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Mestský úrad v Trenčíne 

 

 
Mestská rada        V Trenčíne 13.03.2008 

v   T r e n č í n e 
         

 

 

 
N á v r h  

 

Kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín 
za rok 2007 

 
 
Predkladá :      Návrh na uznesenie : 

Ing. František Sádecký,     Mestská rada v Trenčíne  
prednosta MsÚ v Trenčíne     schvaľuje  

návrh kronikárskeho záznamu Mesta  
Trenčín za rok 2007  
 

Spracoval :     
Mgr. Jozef Čery,  

kronikár mesta Trenčín       
 

 

Prizvaný : 

Mgr. Jozef Čery, 

kronikár mesta Trenčín 
 
 

Stanovisko komisie kultúry MsZ v Trenčíne zo dňa 26.2.2008: „Berie na vedomie 
kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2007 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho 

prerokovanie a schválenie.“ 
 
 

 
V Trenčíne  29.02.2008  
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2007 

bol predloţený na rokovanie Komisie kultúry Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 26. februára 2008, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia : 

„Berie na vedomie kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2007 a odporúča 
Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“ 

 
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2007 bol vypracovaný v súlade 

s platnou Smernicou primátora  Mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín 

č.  13/2006 a Metodikou písania kroniky mesta Trenčín. 

Všetky získané správy, z uskutočnených jednotlivých podujatí, osobne 

alebo sprostredkovane, boli zaznamenané a podľa svojho obsahu usporiadané v 
chronologickom poradí do jednotlivých oblastí určených kronikárskym 

heslovníkom, t.j. do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov 
mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejno-spoločenského ţivota, oblasť 

ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-spoločenského ţivota, oblasť 
vzdelávania, oblasť náboţenského a cirkevného ţivota, oblasť  telesnej výchovy 

a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť starostlivosti 
o ţivotné prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, oblasť nových 

poznatkov z histórie, kalendár výročí osobností. Zaznamenané podujatia sa 
uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v ktorých bezprostredne 
podieľali občania mesta Trenčín vo svojich aktivitách. Písomný záznam 

z podujatí v kronike je bohato ilustrovaný fotografiami 98 % zhotovených 
kronikárom na podujatiach, ako i fotografiami od iných autorov, prípadne 

grafmi, plánmi a podobne.  

Kronikársky záznam v roku 2007 zaznamenal viacero významných 

udalostí, z ktorých treba spomenúť : 
 rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne, ktoré prijali 

uznesenia na ďalšie napredovanie Mesta Trenčín  
 tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov 

 01.01.2007 prvým narodeným občanom Trenčína v roku 2007 bol Lukáš 
Lacko 

 02.01.2007 vymenovaný nový riaditeľ KR PZ SR Vladimír Šrámka  

 05.01.2007 spoločný nástup 120 príslušníkov OS SR, 35 príslušníkov 

Vojenskej polície OS SR a 85 príslušníkov Armády ČR pred vyslaním do 
operácie KFOR na Mierovom námestí v Trenčíne 

 06.01.2007  benefičný Trojkráľový koncert, v ktorom účinkovalo Kingston 

Trio a Aurelius Q v Trenčianskom múzeu spojený so zbierkou pre dubnické 
invalidné dievča G. Gajdošíkovú 
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 07.01.2007 stal sa majstrom SR v cyklokrose na rok 2007 na pretekoch 
v Prievidzi Maroš Kováč z Dukly Trenčín 

 09.01.2007 vykoľajené štyri vagóny nákladného vlaku na ţelezničnej stanici 

v Trenčíne poškodili výhybky a ţelezničný zvršok a zapríčinili meškanie 
vlakov 

 09.01.2007 Michal Matejka z Trenčína bol vyhlásený v Prešove za 
Badmintonistu roka 2006 

 09.01.2007 vernisáţ výstavy insitných maliarov z Kovačice v Mestskej 
galérii Trenčín 

 09.01.2007 vernisáţ detskej výtvarnej tvorby „Svet očami skutočnosti 
a fantázie“ v Mestskej galérii 

 11.01.2007 prezentácia obrázkového kalendára na rok 2007, vydaného 
Trenčianskym múzeom, Vlastivedným múzeom Povaţská Bystrica 

a Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v Trenčianskom múzeu 
 11. – 14.01.2007  mesto Trenčín sa zúčastnilo na veľtrhu Go RegionTour 

Brno 
 15.01.2007 vyhodnotenie prvého kola fotosúťaţe Trenčianskej nadácie 

„Videl som Trenčín inak“ 

 18. – 21.01.2007  účasť Mesta Trenčín na ITF Slovakiatour 2007 v Bratislave 
 24.01.2007 Vedecká konferencia „Úlohy pedagogických pracovníkov 

v sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov“ 
 27. – 28.01.2007  Medzinárodná výstava psov 

 29.01.2007 zomrel poslanec NR SR MUDr. Miroslav Chovanec  
 01.02.2007  vymenovanie Ing. Františka Sádeckého za prednostu Mestského 

úradu v Trenčíne, ktorý vystriedal vo funkcii JUDr. Ivetu Orgoníkovú 
 01.02.2007 bol vymenovaný do funkcie riaditeľa OR PZ SR v Trenčíne 

Vladimír Vonkomer 
 01. – 14.02.2007  prebiehala akcia „Valentínska kvapka krvi“ 

 02.02.2007 výročné rokovanie Spolku svätého Vojtecha v Trenčíne 
 03.02.2007 fašiangové stretnutie Poliakov ţijúcich na Slovensku v KC Sihoť 
 06.02.2007 pracovné stretnutie predstaviteľov kultúry mesta Trenčín 

s primátorom Ing. B. Cellerom 
 06.02.2007 pracovné stretnutie predstaviteľov cirkví a náboţenských obcí 

mesta Trenčín s primátorom Ing. B. Cellerom 
 06.02.2007 v NR SR vyhlásený Rok J. M. Hurbana 

 07.02.2007 stretnutie čitateľom Trenčína so spisovateľkou Máriou 
Pomajbovou 

 08.02.2007 2. ročník medzinárodného robotického dňa 
 09.02.2007 na majstrovstvách SR v Bratislave získali majstrovské tituly 

v kategórii mladšieho dorastu Matúš Olej v hode guľou, Viktória Kotoučková 
v behu na 800 metrov a Monika Mišinová v behu na 1500 metrov 

 13.02.2007 vystavoval v Turíne fotografie zo Zimných olympijských hier 
trenčiansky fotograf Radovan Stoklasa 
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 13.02.2007 odovzdali zástupcovia obchodného domu Tesco Stories 
v Trenčíne finančné prostriedky získané zbierkou počas Vianoc  

 14.02.2007 stretnutie čitateľov Trenčína so spisovateľkou Rút Lichnerovou  

 15.02.2007 spomienková oslava na trenčianskeho lekárnika PhMr. Jána 
Halašu 

 16.02.2007 Osemročné športové gymnázium vyhlásilo za najlepšieho 
športovca školy cyklistu Róberta Gavendu 

 21.02.2007 prevzal rektor TnU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. čestný titul 
Dr.h.c. na Iţevskej univerzite 

 21.02.2007 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
najúspešnejších športovcov za rok 2006 

 21. - 22.02.2007  jarná časť medzinárodného veľtrhu módy a odievania 
Trenčín – mesto módy 

 22.02.2007 medzinárodná vedecká konferencia „Vznik a vývoj neinfekčných 
epidemických ochorení v 21. storočí“ 

 22. – 25.02.2007  účasť Trenčína na veľtrhu „BIT Milano 2007“ 
 23.02.2007 vernisáţ výstavy Vasila Stanka a Jozefa Vydrnáka v Galérii M. 

A. Bazovského 

 25.02.2007 uskutočnil sa 8. ročník futbalového turnaja seniorov Memoriálu 
Karola Borhyho 

 26.02.2007 vernisáţ výstavy ľudových motívov maľovaných na skle autora 
Michala Škoviru 

 06.03.2007 Nadácia Alexandra von Humboldt venovala TnU AD špeciálnu 
leštičku pre keramické a sklené materiály 

 07.03.2007 stretnutie čitateľov Trenčína so spisovateľom MUDr. Antonom 
Rákayom 

 13.03.2007 obvodné kolo v prednese prózy a poézie 40. ročníka Vansovej 
Lomnička 

 14.03.2007 vernisáţ okresnej výstavy výtvarných prác ţiakov „Vesmír očami 
detí“ 

 15.03.2007 začiatok série jazzových štvrtkov v Piano klube 

 15. – 17.03.2007 medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty
®
 Forum 

Slovakia 

 16.03.2007 vernisáţ výstavy „Stretnutie – Setkáni“ v Mestskej galérii  
 16.03.2007 vernisáţ výstavy fotografií Jozefa Kalka „Kopanice 80. rokov“ 

v Trenčianskom múzeu 
 17.03.2007 mašér Ing. Juraj Potoček zvíťazil v najdlhšej kategórii psích 

záprahov Long na 100 km na „Oravskom Longu“ 
 20.03.2007 vyhodnotenie druhého kola fotosúťaţe „Videl som Trenčín inak“  

 22.03.2007 Mestské zastupiteľstvo zvolilo Tomáša Vaňu za zástupcu 
primátora mesta, Janku Fabovú za poslanca dlhodobo plne uvoľneného na 

výkon funkcie, zriadilo mestskú radu, päť stálych komisií mestského 
zastupiteľstva a štyri výbory mestských častí 
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 23.03.2007 spomienka na prvý transport Ţidov z Trenčína a jeho okolia do 
koncentračných táborov 

 28.03.2007 Pri príleţitosti Dňa učiteľov prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler dvanástich pedagógov z materských a základných škôl 
 28.03.2007 stretnutie mladých čitateľov s prekladateľkou detských kníh 

Oľgou Kráľovičovou 
 29.03.2007 vo Verejnej kniţnici M. Rešetku sa stretli súčasní slovenskí 

spisovatelia, aby predstavili svoju súčasnú tvorbu 
 29.03. – 01.04.2007  uskutočnil hokejový turnaj 4. hokejových tried na MG 

RINK 
 30.03.2007 galavečer 5. výročia Trenčianskeho hradného divadla  

 30.03.2007 podujatie Verejnej kniţnice M. Rešetku pre deti „Noc 
s Andersenom“ 

 31.03.2007 ukončila firma Ozeta Neo Trenčín svoju prevádzku v Trenčíne 
 31. 03.2007 rozhodujúce finálové stretnutie juniorských hokejistov o titul 

majstra SR v Trenčíne medzi Duklou Trenčín a Spišskou Novou Vsou, z 
ktorého vzišiel majster SR Spišská Nová Ves 

 01.04.2007 na ďalšie funkčné obdobie bol potvrdený vo funkcii predsedu 

Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Jozef Kutiš  
 10.04.2007 oslavy 62. výročia oslobodenia Trenčína 

 12.04.2007 do funkcie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie vymenovaný Ing. Peter Gašparovič 

 13.04.2007 vernisáţ výstavy obrazov J. Mezřického a zdruţenia keramikárov 
v Galérii M. A. Bazovského  

 13.04.2007 vyhlásenie najlepších športovcov Trenčianskeho kraja v Piano 
klube 

 13.04.2007  študenti sa zapojili do humanitárnej akcie „Deň narcisov“ 
 14.04.2007 ukončila sa prvá hokejová liga, v ktorej Dukla Trenčín skončila 

na druhom mieste za Slovanom Bratislava 
 17.04.2007 Deň pracovných príleţitostí pre absolventov TnU AD 
 17.04.2007 seminár „J. M. Hurban v dejinách a v našej prítomnosti“ k Roku 

J. M. Hurbana 
 17.04.2007 vernisáţ výstavy učiteľov výtvarnej výchovy ZUŠ Trenčín pod 

názvom „Naša palety“ 
 18.04.2007 rokovanie Republikovej rady JDS v Trenčíne 

 19. – 21.04.2007  výstava Záhradkár, Včelár a Zdravý ţivotný štýl 
 19.04.2007 vernisáţ výstavy výtvarných a literárnych prác ţiakov „A 

v rozprávke je to tak“ 
 20.04.2007 udeľovanie európskych jazykových certifikátov študentom TnU 

AD 
 21.04.2007 uskutočnil sa krajský snem Slovenského Orla 

 24.04.2007 vedecká konferencia „Spoločnosť a veda“ pri príleţitosti 80. 
narodenín Dr.h.c. prof. Ing. Anton Blaţeja, DrSc. 
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 26.04.2007 sa uskutočnilo v Trenčíne prvé stretnutie podpredsedov 
samosprávnych krajov 

 26.04.2007 odovzdaná do uţívaná stromová „Alej Európy“ na sídlisku Juh 

 29.04.2007 Ján Kucharík sa stal víťazom kategórie veteránov 40-49 ročných, 
Miroslav Kováč víťazom kategórie veteránov 50-59 ročných  a Ferdinand 

Husár víťazom kategórie veteránov 60 ročných a starších na 35. ročníku Behu 
oslobodenia Chocholnej 

 01.05.2007 zriadenie expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu v Trenčíne 
 02. – 04.05.2007  výstava Medipharm 

 03.05.2007 koncert trojice hudobníkov – izraelského klavíristu L. Ptschka, 
husľového virtuóza Vitaliho Imereliho a fínského kontrabasistu Jirkiho 

Kangasa v Piano klube 
 03.05.2007 medzinárodná študentská konferencia „Universitas 

Trenchiniensis“ 
 04.05.2007 na výstave v Bruseli sa predstavili so svojou tvorbou trenčianski 

výtvarníci Juraj Oravec a Ivan Minárik 
 04.05.2007 vernisáţ výstavy Kornelovi Földvarimu pri príleţitosti jeho 80. 

narodenín v Mestskej galérii 

 04.05.2007 okresné kolo súťaţe „Hliadok mladých zdravotníkov“ v Trenčíne  
 05.05.2007 na majstrovstvách SR v rýchlostnej kanoistike si vybojovali 

prvenstvá v dvojkanoe Daniel Biksadský s Ľubomírom Hagarom z Dukly 
Trenčín a v dvojkajaku Lukáš Legvarský zo Športovej školy Trenčín 

s Ľubomírom Beňom z Novák  
 07.05.2007 krajské oslavy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

 07.05.2007 vernisáţ výstavy fotografií maďarského fotografa Zoltána 
Váradiho z Békescsbaby v Katovom dome 

 10.05.2007 bola v Trenčíne otvorená predajňa s potrebami pre záhradu, relax 
a domácich kutilov bauMax 

 10.05.2007 prijal primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler na vlastnú 
ţiadosť veľvyslanca Indonézskej republiky v SR H. E. Mr. Lutfi Raufa 
v súvislosti s nástupom do diplomatickej misie 

 10. – 11.05.2007  medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne trendy na 
trhu práce a v politike zamestnávania“  

 11.05.2007 vernisáţ výstavy študentov dizajnérov zo Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne 

 11.05.2007 vyhodnotenie súťaţe ţiakov „Píšeš, píšeš, píšeme“ základných 
škôl Trenčianskeho kraja za účasti spisovateľa Milana Húţevku  

 12.05.2007 organizovanie podujatia pre deti „Míľa pre mamu“ 
 12.05.2007 „Lesnícky deň“ a „ZOO domácich zvierat“ na Soblahove 

 13.05.2007 vernisáţ výstavy 11. ročníka „Výtvarné spektrum Trenčianskeho 
kraja“ na Trenčianskom hrade 
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 14.05.2007 prijal Martina Tešoviča, absolútneho majstra Európy vo 
vzpieraní za rok 2007 hmotnostnej kategórie do 105 kg primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler 

 15.05.2007 vernisáţ prehliadky fotografov „AMFO“ 
 15.05.2007 valného zhromaţdenie Dukly Trenčín, na ktorom odstúpil 

z funkcie predsedu Róbert Švehla a na jeho miesto bol zvolený Jozef Mitocha 
 15.05.2007 premenovanie troch oddelení (chirurgické, očné a psychiatrické) 

Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Trenčíne na kliniky a menovanie 
prednostov týchto kliník 

 19.05.2007 podujatie „Noc múzeí a galérií 2007“  
 16.05.2007 prehliadka výtvarných prác invalidných detí so sociálnych 

ústavov Trenčianskeho kraja „Čarbičky – Farbičky“ 
 20.05.2007 prehliadka fotografií amatérskych fotografií na Mierovom 

námestí „Méta na korze“ 
 21.05.2007 návšteva J.E. veľvyslanca Francúzskej republiky v SR Henry 

Cunyho na Gymnáziu Ľ. Štúra, TSK a TnU AD 
 23.05.2007 prijatie zástupcov projektových organizácií podieľajúcich sa na 

projekte „Rain Drop“ – spracovanie koncepcie odvádzania odpadových 

daţďových vôd  
 24.05.2007 rozsiahli poţiar obytného domu na Zlatoveckej ulici zavineného 

firmou, ktorá neodborne opravovala strechu 
 24. – 26.05.2007  medzinárodná výstava hasičskej, záchranárskej a zabez-

pečovacej techniky Fireco a Uniprotech 
 26.05.2007 benefičná akcia „Deň klaunov“ na Mierovom námestí 

 26.05.2007 medzinárodný tenisový turnaj veteránov v Kubre 
 27.05.2007 Beh trenčianskou Brezinou 

 30.05.2007 športové podujatie Challenge Day 
 30.05.2007 na ZŠ Východná sa uskutočnili majstrovstvá SR v športovej 

gymnastike 
 31. mája 2007 otvorenie prehliadky detskej výtvarnej a literárnej tvorby 

„Detský výtvarný a literárny Trenčín“ 

 01.06.2007 vernisáţ výstavy Juraja Dolana „Malé veľké hry“ v Galérii M. A. 
Bazovského 

 01.06.2007 Medzinárodný deň detí na Trenčianskom hrade 
 02.06.2007 Deň polície v rámci Medzinárodného dňa ţien na Mierovom 

námestí 
 05.06.2007 vernisáţ výstavy Petra Hledíka pod názvom „Strom“ 

 05.06.2007 ocenenie Občianskeho zdruţenia Centrum enviromentálnych 
aktivít  v Trenčíne ministrom ţivotného prostredia SR v Bratislave 

 06.06.2007 nad Trenčínom sa prehnala silná búrka, ktorá zatopila podchod 
pod podjazdom na Sihoť 

 06.06.2007 ukončenie prednášok Akadémie tretieho veku v Trenčíne 
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 08.06.2007 uplynulo 30 rokov od vzniku Nemocnice pre obvinených 
a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne 

 08.06.2007 vernisáţ výstavy obrazov Jarmily Veľkej „Znovu zrodenie 

renesancie“ v Katovom dome 
 10.06.2007 stretnutie detí a rodičov „Trenčianske vodnícke stretnutie“  

 12.06.2007 vyhodnotenie tretieho kola fotosúťaţe „Videl som Trenčín inak“  
 12.06.2007 podpísal zástupca primátor Tomáš Vaňo Európsku chartu 

bezpečnosti v cestnej premávke 
 13.06.2007 vyhodnotenie súťaţe ţiakov základných škôl „Trenčín, miesto 

môjho ţitia“ 
 14.06.2007 slávnostné odovzdávanie Jánskeho plakety 36 dobrovoľným 

darcom krvi v obradnej miestnosti mesta Trenčín 
 15.06.2007 zhorel objekt sociálny dom „Krištof“ 

 15.06.2007 rokovanie celoslovenskej konferencie sekcie sociálnych sestier v 
Trenčíne 

 19.06.2007 prezentácia knihy publicistu a politológa Egona Lanského 
„Incident s politikou“ 

 19.06.2007 konferencia „Mosty ako dar“ v Trenčíne k problematike detských 

domovov na Slovensku 
 13.06.2007 na prvom tréningu futbalistov AS Trenčín sa predstavil nový 

tréner Rob Mc Donald  
 20.06.2007 vernisáţ výstavy „Cesta svetla“ v obchodnom dome MAX 

 21.06.2007 poloţenie vencov pri pamätníku popravených slovenských 
vojakov v Kragujevaci delegáciou Mesta Trenčín pri príleţitosti 89. výročia 

tejto popravy 
 22.06.2007 otvorenie filmového festivalu ArtFilm v Trenčíne v Kultúrnom 

a metodickom centre OZ SR 
 22.06.2007 vedecká konferencia mamológov „Mammo Trend 2007“ 

 22. – 30.06.2007  konanie Medzinárodného festivalu „ArtFilm“ 
 23.06.2007 celoslovenská súťaţ v poskytovaní prvej pomoci v Trenčíne 
 23.06.2007 slovensko-poľsko-slovenské dni „Priateľstvo bez hraníc“ 

v Trenčíne 
 25.06.2007 vernisáţ výstavy fotografií pri príleţitosti 5. výročia Tren-

čianskeho hradného divadla 
 25.06.2007 tlačová konferencia Slovenského recyklačného fondu v hoteli 

Tatra 
 26.06.2007 vyhodnotenie medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov za 

účasti básnika Tomáša Janovica a spisovateľky Daniely Kapitáňovej 
 27.06.2007 udelenie čestných titulov Dr.h.c. na slávnostnej Vedeckej rady 

TnU AD predsedovi SAV Štefanovi Lubymu a rektorovi EU Rudolfovi 
Sivákovi 

 28.06.2007 členovia Zdruţenia hradu Beckov dokončili na Trenčianskom 
hrade stavbu stredovekého vrhacieho stroja katapultu 
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 28.06.2007 vyhodnotenie športových hier stredoškolskej mládeţe v Trenčíne 
za školský rok 2006/2007 

 29.06.2007 medzinárodná konferencia „Úloha univerzít a samospráv pri 

budovaní vedomostnej spoločnosti“ 
 29.06.2007 vernisáţ výstavy „Ateliér skla“ a výstavy „Zlínsky okruh –  

súčasné výtvarné dianie Zlínska“ 
 29.06.2007 sprístupnenie karnera sv. Michala po vykonanej rekonštrukcii 

objektu spojenou s vernisáţou stálej výstavy „Expozície sakrálneho umenia“  
zloţenej z artefaktov nájdených archeologickým výskumom 

 30.06.2007 zanikol Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva TnU AD 
 30.06.2007 „Splanekor 2007“ 

 01.07.2007 zriadenie Fakulty zdravotníctva TnU AD 
 02.07.2007 začiatok promócií absolventov TnU AD 

 03.07.2007 prijatie chorvátskeho veľvyslanca v SR Tomislava Cara 
v súvislosti s nástupom do diplomatickej misie primátorom mesta Trenčín 

Ing. Branislavom Cellerom 
 03.07.2007 vernisáţ výstavy Sklárky Marty Majlátovej „Sklenené impresie“ 

insitného maliara Jána Nedorosta „Tajomný svet“ 

 04.07.2007 poklepanie základného kameňa Vedecko-výskumného 
pracoviska elektrónových urýchlovačov cyklotrónového centra SR 

 05. – 15.07.2007  Folklórny súbor Radosť sa zúčastnil festivalu v Kanade 
 12. – 15.07.2007  Kanostický maratón na Váhu 

 17.07.2007 prijatie Ing. Čestmíra Harníčka pri príleţitosti jeho 80. narodenín 
primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 

 20.07.2007 vernisáţ výstavy „Ikony“ autorky Aleny Teislerovej 
v Trenčianskom múzeu 

 20. – 22.07.2007  11. ročník festivalu „Pohoda“ 
 21. – 22.07.2007  Majstrovstvá SR v kanoe maratóne 

 22.07.2007 Festival dychových hudieb v Zlatovciach pri príleţitosti 35. 
výročia Dychovej hudby Textilanky 

 23.07.2007 vernisáţ výstavy „Vagón“ na trenčianskej ţelezničnej stanici 

k 65. výročiu holokaustu 
 27.07.2007 vernisáţ výstavy „Smalty a obrazy“ autorov Oliny Francovej 

a Marka Vrzgulu na Trenčianskom hrade 
 27.07.2007 rieka Váh bola nad Trenčínom zamorená neznámou látkou, ktorá 

mala za následok veľa mŕtvych rýb 
 29.07.2007 odovzdaná do uţívania kriţovatka so svetelnou signalizáciou 

Električná ul. – Ul. K Dolnej stanici 
 30.07. – 03.08 2007  prebiehalo podujatie Trenčianske historické slávnosti 

 31.07.2007 vernisáţ výstavy „Anjeli“ rezbára Vladimíra Morávka v Mestskej 
galérii 

 04. – 05.08.2007  14. ročník Trenčianskych hradných slávností 
 09. – 11.08.2007  hokejový turnaj „Rona Cup 2007“ v Trenčíne 
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 11.08.2007 vernisáţ výstavy „Jazz vo veţi“ občianskym zdruţením Mestská 
veţa 

 12.08.2007 Európsky pohár silných muţov – Meč Matúša Čáka 

 17. – 19.08.2007  cyklistické preteky „Cena Slovenska 2007“ 
 19.08.2007 loď Calibra so svojím kapitánom Petrom Heglasom z Trenčína 

získala prvenstvo v regate kajutových a námorných plachetníc 
 24.08.2007 oslavy 45. výročia zaloţenia hokejovej Dukly zápasom hviezd 

NHL zo Slovenska a Čiech v Trenčíne 
 27.08.2007 záverečná výstava fotografií Trenčianskej nadácie „Videl som 

Trenčín inak“ 
 31.08.2007 podujatie Verejnej kniţnice M. Rešetku „Literárna noc“ 

 31.08.2007 vernisáţ výstavy obrazov Františka Pavlicu a Hildy Lojdlovej 
 31.08. – 02.09.2007  medzinárodná výstava Kôň 2007 a výstava Auto – Moto 

Schow 
 01.09.2007 zomrel historik, kustód a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea 

prof. Štefan Pozdišovský 
 05.06.2007 9. ročník „Národných dní abstinentov“ v Trenčíne 
 06.09.2007 vernisáţ výstavy amatérskeho výtvarníka Milana Bouda 

z Uherského Hradišťa v Katovom dome 
 06.09.2007 získalo druţstvo Policajného pohotovostné útvaru Trenčín           

1. miesto na cvičení Asteroid pri Ţiline 
 06. – 07.09.2007   medzinárodná konferencia „Lingua Summit 2007“  

 07.09.2007 na Trenčianskom hrade prezentoval Bolek Polívka, alias kráľ 
Boleslav 1. svoju knihu „Farma“, ktorý sa nechal menovať za Povaţského 

kráľa 
 07.09.2007 podujatie „Spevnite záchrannú sluţbu“ – prehliadka súčinnosti 

záchranárov (zdravotníkov, hasičov a policajtov) 
 11. – 13.09.2007 jesenná časť medzinárodného veľtrhu módy a odievania 

Trenčín mesto módy 
 12.09.2007 slávnostné otvorenie 21. ročníka „Akadémie tretieho veku“ v 

Trenčíne 

 13.09.2007 oslavy 10. výročia vzniku TnU AD a otvorenie nového 
akademického roka TnU AD 

 13.09.2007 zasadnutie Spolku architektov Slovenska v Trenčíne 
 13. – 17.09.2007  13. ročník festivalu „Sám na javisku“ 

 15. – 16.09.2007  festival veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín“ 
 16.09.2007 oslávila Dychová hudba Opatovanka 25. výročie svojej 

umeleckej činnosti malým festivalom dychových hudieb v Opatovej 
 18.09.2007 medzinárodná vedecká konferencia „Transfér 2007“ 

 17. – 18.09.2007   v Trenčíne rokovali predsedovia samosprávnych krajov za 
účasti predsedu Vlády SR Róberta Fica 

 18.09.2007 navštívila mesto Trenčín Suzan Silvan, dcéra architekta 
Ferdinanda Silbersteina – Silvana, ktorý patril medzi popredných 
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predstaviteľov funkcionalizmu. Dal základ urbanistickej koncepcii výstavby 
územia Hornej Sihote v Trenčíne 

 20.09.2007 slávnostného zhromaţdenia pri príleţitosti Dňa OS SR sa 

v Trenčíne zúčastnil minister obrany SR František Kašický 
 23.09.2007 bolo mesto Trenčín nominované do súťaţe Infočin roka 2007 za 

poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informác iam 

 24.09.2007 na Mierové námestie dorazila „Cyklistická štafeta okolo 
Slovenska“, ktorá bola nositeľom myšlienky, aby rodičia viac komunikovali 

so svojimi deťmi  
 25.09.2007  navštívila mesto Trenčín delegácia partnerského mesta 

Kragujevac vedená predsedom Šumadijského kraja Miroslavom 
Marinkovičom 

 25.09.2007 prehliadka nacvičených programov sociálnych ústavov 
Trenčianskeho kraja „Trenčiansky Omar“  

 25.09.2007 jazykovedec prof. Ivor Ripka prednášal na seminári „Úroveň 
spisovnej slovenčiny na začiatku 21. storočia“ 

 26.09.2007 prezentácia knihy Milana Ferka „Matúš Čák Trenčiansky“ 

v maďarskom jazyku v Trenčianskom múzeu 
 27. – 29.09.2007  netradičné turistické prehliadky historických miest Trenčína 

vodníkom Valentínom „Trenčín, ako ho nepoznáme“ 
 27. – 30.09.2007  výstava ovocia, zeleniny a kvetov „Plody záhrad“ v KaMC 

OS SR 
 29.09.2007 4. ročník Inoveckého behu za účasti 22 pretekárov 

 29.09.2007 oslavy 35. výročia Základnej organizácie sluchovo postihnutých 
v Trenčíne 

 30.09.2007 2. ročník Opatovského behu 
 01. – 31.10.2007  jesenné upratovanie v Trenčíne 

 02. – 04.10.2007  15. ročník festivalu „India plná farieb“ 
 05.10.2007 pracovný seminár „Psychosomatické aspekty prevencie a liečby 

onkologických ochorení“ 

 10.10.2007 slávnostné odovzdanie do uţívania „Centra seniorov“ na Sihoti v 
Trenčíne 

 11. – 14.10.2007  14. ročník „Jazzového festivalu 2007“ v Trenčíne 
 13.10.2007 4. ročník medzinárodného futbalového turnaja o „Veľtrţný 

pohár“ 
 16. – 19.10.2007  medzinárodný veľtrh Elo Sys 

 17.10.2007 prezentácia novej knihy Oľgy Kovačičovej – Húskovej 
„Brezovský staviteľ organov Martin Šaško, jeho predkovia a potomkovia“ 

 18. – 19.10.2007  výročná schôdza Svetovej zdravotníckej organizácie  - 
WHO v hoteli Tatra 

 23.10.2007 si pripomenula firma Merina Trenčín svoje 100. výročie na 
slávnostnom zhromaţdení  
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 22.10.2007  sa mesto Trenčín zúčastnilo vo viedenskom DonauZentre „Dní 
strednej Európy“, kde sa predstavilo kultúrnym programom v samostatnom 
bloku spolu s ďalšími mestami – Bratislavou, Šoproňom a Brnom 

 25.10.2007 odovzdal minister vnútra SR Róbert Kaliňák 32 nových áut 
značky Kia Ceed pre potreby KR PZ SR v Trenčíne 

 25.10.2007 odovzdanie do uţívania druhej časti arboréta v Špeciálnej škole 
V. Predmerského v Trenčíne 

 26.10.2007 vernisáţ výstavy výberu troch známych slovenských výtvarníkov 
V. Kompánka, L. Moška a D. Brúnovského v Galérii M. A. Bazovského 

 27.10.2007 7. ročník beţeckého podujatia „Beh vzájomnosti“ na Ostrove 
 27.10.2007 získali vzpierači VŠK Dukla Trenčín titul majstrov Slovenska v 

druţstvách 
 31.10.2007 odovzdanie titulu Dr.h.c. na slávnostnej Vedeckej rade TnU AD 

prof. Ing. Dušanovi Bakošovi, DrSc., prof. Ing. Matějovi Bílému, DrSc. 
a akad. prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc. 

 31.10.2007 v Piano klube sa predstavili tri slovenské kapely Para, Puding 
pani Elvisovej a Sako v rámci „Abstinent Tour 2007“ 

 05.11.2007 slávnostné odovzdanie do uţívania pracovisko magnetickej 

rezonancie vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 
 06.11.2007 akademický senát TnU AD zvolil svojho predsedu Ing. René 

Harťanského, PhD.  
 06.11.2007 vernisáţ výstavy obrazov Heleny Kubovej v Mestskej galérii 

 07.11.2007 prezentácia knihy „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“ od Iva 
Velikého 

 07.11.2007 vernisáţ výročnej výstavy fotografií Fotoskupiny MÉTA 
 07.11.2007 vernisáţ výstavy „Kovačických insitných maliarov“ v Katovom 

dome 
 09.11.2007 v KaMC OS SR sa konal jeden zo siedmich kastingov pre súťaţ 

Miss Slovensko 2007 
 12.11.2007 v Bratislave na vyhodnotení súťaţe „ZlatýErb.sk“ prevzali 

zástupcovia mesta Trenčín ocenenia v kategórii web mesta, v kategórii 

najlepšia elektronická sluţba samosprávy, v kategórii najlepšia stránka 
samosprávy v cestovnom ruchu a v kategórii najlepšia bezbariérová stránka 

územných samospráv 
 14.11.2007 odhalil primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a poslanec 

PhDr. Marián Kvasnička pamätnú tabuľu na budove Mestského úradu  
v Trenčíne k pamätnému roku 1989 

 15. – 17.11.2007  výstava Stavba-Dom-Nábytok, výstava Kamenár a výstava 
Kancelária 

 15. 18.11.2007  prehliadka horských filmov „Hory Zonty“ v KaMC OS SR 
 16.11.2007 sa uskutočnila v Kasárňach SNP v Trenčíne rozlúčka s vojakmi 

vojenského kontingentu odchádzajúcich  na misiu UNDOF za účasti ministra 
obrany SR Františka Kašického 
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 16.11.2007 mesto Trenčín odovzdalo do uţívania nízkoprahovú nocľaháreň 
 16. – 18.11.2007  8. ročník majstrovstiev Európy v nohejbale muţov 

v športovej hale Trenčín 

 17.11.2007 schválenie rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008 mestským 
zastupiteľstvom 

 20.11.2007 inaugurácia doc. Ing. Ota Barboráka, CSc. do funkcie dekana 
Špeciálnej fakulty TnU AD 

 22.11.2007  prevzal velenie Síl výcviku a podpory OS SR generál Miroslav 
Kováč 

 22.11.2007 podujatie „Plavecká štafeta“ na Mestskej plavárni Trenčín 
 22.11.2007 vyhodnotenie súťaţe o najkrajšiu vegetatívnu úpravu v meste 

Trenčín 
 24.11.2007 premiéra hry „Jednotkári“ Trenčianskym hradným divadlom 

 24.11.2007 celomestské podujatie „Mesiac úcty k starším“ v KaMC OS SR 
 27.11.2007 vernisáţ výstavy akademického maliara Milana Chvíľu 

v Mestskej galérii 
 27.11.2007 premiéra divadelnej hry „Báthory“ v podaní ţiakov ZUŠ Trenčín 
 27. – 28.112007   okresné kolo speváckej súťaţe ţiakov základných škôl 

Trenčianske hodiny 
 28.11.2007 uskutočnili sa voľby na rektora TnU AD, v ktorých zvíťazil aţ 

v druhom kole volieb doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
 29.11.2007 vyhodnotenie súťaţe „Studňa sa s daţďom tajne zhovára“ 

stredoškolskej mládeţe v prózy a poézie vo Verejnej kniţnici M. Rešetku 
 29.11.2007 prezentácia novej knihy Drahoslava Machalu „Šľachtické rody“ 

vo Verejnej kniţnici M. Rešetku 
 30.11. – 01.12.2007  medzinárodná výstava Vinum Laugaricio 

 30.11.2007 po rekonštrukcii odovzdaný objekt Centra sociálnej starostlivosti 
v Trenčíne na Liptovskej ulici 

 30.11.2007 37. výročie TJ Mladosť Trenčín 
 01.12.2007 premiéra divadelnej hry „Výlet“ skupinou Normálka v kine 

Hviezda 

 04.12.2007 prezentácia knihy “Kôň a človek stredoveku“ od PhDr. Daniely 
Dvořákovej, CSc. 

 04.12.2007 celoslovenská konferencia mamodiagnostikov „Chyby a omyly 
v mamodiagnostike“ v Trenčíne 

 05.12.2007 príchod Mikuláša na Mierové námestie 
 08.12.2007 Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne si pripomenula 60. 

výročie zaloţenia školy a 50. výročie zaloţenia školského folklórneho súboru 
„Vena“ 

 08.12.2007 na majstrovstvách SR v karate mladších a starších dorastencov 
v Bratislave získala Ingrida Suchánková dve zlaté medaily 

 10.11.2007 slávnostné otvorenie rehabilitačného strediska K.UK.O. v KC 
Trenčín-Juh 
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 11.12.2007 zavítal na zimný štadión MG RINK Mikuláš, ktorý rozdával 
športové dary ţiakom tretích hokejových tried 

 11.12.2007 podujatie „Štafeta na korčuliach“ na zimnom štadióne MG RINK 

 11.12.2007 návšteva Berty de Bruin a veľvyslanca Holandského kráľovstva 
v SR J.E. Roba Swatbola 

 13.12.2007 vydanie účelovej publikácie „Dotyky minulosti a prítomnosti“ pri 
príleţitosti 100. výročia výstavby budovy Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 

 13.12.2007 prezentácia knihy „Lesk na pery“ od Emmy Tekelyovej v KC 
Dlhé Hony  

 14.12.2007 vernisáţ výstavy „Horizonty 3.“ v Galérii M. A. Bazovského 
 14.12.2007 navštívila špeciálnu ZŠ V. Predmerského v Trenčíne Holanďanka 

Andrea Versloot, aby odovzdala finančný dar 1.600 eur pre Fond dr. Klauna  
 20. – 21.12.2007  vstup Slovenskej republiky do schengenského priestoru 

 

Kronikársky záznam Kroniky Mesta Trenčín za rok 2006 bol spolu 

s pomocnou evidenciou uloţený v Registratúrnom stredisku Mesta Trenčín. Jeho 
pouţívanie, resp. poţičiavanie sa uskutočňuje v zmysle platnej smernice 
primátora mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín.  

Kronikárske záznamy mesta Trenčín za rok 2003, 2004, 2005, 2006 sú 
zverejnené na webovej stránke mesta Trenčín. Na zverejnenie Kroniky Mesta 

Trenčín prostredníctvom oficiálnej stránky www.trencin.sk po obsahovej 
stránke neboli v uplynulom období výhrady zo strany laickej i odbornej 

verejnosti. Vychádzajúc zo štatistických údajov webovej stránky Mesta Trenčín 
trencin.sk za rok 2007, na ktorej je k nahliadnutiu  kronika mesta Trenčín za rok 

2005, rok 2006 sú zaujímavé údaje o jej návštevnosti za obdobie roka 2007 : 

- kroniku si pozrelo celkom 937 návštevníkov;  

- z celkového počtu návštevníkov si kroniku pozrelo aj 263 návštevníkov 
z anglicky hovoriacich krajín a 174 nemecky hovoriacich krajín;  

- jeden návštevník venoval pri prehliadke kroniky priemerne 32 minút;  

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2007 verifikujú a dopĺňajú : 

1. Pomocná evidencia obsahuje trojrozmerné materiály výstriţky z novín 
a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených v meste Trenčíne 

v počte 5 kusov; 
2. Fotografie na 8 ks DVD. 

 
 

http://www.trencin.sk/

