín, Bezručova ul., str. 237 

 dňa 1. júna 2010 otvorila štátna tajomníčka JUDr. Anna 

Viteková „Centrum právnej pomoci“ v Trenčíne, str. 70 

 dňa 1. júna 2010 vymenoval primátor Ing. B. Celler za 

prednostku Stavebného úradu Trenčín Ing. Beátu 

Bredsneiderovú, str. 75 

 začiatok mesiaca júna 2010 bol poznačený zvýšenou 

intenzitou daţďov v Trenčíne, ktorý mal za následok vyliatie 

potoka v mestskej časti Belá a ohrozovala rodinné domy 

v bezprostrednej blízkosti, str. 561 

 dňa1. júna 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii v Trenčíne 

výstava sochárky Marianny Machálkovej, str. 328 

 dňa 2. júna 2010 akademický senát Trenčianskej univerzity 

A. Dubčeka v druhom kola zvolil za jej nového rektora 

prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., str. 239 

 dňa 3. júna 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 19. ročník 

kultúrno-spoločenského podujatia „Farbičky – Čarbičky“, 

str. 523 
 dňa 4. júna 2010 sa uskutočnil 14. ročník súťaţnej výstavy 

amatérskej fotografie v synagóge, str. 329 

 dňa 6. júna 2010 sa uskutočnil na Mierovom námestí 13. 

ročník „Trenčianskeho korza“, str. 330 

 dňa 9. mája 2010 ocenil predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH najlepších 

športovcov Trenčianskeho kraja, medzi ktorými bol aj 

reprezentant SR vo vytrvalostnom behu Miroslav Kováč, 

dráhový cyklista Tomáš Ažaltovič a hokejové družstvo 

juniorov Dukly Trenčín, str. 470 

 dňa 9. júna 2010 sa uskutočnilo v Kongresovej sále hotela 

Tatra ukončenie 23. ročníka celoţivotného vzdelávania 

seniorov, str. 524 
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 dňa 10. júna 2010 sa uskutočnila na Trenčianskom samo-

správnom kraji slávnostná akadémia pri príleţitosti 130. 

výročia narodenia M. R. Štefánika, str. 331 

 dňa 10. júna 2010 sa tešili zo zisku pohára Stanley Cupu 

bývalí hráči Dukly Trenčín – Marián Hossa a Tomáš Ko-

pecký, str. 466 

 dňa 11. júna 2010 otvorená posledná sezóna letnej plavárne 

na Sihoti, str. 334 

 dňa 14. júna 2010 si v obradnej miestnosti Mestského úradu 

v Trenčíne prevzalo 41 občanov za bezplatné darcovstvo 

krvi Jánskeho plaketu, str. 525 

 dňa 15. júna 2010 polícia obvinila na základe svedeckých 

výpovedí a znaleckého posudku a Ústavu súdneho inţi-

nierstva v Ţiline z pádu stanu na festivale Pohoda 2009 jej 

nemeckého majiteľa, str. 72  

 dňa 16. júna 2010 sa na ţelezničnej trati Trenčín – Zlatovce 

vykoľajil z neznámych príčin nákladný vlak, str. 71   

 dňa 17. júna 2010 sa uskutočnil 3. ročník „Športovej 

olympiády materských škôl mesta Trenčín“, str. 242 

 dňa 18. júna 2010 uskutočnilo Trenčianske múzeum výstavu 

„Dejiny destilátov“, str. 334 

 dňa 18. júna 2010 slávnostné otvorenie medzinárodného 

filmového festivalu „Art Film“ v Trenčíne, str. 337 

 dňa 19. júna 2010 vernisáţ výstavy členov poľských klubov 

na Slovensku „Priateľstvo bez hraníc“, str. 339 

 v dňoch 19. a 20. júna 2010 získala na majstrovstvách 

Európy junioriek v Donecku na Ukrajine striebornú medailu 

Adela Ondrejovičová z Trenčína, zverenkyňa trénera Pavla 

Jarábka, str. 467 

 dňa 20. júna vystúpil v rámci Art Film-u na Mierovom 

námestí v Trenčíne spevák Richard Müller, str. 340 
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 dňa 22. mája 2010 prevzalo 26 ţiakov a kolektívov zo 

základných škôl v Trenčíne ocenenie „Detská osobnosť 

roka“ z rúk primátora Mesta Trenčín, str. 243 

 dňa 24. júna 2010 predstavila svoju knihu „Arabský svet“ 

Emire Khidayer, str. 342 

 v dňoch 24. aţ 27. júna 2010 sa zišli v Trenčíne účastníci 

3.ročníka „Sokolských telovýchovných slávností“ na celo-

svetovom stretnutí sokolov. Stretnutie malo dva vrcholy a to 

na slávnostnej akadémii v športovej hale na Sihoti dňa 26. 

júna 2010 a na druhý deň 27. júna 2010 hromadnými 

cvičeniami na futbalovom štadióne AS Trenčín na Sihoti, 

str. 472 
 dňa 25. júna 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského výstavu sklárskej výtvarníčky Petry Jureňovej – 

Vlhovej a nestora slovenského sochárstva Jána Koniarka, 

str. 344 
 dňa 26. júna 2010 na filmovom festivale Art Film sa 

uskutočnil záverečný ceremoniál, na ktorom udeľovali 

ocenenia, str. 346 

 v dňoch 26. a 27. júna sa uskutočnil na Váhu 54. ročník 

vodáckych pretekov Trenčianska regata, na ktorom sa 

zaknihovali prvenstvo v kategórii muţov v K-1 Peter Gelle 

z Dukly Trenčin, v K-2 Peter Gelle – Tomáš Martinka, 

obaja z Duly Trenčín. V kategórii ţien v k-1 Karin 

Matejková zo Športového gymnázia Trenčín, v K-2 

Zuzanou Bielikovou, obe zo Športového gymnázia Trenčín, 

str. 474 
 dňa 28. júna 2010 prezident SR Ivan Gašparovič slávnostne 

uviedol do funkcie rektora Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., str. 246 

 dňa 28. júna 2010 bol vyhodnotený 15. ročník súťaţe tvorby 

školských časopisov Trenčianskeho okresu, str. 247 
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 dňa 29. júna 2010 odborná komisia archeológov vyjadrila 

svoje stanovisko, v ktorom spochybňujú tvrdenie o nájdenou 

predsunutom opevnení v lokalite pred Domom armády, str. 

171 
 dňa 29. júna 2010 Krajský úrad v Trenčíne udeľoval titul 

„Talent Trenčianskeho kraja“ ţiakom základných, stredných 

a umeleckých škôl Trenčianskeho kraja za vynikajúce výs-

ledky vo vedomostných, záujmovo-umeleckých a športo-

vých súťaţiach, str. 248 

 dňa 30. júna 2010 na rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne schválili poslanci vrátenie časti finančných 

prostriedkov Trenčianskej televízii, ktorú jej v decembri 

2009 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne vzalo, str. 76 

 dňa 30. júna 2010 na ZŠ Trenčín, Novomeského odovzdával 

ţiakom vysvedčenia primátor Mesta Trenčín, str. 249 

 od 2. júla 2010 vystavoval v Katovom dome akademický 

maliar Marián Prešnajder pod názvom „In media res“, str. 

351 
 v dňoch 2. aţ 4. júla 2010 na majstrovstvách SR v plávaní 

juniorov získal majstrovský juniorsky titul Daniel Vácval 

z TJ Slávia Športová škola Trenčín, keď zvíťazil v disci-

plínach na 50 metrov prsia, 100 metrov prsia a 200 metrov 

prsia. Podobne aj Karin Šebíková zvíťazila v disciplíne 100 

metrov prsia a 200 metrov prsia, str. 475 

 dňa 3. júla 2010 otvoril Marián Gáborík  na svojom 

zimnom štadióne druhý ročník Hokejovej školy Mariána 

Gáboríka, str. 476 

 dňa 3. júla 2010 sa konal na Váhu splav netradičných 

korábov „Splanekor“ 2010 za účasti 16 plavidiel. Víťazstvo 

si odniesla pirátska loď „Čierna perla“, str. 474 

 dňa 3. júla 2010 bol sprevádzkovaný rekreačný areál 

v Opatovej, str. 478 
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 dňa 7. júla 2010 primátor Ing. B. Celler zastavil svojím 

„právom veta“ platnosť rozhodnutia mestských poslancov 

vrátiť Trenčianskej televízii odobratú dotáciu, str. 78  

 dňa 7. júla 2010 predviedla novinárom Spoločnosť Marius 

Pedersen na Soblahovskej ulici činnosť zakúpeného stroja 

na vysávanie psích extrementov  a drobných nečistôt z trávy, 

str. 562 
 dňa 8. júla 2010 koncertom Štátnej filharmónie z Košíc sa 

začal 14. ročník festival „Pohoda“, str. 352 

 dňa 9. júla 2010 sa uskutočnila prvá výstava v obnovenej 

synagóge, pomenovanej „Art Centrum Synagóga“ výtvar-

níčky Mgr. Izabely Bulkovej, str. 355 

 dňa 11. júla 2010 navštívil mesto Trenčín americký 

kozmonaut a pilot raketoplánu Discovery Jim P. Dutton 

s manţelkou na pozvanie Kresťanského zboru v Trenčíne. 

Ten vyniesol v spomínanom raketopláne na vesmírnu 

stanicu tričko s nakresleným Trenčianskym hradom, zástavu 

SR, zástavu Trenčína a erb mesta Trenčín, str. 80  

 dňa 13.júla 2010 sa uskutočnil 2. ročník športovo-

charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“ za účasti 

známych osobností trenčianskeho hokeja, futbalu a slo-

venských hercov. str. 479 

 dňa 16. júla 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi v Trenčíne 

vernisáţ výstavy grafičky Alexandry Hudecovej a fotograf-

ky Ţófie Ţatkovej, str. 357 

 dňa 17. júla 2010 sa uskutočnila v priestoroch kláštora na 

Skalke vernisáţ tretieho ročníka sympózia „Ora Et Ars“, str. 

358 
 dňa 17. júla 2010 bol svadobný deň hokejistu Mariána 

Hossu, ktorý oţenil Jankou Ferovou, str. 480 

 v dňoch 22. júla aţ 1. augusta 2010 sa uskutočnilo v Tren-

číne „Medzinárodné stretnutie mládeţe Európy“, str. 84 
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 v dňoch 26. aţ 30. júla 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 5. 

ročník „Trenčianskych historických slávností“, str. 360 

 v dňoch 31. júla 2010 aţ 1.augusta 2010 sa konali „Tren-

čianske hradné slávnosti“, str. 360 

 dňa 2. augusta 2010 sa uskutočnilo divadelné predstavenie 

„Antonius a Kleopatra“ v rámci 10. ročníka Letných shakes-

pearovských dní, str. 362 

 dňa 7. augusta 2010 vyvrcholili na Mierovom námestí 

oslavy zo  zisku majstrovskej trofeje Stanleyho pohára Ma-

riánom Hossom a Tomášom Kopeckým, str. 484 

 dňa 9. augusta 2010 sa uskutočnili vo Verejnej kniţnici 

v Trenčíne „Literárnu noc“, str. 364 

 v dňoch 10. aţ 12. augusta 2010 sa uskutočnil v Trenčín 

festival „Pri trenčianskej bráne“, str. 365 

 v dňoch 12. aţ 15. augusta 2010 sa uskutočnil na zimnom 

štadióne v Trenčíne hokejový turnaj „RONA CUP“, na 

ktorom zvíťazili hokejisti HC Nitra, str. 486 

 dňa 13. augusta 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi verni-

sáţ výstavy „Kreslený humor Vladimíra Pavlíka“, str. 366 

 dňa 15. augusta 2010 intenzívny dáţď na hornej Nitre 

spôsobil zvýšenie hladín rieky Handlovky a Nitry a príva-

lové vody spôsobili veľké materiálové škody v Handlovej, 

Prievidzi a Novákoch, str. 88 

 v dňoch 19. aţ 22. augusta 2010 sa na 37. ročníku 

medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 

sa predstavili tri múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti TK – 

Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici, Hornonitrianske 

múzeu v Prievidzi a Trenčianske múzeum v Trenčíne, str. 

173 
 v dňoch 19. a 20. augusta 2010 sa uskutočnili v Trenčíne 

„Dni Kovačice“,  str. 368 
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 v dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa uskutočnila na výsta-

visku Expo Trenčín uskutočnil 7. ročník medzinárodná 

výstava koní, str. 175  

 v dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa uskutočnil na zimnom 

štadióne v Trenčíne hokejový turnaj deviatakov, z ktorého 

vyšlo víťazne druţstvo Kométy Brno pred Duklou Trenčín, 

str. 487 
 dňa 30. augusta 2010 sa odohral v Devínskej Novej Vsi 

krvavý kúpeľ, v ktorom občan Harman vyvraţdil rómsku 

päť člennú rodinu a potom strieľal na ulici po všetkom, čo sa 

hýbalo. Nakoniec sa sám aktér zastrelil, str. 92 

 dňa 31. augusta 2010 bol odovzdaný do uţívania zrevi-

talizovaný park na Holubyho námesti na Sihoti, str. 564 

 nový školský rok 2010/2011 otvoril na ZŠ Trenčín, Ul. Dlhé 

Hony primátor Mesta Trenčín Ing. B. Celler, str. 250 

 dňa 2. septembra 2010 sa uskutočnil 16. ročník výstavy 

„Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, str. 370 

 dňa 3. septembra 2010 vystavoval v Katovom dome Vlas-

timil Mahdal z Uherského Hradišťa, str. 371 

 dňa 3. septembra 2010 bolo otvorené vo Fakultnej 

nemocnici v Trenčíne „Hniezdo záchrany“ pre nechcených 

novorodencov, str. 527 

 dňa 4. septembra 2010 sa konal v športovej hale Dukly 

Trenčín Povaţský pohár vo vzpieraní a druhé kolo 

Univerzitnej činky. Najúspešnejšia bola Eleonóra Gogo-

rová, ktorá zvíťazila v kategórii ţien, str. 489 

 dňa 8. septembra 2010 vstúpilo celoţivotné vzdelávanie 

„Akadémia tretieho veku“ do svojho 24. ročníka, str. 529 

 dňa 9. septembra 2010 si pripomenuli klienti Centra 

sociálnych sluţieb Juh na Liptovskej ulici 10. výročie 

vzniku tohto sociálneho zariadenia, str. 532 
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 dňa 10. septembra 2010 bola sprístupnená v Galérii M. A. 

Bazovského výstava „Kresby“ z jej zbierkového fondu, str. 

372 
 v dňoch 11. aţ 13. septembra 2010 pred Hypermarketom 

Tesco premietalo „Autokino“, str. 376 

 dňa 12. septembra 2010 minister obrany SR Ľubomír Galko 

menoval do funkcie veliteľa Pozemných síl SR so sídlom 

v Trenčíne Jána Salaganiča a ich bývalého veliteľa 

Jaroslava Vývleka za zástupcu náčelníka Ozbrojených síl 

Armády SR, str. 95 

 dňa 12. septembra 2010 bol usporiadaná v Trenčíne tradičná 

súťaţ silných muţov „Meč Matúša Čáka“, z ktorej si 

víťazstvo odnieslo druţstvo SR B. Golier s M. Petríkom, str. 

493 
 dňa 13. septembra 2010 bol menovaný do funkcie Krajského 

riaditeľa Policajného zboru v Trenčíne Peter Müller, str. 94  

 od 16. do 19. septembra 2010 sa konal v Trenčíne festival 

„Sám na javisku 2010“, str. 377 

 dňa 16. septembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 

študentov a učiteľov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 

str. 378 
 dňa 16. septembra 2010 sa uskutočnil na Ostrove 10. ročník 

jubilejných pretekov „Beh vzájomnosti“ za účasti 79 

pretekárov. V kategórii muţov nad 40 rokov zvíťazil Ján 

Kucharík z Trenčína, v kategórii muţov nad 60 rokov 

Dušan Kašička, str. 495 

 dňa 16. septembra 2010 bol odovzdaný do uţívania v areáli 

Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej 

ulici zberný dvor, str. 572 

 dňa 17.septembra 2010 oslávilo Centrum sociálnych sluţieb 

DEMY 20. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou v 

Posádkovom klube Trenčín, str. 534 



934 

 

 v septembri 2010 odovzdali do uţívania vo Fakultnej 

nemocnici v Trenčíne nový CT prístroj, str. 537 

 dňa 18. septembra 2010 ohlásil Mgr. Richard Rybníček na 

koncerte Štátnej filharmónie Košice svoje vízie a svoj 

program do volieb na primátora trenčianskej samosprávy,  

str. 93 
 dňa 18. septembra 2010 sa uskutočnilo v poradí uţ šieste 

celoštátne referendum na šesť otázok, str. 95 

 dňa 22. septembra 2010 policajný vyšetrovateľ obvinil 

z lúpeţe muţa z Galanty, ktorý 14. októbra 2009 lúpeţne 

prepadol zlatníctvo Zlatokov na Mierovom námestí 

v Trenčíne, str. 94 

 dňa 22. septembra 2010 bola v Kultúrnom centre Dlhé Hony 

v Trenčíne otvorená pobočka Materského centra „Srdiečko“, 

str. 538 
 dňa 23. septembra 2010 bola otvorená na výstavisku EXPO 

Trenčín výstava „AQUA“, str. 177 

 v dňoch 24. a 25. septembra 2010 sa v Trenčíne uskutočnil 

17. ročníka festival „Jazz pod hradom“, str. 381 

 dňa 26. septembra 2010 vyvrcholili oslavy „Svetové dňa 

turizmu“ v obchodnom dome Laugaricio, str. 96 

 dňa 28. septembra 2010 sa uskutočnila na TSK vernisáţ 

výstavy „Milan Rastislav Štefánik – astronóm a diplomat“ 

str. 383 
 dňa 29. septembra 2010 uskutočnilo OR PZ v Trenčíne 

v spolupráci so SČK AMC Slovakia Assistence dopravno-

preventívnu akciu pre ţiakov prvého stupňa základných 

škôl, str. 252 

 mesiac september 2010 na medzinárodnej olympiáde 

v astronómii a astro-fyziky v čínskom Pekingu získal zlatú 

medailu Peter Kosec, študent Gymnázia Ľ. Štúra v Tren-

číne, str. 254 
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 dňa 30. septembra 2010 sa uskutočnila na Mestskom úrade 

v Trenčíne odborná diskusia „Budúcnosť nábreţia v Tren-

číne“, str. 97 

 v mesiaci október 2010 organizovali trenčianske kluby 

dôchodcov slávnostné stretnutia pri príleţitosti „Mesiaca 

úcty k starším“, str. 540 

 dňa 1. októbra 2010 sa uskutočnila v Art Synagóge vernisáţ 

výstavy Lýdie Ivaňovej a Leny Lukičovej, str. 385 

 dňa 3. októbra 2010 o pol noc bola uzávierka kandidátky na 

primátorov, starostov, poslancov do obecných 

zastupiteľstiev, str. 98 

 v dňoch 4. októbra aţ 3. novembra 2010 bolo organizované 

na území „Jesenné upratovanie“, str. 573 

 dňa 5. októbra 2010 sa hrala na Mierovom námestí hra 

„Človečik nehnevaj sa“, str. 388 

 dňa 5. októbra 2010 vernisáţ výstavy „Kniha“ vo Verejnej 

kniţnici M. Rešetku, str. 390 

 dňa 6. októbra 2010 vernisáţ výstavy v Katovom dome 

„Výber z fotografickej tvorby Josefa Šímu“, str. 392 

 dňa 7. októbra 2010 sa uskutočnilo stavebné konanie 

k vydaniu nového ţelezničného mosta v Trenčíne, str. 181 

 dňa 8. októbra 2010 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici M. 

Rešetku tradičné podujatie „Papučková noc“, str. 395 

 volebná komisia zaregistrovala 184 kandidátov na poslancov 

do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a piatich kandidátov 

na primátora, str. 99 

 dňa 11. októbra 2010 prebehla v Trenčíne trojdňová zbierka 

„Deň nezabudiek“, str. 395 

 dňa 12. októbra 2010 stretnutie čitateľov Verejnej kniţnice 

M. Rešetku so spisovateľom PaedDr Jaroslavom Ven-

cálkom, str. 396 
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 dňa 13. októbra 2010 začali platiť nové zľavy autobusy 

MHD v Trenčíne, podľa ktorých zdarma pocestujú deti 

v kočíkoch a cestujúci na invalidných kočíkoch, str. 183 

 dňa 14. októbra 2010 pripravila TJ Sokol Trenčín pre deti 

z materských škôl športové popoludnie „Sokolský vietor do 

materských škôl“, str. 497 

 dňa 15. októbra sa predstavil trenčianskemu obecenstvu 

legendárny spevácky a tanečný súbor „Alexandrovci“, str. 

398 
 od 15. októbra 2010 bolo premiestnené Múzeum. Vojtecha 

Zamarovského do Obchodno-zábavného centra MAX, str. 

399 
 dňa 15. októbra 2010 prebehla v Trenčíne akcia „Svetového 

dňa bielej palice“, ktorým si občania pripomenuli význam 

bielej palice, dôleţitej pomôcky nevidiacich občanov, str. 

542 
 od 16. októbra do 19. novembra 2010  trvala tohoročná 

akcia „Študentská kvapka krvi“, do ktorej sa zapojilo 1.154 

darcov, z toho 204 prvodarcov, str. 543  

 od 17. do 31. októbra 2010 sa konala festival „Trenčianska 

hudobná jeseň“, str. 409 

 dňa 20. októbra 2010 krstil Boris Filan v Trenčíne svoju 

najnovšiu knihu „Tajomstvo Budhovho úsmevu“, str. 401 

 dňa 21. októbra 2010 si pripomenul Euroregión Bíle – Biele 

Karpaty na slávnostnej konferencii 10. výročie svojho zalo-

ţenia, str. 103 

 dňa 22. októbra 2010 v Galérii M. A. Bazovského 

vystavovali Stredná odborná škola sklárska v Lednických 

Rovniach a Střední umělecko-průmyslová škola vo Valaš-

skom Mezeříčí, str. 403 

 dňa 22. októbra 2010 bola odovzdaná do uţívania 

v Materskej škole Trenčín, Legionárska ul. interaktívna 

tabuľa, str. 255 
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 dňa 23. októbra 2010 bola odovzdaná verejnosti obnovená 

kyslíková dráha na Brezine, str. 500 

 dňa 26. októbra 2010 navštívil mesto Trenčín minister 

školstva SR Ing. Eugen Jurzyca, ktorý s prednostom 

Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. Ondrejom 

Divínskym a primátorom Mesta Trenčín Ing. B. Cellerom 

navštívil ZŠ Trenčín, Hodţova ul. a ZŠ Trenčín, Novo-

meského ul., str. 257 

 dňa 27. októbra 2010 sa uskutočnil v Parku M, R. Štefánika 

pietny akt pri príleţitosti 92. výročia vzniku Českoslo-

venska, str. 107 

 dňa 27. októbra 2010 sa uskutočnila verejná diskusia 

s kandidátmi na primátora mesta Trenčín, str. 108 

 dňa 27. októbra 2010 vernisáţ výstavy akademického 

maliara Mikuláša Klimčáka, str. 406 

 dňa 28. októbra 2010 sa stretli čitatelia s majstrom športu 

Dušanom Čikelom, str. 501 

 dňa 29. októbra 2010 bola odovzdaná do uţívania nová 

svetelná kriţovatka pri stanici pohonných hmôt ESSO pod 

Juhom na zlepšenie priechodnosti motorových vozidiel 

idúcich z Juh do obchodnej zóny Tesco, Laugaricio. str. 575 

 dňa 29. októbra 2010 sa uskutočnil 7. ročník „Klubu 

darcov“ organizovaný Trenčianskou nadáciou, v ktorom boli 

vyhodnotené úspešné projekty, str. 578 

 dňa 1.novembra 2010 bol spustený Mestským úradom 

v Trenčíne projekt určený trenčianskym rodinám s deťmi 

„Family karta“. str. 546 

 dňa 4. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ 47. ročníka 

výstavy Fotoskupiny „Méta 2010“, str. 410 

 dňa 6. novembra 2010 Základná organizácia diabetikov 

Slovenska pripravila pre svojich členov podujatie 18. ročník 

Svetového dňa diabetu, ktorým si diabetici pripomínajú 

objavenie inzulínu, str. 547 
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 dňa 10. novembra 2010 sa uskutočnila v Trenčíne výročná 

členská schôdza Slovenského zväzu ťaţko telesne postih-

nutých, str. 544 

 dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo výročné zasadnutie 

poradného orgánu primátora „Rada starších“, str. 116 

 v dňoch 11. aţ 13. novembra 2010 sa uskutočnil 5. ročník 

festivalu dobrodruţných filmov „Horyzonty“, str. 411 

 dňa 12. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do mestskej 

samosprávy v Trenčíne, v ktorých kandidát na primátora 

Mgr. Richard Rybníček získal 70,83 % hlasov, str. 117 

 dňa 14. novembra 2010 sa  čitatelia stretli s Ladislavom 

Nejezchlebom, autorom reedície účelovej publikácie 

„História trenčianskej turistiky“, str. 504 

 dňa 15. novembra 2010 sa na vojenskom cintoríne stretli 

veteráni druhej svetovej vojny, aby pri príleţitosti „Dňa 

veteránov vojen“, známy ako „Deň červených makov“ 

zaspomínali na statočných slovenských vojakov, str. 122 

 dňa 15. novembra 2010 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

rozhodlo o zriadení a prevádzkovaní nocľahárne, str. 13 

 dňa 15. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 

umelcov fotografa na vozíčku Igora Frimmela a maľujúcej 

ústami a nohami Danky Pekarovičovej, str. 416 

 v dňoch 16. a 17. novembra 2010 si Mesto Trenčín 

pripomenulo 21, výročie „neţnej revolúcie“, str. 124 

 dňa 18.novembra 2010 prijal predseda TSK MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. B. Celler 

francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J. E. Jean – Mária 

Bruna,  str. 127 

 v dňoch 18. aţ 24. novembra 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 

„Festival francúzskych filmov“, str. 417 

 dňa 18. novembra 2010 na 11. ročníku „Expo Gast 2010“ 

v Bruseli získala zlatú medailu Mgr. Mária Muráriková 

v kategórii cukrárenská artistika, str. 422 
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 dňa 19. novembra 2010 sa uskutočnila na Brezine povolená 

poľovačka na diviakov, ktoré sa premnoţili a spôsobovali 

v lesoparku škody, str. 579 

 dňa 23. novembra 2010 Trenčianska nadácia oslávila desiate 

výročie svojho zaloţenia, str. 132 

 dňa 23. novembra 2010 odovzdal predseda TSK MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH viacerým kolektívom a jednotlivcov 

i z mesta Trenčín pamätný list za rozvoj kultúry v Tren-

čianskom kraji, str. 133 

 dňa 23. novembra 2010 prijal viceprimátor Bc. Tomáš 

Vaňo najlepších študentov v súťaţi „Poznáš Trenčín?“ 

organizovanou Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, str. 

259 
 dňa 24. novembra 2010 ZŠ Trenčín, Hodţova ul. oslávila 

45. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou v Posád-

kovom klube Trenčín, str. 259 

 dňa 24. novembra 2010 krstil v Trenčíne historik Pavel 

Dvořák svoju najnovšiu knihu „Tretia kniha o Bratislave“, 

str. 424 
 dňa 24. novembra 2010 sa uskutočnila v Trenčianskom 

múzeu vernisáţ putovnej výstavy „Cesta dejinami sloven-

ského školstva“, str. 426 

 dňa 26. novembra podpísal primátor Ing. Branislav Celler 

dodatok k zmluve medzi Mestom Trenčín a Hokejovým 

klubom Dukla Trenčín, str. 191 

 dňa 25. novembra 2010 bol prerazený ţelezničný tunel  pod 

Tureckým vrchom pri Novom Meste nad Váhom, v rámci 

modernizácie ţelezničnej trate, str. 580 

 dňa 26. novembra 2010 Piaristické gymnázium oslávilo 20. 

výročie obnovenej činnosti slávnostnou akadémiou v Posád-

kovom klube Trenčín, str. 261 
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 dňa 26. novembra 2010 slávnostnou akadémiou Špeciálna 

základná škola Vladimíra Predmerského v Trenčíne oslávila 

80. výročie svojho vzniku, str. 264 

 dňa 26. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ v Art 

synagóga výstava „Factum“, str. 427 

 dňa 30 .novembra 2010 postavili pracovníci MH v Trenčíne 

vianočný stromček, ktorý bude stáť na Mierovom námestí 

do 2. februára 2011, str. 128 

 dňa 30. novembra 2010 bola v priestoroch Farského úradu v 

Trenčíne otvorená Farská kniţnica, str. 199 

 dňa 1. decembra 2010 zomrel publicista, recitátor 

a organizátor kultúrnych a spoločenských podujatí Ivo 

Veliký, str. 136 

 v dňoch 2. a 3. decembra 2010 sa uskutočnil na výstavisku 

Expo Trenčín               6. ročník výstavy vína, vody 

a destilátov „Vinum Laugaricio“, str. 193 

 dňa 3. decembra 2010 sa uskutočnila v Dome umenia 

v Bratislave vernisáţ výstavy všetkých troch ročníkov „Ora 

Et Ars“, str. 430 

 dňa 3. decembra 2010 novozvolený primátor  Mgr. Richard 

Rybníček sa zúčastnil svätej omše v kostole piaristov na 

sviatok patróna Mesta Trenčín sv. Františka Xaverského, 

str. 138 
 dňa 3. decembra 2010 vyvrcholil 18. ročník literárnej súťaţe 

Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“, str. 

432 
 dňa 4. decembra 2010 sa konal v Trenčíne kasting. účast-

níčok 16. ročníka „Miss Slovensko 2010“, str. 433 

 dňa 5. decembra 2010 zavítal do Trenčína sv. Mikuláš,               

str. 434 
 dňa 8. decembra 2010 prednášal o slovenskom vinohrad-

níctve Peter Chrastina, str. 435 
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 dňa 13. decembra 2010 sa začala rekonštrukcia hotela Tatra 

v Trenčíne, str. 196 

 dňa 13. decembra 2010 vyhlásili v Bojniciach výsledky 

ankety „Senior roka 2010“, v rámci ktorej bol ocenený 

predseda Klubu kresťanských seniorov v Trenčíne Mgr. 

Vojtech Filin, str. 548 

 dňa 21. decembra 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, v ktorom novozvolený 

primátor Mgr. Richard Rybníček a novozvolení poslanci 

potvrdili sľubom svoje zvolenie, str. 128 

 dňa 22. decembra 2010 prevzal vyše dvoch stoviek detí zo 

sociálne slabších rodín rozprávkové kniţky v rámci projektu 

„Otvor srdce, daruj knihu“, str. 550 

 dňa 22. decembra 2010 odovzdali členovia Klubu priateľov 

Vojenských klimatických kúpeľov v Tatranských Matliarov 

pediatrickej klinike Fakultnej nemocnici v Trenčíne finan-

čný dar vo výške 900 eúr, str. 551 

 v dňoch 26. a 27 .decembra 2010 sa uskutočnil v Trenčíne       

5. ročník hokejového turnaja piatych ročníkov „Memoriálu 

Jozefa Hantáka“, z ktorého víťaznú trofej si odniesla Dukla 

Trenčín, str. 510 

 dňa 29. decembra 2010 odovzdaná trenčianskej verejnosti 

mobilná ľadová plocha na Štúrovom námestí, str. 142 

 


