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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, drţiaci na zlatej, 
kríţom zakončenej ţrdi štvrtenú červe-

nobielu zástavu so zástrihmi. Nad hlavou 

má umiestnenú šesťcípu hviezdičku na 
zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. 

Striebornú a zlatú moţno nahradiť farbou 
bielou a ţltou. Dĺţka erbu k jeho šírke sú 

v pomere 8:7. 

- Mestskú vlajku tvorí štvrtené červeno-biele pole, 
pričom v hornom rohu vlajky od ţrde je 

umiestnené červené pole. Má obdĺţni-
kový tvar ukončený zástrihom siahajúcim 

do 1/3 dĺţky vlajky. Dĺţka a šírka vlajky 

sú v pomere 3:2. 
- Štandarda primátora predstavuje modrý štvorec, na 

ktorom je umiestnený erb bez štítu 
a červeno-biely lem, ktorý vychádza 

červenou farbou z horného rohu štan-

dardy od ţrde. 
- Mestská pečať je tvorená mestským erbom 

s kruhopisom Mesto Trenčín. 

 

 

-   Znelka mesta je skladba, ktorú skomponoval hudobný 
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skladateľ Gejza Príbela v roku 1978 na 

počesť 1800. výročia vzniku rímskeho 

nápisu na trenčianskej hradnej skale  
 

Logo  mesta  Trenčín   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Údaje o meste Trenčín 

 Nadmorská výška :  204 – 210 metrov nad morom 

 Rozloha :  8.199,70 ha 
 Poloha :  18

0 
03  ́východnej zemepisnej šírky 

    48
0 
55  ́severnej zemepisnej šírky 

 

C) Územie mesta Trenčín je zloţené z 10 katastrálnych   

území : 

- Hanzlíková ..........................  511,90 ha                                           

- Istebník ...............................   484,50 ha   

- Kubrá .................................. 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 .............................. 1518,10 ha                                   

   spolu ......................................    8199,70 ha                                                                      

 

D)  Hustota osídlenia na km
2 

: ...... 720,05 osôb 

 

pouţíva sa v komunikácii Mesta 

Trenčín navonok (pri propagácii 
mesta, v oblasti turistiky, cestov-

ného ruchu a podobne), ktoré 
vyšlo zo súťaţe návrhov vyhlá-

senej v roku 2005. 
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E)  Zásobovanie vodou  

- dĺţka vodovodnej siete .............. 200 687 m 

- dĺţka vodovodných prípojok .....   36 430 m 
 

F)  Odkanalizovanie  

- dĺţka kanalizačnej siete ............  112 325 m 
- dĺţka kanalizačných prípojok ...    24 709 m 

 

G)  Mnoţstvo čistených odpadových vôd  

- čistiareň odpadových vôd ľavý breh Váhu :   

                                         4.974.101 m
3
 

- čistiareň odpadových vôd pravý breh Váhu : 

        1.815.555 m
3
 

 

H)  Obyvateľstvo  

Počet obyvateľov celkom k 31. 12. 2007 ....  56 760 

z toho : 
 muţi ......................................................    27 229 

 ţeny ......................................................     29 531 
 

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2007  

 narodení ............................................... 484 osôb 
 zomrelí ................................................. 459 osôb 

 prisťahovaní ......................................... 596 osôb 
 odsťahovaní ......................................... 908 osôb 

 

Obyvateľstvo podľa národnosti v % (údaje zo sčítania 

obyvateľov k 31. 12. 2006)  

 slovenská .........    94,6 
 česká ...............        2,7 

 maďarská ........        0,3 

 rómska ............         0,08 
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 nemecká ....... 0,5 

 iná ................ 1,82 

 

Obyvateľstvo podľa vierovyznania v % (údaje zo sčí-

tania obyvateľov z 26. 5. 2001)  

■ rímsko-katolícka cirkev  ........... 65,76 % 

■ evanjelická cirkev a. v.  ............   6,94 % 

■ grécko-katolícka cirkev ............   0,32 % 
■ reformovaná cirkev ...................   0,06 % 

■ pravoslávna cirkev ....................    0,17 % 
■ náb. spol. Jehovovi svedkovia ..   0,12 % 

■ evanjelická cirkev metodistická   0,12 % 

 

počet obyvateľov podľa mestských častí 

 do 3 r. 4. - 6 r. 7. – 15 r. 16. – 18. r. 19. – 60. r. Nad 60 r. spolu 

Biskupice  15 21 63 30 375 187 691 

Istebník 39 23 86 38 563 230 979 

Kubra 214 123 491 208 4423 926 6385 

Kubrica 9 7 25 11 185 75 312 

Opatová 75 49 158 68 960 358 1668 

Orechové  44 32 123 46 593 222 1060 

Trenčín 1232 889 2933 1488 24536 7862 38940 

Záblatie 36 27 107 46 658 244 1118 

Zlatovce 175 121 415 260 3788 916 5675 

S p o l u 1839 1292 4401 2195 36081 11020 56828 

 

 

I)  Kultúrne zariadenia - kiná 

- CineMax 
- kapacita 668 miest v 4 sálach 

- počet kinopredstavení 4 841 

- počet návštevníkov 133 114              
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- Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR  

- počet predstavení 208                  

- počet návštevníkov 52 503    

- kapacita divadelnej sály 582 miest 
- kapacita univerzálnej sály 300 miest   

- kapacita miestností pre spoločenské posedenia                      

2 x 50 miest a 1 x 20 miest = 120 miest 
- kapacita miestností pre činnosť klubov, krúţ-

kov, seminárov a školenía)   7 x 50 miest = 350 

miest  
- výstavnícka činnosť 47 vernisáţí, 193 návštev. 

- Kino Metro  

- kapacita 193 miest      
- počet kinopredstavení 467         

- počet návštevníkov 23 495 

- Kino Hviezda – nepremietalo  
 

 

 Kultúrne strediská                                                                          

- Kultúrne centrum Dlhé Hony o.z., Ul. 28. októbra   

- Kultúrne stredisko Opatová, Opatovská ul.    

- Kultúrne centrum Kubrá, Kubranská ul. 
- Kultúrne centrum Aktivity o.z., Kyjevská ul. 

- Kultúrne stredisko Zlatovce, Hlavná ul.                                        

- Kultúrne stredisko Záblatie, Záblatská ul.  
- Kultúrne centrum Sihoť o.z., M. Turkovej                                       

- Mestská galéria, Mierové nám. 22 

- Múzeum antiky V. Zamarovského, Mierové nám. 22 
- Kultúrno-informačné centrum, sídlo: Mierové námestie  
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J) Múzeá a galérie 

- Trenčianske múzeum navštívilo 5.034 návštevníkov. 

V priebehu roka usporiadalo sedem výstav, ktoré nav-
štívilo  1.787 osôb; 

- Trenčiansky hrad navštívilo 80.507 návštevníkov. V jeho 

areáli boli usporiadané tri výstavy, ktoré navštívilo 28.469 
osôb; 

- Katov dom navštívilo 4.832 návštevníkov. V jeho objekte 

boli usporiadané štyri výstavy, ktoré navštívilo 457 osôb; 
- Karner sv. Michala so stálou výstavnou expozíciou nav-

štívilo 215 osôb; 
- Galériu M. A. Bazovského usporiadala 17 výstav, ktoré 

navštívilo 11.742 osôb; 

- Mestskú galériu v Trenčíne na Mierovom nám. č. 22 na 
dvadsiatich dvoch usporiadaných výstavách navštívilo 

8.500 osôb; 

- Mestskú galériu v Trenčíne na Mierovom nám. č. 16 na 
desiatich usporiadaných výstavách navštívilo 3.500 osôb; 

 

K)  Kniţnice 

 
kniţnica počet počet čitateľov počet kniţ. jed. počet výpoţ. počet prac. 

Verejná kn iţnica MR 

TN, Nám SNP, Hasič.  
1 9.919  412.558 44 

- pobočka VK MR 

Dlhé Hony 
1 781 251.006 39.433 2 

- pobočka VK MR 

Juh 
1 1.121  37.336 3 

- pobočka VK MR 

Kubrá 
1 245 410 5.738 0,7 

- pobočka VK MR 

Opatová 
1 151 periodík 5.473 0,3 

S p o l u  5 12.217  500.538 50 

Kniţnica Vysokej 
1 658 31.300 8.646 5 
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školy manaţmentu 

Kniţnica TnU AD 1 3.406 16.631 15.782 5 

 

 

 

Verejnú kniţnicu Michala Rešetku v Trenčíne navštívilo 

v roku 2007 187.980 návštevníkov a zorganizovala 451 
kultúrno-vzdelávacích podujatí. V projekte „Poznávame Tren-

čanov“ predstavila trenčianskej verejnosti osem literárne čin-

ných osobností. Verejnú internetnú študovňu navštívilo 28.518 
návštevníkov. 

 

L)  Športové zariadenia 

 

telocvične 19 
ihriská : 

- asfaltové 
- trávnaté 

- škvárové 

- antukové 

 

50 
16 

2 
7 

tenisové kurty (areály) 4 
tenisový kurt krytý 1 

kúpaliská : 
- kryté 

- letné  

 
4 

2 

štadióny : 
- futbalové 

- zimné 

 
2 

2 

športová hala 2 
lodenica 2 

kyslíková dráva 1 

náučný chodník v lesoparku 1 
detské dopravné ihrisko 1 

fitness centrá 6 
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sauny 5 

asfaltová dráha pre automodely 1 

trávnatá jazdecká dráha 1 
strelnica 1 

kolkáreň 1 
ihriská squasch 1 

skatepark 1 

bedmintonové ihriská 2 
bowling 2 

 
 

 

M)  Sociálna starostlivosť 

 

A) Sociálne zariadenia 
 

typ – názov počet počet 
postelí 

počet klientov počet 
zamest. 

Penzión – domov pre 
dôchodcov 

1 72 64 11 

Sociálne sluţby mesta 
Trenčín, m.r.o. : 

- denný a týţdenný 
pobyt 

- nepretrţitý pobyt 

- celoročný pobyt 

1 
 

 

139 
 

14 
 

43 

82 

138 
 

14 
 

43 

82 

 
 

 
53 

Dom humanity 1 32 32 11 

Centrum soc. sluţieb 1 182 176 82 
Kluby dôchodcov 8 - 300  
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B) Sociálne zariadenia pre deti a mládeţ 
 

typ - názov počet počet miest počet detí počet 

zamest. 

Detský domov rodinné-

ho typu 
Detský domov pre ma-

loletých bez sprievodcu 

 

1 

 

 

150 

 

 

124 

 

101 

Špeciálna základná 
škola internátna 

1 70 30 11 

Detský domov 1 20 19 16 
DEMY – Domov so-

ciálnych sluţieb  
1 50 50 35 

 

N) Bytová výstavba 
 

rok výstavby počet bytov 

pred. r. 1900 266 
v r. 1901 - 1945 2 722 
v r. 1946 - 1970 6 569 
v r. 1971 - 1980 6 141 

v r. 1981 - 1991 3 713 
v r. 1992 - 1995 643 
v r. 1996 136 

v r. 1997 144 
v r. 1998 72 

v r. 1999 118 
v r. 2000 36 
v r. 2001 1 

v r. 2002 13 
v r. 2003 167 

v r. 2004 348 
v r. 2005 72 
v r. 2006 291 

v r. 2007 514 

Počet bytov 21 966 

 

Výstavba rodinných domov 

Rok výstavby Počet domov 

postavených pred r. 1900 136 

v r. 1901 - 1945 1357 

v r. 1946 - 1969 1433 

v r. 1970 - 1979 638 
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v r. 1980 - 1991 354 

v r. 1992 - 1995 76   

v r. 1996 33 

v r. 1997 31 

v r. 1998 37 

v r. 1999 37           

v r. 2000 71 

v r. 2001 41 

v r. 2002 54 

v r. 2003 87 

v r. 2004 127 

v r. 2005 58 

v r. 2006 126 

v r. 2007 87 

S p o l u 4783 

 

 
 

O)  Školstvo a vzdelávanie 
 

typ školy počet škôl počet detí, 

ţiakov 

Detské jasle 1 40 
Materské školy 16 1.420 
Základné školy 9 4.276 

Špec. ZŠ internátna 1 149 
Základná umelecká škola 3 1.551 

Trenčianska univerzita A.D 1 7.386 
Vysoká škola manaţmentu 1 523 

 

 

P)  Inštitúcie 

Mesto Trenčín, ako centrum Trenčianskeho samo-

správneho kraja bolo sídlom inštitúcií s krajskou 
a okresnou a mestskou pôsobnosťou  : 

1. inštitúcie verejnej a štátnej správy 

- Colný úrad 
- Daňový úrad 

- Krajský katastrálny úrad 

- Krajský pamiatkový úrad 
- Krajská prokuratúra 
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- Krajský súd 

- Krajská správa štatistického úradu SR 

- Krajský stavebný úrad 

- Krajský školský úrad 
- Krajský úrad ţivotného prostredia 

- Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja  

- Krajská potravinová a veterinárna správa 
- Krajský lesný úrad 

- Krajská pedagogicko-psychologická poradňa 

- Krajské centrum voľného času 
- Krajské športové centrum 

- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR 

- Krajský úrad práce 

- Krajský pozemkový úrad 
- Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie 

- Obvodný katastrálny úrad 
- Obvodný úrad 

- Obvodný úrad ţivotného prostredia 

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR  
- Okresná prokuratúra 

- Okresný súd 

- Mestský úrad 

- Mestské hospodárstvo a správa lesov 
- Štátny okresný archív 

2. inštitúcie zdravotníctva 

- Fakultná nemocnica  
- Poliklinika Ul. K dolnej stanici 

- Poliklinika Panenská ul. 

- Poliklinika Zlatovecká ul. 
- Vojenská poliklinika 

- Poliklinika Juh 

- 12 lekární 
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3. inštitúcie kultúry  

- Galéria M. A. Bazovského 

- Mestská galéria 
- Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky 

- Kino Metro 
- Trenčianske múzeum 

- Trenčiansky hrad 

- Trenčianske osvetové stredisko 

- Verejná kniţnica M. Rešetku 
- CineMax 

4. inštitúcie dopravy, telekomunikácií a informácií 

- Európska databanka 
- Kultúrno – informačné centrum 

- Letisko 

- Slovenská pošta 
- Slovenská autobusová doprava 

5.  iné inštitúcie 

- Centrum pre rodinu 
- Materské centrum Srdiečko 

- Regionálne poradenské a informačné centrum 

- Regionálne zdruţenie miest a obcí stredného 

Povaţia 
- Euroregión Bíle – Biele Karpaty 

- Trenčianska regionálna a rozvojová agentúra 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
- Vysoká škola manaţmentu 

- Trenčianska nadácia 

- Trenčianske neformálne zdruţenie  

6. médiá 

- My – Trenčianske noviny 

- Info  
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- Pardon 

- Revue Trenčín 

- Trenčan 

- Trenčiansko – Dubnicko - Ilavsko 
- Trenčianske echo 

- Televízia Trenčín 

- Rádio Go de Jay 

 

R)  Poisťovne 

Na území mesta Trenčín vykonávali svoju činnosť 
tieto poisťovne : 

1. Alianz – Slovenská poisťovňa 
2. Union – poisťovňa  

3. Uniqua – poisťovňa  

4. Kooperatíva – poisťovňa 
5. Generáali – poisťovňa 

6. Česká poisťovňa Slovensko 
7. Komunálna poisťovňa Slovensko 

8. Kontiunita 

9. Wüstenrot – poisťovňa 
10. Československá obchodná banka – poisťovňa 

11. Amslico AIG LIVE 
12. 1. Československá poisťovňa Rapid 

13. ING. Ţivotná poisťovňa 

14. Sociálna poisťovňa 
15. Všeobecná zdravotná poisťovňa 

16. Spoločná zdravotná poisťovňa 
17. Chemická zdravotnícka poisťovňa Apollo 

18. VZP Dôvera 

19. ING. Tatry – Sympátia  
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S)  Peňaţné ústavy 

V roku 2007 na území mesta Trenčín uskutočňovali 

svoju činnosť tieto bankové domy : 
1. Československá obchodná banka 

2. Dexia banka Slovensko 
3. Istrobanka 

4. Ľudová banka 

5. OTP banka 
6. Slovenská sporiteľňa 

7. Poštová banka 
8. Tatra Banka 

9. UniCredit bank Slovensko 

10. Všeobecná úverová banka 
11. Slovenská záručná a rozvojová banka 

 

T) Významné osobnosti pochované v Trenčíne 

a) Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Pan-

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

kázní 

- Daniel Láni (1605-1658), spisovateľ, autor príle-
ţitostnej poézie a vieručných listov 

b) Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaver-

ského 

- Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky 

a liptovský ţupan (1625-1689), 
- Karol Imini, ţupný lekárGustav von Pott 

c) Evanjelický cintorín na Hornom Šianci  

- Ľudovít Černo (1821-1894), evanjelický farár a pu-
blicista 

- Ľudovít Dohnány (1839-1896), národný buditeľ, 

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

slovenskej fotografie 

- J. Michal Hlubocký (1876-1945), národovec, organi-
zátor remeselníckeho dorastu 

- Michal Kišš (1846-1927), národný buditeľ, básnik 

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

buditeľ, zakladateľ a vydavateľ „Dolnozemského 

Slováka“ 
- Štefánia Mičátková, rodená Michalcová (1887-

1980), publicistka, predstaviteľka ţenského hnutia 

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

- Irena Slavinská, rodená Schidlayová, (1900-1973), 

akademická maliarka 
- Pavol Stacho (1887-1946), spoluzakladateľ časopisu 

„Krásy Slovenska“ 
- Anna Štúrová, rodená Michalcová (1790-1853), 

matka Ľudovíta Štúra 

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

a vydavateľ Trenčianskych novín 

- Ján Thurzo z Nosíc (1678-1759), spolupracovník M. 
Bela pri tvorbe „Notitie Trenčianskej stolice“ 

- Michal Wagner (1780-1869), národovec 

- Ján Zeman (1885-1975), evanjelický farár, kultúrny 
dejateľ a politik 

- Jozef Zúbek (1745-1824), rektor evanjelického 

gymnázia, publicista 

d) Všeobecný mestský cintorín 

- Miloš Alexander Bazovský (1899-1968), akademic-

ký maliar 
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- JUDr. Karol Brančík (1842-1925), prírodovedec, 

zakladateľ Prírodovedný spolku ţupy Trenčianskej 

a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea  
- Jozef Branecký (1882- 1962), rektor piaristor, 

spisovateľ a historik 

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

hudobného školstva v Trenčíne 

- Rudolf Hečko (1906-1975), učiteľ, dirigent 
dychových hudieb, zberateľ ľudových piesní 

- Josef Holoubek (1892-1967), akademický maliar 

- MUDr. Ján Alojz Chúra (1899-1979), lekár, 
zakladateľ slovenskej pediatrie  

- Artúr Lieskovský (1865-1925), riaditeľ mestskej 

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

trenčianskej nemocnice 

- PhDr. Grigorij Medvecký (1894-1976), stredoškolský 
pedagóg, kultúrny dejateľ 

- Jozef Theodor Mousson (1887-1946), akademický 

maliar 
-  Vojtech Nemák (1861-1932), prvý mestský, okresný 

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

dirigent dychových hudieb 

- Igor Pietor 1883-1937), národný buditeľ, riaditeľ 
trenčianskej Tatra banky 

- Gašpar Karol Richter (1848-1902), hudobný 

skladateľ, kapelník vojenskej hudby 71. pešieho 
pluku 

- JUDr. Rudolf Skotnický (1844-1900), právnik, 

prírodovedec, autor terminilógie rastlín 
- František Šandor Škanitzel, trenčiansky tlačiar 
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- Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej 

kočovnej spoločnosti 

- 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 uloţené 
telesné pozostatky 152 vojakov Rakúsko-uhorskej 

armády, ktorí zomreli v Trenčíne alebo v jeho okolí.               
(Srbi, Chorváti, Musulmani, Maďari, Slovinci 

a Rumuni.) 

e) Ţidovský cintorín 
- Hugo Gross (1894-1974), akademický maliar 

f) Cintorín v Istebníku 

- Martin Meďňanský (1840-1889), národný buditeľ, 
spisovateľ, prekladateľ a ovocinár 

 

U) Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky 

- rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 

- morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice z roku 1712 
- reliéf Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1921 

- pamätník Ľudovíta Vladimíra Riznera z roku 1925 

- pamätník Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana, M.M. Hodţu 

z roku 1991 
- pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury z roku 1958 

- pamätník v údolí hrdinov z roku 1946 

- pamätník 69 umučených na Brezine 
- pamätník prof. MUDr. Alojza Chúru, slovenského 

pediatra a sociológa z roku 1992 

- pamätník M. R. Štefánika z roku 1998 
- pamätník provinciála Jozefa Braneckého z roku 2004 
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Mesto Trenčín je od roku 1996 nielen sídlom Tren-

čianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja. Tren-

čiansky okres sa člení na tri mestá : 
- Trenčín so 57.000 obyvateľmi 

- Nemšová s 6.225 obyvateľmi 
- Trenčianske Teplice s 4.309 obyvateľmi 

a ma 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 

- Selec 
- Skalka nad Váhom 

- Soblahov 

- Svinná 
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- Štvrtok nad Váhom 

- Trenčianska Teplá 

- Trenčianska Turná 
- Trenčianske Jastrabie 

- Trenčianske Mitice 
- Trenčianske Stankovce 

- Veľká Hradná 

- Veľké Bierovce 
- Zamarovce 

 


