
Mesto Trenčín 
v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach 

 
A) Symboly mesta Trenčín 

- Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný 
doľava otočený, späť hľadiaci baránok so 
zlatými kopýtkami, držiaci na zlatej, krí-
žom zakončenej žrdi štvrtenú červenobielu 
zástavu so zástrihmi. Nad hlavou má 
umiestnenú šesťcípu hviezdičku na zlatej 

stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú 
možno nahradiť farbou bielou a žltou. Dĺžka erbu k jeho 
šírke sú v pomere 8:7. 
- Mestskú vlajku tvorí štvrtené červenobiele pole, pri-

čom v hornom rohu vlajky od žrde je 
umiestnené červené pole. Má ob-
dĺžnikový tvar ukončený zástrihom 

siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky. Dĺžka 
a šírka vlajky sú v pomere 3:2. 

- Štandarda primátora predstavuje 
modrý štvorec, na ktorom je umiestnený 
erb bez štítu a čer-venobiely lem, ktorý 
vychádza červenou farbou z horného rohu 
štandardy od žrde. 

- Mestská pečať je tvorená mestským erbom s kruho-
pisom Mesto Trenčín. 

 
 

-  Znelka mesta je skladba, ktorú skomponoval hudobný 
skladateľ Gejza Príbela v roku 1978 na 
počesť 1800. výročia vzniku rímskeho nápisu 

na trenčianskej hradnej skale 
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- Logo  mesta  Trenčín  sa  používa  v komunikácii 
mesta Trenčín navonok (pri propagácii mesta, v oblasti 
turistiky, cestovného ruchu a podobne), ktoré vyšlo zo 
súťaže návrhov vyhlásenej v roku 2005. 

 
 
 
 

B) Údaje o meste Trenčín 
� 
� 
� 

Nadmorská výška :  204 – 210 metrov nad morom 
Rozloha :  8.199,70 ha 
Poloha :  180 03´východnej zemepisnej šírky 

   480 55´severnej zemepisnej šírky 
 
Územie mesta sa skladá z desiatich katastrálnych území : 
∗ Hanzlíková ............................... 511,90 ha 
∗ Istebník ............................... 484,50 ha 
∗ Kubra  ............................... 764,30 ha 
∗ Kubrica ............................... 670,00 ha 
∗ Orechové ............................... 387,70 ha 
∗ Opatová  ....................1.422,20 ha 
∗ Trenčianske Biskupice ...... 750,10 ha 
∗ Záblatie  ...................... 883,60 ha 
∗ Zlatovce ............................... 807,30 ha 
∗ Trenčín  .................   1.518,10 ha 

S p o l u  ..............................  8.199,70 ha 
 

Hustota osídlenia na 1 km2 .............. 720,05 osôb 
Kategorizácia rozlohy : 

 komunikácie spolu ..................... 141 km 
z toho : 
mestské komunikácie ..................... 114 km 
štátne cesty  .............................   27 km 
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 chodníky   ..................... 156 km 
 platené parkoviská .....................     5 
 počet ulíc   ..................... 249 
 počet námestí  .....................     7 
 verejná zeleň  ...................... 100,00 ha 
 Lesopark Brezina ...................... 212,68 ha 

 
Platené parkoviská 

Umiestnenie Počet parkovacích  
miest 

Poplatok 

Rozmarínova ul. 78 30,- Sk/hod. 
Palackého ul. 160 30,- Sk/hod 
Ul. Kniežaťa Pribinu 47 30,- Sk/hod. 
Nám. sv. Anny 30 20,- Sk/hod. 
Mládežnícka ulica 140 20,- Sk/hod. 

 
Zásobovanie s vodou 

 Dĺžka vodovodnej siete ....................... 199.815 km 
 Dĺžka vodovodných prípojok .............   35.531 km 

Odkanalizovanie a čističky odpadových vôd 
 Dĺžka kanalizačnej siete .......................     104.166 m 
 Dĺžka kanalizačných prípojok ...............       23.260 m 
 ČOV Trenčín, ľavý breh  .........................    122.500 m3 
 ČOV, pravý breh  ..................................... 2.391.210 m3 

Plynofikácia mesta Trenčín 
 Počet odberateľov – obyvateľov ..........  17.773 
 maloodber  ................................    802 
 veľkoodber  ................................    211 

 
C) Obyvateľstvo mesta Trenčín 

� Počet obyvateľov mesta Trenčín celkom ... 57.000 
z toho : 
- muži   ......................................................... 27.326 
- ženy    ......................................................... 29.674 
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- miera nezamestnanosti v okrese Trenčín : 3,54 % ....      
2.333 

- miera nezamestnaných v meste Trenčín ......     1.142 
Prírastky, úbytky obyvateľstva � 

� 

� 

- narodených  ...................... 473 osôb 
- zomrelých  ...................... 482 osôb 
- prisťahovaných  ...................... 582 osôb 
- odsťahovaných ...................... 894 osôb 
Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa národnosti 
- slovenská  ............................. 95,3 % 
- maďarská  .............................   0,3 % 
- rómska  .................................   0,1 % 
- česká  .................................   2,4 % 
- iná  .................................   1,9 % 
Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa vierovyznania 
- rímsko-katolícka cirkev .............. 65,76 % 
- evanjelická cirkev a. v.         ..............   6,94 % 
- grécko-katolícka cirkev ..............   0,32 % 
- reformovaná cirkev         ..............   0,03 % 
- pravoslávna cirkev         ..............   0,17 % 
- nábož. spoločnosť Jehova  ..............   0,12 % 
- evanjelická cirkev metod. ..............   0,12 % 
- bratská jednota baptistov          ....   0,01 % 

D) Kultúrne zariadenia 
Druh zariadenia počet počet miest počet 

podujatí 
počet návšt.

Kiná : 
- Metro 
- Kultúrne a metodické 

centrum Ozbrojených 
síl SR 

 
1 
1 

 
193 
574 

 
467 
140 

 
23.495 
4.900 
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Kultúrne strediská : 
- Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín, Ulica Dlhé Hony 
- Kultúrne centrum Opatová, Trenčín, Opatovská ulica 
- Kultúrne centrum Kubrá, Trenčín, Kubranská ulica 
- Kultúrne centrum Aktivity, Trenčín, Kyjevská ulica 
- Kultúrne centrum Zlatovce, Trenčín, Hlavná ulica 
- Kultúrne centrum Záblatie, Trenčín, Zablatská ulica 
- Kultúrne centrum Sihoť, Trenčín, Ulica Márie Turkovej 
- Kino Hviezda, Ulica Kniežaťa Pribinu 
- Kultúrno – informačné centrum, Sládkovičova ulica 
 
E) Vzdelávacie zariadenia v meste Trenčín 

Typ školy počet škôl počet žiakov počet 
učiteľov 

Detské jasle 1 40 11 
Materské školy 18 1.480 118 
Základné školy : 
- štátne 
- cirkevné 

 
9 
2 

 
5.016 
404 

 
365 
38 

Špeciálna základná škola 
internátna 

1 150 24 

Gymnázia : 
- štátne 
- cirkevné 
- súkromné 

 
2 
1 
1 

 
1.446 
478 
44 

 
108 
38 

3 int. + 22 ext.
Združené stredné školy 1 1039 141 
Stredné odborné školy 4 2.268 255 
Stredné odborné učilištia 4 2.462 317 
Vysoké školy : 
Trenčianska univerzita 
- Fakulta mechatroniky 
- Fakulta špeciálnej techniky 
- Fakulta sociálno-ekonomic. 

vzťahov 
- Fakulta priemyselných techno-

lógií 
- Ústav prír. a humanit. vied 
- Ústav zdrav. a ošetrovateľstva 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.019 
572 

2.579 

699 

221 
303 

 

 
181 
43 
33 
53 

44 

45 
14 
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Vysoká škola manažmentu 
- jazykový program 
- bakakalársky program 
- MBA program 
- Mgr. program 

 

96 
378 
49 
11 

8 
16 
3 
3 

Základné umelecké školy : 
- štátne 
- cirkevné 

 
1 
1 

 
1.084 
102 

 
49 
5 

Centrum voľného času 1 307 4 
 

F) Múzeá a galérie v meste Trenčín 
Názov zariadenia Počet Počet výstav Počet 

návštevníkov 
Trenčianske múzeum 
 výstavy 

1 stála expozícia 
6 

2.600 
2.256 

Trenčiansky hrad 
 výstavy 

1 - 
6 

66.470 
52.372 

 Katov dom 
 výstavy 

1 - 
3 

5.370 
620 

Galéria  
M. A. Bazovského 

1 9 11.452 

Výstavná sieň Mierové 
nám. 

1 13 4.000 

Galéria naivného umenia 1 19 8.500 
 Výstavné priestory 
KaMC OS SR 

1 26 2.890 

 
G) Knižnice v meste Trenčín 
Druh zariadenia Počet Počet 

čitateľov 
Počet 

kniž.fondov 
Počet 
výpož. 

Počet 
pracov. 

Verejná knižnica 
M. Rešetku : 
- Nám. SNP 
- pobočka  
  Dlhé Hony 
- pobočka Juh 
- pobočka Kubra 
- pobočka Opatová

 
 

1 
1 

1 
1 
1 

 
 

10.370 
798 

1.277 
313 
173 

 
 
 
 

246.234 

 
 

454.333 
45.682 

40.336 
8.729 
6.375 

 
 

44 
2 

3 
0,7 
0,3 

S p o l u 5 12.940 241.933 555.455 50 
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Knižnica Vysokej 
školy manažmentu 

1 620 27.249 8.670 5 

Knižnica Trenčian-
skej univerzity 

1 2.786 16.265 17.557 5 

 
 
 
 
H) Športové zariadenia v meste Trenčíne 

Športové zariadenie počet 
Telocvične 19 
Ihriská :     asfaltové 
                  škvárové 
                  antukové 
                  antukové 

62 
16 
4 

7 + 1 bežecké dráhy 
tenisové kurty - nekryté 
                       - kryté 

4 
1 

plavecké bazény : 
- kryté bazény 

                       - letné kúpaliská 

 
4 
2 

štadióny : 
-  futbalové 
-  zimný 

 
2 
2 

športové haly 2 
lodenice 2 
kyslíkové dráhy 1 
náučný chodník 1 
detské dopravné ihrisko 1 
fitness centrá 6 
sauny 5 
asfaltová dráha pre riadené modely 1 
trávnatá jazdecká dráha 1 
strelnica 1 
kolkáreň 1 
ihriská squash 4 
skatepark 1 
bedmintonové ihriská - kryté 2 
bowling 1 
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I) Zdravotníctvo v meste Trenčín 
 Počet 

Nemocnica : 
                         - oddelenia 
                         - lekári 
                         - stredný zdravotnícky 
personál 
                         - postelí 
                         - hospitalizovaní pacienti 
                         - prepustení pacienti 
                         - zomrelí pacienti 
                         - dni strávené v nemocnici 

1 
20 

194 
793 

961 
25.616 
24.944 

641 
210.490 

Počet lekárov celkom : 
z tohto :   - lôžkoví 
               - odborní 

194 
124 
70 

Lekárne 23 
Výdajne zdravotníckych potrieb 3 
Neštátni lekári : 
                      - praktický lekár pre dospelých
                      - praktický lekár pre deti a do-

rast 
                     - gynekológ 
                     - stomatológ 
                     - sekundárni celkom 
                       z toho :  - neurológia 
                                     - ORL 
                                     - psychiatria 
                                     - logopédia 
                                     - chirurgia 
                                     - rehabilitácia 
                                     - kožné 
                                     - diabetológia 
                                     - interné lekárstvo 
                                     - ortopédia 
                                     - očné 
                                     - klinická psychol. 
                                     - klinická imunológia
                                     - urológia 
                                     - endokrinológia 

 - gastroentrológia 
   - anest. a resuscitácia

                                      - kardiológia 

 
31 
14 

11 
39 
74 
3 
5 
4 
18 
3 
4 
6 
3 
9 
2 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
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J) Sociálna starostlivosť v meste Trenčín 
         Sociálne zariadenia pre občanov 

Typ zariadenia Počet Počet 
postelí 

Počet 
obyvateľo

v 

Počet 
pracovní

kov 
Penzión 1 72 66 12 
Sociálne služby mesta 
Trenčín, m.r.o. 
- denný a týždenný pobyt 
- nepretržitá prevádzka 
- celoročný pobyt 

1 
 
 

137 
 

14 
41 
82 

136 
 

13 
42 
81 

53 

Dom humanity 1 32 32 11 
Centrum sociálnych slu-
žieb 

1 182 177 82 

Sociálny dom Krištof 1 17 15 5 
Kluby dôchodcov 8 0 300 0 
 
K) Sociálne zariadenia pre deti a mládež 

Typ zariadenia Počet Počet 
miest 

Počet detí Počet 
pracov. 

Detské mestečko 1 178 176 128 
Špeciálna základná ško-
la internátna 

1 70 30 11 

Detský domov 1 20 19 16 
Demy – domov sociál-
nych služieb 

1 50 50 35 

 
L) Prepravovanie osôb v meste Trenčín 

Hromadná doprava Počet 
Mestská hromadná doprava - mestské 
linky 

19 

Medzimestské linky 35 
Dopravné prostriedky pre : 
          - mestskú hromadnú dopravu 
          - medzimestskú dopravu 

109 
39 
70 

Prepravené osoby v mestskej hromad-
nej doprave 

7.327.000 

Zástavky mestskej hromadnej dopravy 160 
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M) Služby pošty a telekomunikácií v meste Trenčín 
 Počet 

Poštové úrady 6 
Verejné telefónne automaty celkom 
z toho :  - kartové 
             - mincové 
             - kombinované 

185 
60 
125 
87 

Telefónne stanice celkom 16.824 
Digitálne siete integrovaných služieb 1.908 
 
N) Vývoj bytovej výstavby v Trenčíne 

Obdobie hromadnej bytovej 
výstavby 

Počet bytov 

pred rokom 1900 266 
v rokoch 1901 – 1945 2.722 
v rokoch 1946 – 1970 6.569 
v rokoch 1971 – 1980 6.141 
v rokoch 1981 – 1991 3.713 
v rokoch 1992 – 1995 643 
v roku 1996 136 
v roku 1997 144 
v roku 1998 72 
v roku 1999 118 
v roku 2000 36 
v roku 2001 1 
v roku 2002 13 
v roku 2003 167 
v roku 2004 348 
v roku 2005 72 
spolu bytov 21.161 
  
Obdobie výstavby rodinných domov Počet 
pred rokom 1900 136 
v rokoch 1901 – 1945 1.357 
v rokoch 1946 – 1969 1.433 
v rokoch 1970 – 1979 638 
v rokoch 1980 – 1991 354 
v rokoch 1992 – 1995 76 
v roku 1996 33 
v roku 1997 31 
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v roku 1998 37 
v roku 1999 37 
v roku 2000 71 
v roku 2001 41 
v roku 2002 54 
v roku 2003 87 
v roku 2004 127 
v roku 2005 58 
S p o l u 4.570 
 
O) Životné prostredie v meste Trenčín 

Verejná zeleň mesta Trenčín 
Zeleň mesta Trenčín hodnota 

Chránený areál – Park v Záblatí 4,50 ha 
Výmera lesov celkom 
 z toho :   - lesy s funkciou rekreačnou 
               - lesy s funkciou ochrannou 
               - lesy s funkciou 
hospodárskou 

686,02 ha 
202,15 ha 
61,85 ha 
405,14 ha 

Zásoby drevnej hmoty celkom 
z toho :    - ihličnaté drevo 
                - listnaté drevo  

161.777 m3 

43.508 m3 

118.269 m3

Priemerná zásoba drevnej hmoty 214,8 m3

Priemerná ročná ťažba dreva 2.578 m3

Počet kríkov 5.989 ha 
Počet stromov 14.574 ks 
Počet skupín kríkov 15.182 m2

Počet skupín stromov 31.127 m2

Živé oplotenia 4.688 m 
Chránené prvky na území mesta 
Trenčín : 
chránené stromy – Trenčianske gingá 
chránený areál – Park v Záblatí 

 
3 ks 
1 ks 

 
Minerálne premene – kyselky v Trenčíne 

Ukazovateľ STN 757111 Kubra Orechové Záblatie Zlatovce 
pH reakcia 
vody 

8 6,16 6,84 6,10 6,03 

vápnik mg/1 332,60 757,10 435,70 290,80 
horčík 125 mg/1 64,10 50,40 93,10 76,60 
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dusičnany 50 mg/1 0,70 19,00 2,20 1,30 
chloridy 100 mg/1 22,00 33,90 4,40 7,90 
železo 0,3 mg/1 0,98 0,00 0,73 3,36 
mangán 0,1 mg/1 0,48 0,00 0,44 0,98 
sírany 250 mg/1 55,00 270,00 37,00 134,00 
 
Komunálny odpad v meste Trenčín 
Množstvo komunálneho odpadu za mesto 
Trenčín 
Zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu :
- individuálna bytová zástavba 
- komplexná bytová zástavba 

21.849,6 t/rok 
 

24,77 % 
34,08 % 

Množstvá vyseparovaných frakcií 
z komunálneho odpadu : 
- sklo 
- lepenka a papier 
- odpad zo zelene a bio odpad 
- drobný stavebný odpad 
- olovené akumulátory 
- plasty 
- kovy 
- odpad z čistenia ulíc 

 
160,59 ton 
197,33 ton 

534,936 ton 
1.100,00 ton 

7,35 ton 
29,17 ton 
3,288 ton 

1.907,35 ton 

Spôsob zberu komunálneho odpadu : 
zbernými nádobami : 

- 110 l 
- 120 l 
- 240 l 
- 1.100 l 
- uličné smetné nádoby 
- zvony na sklo 
- nádoby na psie extrementy 
 

 
 

3.997 ks 
2.761 ks 
161 ks 

2.137 ks 
618 ks 
158 ks 
60 ks 

Množstvo vyvezeného komunálneho odpadu 17.686,04 ton 
 
Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia boli v Trenčíne : 
1) Stredné a veľké zdroje 

- Energotrens Trenčín, 
- Merina a.s. Trenčín, 
- Pozemné stavby Trenčín, 
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- Spaľovňa Nemocnice s poliklinikou 
2) Malé zdroje 

- Železnice Slovenskej republiky, prevádzka Trenčín 
- Agrochemický podnik Trenčín 
- Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Zámostie 

 
P) Podnikateľské aktivity v Trenčíne 

Podnikateľské subjekty v meste Trenčín celkom 6.892 
z toho :   - fyzické osoby ......................... 4.674 
        - právnické osoby ........................ 2.218 
Prírastok nových podnikateľských subjektov v roku 
2006 celkom .....    484 
z toho :    - fyzické osoby  ............................     225 
       - právnické osoby .........................    259 
Podnikateľská činnosť podľa zamerania v mesta 
Trenčín : 
- obchodná činnosť ............................ 38,53 % 
- výrobná činnosť     ................................ 23,18 % 
- služby .................................................... 38,29 % 

 
 
R) História mesta Trenčín 
 rok 179 rímsky nápis na hradnej skale – najstaršia 

epigrafická pamiatka na pobyt rímskych 
vojsk v osade Laugarício 

roky 1067/1068 prvá zmienka o Trenčíne vo Viedenskej 
maľovanej kronike 

roky 1111, 1113 najstarší archívny doklad o Trenčíne 
v Zoborských listoch 

roky 1241/1242 Trenčiansky hrad odolal náporu  Tatárov 
rok 1321 smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier 
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rok 1324 potvrdenie mestských výsad panovníkom 
Karolom Róbertom z Anju, obyvatelia mesta 
bolo oslobodení od cla v celej krajine 

rok 1412 povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské 
mesto kráľom Žigmundom Luxemburským, 
mesto Trenčín získalo rovnaké práva ako 
Budín a Stoličný Belehrad 

rok 1421 mesto Trenčín dostáva právo na dva výročné 
trhy 

rok 1454 mesto Trenčín dostáva od majiteľa hradu 
Jána Huňadyho právo meča 

rok 1493 Trenčiansky hrad sa stal majetkom Štefana 
Zápoľského 

rok 1528 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín boli 
vypálené vojskami Ferdinanda Habsbur-
ského na čele s generálom Katzianerom 

roky 1528/1530 spomína sa mestská škola 
rok 1600 Ilesháziovci sa stávajú majiteľmi panstva 

majetku Trenčianskeho hradu až do konca 
feudalizmu – rok 1835 

rok 1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa zmoc-
nili Trenčianskeho hradu a mesta Trenčín 
a vydrancovali ho 

rok 1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom 
Václavom Vokálom z Prahy založila v Tren-
číne vlastnú kníhtlačiareň 

rok 1647 príchod jezuitov do Trenčín a začiatky pro-
tireformácie 

rok 1704 kurucké vojská Františka Rákozciho 2. ob-
liehali Trenčín a podpálili ho. Okrem hradu, 
horného kostola a niekoľkých domov zho-
relo celé mesto 

rok 1708 bitka pri Hámroch 
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rok 1710 morová epidémia v Trenčíne 
rok 1712 na pamiatku skončenia moru dal župan 

Ilesházi postaviť na námestí morový stĺp 
rok 1776 príchod piaristov do Trenčína 
rok 1778 mesto Trenčín malo 3.377 obyvateľov, 

z toho 1.219 katolíkov, 886 evanjelikov 
a 333 židov 

rok 1790 veľký požiar na Trenčianskom hrade v meste 
Trenčín 

rok 1813 katastrofálna povodeň na Považí, ktorá 
spôsobila obrovské škody aj mestu Trenčín 

rok 1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera 
rok 1883/1884 dokončenie považskej železnice Trenčín –

Žilina 
rok 1886 požiar v Trenčíne a v podhradí 
rok 1901 začiatok budovania železničnej trate Trenčín 

– Topolčany  
rok 1905 Posledná dedička Trenčianskeho hradu 

Iphigénia d´Harcout tento darovala mestu 
Trenčín 

rok 1911 v meste Trenčín sa začal budovať vodovod 
a kanalizácia 

 rok 1914 v lietadle nad Trenčínom vzlietol Andrej 
Kvasz, rodák z Bekéscsaby 

rok 1945 oslobodenie mesta Trenčín  
rok 1955 začiatok postupnej konzervácie a rekon-

štrukcie Trenčianskeho hradu 
rok 1969 založená Galéria M. A. Bazovského 
rok 1973 otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach 
rok 1987 Mierové námestie v Trenčíne vyhlásené za 

mestskú pamiatkovú rezerváciu 
 rok 1991 založenie City University Bellevue, dnešná 

Vysoká škola manažmentu 

 59



rok 1996 vznik Trenčianskeho kraja 
rok 1997 otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto –

Kostolná 
rok 1997 založenie Trenčianskej univerzity 
rok 1998 založená Galéria naivného umenia, dnes 

Mestská galéria 
rok 1998 vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh 
rok 1998 otvorenie diaľničného úseku Kostolná – 

Ladce 
rok 1999 otvorená nová krytá plaváreň na Sihoti 
rok 2000 otvorená zrekonštruovaná letná plaváreň na 

Sihoti 
rok 2001 Galéria M. A. Bazovského sa presťahovala 

do nových priestorov na Palackého ulici 
rok 2002 vznik Trenčianskeho samosprávneho kraja 
rok 2002 stretnutie čelných predstaviteľov Vyšegrad-

skej štvorky 
rok 2003 zrútenie juhozápadnej časti opevnenia Tren-

čianskeho hradu 
 

S) Významné osobnosti pochované v Trenčíne 
1. Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny 

Márie 
o  Samuel Chalúpka (1600- 1688), spisovateľ, autor 

kázní 
o  Daniel Láni (1605-1658), spisovateľ, autor príleži-

tostnej poézie a vieručných listov 
2. Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaver-

ského 
o Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky 

a liptovský župan (1625-1689), 
o Karol Imini, župný lekár 
o Gustav von Pott 
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3. Evanjelický cintorín na Hornom Šianci 
o Ľudovít Černo (1821-1894), evanjelický farár 

a publicita 
o Ľudovít Dohnány (1839-1896), národný buditeľ, 

redaktor Slovenských národných novín 
o PhMr. Ján Halaša (1893-1982), lekárnik, nestor slo-

venskej fotografie 
o J. Michal Hlubocký (1876-1945), národovec, orga-

nizátor remeselníckeho dorastu 
o Michal Kišš (1846-1927), národný buditeľ, básnik 

a učiteľ 
o JUDr. Ľudevít Mičátek (1879-1928), národný 

buditeľ, zakladateľ a vydavateľ „Dolnozemského 
Slováka“ 

o Štefánia Mičátková, rodená Michalcová (1887-
1980), publicistka, predstaviteľka ženského hnutia 

o RNDr., JUDr. Eugen Schidlay, CSc. (1911-1972), 
botanik, vedecký pracovník 

o Irena Slavinská, rodená Schidlayová, (1900-1973), 
akademická maliarka 

o Pavol Stacho (1887-1946), spoluzakladateľ časopisu 
„Krásy Slovenska“ 

o Anna Štúrová, rodená Michalcová (1790-1853), 
matka Ľudovíta Štúra 

o Ján Štúr (1827-1905), brat Ľudovíta Štúra 
o JUDr. Karol Štúr (1867-1924), politik, zakladateľ 

a vydavateľ Trenčianskych novín 
o Ján Thurzo z Nosíc (1678-1759), spolupracovník M. 

Bela pri tvorbe „Notitie Trenčianskej stolice“ 
o Michal Wagner (1780-1869), národovec 
o Ján Zeman (1885-1975), evanjelický farár, kultúrny 

dejateľ a politik 
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o Jozef Zúbek (1745-1824), rektor evanjelického gym-
názia, publicista 

4. Všeobecný mestský cintorín 
o Miloš Alexander Bazovský (1899-1968), akade-

mický maliar 
o JUDr. Karol Brančík (1842-1925), prírodovedec, za-

kladateľ Prírodovedný spolku župy Trenčianskej 
a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea 

o Jozef Branecký (1882- 1962), rektor piaristor, spiso-
vateľ a historik 

o Ľudovít Bránsky (1918-1959), akademický maliar 
o Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka 

hudobného školstva v Trenčíne 
o Rudolf Hečko (1906-1975), učiteľ, dirigent dycho-

vých hudieb, zberateľ ľudových piesní 
o Josef Holoubek (1892-1967), akademický maliar 
o MUDr. Ján Alojz Chúra (1899-1979), lekár, zakla-

dateľ slovenskej pediatrie 
o Artúr Lieskovský (1865-1925), riaditeľ mestskej 

sporiteľne, maliar samouk 
o MUDr. Koloman Martin(1864-1935), lekár, riaditeľ 

trenčianskej nemocnice 
o PhDr. Grigorij Medvecký (1894-1976), stredo-

školský pedagóg, kultúrny dejateľ 
o Jozef Theodor Mousson (1887-1946), akademický 

maliar 
o  Vojtech Nemák (1861-1932), prvý mestský, okres-

ný a zemský veliteľ hasičov 
o Karol Pádivý (1908-1965), hudobný skladateľ, diri-

gent dychových hudieb 
o Igor Pietor 1883-1937), národný buditeľ, riaditeľ 

trenčianskej Tatra banky 
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o Gašpar Karol Richter (1848-1902), hudobný skla-
dateľ, kapelník vojenskej hudby 71. pešieho pluku 

o JUDr. Rudolf Skotnický (1844-1900), právnik, 
prírodovedec, autor terminilógie rastlín 

o František Šandor Škarnitzel, trenčiansky tlačiar 
o Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej 

kočovnej spoločnosti 
o  Pravoslávna kaplnka juhoslovanských vojakov 

padlých v prvej svetovej vojne, ktorá bola vysvätená 
06.05.1928. Autormi sú Ing. arch. Ročák a stolársky 
majster Koloman Farkaš. V kaplnke sú uložené 
telesné pozostatky 152 vojakov Rakúsko-uhorskej 
armády, ktorí zomreli v Trenčíne alebo v jeho okolí.               
(Srbi, Chorváti, Musulmani, Maďari, Slovinci 
a Rumuni.) 

5. Židovský cintorín 
o Hugo Gross (1894-1974), akademický maliar 

6. Cintorín v Istebníku 
o Martin Meďňanský (1840-1889), národný buditeľ, 

spisovateľ, prekladateľ a ovocinár 
 
T) Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky 

a. rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 
b. morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice z roku 1712, 

Mierové námestie 
c. reliéf Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1921, hradná skala 
d. pamätník Ľudovíta Vladimíra Riznera z roku 1925, 

mestský park 
e. pamätník Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana, M.M. Hodžu 

z roku 1991, Hviezdoslavova ulica 
f. pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury z roku 

1958, Kasárne SNP 
g. pomník v údolí hrdinov z roku 1946, Dušová dolina 
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h. pamätník 69 umučených, Brezina 
i. pamätník prof. MUDr. Alojza Chúru, slovenského 

pediatra a sociológa z roku 1992, Nemocnica  
j. pamätník M. R. Štefánika z roku 1998, mestský park 
k. pamätník provinciála Jozefa Braneckého z roku 2004, 

Mierové námestie 
 

V Trenčíne v roku 2006 realizovalo svoju činnosť 18 
poisťovní, 15 peňažných ústavov a 26 cestovných kancelárií. 
Reštauračné služby zabezpečovalo 28 reštaurácií a pizzerií. 
Ubytovacia kapacita pre návštevníkov pozostávala z 984 lôžok 
v troch hoteloch, v 17 penziónoch a v 12 iných ubytovacích 
zariadeniach.   

 
Mesto Trenčín bolo od roku 1996 nielen sídlom Tren-

čianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja.  
Trenčiansky kraj 
Trenčiansky kraj bol členený na deväť okresov, ktoré k 31. 

decembru 2006   mali 602.166 obyvateľov a rozlohu 4.501 
km2 : 

- Bánovce nad Bebravou rozloha 462 km2 38.190 
obyvateľov 

- Ilava rozloha 359 km2 61.251 
obyvateľov 

- Myjava rozloha 326 km2 28.376 
obyvateľov  

- Nové Mesto nad Váhom rozloha 580 km2 62.966 
obyvateľov 

- Partizánske rozloha 301 km2 47.454 
obyvateľov 

- Považská Bystrica rozloha 463 km2 64.549 
obyvateľov 
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- Prievidza rozloha 960 km2 139.238 
obyvateľov 

- Púchov  rozloha 375 km2 45.601 
obyvateľov 

- Trenčín rozloha 675 km2 112.761 
obyvateľov  

Trenčiansky okres sa členil na tri mestá : 
- Trenčín so 57.000 obyvateľmi 
- Nemšová s 6.225 obyvateľmi 
- Trenčianske Teplice s 4.309 obyvateľmi 

a  tridsaťdva obcí : 
- Adamovské Kochanovce 
- Bobot 
- Dolná Poruba 
- Dolná Súča 
- Drietoma 
- Dubodiel 
- Horňany  
- Horná Súča 
- Horné Srnie 
- Hrabovka 
- Chocholná – Velčice 
- Ivanovce 
- Kostolná – Záriečie 
- Krivosud – Bodovka 
- Melčice –Lieskové 
- Mníchova Lehota 
- Motešice 
- Nemšová 
- Neporadza 
- Omšenie 
- Opatovce 
- Petrova Lehota 
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- Selec 
- Skalka nad Váhom 
- Soblahov 
- Svinná 
- Štvrtok nad Váhom 
- Trenčianska Teplá 
- Trenčianska Turná 
- Trenčianske Jastrabie 
- Trenčianske Mitice 
- Trenčianske Stankovce 
- Veľká Hradná 
- Veľké Bierovce 
- Zamarovce 

 
Členenie obcí podľa počtu obyvateľov : 
- do 500 obyvateľov ................................................  6 obcí 
- od 500 do 800 obyvateľov .................................... 8 obcí 
- od 800 do 1.000 obyvateľov ................................. 5 obcí  
- od 1.000 do 1.500 obyvateľov .............................. 3 obce 
- od 1.500 do 2.000 obyvateľov .............................. 5 obcí 
- od 2.000 do 3.000 obyvateľov .............................. 4 obce 
- nad 3.000 tisíc obyvateľov .................................... 3 obce 
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Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín 
v rokoch 1887 - 2006 

 
Dátum 

narodenia 

Dátum 

úmrtia 

Funkcia v 

rokoch 

Meno a 

priezvisko 

Funkcia Miesto pochovania 

? 01.1940 1887 – 1918 Ernest Ucsnay mešťanosta Rakosliget - Maďarsko 

20.08.1860 02.05.1928 1918 – 1919 Alexander 

Zelenay 

mešťanosta evanjelický cintorín 

? ? 1919 – 1920 Jozef Laco mešťanosta ? 

28.03.1875 01.01.1960 1920 – 1922 Cyril Svoboda mešťanosta mestský cintorín 1-2-1-

22 

29.05.1883 02.03.1965 1923 – 1924 Ing. Gustav 

Dohnányi 

starosta evanjelický cintorín 

02.11.1871 06.06.1954 1924 – 1928 Rudolf Misz starosta kaplnka pri dolnom 

vchode 

02.03.1861 24.04.1939 1928 – 1939 Jozef Reihel starosta mestský cintorín 1-4-

1R-2 

- - - - -  - - - - - 1939 – 1942 JUDr. Ján 

Zaťko 

starosta pochovaný v Nových 

Zámkoch 

1860 05.01.1946 1942 - 1944 Juraj Boček vládny 

komisár 

mestský cintorín za 

kaplnkou 

- - - - - - - - - - -  1944 – 1944 JUDr. Ján 

Zaťko 

vládny 

komisár 

pochovaný v Nových 

Zámkoch 

- - - - - -  - - - - -  1942 – 1945 JUDr. Ján 

Zaťko 

mešťanosta pochovaný v Nových 

Zámkoch 

S odchodom 

Nemcov 

ušiel s nimi 1945 – 1945 Štefan 

Markovič 

mešťanosta - - - - - - - -   

 24.09.1887 27.11.1970 1945 - 1945 JUDr. Gerhard 
Šebák 

mešťanosta mestský cintorín vľavo 
od kaplnky 

25.06.1895 14.01.1975 1945 – 1945 Ján Zeman predseda 

RNV 

evanjelický cintorín 

17.09.1895 15.11.1984 1945 – 1946 Ján Barták predseda 

MNV 

mestský cintorín 1-4-3-

70 
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16.06.1913 13.02.1995 1946 – 1948 Dr. Jozef Baár predseda 

MNV 

mestský cintorín 1-5–

17-5 

19.11.1920 13.11.1972 1948 – 1948 Ján Mikula predseda 

MNV 

mestský cintorín 2-2-1-

30 

? ? 1948 – 1949 Eduard Klčo predseda 

MNV 

pochovaný v Martine 

09.12.1910 15.05.1973 1949 – 1951 Štefan 

Ondruška 

predseda 

MNV 

vpravo od kaplnky, pri 

sosne vľavo 

23.04.1915 24.02.1999 1951 – 1954 Vojtech 

Kianička 

predseda 

MNV 

mestský cintorín 
urnový háj  UH-N-61 

16.06.1906 12.09.1983 1954 – 1971 Anton Tomáš predseda 
MsNV 

mestský cintorín 
urnový háj  UH-A-1-

26 

07.12.1921 25.04.1977 1971 – 1977 Rudolf Pajtina predseda 

MsNV 

cintorín Kubra 

08.08.1932 žijúci 1977 - 1994 Štefan Rehák predseda 
MsNV         

primátor 
mesta 

 

14.02.1954 žijúci 1994 - 2003 Ing. Jozef Žiška primátor 

mesta 

 

29.11.1964 žijúci 2003 - 2003 Ing. Juraj Liška primátor 

mesta 

 

 žijúci 2003 – 2006 

21.12.2006 

Ing. Branislav 

Celler 

primátor 

mesta 

 

 žijúci 21.12.2006 - Ing. Branislav 

Celler 

primátor 

mesta 
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Ing. Gustáv Dohnányi 

Juraj Boček 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jozef Reihel

 
 

Rudolf Misz - opát 
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Vojtech Kianička 

Štefan Ondruška 



 
 
 
 JUDr. Gerhard Šebák 
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JUDr. Ján Mikula 

JUDr. Ján Mikula 



 
 
 
 Anton Tomáš 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rudolf Pajtina 
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