
KKaalleennddáárr    
vvýýrrooččíí,,  oossoobbnnoossttíí  aa  uuddaalloossttíí  ookkrreessuu  TTrreennččíínn  

rrookkuu  22000066  
  

Úvod 
Podkladom pre spracovanie tohto Kalendára vvýýrrooččíí,,  oossoobbnnoossttíí  
aa  uuddaalloossttíí  ookkrreessuu  TTrreennččíínn  rrookkuu  22000066  bboollii  úúddaajjee,,  kkttoorréé  zzhhrroo--
mmaažžddiillaa  sspprraaccoovvaatteeľľkkaa   Mgr. Ľudmila Strohnerová z Verejnej 
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Kalendár obsahuje pre-
hľad osobností a udalostí, ktoré sú spracované v katalógoch 
a kartotékach knižnice. Objektívny prístup k historickým uda-
lostiam a osobnostiam je vyjadrený tým, že do kalendára sú 
zaradené aj také výročia, ktoré sa v nedávnej dobe neuvádzali, 
ale aj také, ktoré boli „glorifikované“. Kritériom výberu do 
kalendára boli okrúhle výročie osobnosti a historickej udalosti 
významnej pre daný región. Snahu o hodnovernosť doku-
mentuje aj zoznam použitej literatúry pri zostavovaní kalen-
dára. Vzhľadom na to, že slovníkové a encyklopedické pra-
mene sa niekedy rozchádzajú v biografických údajoch, dá-
tumoch a miestach narodenia a úmrtia jednotlivých osobností, 
za základ sú považované údaje zo Slovenského biografického 
slovníka.  

Kalendár bol rozdelený na dve časti : 
 zoznam jubilujúcich osobností; 
 zoznam historických udalostí.  
Na vysvetlenie autorka k vydanému kalendáru uvádza, že 

pri  biografickom hesle zoznam jubilujúcich osobností sa 
uvádza dátum narodenia a  úmrtia, vzťah k regiónu (rodák, 
pôsobenie, návštevy, úmrtie, pochovaný) a profesiu. Pri hesle 
zoznam historických udalostí sa uvádza dátum a ich stručnú 
charakteristiku.  

Usporiadanie kalendára je chronologické. Na uľahčenie 
orientácie sú určené menný a zemepisný register.  
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1. Jubilujúce osobnosti 
 

mesiac január 2006  
Misz Rudolf 
(02.01.1871 – 06.06.1954), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), meš-
ťanosta, 235. výročie narodenia 
Veliký Ivo 
(07.01.1941-), Trenčín (pôsobenie), recitátor, organizátor kul-
túrnych podujatí, 65. výročie narodenia 
Bičan Milan 
(01.11.1929 – 11.01.1996) – Trenčín  (pôsobenie, úmrtie), 
stredoškolský pedagóg, 10. výročie úmrtia 
Mojto František  
(10.10.1885 – 11.01.1971), Pruské  (rodák), Trenčín 
(štúdium),pedagóg, ve-rejný činiteľ,  35. výročie úmrtia 
Nemák Vojtech  
(11.01.1861 – 22.04.1932), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), prvý 
veliteľ Zemskej hasičskej jednoty v Trenčíne, 145. výročie 
narodenia 
Štúr Ľudovít  
(29.10.1815 – 12.01.1856), Uhrovec (rodák), Trenčín (štú-
dium), politik, ideológ a vodca národného hnutia, kodifikátor 
spisovnej slovenčiny, 150. výročia úmrtia 
Štúr Karol st. 
(25.03.1811 – 13.01.1851), Trenčín (rodák, pôsobenie), kňaz, 
pedagóg, spisovateľ, 155. výročia úmrtia 
Šimurka Pavol 
(17.01.1926 – 11.12.1989),Koš (rodák), Trenčín (pôsobenie, 
úmrtie), lekár, 80. výročie narodenia  
Hrabovec Ivan 
(18.01.1931 - ), Trenčín (detstvo, štúdium), historik biolo-
gických vied, 70. výročie narodenia  
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Chlebana Ondrej  
(10.10.1908 – 21.01.1961), Trenčín (úmrtie), stolár, ľudový 
ovocinár, ochranca prírody, 45. výročie úmrtia 
Gross Hugo 
(21.05.1894 – 25.01.1971), Svinná (rodák), Trenčín (pôso-
benie, úmrtie),výtvarník, maliár, 35. výročie úmrtia 
Bellai Jozef 
(27.01.1871 – 12.11.1950), Trenčín (pôsobenie), právnik, 
trenčiansky župan,  135. výročie narodenia  
Brešťanský Jozef 
(28.01.1926-02.04.1968), Trenčín - Záblatie (rodák), právnik, 
sudca, 80. výročie narodenia  
Jakubíková Lýdia 
(28.01.1926 - ), Trenčín - Opatová n/V. (rodáčka), Trenčín 
(pôsobenie, módna návrhárka, 80. výročie narodenia  
Fábry Vladimír 
(08.04.1898 – 31.01.1976),Trenčín (pôsobenie), lekár, prie-
kopník dejín medicíny na Slovensku, 30. výročie narodenia 
 
mesiac február 2006  
Hubinský Ján 
(01.02.1951 - ), Trenčín, (rodák, pôsobenie), výtvarník,                
55. výročie narodenia  
Čepčiansky Ladislav 
(02.02.1931 - ), Trenčín (štúdium), pedagóg, kanoista, 75. vý-
ročie narodenia 
Mistrík Jozef 
(02.02.1921 – 14.07.2000), Trenčín (pôsobenie), jazykovedec, 
pedagóg, 85. výročie narodenia  
Turková Mária 
(04.02.1911 – 10.12.1947), Trenčín (pôsobenie) politička, 
poslankyňa Národného zhromaždenia za trenč.oblasť, 95. vý-
ročie narodenia  
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Boček Juraj 
(03.06.1859 – 05.02.1946), Trenčín  (pôsobenie, úmrtie), 60. 
výročie úmrtia  
Ilesházi Jozef 
(1700 – 08.02.1766), Trenčín (pôsobenie, pochovaný), tren-
čiansky a liptovský župan,  240. výročie úmrtia 
Kubala Ferdinand  
(27.05.1918 – 08.2.1996), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), pe-
dagóg, vedúci folklórneho súboru „Trenčan“, 10. výročie 
úmrtia 
Kadlečík Ján  
(13.02.1851 – 04.05.1910), Trenčín (rodák), náboženský 
spisovateľ, kultúrny pracovník, publicista, 155. výročie naro-
denia 
Beták Adam  
(20.02.1786 – 06.07.1868), Trenčín, Dubnica, Malá Hradná, 
Bobot (pôsobenie, kňaz, náboženský spisovateľ, 230. výročie 
narodenia  
Getlík Andrej  
(27.02.1916 – 19.10.1990), Trenčín (pôsobenie), lekár, nestor 
slovenskej pediatrie, 90. výročie narodenia  
Kubalová Eleonóra  
(27.2.1921 - ), Trenčín (pôsobenie), pedagogička, etnografka, 
85. výročie narodenia 
 
mesiac marec 2006  
Hanták Jozef 
(25.10.1954 – 03.03.1996), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), tré-
ner hokejistov, 10. výročia úmrtia 
Záhumenský Anton 
(04.03.1921 - ), Trenčín (pôsobenie), príslušník  2. českoslo-
venskej paradesantnej brigády, 85. výročie narodenia 
 

 1132



Szalavszký Július 
(13.04.1846 – 07.03.1936), Zemianske Lieskové (úmrtie), ad-
vokát, župan Trenčianskej župy, 160. výročie narodenia  
Ambschell Anton 
(09.03.1751 – 14.07.1821), Trenčín (pôsobenie), kňaz, pe-
dagóg, fyzik, matematik, 255. výročie narodenia  
Pifko Michal 
(12.03.1798 – 10.03.1881), Trenčín (rodák), pedagóg,                
125. výročia úmrtia 
Šimko Julián 
(30.11.1886 – 16.03.1956), Beckov (rodák), Trenčín (štú-
dium)právnik, verejný činiteľ, 50. výročie úmrtia 
Matúš Čák – Trenčiansky  
(1260 – 18.03.1321), Trenčín (pôsobenie),  palatín, majiteľ 
Trenčianskeho hradu, župan, 685. výročie úmrtia 
Hajduch Ján  
(18.03.1906 – 04.08.1972), Trenčín (rodák, pôsobenie, úmr-
tie), fotograf, 100. výročie narodenia  
Radványi Celestín 
(20.03.1911 – 24.08.1978), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), novi-
nár, publicista, spisovateľ,  95. výročie narodenia  
Porubský Ján 
(22.03.1846 – 09.05.1907), Trenčín (rodák, úmrtie), právnik, 
publicista, 160. výročie narodenia  
Steltzer  Karol P. 
(01.11.1813 – 23.03.1876), Trenčín (rodák), kňaz, nábožen-
ský spisovateľ, autor učebníc, 130. výročie narodenia 
Akai Krištof 
(25.03.1706 – 28.03.1766), Trenčín (štúdium), kňaz, spisova-
teľ, astronóm, 300. výročie narodenia,  240. výročia úmrtia 
Štúr Karol st. 
(25.03.1811 – 13.1.1851), Trenčín (rodák, pôsobenie), kňaz, 
pedagóg, spisovateľ, 195. výročie narodenia 
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Porubský Roman 
(29.03.1946 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), fotograf, 60. vý-
ročie narodenia 
 
 

mesiac apríl 2006  
Horňaj Ambroz A. 
(02.04.179 – 02.03.1852), Trenčín (pôsobenie), pedagóg,            
215. výročie narodenia  
Kmoško Michal 
(29.08.1876 – 08.04.1931), Trenčín (štúdium), kňaz, orien-
talista, bádateľ, 75. výročie úmrtia 
Guniš Cyril  
(10.04.1901 – 24.08.1974), Chlievany (rodák), Trenčín, So-
blahov (pôsobenie), kňaz, jazykovedec, prekladateľ, 105. vý-
ročie narodenia  
Janotová Hana  
(09.05.1896 – 12.04.1976), Trenčín (rodáčka), osvetová 
a sociálna pracovníčka, 30. výročia úmrtia 
Szalavszký Július 
(13.04.1846 – 07.03.1936), Zemianske Lieskové (úmrtie), 
Kochanovce (pochovaný), advokát, župan Trenčianskej župy, 
160. výročie narodenia  
Schidlay Eugen 
(14.04.1911 – 17.02.1972), Trenčín (rodák, pôsobenie, pocho-
vaný), právnik, botanik, 95. výročie narodenia  
Biringer František  
(07.01.1859 – 15.04.1931), Trenčín (rodisko), lekár, 75. výro-
čie úmrtia 
Vrla Jozef 
(15.04.1901 - ?), Trenčín (pôsobenie), lekár, publicista,               
105. výročie narodenia 
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Čepelák Rudolf 
(16.04.1886 – 21.12.1972), Trenčín – Zlatovce (pôsobenie), 
pedagóg, entomológ, 120. výročie narodenia 
Hečko Rudolf 
(16.04.1906 – 03.02.1975), Dolná Súča (pôsobenie, úmrtie), 
Trenčín (pôsobenie), pedagóg, zberateľ ľudového folklóru, 
100. výročie narodenia 
Gazda Jozef 
(17.04.1901 – 10.05.1989), Trenčín (pôsobenie), pedagóg, 
ochranca prírody, 105. výročie narodenia 
Staňo  Ondrej 
(1919 – 17.04.1986), Trenčín (pôsobenie), pedagóg, historik, 
20. výročie úmrtia 
Chomkovič Gregor 
(19.04.1891 – 11.10.1968), Trenčín (úmrtie),  pedagóg, člen 
korešpodent Slovenskej akadémie vied, 115. výročie naro-
denia 
Pruno Frašatcký 
(1560 – 23.04.1586), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), pedagóg, 
básnik, 420. výročie úmrtia 
Kállay Karol  
(26.04.1926 - ), Trenčín (detstvo, štúdium),  fotograf, 80. vý-
ročie narodenia 
Vršanský Andrej  
(1902 – 28.04.1986), Trenčín (pôsobenie), kňaz, pedagóg, 
právnik, 20. výročia úmrtia 
 
mesiac máj 2006  
Lipský Ján  
(10.04.1766 – 02.05.1826), Sedličná, (rodák), kartograf,                
180. výročia úmrtia 
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Stark Leopold  
(04.05.1866 – 17.12.1932, Trenčín (rodák), elektrotechnik, 
vynálezca, 140. výročie narodenia 
Púder  Jozef 
(13.09.1874 – 07.05.1941), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), prí-
rodovedec, piarista, 65. výročie úmrtia 
Janotová Hana  
(09.05.1896 – 12.44.1976), Trenčín (rodáčka), osvetová a so-
ciálna pracovníčka, 110. výročie narodenia 
Lisický Mikuláš 
(09.05.1946 - ), Trenčín, (rodák), spisovateľ, pedagóg, 60. vý-
ročie narodenia 
Pullmann Ján 
(10.05.1841 – 12.09.1918), Trenčín (rodák), kňaz cirkevný 
pedagóg, funkcionár Spolku sv. Vojtecha, 165. výročie na-
rodenia 
Zornička Dušan  
(11.05.1946 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), výtvarník, 60. vý-
ročie narodenia 
Kirchvogel Michal 
(21.03.1692 – 24.05.1736), Trenčín, (úmrtie), filozof, pro-
fesor, 270. výročia úmrtia 
Rumpel Karol 
( ? – 24.05.1986), Skalka n/V  (pôsobenie), Trenčín – Orecho-
vé (úmrtie), kňaz, historik,  20. výročie úmrtia 
Izakovič Viliam   
(24.06.1925 – 26.05.1986), Trenčín (pôsobenie), lekár, 
pedagóg, 20. výročie úmrtia 
mesiac jún 2006  
Lipai Ján 
(30.06.1606 – 02.06.1666), Trenčín, (pôsobenie, pochovaný),  
pedagóg, botanik, 400. výročie narodenia a 340. výročie 
úmrtia 
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Porubský Dušan 
(02.06.1876 – 09.04.1924),  Trenčín  (rodák, pôsobenie, úmr-
tie), novinár, redaktor, 130. výročie narodenia 
Šumichrast Mikuláš  
(13.04.1911 – 08.06.1976), Dežerice (rodák), Trenčín (pôso-
benie), vojak, pedagóg,  30. výročie úmrtia 
Súčanský Marián 
(11.02.1938 – 09 06.1996),  Trenčín (rodák, pôsobenie), ma-
liar, 10. výročie úmrtia 
Mikulík Peter  
(10.06.1941 - ), Trenčín (rodák), režisér, herec, 65. výročie 
narodenia 
Janoušek Vladimír 
(12.06.1926 - ), Trenčín (pôsobenie), technik, výtvarník, 80. 
výročie narodenia 
Maršál Jozef  
(14.6.1921 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), účastník proti-
fašistického odboja, 85. výročie narodenia 
Beták Rudolf  
(02.01.1919 – 22.06.1986), Trenčín (rodák, pôsobenie), peda-
góg, jazykovedec, 20. výročie úmrtia 
Beňovský Pavol 
(25.06.1696 – 28.09.1743), Trenčín (štúdium), kňaz, spisova-
teľ, pedagóg, 310. výročie narodenia 
Hajný František  
(25.06.1901 – 29.01.1972), Trenčín, (pôsobenie), entomológ, 
105. výročie narodenia 
Chlebana Milan 
(25.06.1946 - ), Horné Srnie (rodák), Trenčín (pôsobenie), 
muzeológ, etnograf, 60. výročie narodenia 
Učnay Michal 
(21.04.1819 – 25.06.1896), Trenčín (rodák), 110. výročie 
úmrtia 
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mesiac júl 2006  
Straka Ján  
(03.07.1746 – 28.01.1804), Trenčín - Zlatovce (rodák), kňaz, 
náboženský spisovateľ, prekladateľ, 255. výročie narodenia 
Verbély Ladislav 
(05.07.1841 – 1922), Trenčín (rodák), lekár, 165. výročie 
narodenia 
Hadík Ján  
(1631 – 09.07.1681), Trenčín (rodák, štúdium), Melčice-
Lieskové, Slatina n/Bebravou, Uhrovec (pôsobenie), kňaz, 
spisovateľ,  365. výročie úmrtia 
Altrichter Rudolf  
(10.07.1916 – 08.09.1978), Trenčín (štúdium), úradník, gra-
fik, 90. výročie narodenia 
Amschell Anton  
(09.03.1751 – 14.07.1821), Trenčín (pôsobenie), kňaz, peda-
góg, fyzik, matematik, 185. výročie úmrtia 
Mikuš Milan 
(15.07.1926 - ), Krtovce (rodák), Trenčín, Motešice (pôso-
benie), 80. výročie narodenia 
Kudla Ján  
(14.03.1907 – 22.07.1996), Adamovské Kochanovce (rodák), 
Malé Bierovce (pochovaný), Trenčín (pôsobenie), pedagóg, 
múzejník, publicista, verejný činiteľ, 10. výročie úmrtia 
Zemplén Gejza  
(26.10.1883 – 24.07.1956), Trenčín (rodák), pedagóg, chemik, 
50. výročie úmrtia 
Stacho Pavol  
(17.11.1887 – 26.07.1946), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), 
Trenčianske Teplice (pôsobenie),  spisovateľ, publicista, 60. 
výročie úmrtie 
 
 

 1138



Štúr Samuel st.  
(16.03.1789 – 27.07.1851), Lubina (rodák), Trenčín (pôso-
benie), Uhrovec (pôsobenie, úmrtie), národno-kultúrny pra-
covník, učiteľ, 155. výročie úmrtia 
Cicvárek Zdenko  
(29.07.1921 – 26.11.1976), Trenčín-(pôsobenie, úmrtie), lekár 
– biochemik, odborný spisovateľ, 85. výročie narodenia 
 
mesiac august 2006  
Kollár Šándor  
(02.08.1921 - ) Trenčín (pôsobenie), vojak, príslušník 2. čes-
koslovenskej paradesantnej brigády, 85. výročie narodenia 
Polák Milan 
 (17.08.1897 - 02.08.1951), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), ve-
rejný činiteľ, 55. výročie úmrtia 
Mittuch Adam (06.08.1671 - ? ), Trenčín (rodák), kňaz,                
335. výročie narodenia 
Koroda Teofil A.  
(07.08.1731 – 21.09.1787), Trenčín (rodák), Trenčianske Te-
plice (úmrtie), pedagóg, spisovateľ, 275. výročie narodenia 
Abel Svetozár  
(11.08.1929 – 11.08.1986), Chocholná – Velčice (rodák), 
Trenčín (pôsobenie, úmrtie), maliar, 30. výročie úmrtia 
Vittek Ján  
(27.12.1793 – 13.08.1866), Trenčín – Opatova (rodák), 
Drietoma (pôsobenie), kňaz, pedagóg, básnik, 140. výročie 
úmrtia 
Hajduch Peter (19.08.1941 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), 
fotograf, 65. výročie narodenia 
Pockody Alexander (21.08.1906 – 12.02.1972), Nové Mesto 
n/V., (pôsobenie, pochovaný), Trenčín (pôsobenie), spisova-
teľ, pedagóg, 100. výročie narodenia 
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Vagovič Vít  
(23.08.1936 - ), Trenčín – Zlatovce (pôsobenie), pedagóg, 
kronikár obce, publicista, 70. výročie narodenia 
Marciňa Milan  
(25.8.1946 - ), Trenčín (rodák), sochár, 60. výročie naro-
denia 
Benešová Viera 
 (31.08.1926 - ), Nové Mesto n/V., Trenčín (pôsobenie), peda-
gogička, kultúrna a osvetová pracovníčka, publicista, 80. vý-
ročie narodenia 
 
mesiac september 2006  
Laco Jozef  
(14.04.1872 - 01.09.1941), Ľuborča (rodák), Trenčín (štú-
dium), Bolešov (pôsobenie), Dolná Súča (úmrtie),  notár, en-
tomológ,  65. výročie úmrtia 
Chládek Henrich  
(03.09.1886 – 18.12.1931), Trenčín (rodák), hudobný skla-
dateľ, organista, 120. výročie narodenia 
Imrikovič Juraj  
(08.09.1696 – 29.11.1771), Trenčín (pôsobenie), kňaz, spi-
sovateľ, 310. výročie narodenia 
Madva Fraňo  
(14.09.1786 - 20.08.1852), Trenčín, Nemšová, Trenčianska 
Teplá (pôsobenie), Nitrianske Sučany (úmrtie), kňaz, bylin-
kár, ľudový lekár, 220. výročie narodenia 
Balogh Augustín Florián  
(20.09.1821 - 03.09.1898), Melčice (rodák), Trenčín (štú-
dium), kňaz, ľudový pracovník, propagátor moderného hos-
podárstva a ovocinárstva, 185. výročie narodenia 
Moško Rudolf  
(22.09.1926 - ), Trenčianska Teplá – Dobrá, (rodák), Trenčín 
(pôsobenie), maliar, 80. výročie narodenia 
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Bálent Štefan  
(23.02.1842 – 24.09.1916), Trenčín (rodák), Beckov (úmrtie), 
kňaz, národovec, 90. výročie úmrtia 
Zongor Štefan (1899 – 24.09.1966), Trenčín (rodák), 
architekt, 50. výročie úmrtia 
 

mesiac október 2006  
Furka Štefan  
(01.10.1906 – 08.12.1962), Trenčín (rodák), matematik, 
pedagóg, 100. výročie narodenia 
Schut Jaroslav 
(01.10.1946 – 18.04.2000), Trenčín (rodák), spisovateľ, pu-
blicista, 60. výročie narodenia 
Dukát Michal  
(05.10.1891 – 30.06.1958), Trenčín (rodák), kníhtlačiar, re-
daktor, 115. výročie narodenia 
Belluš Martin  
(08.10.1911 – 26.03.1977), Trenčín (pôsobenie), lekár, chi-
rurg, 95. výročie narodenia 
Hábel František Xaver  
(13.10.1760 – 13.10.1846), Trenčín (rodák), Dubnica, Dolná 
Súča, Trenčianska Teplá (pôsobenie), kňaz, prekladateľ, člen 
Slovenského učeného tovarišstva, 160. výročia úmrtia 
Štubňa Anton  
(06.05.1934 – 16.10.1996), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), foto-
graf, 10. výročie úmrtia 
Halaša Ján  
(09.10.1893 – 12.10.1981), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), 
lekárnik, fotograf, turista, 25. výročie úmrtia 
Hubocký Michal  
(12.10.1876 – 07.10.1945), Trenčín (rodák), národovec, zbe-
rateľ, remeselník, 130. výročie narodenia 
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Tehlárik Ján   
(20.10.1921 - ), Trenčín – Zlatovce (rodák), príslušník 2. čes-
koslovenskej paradesantnej brigády,  85. výročie narodenia 
Deményi Ladislav  
(1710 – 28.10.1761), Trenčín (rodák), pedagóg, spisovateľ, 
divadelník, 245. výročie úmrtia 
 

mesiac november 2006  
Perger Ján Ľ.  
(01.11.1816 – 1865), Trenčín (úmrtie), maliar, 190. výročie 
narodenia 
Szatmáry Ladislav  
(10.09.1895 – 04.11.1946), Trenčín (rodák), právnik, diplo-
mat, organizátor protifašistického odboja, 60. výročie úmrtia 
Mousson Jozef Theodor  
(14.12.1887 – 06.11.1946), Trenčín (úmrtie), maliar, 60. vý-
ročie úmrtia  
Bielek Jozef  
(24.11.1861 - ? ), Trenčín, Skalka pri Trenčíne, Vršatec (ná-
met), kňaz, spisovateľ, 245. výročie narodenia 
Košíková Mária  
(24.11.1916 - ), Trenčín (rodáčka), pedagogička, prekla-
dateľka,  95. výročie narodenia 
Cicvárek Zdenko  
(29.07.1921 – 26.11.1976), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), lekár 
– biochemik, odborný spisovateľ, 30. výročie úmrtia 
Dubček Alexander  
(27.11.1921 - 07.11.1992), Uhrovec  (rodák), Trenčín (pôso-
benie), politik, 85. výročie narodenia 
Karšay Alexander  
(28.11.1921 - ), Trenčín (rodák), novinár, textár piesní,                 
85. výročie narodenia 
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Imrikovič Juraj  
(08.09.1696 – 29.11.1771), Trenčín (pôsobenie), kňaz, spiso-
vateľ, 235. výročie úmrtia 
Šimko Julián  
(30.11.1886 – 16.03.1956), Beckov (rodák) Trenčín (štú-
dium), právnik, verejný činiteľ, 120. výročie narodenia 
 

mesiac december  2006 
Szatmáry Ladislav  
(10.09.1895 – 04.12.1946), Trenčín (rodák), právnik, diplo-
mat, 60. výročie úmrtia 
Bálent Teodor  
(04.12.1871 – 14.03.1938), Beckov (rodák),  Nové Mesto 
n/V. (úmrtie), Trenčín (štúdium), Myjava (pôsobenie),                
135. výročie narodenia 
Kišš Michal  
(05.12.1846 – 03.03.1927), Uhrovec (rodák) Trenčín (úmrtie), 
pedagóg, osvetový pracovník, básnik, 160. výročie narodenia 
Korvas Vojtech  
(13.12.1941 - ), Nemšová (rodák, pôsobenie), Trenčín 
(pôsobenie), kultúrno-výchovný pracovník, 65. výročie naro-
denia 
Mjartan Ján  
(05.05.1902 – 16.12.1996), Trenčín (pôsobenie) pedagóg, 
etnograf, 10. výročie úmrtia 
Dohnány Ľudovít  
(26.06.1830 – 16.12.1896), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), ad-
vokát, kandidát na poslanca Uhorského snemu, 110. výročie 
úmrtia  
Chládek Henrik  
(03.09.1886 – 18.12.1931), Trenčín (rodák), hudobný skla-
dateľ, organista, 75. výročie úmrtia 
 
 

 1143



Rajninec Juraj  
(20.08.1930 – 20.12.1996), Trenčín (rodák, pôsobenie, po-
chovaný), pilot, odborný spisovateľ, historik, 10. výročie 
úmrtia 
Abelová – Mišáková Eva  
(22.12.1956 - ), Trenčín (rodáčka, pôsobenie), maliarka,                
50. výročie narodenia 
Pozdišovský Štefan  
(23.12.1906 - ), Trenčín (pôsobenie), historik, pedagóg, pu-
blicista, 100. výročie narodenia 
Medvecký Gregor (20.11.1899 – 27.12.1976), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), pedagóg, publicista, 30. výročie úmrtia 
 
 
2. Výročie prvej písomnej zmienky o obciach okresu 
Trenčín 
1321  Drietoma – 685. výročie 
1346  Petrova Lehota – 660. výročie 
1111  Trenčín – 895. výročie 
 
 

3. Významné udalosti v okrese Trenčín  
 

1116 ukončenie vojny medzi českým kráľom Vladislavom 
1. a uhorským kráľom Štefanom 2. pri Trenčíne, 890. 
výročie 

1241 vpád Tatárov na Považie. Trenčiansky hrad nebol 
dobytý, 765. výročie 

1386  12.05. mesto Trenčín dostal do daru od manželky 
kráľovnej Márie kráľ Žigmund, 620. výročie 

1421 Žigmund daroval hrad Súču spolu s Trenčínom svojej 
manželke Barbore Cillskej, 585. výročie  

1431 vypálenie Trenčína husitmi, 575. výročie  
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1436 22.02. dvanásť privilégií mesta Trenčín z roku 1402 
od kráľa Žigmunda bolo obnovených kráľom Al-
bertom 570. výročie  

1461  Matej Korvín požiadal na Trenčianskom hrade Juraja 
Poděbradského o ruku jeho dcéry Kataríny, 545. vý-
ročie 

1476 Trenčiansky hrad pripadol Štefanovi Zápoľskému, 
530. výročie  

1556   08.03. kráľ Ferdinand potvrdil patronátne právo Altá-
rie sv. Trojice pre Trenčín, 450. výročie  

1586  Rudolf 2. potvrdil všetky privilégia opátstvu na Skal-
ke, 420. výročie  

1626  Nové Mesto nad Váhom vydrancoval cisársky generál 
Wallenstein, 380. výročie  

1646 usadenie jezuitov v Trenčíne, 360. výročie  
1656. 06.05. dekrétom z Ríma bola v Trenčíne založená Ma-

rianska spoločnosť, 350. výročie  
1671 hradný kostol v Trenčíne prevzatý jezuitmi späť od 

trenčianskych protestantov, 335. výročie  
1671 zemetrasenie v Trenčíne, 335. výročie 
1776 05.04. z rozkazu Márie Terézie sa skončilo pre Tren-

čín nariadenie, že každý rozsudok nad bosorkami mu-
sel byť potvrdený kráľovským splnomocnencom, 230. 
výročie 

1816  21.06. veľká povodeň v Trenčíne, 190. výročie 
1826 23.04. magistrátom mesta Trenčín vydané generálne 

artikulácie pre stolárov, 180. výročie 
1831 cholera v Trenčíne, Starej Turej, 175. výročie 
1861 19.04. v strede Trenčína vypukol požiar, 145. výročie 
1866  založenie dychovej hudby v Dolnej Súči, Drietome, 

150. výročie 
1871 01.07. povodeň v Trenčíne, 235. výročie 
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1871 04.12. v trenčianskom kasíne mal 1. schôdzku spolok 
korčuliarov, 235. výročie 

1876 založenie tlačiarne Leopolda Gansela v Trenčíne, 130. 
výročie 

1876  21.02.  povodeň v Trenčíne, 130. výročie 
1876 31.08. ukončenie stavby drevenej stavby mosta 

v Trenčíne, 130. výročie 
1881 zavedenie omnibusovej premávky s konským poťa-

hom z Trenčína do Trenčianskych Teplíc a do Žiliny, 
125. výročie 

1881 03.10. založenie dievčenského trenčianskeho spevo-
kolu, 125. výročie 

1881 07.10. prvá výstava ovocia a zeleniny v kláštore pia-
ristov v Trenčíne, 125. výročie 

1886 01.01. založenie poštovej sporiteľne v Trenčíne, 120. 
výročie 

1886 15.07. otvorenie kiosku v trenčianskom parku, 120. 
výročie 

1891 ukončenie  prestavby hotela Zlatý baran v Trenčíne, 
115. výročie  

1891 01.07. začal vychádzať v Trenčíne časopis „Úradný 
vestník Trenčianskej župy“, 115. výročie 

1896 otvorenie terajšieho mestského cintorína v Trenčíne-
110. výročie 

1901 01.05. otvorenie železničnej stanice vo Svinnej, 105. 
výročie 

1901 17.07. otvorenie železničnej trate Trenčín – Bošany, 
105. výročie 

1901 01.08. prvé osobné auto v Trenčíne, 105. výročie 
1901 16. – 18.08. otvorenie železničnej trate Trenčín – To-

poľčany, 105. výročie 
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1901 otvorenie Továrne na výrobu pieskového a kamenného 
stavebného dielca – platní v Trenčíne za mostami, 105. 
výročie 

1906 20.05. bola otvorená v Parku M. R. Štefánika v Tren-
číne botanická záhrada, ktorá prezentovala flóru celej 
župy, 100. výročie 

1906 27.05. v Trenčíne bol založený „Občiansky spolo-
čenský kruh“, 100. výročie 

1911 ukončenie stavby synagógy v Trenčíne, 95. výročie 
1911  09.05. bol odovzdaný do užívania v Trenčíne 1. vodo-

vod,  95. výročie 
1911 – 1912 renovácia farského kostola v Trenčíne, 95. vý-

ročie 
1911 24.10. sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Mu-

zeálnej spoločnosti župy Trenčianskej, 95. výročie 
1916 15.01. prešiel Trenčínom 1. balkánsky vlak, 90. výro-

čie 
1916 05.10. boli sňaté z veží trenčianske zvony pre vojenské 

účely počas prvej svetovej vojny, 90. výročie 
1921 12.07. bola v Trenčíne ustanovujúca schôdza tren-

čianskej organizácie komunistickej strany, 85. výročie 
1921 20.09. privítali Trenčania na starej železničnej stanici 

prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka, 
ktorý cestoval do Martina, 85. výročie 

1936 21.09. návšteva prezidenta Československej republiky 
Eduarda Beneša v Trenčíne, 70. výročie 

1941 20.04. zloženie Ľudového stavebného družstva v Tren-
číne, 65. výročie 

1971 založenie dychovej hudby Strojárka, Textilanka, Vá-
hovanka v Trenčíne, 35. výročie 

1991 28.09. odhalenie Pamätníka Ľudovíta Štúra na Hviez-
doslavovej ulici v Trenčíne, 15. výročie 
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1991 18.10. otvorenie Lekárskej stanice prvej pomoci na 
Legionárskej ulici v Trenčíne, 15. výročie 

1991 21.10. otvorenie City University v Trenčíne, 15. vý-
ročie 
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