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Kalendár výročí a udalostí 

 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne prezentovala 

významné regionálne osobnosti a udalosti, ktorých výročie 
sme si pripomenuli v roku 2008. Zoznam obsahuje osobnosti 

a udalosti, ktoré sa vzťahujú k mestu Trenčín a jeho 

najbliţšiemu okoliu a bol rozdelený do dvoch častí. Kým 
v prvej časti sa nachádzajú významné osobnosti z hľadiska 

regionálneho alebo  celoslovenského a mali v minulosti a majú 
k regiónu vzťah. Pri kaţdej osobnosti sú uvedené základné 

biografické údaje – meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia 

(ak sú známe), povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, 
úmrtie, pochovaný). Druhú časť tvoria významné udalosti 

regiónu, ktoré tvoria prvé písomné zmienky jubilujúcich miest 
a obcí uvedených okresov a výročia rôznych udalostí, ktoré 

ovplyvnili ţivot v regióne.  
      

A. Jubilujúce osobnosti v roku 2008 

mesiac január 

2.1.1903* Júlia Medvecká, lekárka, oftalmologička. Pôsobila 

v Trenčíne, kde i zomrela 4.2.1993 – 105. výročie 

narodenia  

6.1.1948*  Igor Meško, pedagóg, výtvarník. Narodil sa a pô-

sobí v Trenčíne – 60. výročie narodenia 

7.1.1883† Jozef Kamín, historik, archivár, sudca, magistrálny 
radca. Narodil sa v roku 1810, ţil a pôsobil v Tren-

číne – 125. výročie úmrtia.  

3.1. 1728†  Michal Bednári, pedagóg, filozof. Narodil sa v ro-
ku 1682. Pôsobil a zomrel v Trenčíne – 280.  vý-

ročie úmrtia. 
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15.1.1783* Daniel Matej Kmeť, astronóm, matematik, vyso-

koškolský pedagóg. Pôsobil v Trenčíne, zomrel 

20.6.1825 – 225. výročie narodenia 

15.1.1698* Pavol Kováč, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 
v Trenčíne, dátum úmrtia nie je známy – 310. 

výročie narodenia 

17.1.1938* Ladislav Moško, akademický maliar. Narodil sa 
v Nemšovej, pôsobí v Trenčíne – 70. výročie 

narodenia 

24.1.1918* Ľudoví Bránsky, akademický maliar. Narodil sa 
v Bošáci, študoval a pôsobil v Trenčíne, zomrel 

v Mníchovej Lehote 27.5.1959 – 90. výročie na-

rodenia 

25.1.1908* Ruţena Porubská, herečka. Narodila sa v Dolnej 
Súči, študovala v Trenčíne. Zomrela 18.7.1978 – 

100. výročie narodenia 

25.1.1543† Alexej Turzo, uhorský palatín, majiteľ Trenčian-
skeho hradu a Bojníc. Narodil sa okolo roku 

1490, pôsobil v Trenčíne – 465. výročie úmrtia 

25.1.1838* Pavol Uhrín, cirkevný historik, kňaz, pedagóg. 
Pôsobil v Skalke nad Váhom, zomrel 10.11.1906 

– 170. výročie narodenia 

28.1.1818† Juraj Hollý, kňaz, náboţenský spisovateľ, 

bernolákovec. Narodil sa 13.2.1760. Pôsobil 
v Trenčíne – 190. výročie úmrtia 

30.1.1983† Bruno Ripka, pedagóg, riaditeľ Obchodnej aka-

démie v Trenčíne. Narodil sa 1.5.1904 v Trenčíne, 
kde i pôsobil – 25. výročie úmrtia  
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31.1.1863* Cyril Bodický, kňaz, náboţenský spisovateľ. 

Pôsobil v Malých Stankovciach. Zomrel v Tren-

číne 18.9.1945 – 145. výročie narodenia 

 

mesiac február 

?.2.1568* Peter Réval, historik, krajinský hodnostár, 

feudálny zemepán, vojak. Zomrel v Trenčíne 

4.6.1622 – 440. výročie narodenia 

2.2.1888* Mária Zochová, verejná činiteľka, publicistka. 
Narodila sa v Trenčíne, zomrela 17.12.1935 – 

120. výročie narodenia  

4.2.1943* Jozef Syrový, výtvarník – kovotepec. Narodil sa 
v Trenčianskej Teplej, ţije v Trenčíne – 65. 

výročie narodenia  

4.2.1993† Júlia Medvecká, lekárka, oftalmologička. Naro-
dila sa 2.1.1903, pôsobila v Trenčíne, kde i zo-

mrela – 15 . výročie úmrtia  

8.2.1693† Štefan Pilárik, kňaz, spisovateľ. Narodil sa 

v roku 1615, pôsobil v Trenčianskej Turnej, Tren-
číne a Beckove – 315. výročie úmrti 

8.2.1953* Ján Tluka, elektrotechnický inţinier, amatérsky 

fotograf. Ţije a pôsobí v Trenčíne – 55. výročie 

narodenia  

11.2.1983† Štefan Hlaváč, kňaz, pedagóg, náboţenský spi-

sovateľ. Narodil sa 3.12.1903 vyrastal v Trenčíne 
– Kubre. Študoval v Trenčianskej Teplej, Tren-

čianskych Tepliciach a Trenčíne – 25. výročie 

úmrtia  
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11.2.1938* Marián Súčanský, akademický maliar. Narodil 

sa v Trenčíne, kde pôsobil a zomrel 9.6.1996 – 

70. výročie narodenia 

13.2.1913* Ján Milov, básnik, prekladateľ, publicista. Pôso-
bil v Trenčíne. Zomrel 9.3.1978 – 95. výročie 

narodenia 

13.2.1958† František Viktor Podolay, akademický maliar, 
grafik. Narodil sa 27.5.1905, študoval v Trenčíne, 

pôsobil v Trenčianskej Teplej – 50. výročie 

úmrtia. 

13.2.2003† Peter Příhoda, prírodovedec. Narodil sa 

18.3.1948 v Trenčíne, kde i  pôsobil a zomrel –              

5. výročie úmrtia  

17.2.1953†  František Hanus, dirigent, upravovateľ ľudových 
piesní. Narodil sa 13.1.1890, zomrel v Trenčíne –  

55. výročie úmrtia 

21.2.1888† Jozef Miroslav Hurban, kňaz, národovec, literát. 
Narodil sa 19.3.1817 v Beckove, študoval v Tren-

číne – 120. výročie úmrtia 

22.2.1928*  Engelbert Merkl, novinár. Narodil sa v Trenčíne 
– Zlatovciach – 80. výročie narodenia 

22.2.1903* Štefan Škultéty, stolár, politik. Pôsobil v Tren-

číne. Zomrel 12.10.1989 – 105. výročie naro-

denia  

23.2.1898* Karol Ondreička, maliar, ilustrátor, výtvarný 

pedagóg. Študoval v Trenčíne, pôsobil v Tren-

čianskych Tepliciach. Zomrel 13.12.1961 – 110. 

výročie narodenia 
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27.2.1943* Oľga Lehocká, osvetová pracovníčka. Pôsobí 

v Trenčíne –  65. výročie narodenia  

mesiac marec 

2.3.1803†  Anton Kubica, kňaz, náboţenský spisovateľ, 

filológ. Narodil sa 6.7.1762. Pôsobil v Trenčíne – 

205. výročie úmrtia 

3.3.1803*  Ľudovít Stárek, kňaz, publicista, historik, obja-

viteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale. Pôso-
bil v Trenčíne. Zomrel 23.3.1863 – 205. výročie 

narodenia  

4.3.1913* Viliam Přibil, fotoreportér, nestor slovenskej foto-
ţurnalistiky. Ţil v Novom Meste nad Váhom, 

strednú školu absolvoval v Trenčíne. Zomrel 

10.6.1996 – 95. výročie narodenia  

8.3.1953*    Albert Smolka, návrhár šperkov, zlatník. Pôsobí 
v Trenčíne – 55. výročie narodenia.  

9.3.1978†   Ján Milov, básnik, prekladateľ, publicista. Naro-

dil sa 13.2.1913. Pôsobil v Trenčíne - 30. výročie 

úmrtia 

12.3.1998† Jozef Króner, herec. Narodil sa 20.3.1924. Štu-

doval v Trenčíne, pôsobil v Brunovciach, Melči-
ciach - 10. výročie úmrtia 

12.3.1798*  Michal Pifko, pedagóg. Narodil sa v Trenčíne, 

pôsobil v Starej Turej. V Trenčíne i zomrel 
10.3.1881 – 210. výročie narodenia 

14.3.1913* Dominik Tatarka, spisovateľ, prozaik. Študoval 

v Trenčíne. Zomrel 10.5.1989 - 95. výročie naro-

denia   
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15.3.1873† Vincent A. Málik, pedagóg. Narodil sa v Tren-

číne 5.9.1819 – 135. výročie úmrtia  

17.3.1893* Ernest Kriţan, hudobný pedagóg, skladateľ. Zo-

mrel v Trenčíne 30.5.1975 – 115. výročie úmrtia 

18.3.1948*  Peter Příhoda, prírodovedec, múzejný pracovník. 
Narodil sa v Trenčíne, kde i pôsobil a zomrel 

13.2.2003 – 60. výročie narodenia 

19.3.1748* Ignác Romuald Ambro, lekár. Narodil sa 
v Trenčíne, kde aj študoval. Zomrel v roku 1785 – 

260. výročie narodenia 

19.3.1823* Ján Kriţan, kňaz, publicista. Narodil sa v Tren-
čianskych Stankovciach – Malých Bierovciach. 

Zomrel 29.12.1904 - 185. výročie narodenia 

23.3.1863† Ľudovít Stárek, kňaz, publicista, historik, obja-

viteľ rímskeho nápisu na trenčianskej skale. Na-
rodil sa 3.3.1803, pôsobil v Trenčíne – 145. 

výročie úmrtia 

24.3.1728†  Gabriel Kapi, kňaz, cirkevný právnik. Narodil sa 
28.8.1658, pôsobil v Trenčíne – 280. výročie 

úmrtia 

27.3.1983†  Ján Haranta, kňaz, básnik. Narodil sa 3.12.1909. 
Pôsobil v Trenčianskej Teplej, Trenčíne a Svin-

nej, kde aj zomrel – 25. výročie úmrtia 

28.3.1958* Anna Mráziková, akademická maliarka. Narodila 
sa v Trenčíne – 50. výročie narodenia 

30.3.1993† Jozef Lukáš, entomológ, okresný konzervátor 

štátnej ochrany prírody. Narodil sa 4.2.1920, 

pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel – 15. výročie 

úmrtia 
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mesiac apríl 

3.4.1898*  Mária Holoubková - Urbasiowna, prvá profe-

sionálna fotografka na Slovensku. Pôsobila 

v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne. Zomre-
la 24.5.2004 v Trenčíne - 110. výročie narodenia  

4.4.1913*   Rudolf Ţatko, folklorista, prekladateľ. Narodil sa 

v Rybanoch, študoval v Trenčíne. Zomrel 
24.5.1976 – 95. výročie narodenia  

5.4.1948* Pavol Čičo, letecký akrobat a technik, reprezen-

tačný tréner leteckých akrobatov. Narodil sa 
v Dolnej Súči, pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

15.6.1999 v Trenčíne – 60. výročie narodenia  

10.4.1813* Jozef Ščasný, kňaz, národný buditeľ. Pôsobil 

v Drietome a Trenčíne. Zomrel 1.12.1889 – 195. 

výročie narodenia 

11.4.1648†  Gašpar Illešházi, ţupan Trenčianskej stolice. Na-

rodil sa v roku 1593, pôsobil a zomrel v Trenčíne 
– 360. výročie úmrtia 

12.4.1768* Juraj Bobok, evanjelický kňaz, národovec, cir-

kevný historik. Narodil sa v Uhrovci, pôsobil 
v Trenčíne, Beckove. Zomrel 20.1.1834 v Lubine 

– 240. výročie narodenia  

15.4.1943* Vojtech Tichý, mineralóg, amatérsky fotograf. 

Pôsobí v Trenčíne – 65. výročie narodenia  

17.4.1908*  Anton Kudja - Rjavin, vysokoškolský pedagóg, 

spisovateľ, publicista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

v roku 1991 – 100. výročie narodenia  
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18.4.1698† Ján Krištof Knogler, lekár. Narodil sa 

15.12.1630 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel – 

310. výročie úmrtia 

20.4.1958*  Rudolf Biermann, filmový producent. Narodil sa 
v Trenčíne – 50. výročie narodenia 

20.4.1958* Matej Krén, akademický maliar. Narodil sa 

v Trenčíne – 50. výročie narodenia  

20.4.1973† Oľga Hroboňová-Řepková, publicistka, pedago-
gička. Narodila sa 21.2.1902, pôsobila v Novom 

Meste nad Váhom, Trenčíne – 35. výročie úmrtia 

23.4.1948* Juraj Čelko, lekár, riaditeľ Slovenských kúpeľov. 
Pôsobil v Trenčianskych Tepliciach, ţije v Tren-

číne – 60. výročie narodenia 

25.4.1973† Arnold J.  Fraňo, úradník, filmový pracovník, 

riaditeľ Slovenského filmového ústavu. Narodil sa 
12.7.1922. Pôsobil v Trenčíne – 35. výročie 

úmrtia 

27.4.1778*  Ladislav Haško, pedagóg, piarista, básnik. Pôso-
bil v Trenčíne. Zomrel 16.11.1844 – 230. výročie 

narodenia 

27.4.1848† Jozef M. Huljak, kňaz, prekladateľ, náboţenský 
spisovateľ. Narodil sa 22.2.1790, študoval v Tren-

číne – 160. výročie úmrtia 

 

mesiac máj 

1.5.1973† Štefan Ondrkal, reţisér. Narodil sa 31.10.1919 
v Trenčíne – Istebníku – 35. výročie úmrtia 
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2.5.1838†    Jozef Vurum, historik, nitriansky biskup. Narodil 

sa 27.11.1763, študoval v Trenčíne – 170. výročie 

úmrtia 

2.5.1998†  Ján Papp, prozaik, dramatik, riaditeľ ţilinského 
Bábkového divadla. Narodil sa 2.4.1929 v Tren-

číne – Záblatí – 10. výročie úmrtia 

4.5.1763† Ján Blasius st., kňaz, náboţenský spisovateľ. 
Narodil sa 21.6.1684, pôsobil v Trenčíne – 245. 

výročie úmrtia 

8.5.1938* Milan Šišmiš, historik. Narodil sa v Horných 
Našticiach, pôsobí v Trenčíne – 70. výročie 

narodenia 

8.5.1983† Štefan Štefkovič, kňaz, pedagóg, publicista, 

prekladateľ. Narodil sa 19.7.1908, pôsobil v Tren-
číne - 25. výročie úmrtia   

10.5.1948* Peter Škultéty, prodekan právnickej fakulty UK, 

vedúci Katedry správneho a environmentálneho 
práva, člen Rady pre vysielanie a retransmisiu. 

Narodil sa v Trenčíne, kde i absolvoval strednú 
školu – 60. výročie narodenia 

12.5.1918* Anton Raško, strojný inţinier, vysokoškolský 

pedagóg. Narodil sa v Trenčíne, pôsobil v Tren-

číne - Biskupiciach – 90. výročie narodenia 

13.5.1858†  Jozef Tamassy, spisovateľ. Narodil sa 3.11.1780, 
pôsobil v Trenčíne – 150. výročie úmrtia 

15.5.1928* Eduard Lifka, agronóm, odborník v mraziaren-

stve. Narodil sa v Trenčíne, kde i študoval, zomrel 
26.1.1987 – 80. výročie narodenia 
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16.5.1883*  Ignác Eckmann, majiteľ Ilavskej tlačiarne 1907-

1948. Narodil sa v Drietome, študoval v Trenčíne. 

Zomrel 7.6.1971 – 125. výročie narodenia 

22.5.1908*  Alojz Cvacho, pedagóg, astronóm. Pôsobil 
v Trenčíne, kde i zomrel 18.7.1993 – 100. výročie 

narodenia  

23.5.1583† Mikuláš Kolacináš, pedagóg, orientalista. Dátum 
narodenia nie je známy. Pôsobil v Bánovciach 

nad Bebravou a Trenčíne, kde zomrel – 425. 

výročie úmrtia  

23.5.1803† Paulín Lihán, pedagóg, náboţenský spisovateľ. 

Narodil sa 15.3.1724. Pôsobil v Trenčíne – 205. 

výročie úmrtia 

26.5.1948† Ladislav Farkaš, fotograf. Narodil sa 17.6.1895 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 60. výročie úmrtia 

26.5.2003† MilanKulich, vojak, filatelista. Narodil sa 

12.12.1953, pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel – 5. 

výročie úmrtia 

27.5.1918* Ferdinand Kubala, stredoškolský pedagóg, 

vedúci súboru Trenčan. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel 8.2.1996 – 90. výročie narodenia 

28.5.1793* Anton Marcibani, ţupan trenčianskej stolice 

v rokoch 1845-1849. Pôsobil v Trenčíne, zomrel 

13.1.1872 – 215. výročie narodenia 

 

mesiac jún 

1.6.1998† Peter Baláţ, fyzik, pedagóg. Narodil sa 3.9.1917 

v Dubodieli, pôsobil v Hornej Súči, Nemšovej 
a Trenčíne – 10. výročie úmrtia 
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2.6.1953†  Jozef Pospíšil, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 

12.5.1890, pôsobil v Trenčianskej Teplej, Tren-

číne – 55. výročie úmrtia 

3.6.1993†    Ľubomíra Rexová-Benková, chemička. Narodila 
sa 2.1.1932 v Trenčíne – 15. výročie úmrtia 

7.6.1898* Marta Kriţanová, lekárka, ftizeologička, prvá 

ţena – primárka na Slovensku. Narodila sa 
v Trenčíne, kde i študovala na gymnáziu. Zomrela 

1.12.1971 – 110. výročie narodenia 

7.6.1938*    Ladislav Berák, sochár. Narodil sa v Trenčíne, 
Záblatí – 70. výročie narodenia 

7.6.1948* Viktor Smieško, vysokoškolský pedagóg Slo-

venskej technickej univerzity v Bratislave. 

Narodil sa v Trenčíne – Zlatovciach – 60. výročie 

narodenia 

9.6.1898* Štefan Jurech, generál armády. Narodil sa 

v Bošáci, pôsobil v Trenčíne. Zomrel 4.2.1945 – 

110. výročie narodenia 

14.6.1798* František Palacký, český historik, publicista, 

politik. Študoval v Trenčíne, zomrel 26.5.1876 – 

210. výročie narodenia  

20.6.1988† Ján Holák, právnik, historik. Narodil sa 22.1.1907 

v Trenčíne – 20. výročie úmrtia 

21.6.1938* Milan Hromník, katolícky kňaz, člen Spoloč-
nosti Jeţišovej, šéfredaktor časopisu Posol. Zá-

kladnú školu absolvoval v Trenčianskom Jastrabí, 

strednú školu v Trenčíne – 70. výročie narodenia  
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22.6.1998†  Jozef Laurinčík, zootechnik, pedagóg. Narodil sa 

9.9.1915, pôsobil v Trenčíne – 10. výročie úmr-

tia  

24.6.1698* Ján Földeši, filozof, jezuita. Narodil sa v Podolí, 
študoval v Trenčíne, zomrel po roku 1773 – 310. 

výročie narodenia  

27.6.1923*  Vojtech Lisák, veterinár, básnik, publicista. Na-
rodil sa vo Veľkých Chlievanoch, študoval v Bá-

novciach nad Bebravou, Trenčíne. Zomrel 

6.1.1990 – 85. výročie narodenia  

28.6.1993† Alexander Schut, novinár. Narodil sa 27.6.1932 

v Trenčíne – 15. výročie úmrtia 

30.6.1918* Juraj Červenka, lekár – epidemiológ, riaditeľ 

Výskumného ústavu preventívneho lekárstva, 
autor odborných publikácií. Narodil sa a študoval 

v Trenčíne. Zomrel 3.7.2001 – 90. výročie 

narodenia 

30.6.1958† Michal Dukát, kníhtlačiar, redaktor. Narodil sa 

5.10.1891 v Trenčíne, kde aj pôsobil – 50. vý-

ročie úmrtia 

 

mesiac júl 

2.7.1928* Rudolf Nittman, novinár. Študoval a pôsobil 

v Trenčíne – 80. výročie narodenia 

6.7.1768* Jozef Intubus, grafik, kresliar, bernolákovec, 
ilustroval obe Gavlovičove knihy Valaská škola - 

mravov stodola. Narodil sa v Trenčíne, zomrel 
6.1.1840 – 240. výročie narodenia 
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6.7.1928†   Ľudovít Mičátek, politik, redaktor, vydavateľ, 

publicista, advokát, národný buditeľ. Narodil sa 

25.8.1874, pôsobil v Trenčíne, kde je aj 
pochovaný – 80. výročie úmrtia 

6.7.1998†   Fridrich Varga, lekár, biochemik, pedagóg. 

Narodil sa 15.6.1937 v Trenčíne, kde aj  študoval. 
Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom 

– 10. výročie úmrtia 

8.7.1938*     Vojtech Masný, futbalista – strieborný na OH 

v Tokiu 1964, technický úradník. Pôsobil 
v Novom Meste nad Váhom, v Trenčíne do 

súčasnosti – 70. výročie narodenia 

9.7.1928*    Ján Rehák, reţisér, publicista. Narodil sa 
v Novom Meste nad Váhom, pôsobil v Trenčíne – 

80. výročie narodenia 

14.7.1803†  Adam Škultéty, pedagóg, hudobník. Narodil sa 
20.12.1748 v Kšinnej, študoval a pôsobil 

v Trenčíne – 205. výročie úmrtia  

15.7.1923*  Jaroslav Volek, český muzikológ. Narodil sa 
v Trenčíne, zomrel 22.2.1989 – 85. výročie 

narodenia 

16.7.1908*  Ľudovít Emanuel, lekár – dermatológ, 

venerológ. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
24.10.1970 v Trenčíne – 100. výročie narodenia 

17.7. 1898*   Štefan Straka, maliar. Narodil sa 

v Trenčianskej Teplej, kde aj pôsobil, študoval 
v Trenčíne. Zomrel 25.1.1932 – 110. výročie 

narodenia  
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18.7.1978† Ruţena Porubská, herečka. Narodila sa 

25.1.1908 v Dolnej Súči, študovala v Trenčíne – 

30. výročie úmrtia 

18.7.1993†  Alojz Cvacho, pedagóg, astronóm. Narodil sa 
22.5.1908, pôsobil a zomrel v Trenčíne – 15. vý-

ročie úmrtia  

19.7.1908*  Štefan Štefkovič, kňaz, pedagóg, publicista, 
prekladateľ. Pôsobil v Trenčíne, zomrel 8.5.1983 

- 100. výročie narodenia 

19.7.1913* Rudolf Uher, výtvarník, sochár. Narodil sa v Lu-
bine, študoval v Trenčíne, zomrel 27.8.1987 – 95. 

výročie narodenia 

21.7.1788† Ondrej Bernolák, prírodovedec, pedagóg. Naro-

dil sa 4.10.1727, študoval v Trenčíne – 220. vý-

ročie úmrtia 

22.7.1993† Ondřej Brychta, technik, vedec, výskumník 

v oblasti umelej ventilácie pľúc. Narodil sa v roku 
1930, pôsobil v Trenčíne a v Starej Turej – 15. 

výročie úmrtia 

26.7.1988† Vojtech Mikuláš Vikár, pedagóg, fyzik. Narodil 
sa 8.12.1903 v Drietome, študoval, pôsobil i zo-

mrel v Trenčíne – 20. výročie úmrtia 

31.7.1838† Štefan 2. Illešházi, ţupan Trenčianskej a Liptov-

skej ţupy. Narodil sa 20.4.1762, pôsobil v Tren-
číne – 170. výročie úmrtia 

 

mesiac august 

4.8.1843* Miloslav Kulíšek, právnik, ľudovýchovný pra-
covník. Študoval v Trenčíne, pôsobil v Novom 
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Meste nad Váhom, kde aj zomrel 16.4.1910 – 

165. výročie narodenia  

5.8.1928* Miroslav Popelár, folklorista, zakladajúci člen 

súboru Druţba. Pôsobí v Trenčíne – 80. výročie 

narodenia  

 

5.8.1928* Eva Kristínová, herečka. Narodila sa v Trenčíne 

– 80. výročie narodenia  

10.8.1668*  Samuel Palumbini, básnik. Študoval v Trenčíne, 
pôsobil aj v Adamovských Kochanovciach a Bec-

kove. Zomrel v roku 1735 – 340. výročie naro-

denia 

16.8.1783*  Samuel Borovský, kňaz, pedagóg, náboţenský 

spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne, zomrel 

16.10.1860 – 225. výročie narodenia 

23.8.1998† Jozef Fízel, akademický sochár. Narodil sa 

21.5.1932, pôsobil a zomrel v Trenčíne - 10. vý-

ročie úmrtia 

24.8.1978† Celestín Radványi, novinár, publicista, spisova-
teľ. Narodil sa 20.3.1911. Pôsobil v Trenčíne, kde 

aj zomrel – 30. výročie úmrtia 

27.8.1928* Ján Zachara, boxer, olympijský víťaz. Narodil sa 
v Trenčíne – Kubrej, v Trenčíne i pôsobil – 80. 

výročie narodenia 

28.8.1658* Gabriel Kapi, kňaz, cirkevný právnik. Pôsobil 
v Trenčíne, zomrel 24.3.1728 – 350. výročie na-

rodenia 
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28.8.1663* Daniel Krman ml., spisovateľ. Narodil sa v Om-

šení, študoval v Trenčíne. Zomrel 30.9.1740 – 

345. výročie narodenia  

 

mesiac september 

1.9.1933* Marián Gaţík, architekt. Pôsobil v Trenčíne – 

75. výročie narodenia 

2.9.1813*   Štefan Závodník, kňaz, národný buditeľ. Študo-
val v Trenčíne 12.2.1885 – 195. výročie naro-

denia 

2.9.2003† Jozef Šandorfi, básnik, textár, redaktor. Narodil 

sa 25.3.1917 v Trenčianskej Teplej, kde navšte-
voval základnú školu. Strednú školu absolvoval 

v Trenčíne – 5. výročie úmrtia 

3.9.1898†  Augustín Florián Balogh, pomológ, cirkevný 
spisovateľ, historik. Narodil sa v Melčiciach-

Lieskovom 20.9.1821, študoval v Trenčíne – 110. 

výročie úmrtia 

3.9.1908*   Gejza Ráhl, účastník protifašistického odboja. 

Pôsobil v Trenčíne, zomrel 20.3.1945, pochovaný 

je v Trenčíne na Brezine – 100. výročie naro-

denia 

8.9.1783*  Samuel Reuss, osvietenec, historik, folklorista. 

Narodil sa v Trenčíne – Istebníku. Zomrel 
22.12.1852 – 225. výročie narodenia 

10.9.1723†  Mikuláš Illešházi, trenčiansky a liptovský ţupan, 

uhorský kancelár. Narodil sa asi v roku 1653. 
Pôsobil v Trenčíne – 285. výročie úmrtia 
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10.9.1908*  Karol Pádivý, dirigent, hudobný skladateľ. Pôso-

bil v Trenčíne, kde aj zomrel 25.9.1965 – 100. vý-

ročie narodenia 

10.9.1923*  Anton Bagin, katolícky kňaz, publicista, historik, 
pedagóg. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.11.1992 

– 85. výročie narodenia 

14.9.1958* Viliam Klimáček, slovenský dramatik, básnik, 
prozaik, reţisér, scenárista a herec divadla 

GUnaGU. Narodil sa v Trenčíne – 50. výročie 

narodenia 

16.9.1913* Ondrej Rybár, evanjelický kňaz. Narodil sa 

v Melčiciach - Lieskovom. Študoval v Trenčíne, 

kde pôsobil i ako kaplán. Ako farár pôsobil v Bá-
novciach nad Bebravou - Horných Ozorovciach – 

95. výročie narodenia 

18.9.1998† Ján Repaský, vojenský hodnostár - generálmajor 
v zálohe, vedúci úradu Ministerstva obrany SR. 

Narodil sa 17.4.1937, pôsobil v Trenčíne, kde je i 

pochovaný – 10. výročie úmrtia 

21.9.1708† Ţigmund Ordódy, kňaz, ostrihomský kanonik, 

náboţenský spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne 

v roku 1657 – 300. výročie úmrtia 

23.9.1998† Milan Paštéka, maliar. Narodil sa 20.5.1931 
v Trenčíne – 10. výročie úmrtia 

24.9.1908* Jozef Červený, účastník protifašistického odboja. 

Narodil sa v Trenčianskej Teplej. Zomrel 
19.3.1945, pochovaný je v Trenčíne na Brezine – 

100. výročie narodenia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dramatik
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEis%C3%A9r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Scen%C3%A1rista
http://sk.wikipedia.org/wiki/Herec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo_GUnaGU
http://sk.wikipedia.org/wiki/Divadlo_GUnaGU
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24.9.1938* Cyril Vrzgula, pedagóg, riaditeľ Trenčianskeho 

múzea. Pôsobil v Melčiciach – Lieskovom, 

Mote-šiciach, Trenčianskom Jastrabí, Trenčíne 
– 70. výročie narodenia  

 

mesiac október 

3.10.1943* Mária Kudláčová, výtvarníčka. Pôsobí v Tren-
číne – 65. výročie narodenia 

7.10.1973† Emanuel Filo, lekár, internista, rektor Lekár-

skej fakulty Univerzity Komenského. Narodil sa 

22.8.1901, študoval v Trenčíne – 35. výročie 

úmrtia 

8.10.1898* František Brázda, spisovateľ. Pôsobil v Drieto-

me a Trenčíne - Zlatovciach. Zomrel 23.12.1988 
– 110. výročie narodenia 

8.10.1988†  Viliam Mousson, maliar. Narodil sa 

29.12.1914, pôsobil a zomrel v Trenčíne – 20. 

výročie úmrtia 

9.10.1893* Ján Halaša, lekárnik, fotograf, publicista. 

Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel 12.10.1981 – 

115. výročie narodenia 

11.10.1968† Gregor Chomkovič, vysokoškolský pedagóg. 

Narodil sa 19.4.1891, pôsobil v Novom Meste 

nad Váhom, zomrel v Trenčíne – 40. výročie 

úmrtia 

16.10.1813* Alexander Androvič, právnik. Pôsobil v Tren-

číne, kde aj zomrel 26.12.1879 – 195. výročie 

narodenia 
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18.10.1883* Matej Ballegh, lekárnik, vynálezca. Narodil sa 

v Bánovciach nad Bebravou, študoval 

v Trenčíne. Zomrel 25.9.1974 v rodnom meste – 

125. výročie narodenia 

20.10.2003†  Ľubomír Lipták, historik. Narodil sa 26.4.1930 

v Melčiciach - Lieskovom, gymnázium absol-
voval v Trenčíne - 5. výročie úmrtia 

26.10.1938* Jozef Korený, vojak, filatelista, numizmatik, 

vojenský historik, publicista. Pôsobí v Trenčíne 

– 70. výročie narodenia 

28.10.1913* Štefánia Pártošová, lekárnička, spisovateľka, 

poetka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 

10.7.1987 -  95. výročie narodenia 

 

mesiac november 

2.11.1973†  Vasiľ Babuškin, poľnohospodársky odborník, 

výskumník. Narodil sa 3.3.1902, pôsobil v Tren-
číne –  35. výročie úmrtia 

2.11.1868*  Jozef Minárik, ţupan Trenčína, ţupný lekár, 

kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa 

v Bánovciach nad Bebravou, pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 16.11.1923 – 140. výročie naro-

denia 

3.11.1878*   Maximilián Bernhard, právnik, odborný spi-
sovateľ. Narodil sa v Trenčíne, zomrel v sep-

tembri 1939 – 130. výročie narodenia 

3.11.1708*  Ján Terlandai, cirkevný hodnostár, náboţenský 
spisovateľ, básnik. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 

8.1.1770 – 300. výročie narodenia  
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4.11.1788*   Štefan Tvrdý, nitriansky kanonik, mecén slo-

venského národného hnutia. Pôsobil v Trenčíne, 

zomrel 16.11.1862 – 220. výročie narodenia 

5.11.1823†   Ján Tadeáš Váczy, kňaz, náboţenský spiso-
vateľ. Narodil sa 18.6.1780, pôsobil v Trenčíne, 

kde i zomrel – 185. výročie úmrtia 

6.11.1678*   Ján Thurzo, pedagóg, spisovateľ, historik, 
kňaz, spolupracovník M. Bela. Pôsobil v Tren-

číne, kde aj  zomrel v roku 1759 – 330. výročie 

narodenia 

7.11.1888*   Štefan Havier, politický funkcionár. Narodil sa 

v Trenčíne, kde i pôsobil a zomrel 23.7.1977 – 

120. výročie narodenia 

9.11.1813*   Karol P. Stelczer, kňaz, náboţenský spisovateľ, 
autor učebníc. Narodil sa v Trenčíne, zomrel 

23.3.1876 – 195. výročie narodenia 

11.11.1903*  Anna Baláţová, účastníčka protifašistického 
odboja. Pôsobila v Novom Meste nad Váhom, 

zomrela 20.3.1945, pochovaná bola v hromad-
nom hrobe v Trenčíne na Brezine – 105. výročie 

narodenia 

11.11.1958*  Martin Král, akademický sochár. Narodil sa 

v Trenčíne – 50. výročie narodenia 

11.11.1978† Henrich Wiener, lekár. Narodil sa 8.9.1899 
v Beckove. Pôsobil v Trenčíne – 30. výročie 

úmrtia 

13.11.1908*  Stanislav Hlubocký, učiteľ, účastník protifa-
šistického odboja. Narodil sa v Starej Turej, 
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zomrel 28.12.1944, pochovaný je v Trenčíne na 

Brezine – 100. výročie narodenia 

16.11.1923† Jozef Minárik, ţupan Trenčína, ţupný lekár, 

kultúrny pracovník, národopisec. Narodil sa 
v Bánovciach nad Bebravou 2.11.1868, pôsobil 

v Trenčíne – 85. výročie úmrtia 

16.11.1933* Roaman Statelová, architektka, vysokoškolská 
pedagogička. Narodila sa v Trenčianskych Te-

pliciach, strednú školu absolvovala v Trenčíne. 

Zomrela 10.7.2004 – 75. výročie narodenia 

20.11.1973† Mária Bellová, prvá slovenská lekárka. Naro-

dila sa 10.11.1885, pôsobila v Trenčíne – 35. 

výročie úmrtia 

22.11.1878*  Jozef Jankovich, historik, stredoškolský peda-
góg.  Narodil sa v Trenčíne. Dátum úmrtia nie je 

známy – 130. výročie narodenia 

24.11.1913*  Ladislav Zdvíhal, maliar, aranţér. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel 30.3.1997 – 95. vý-

ročie narodenia 

25.11.1973† Imrich Frič, lekár, prozaik. Narodil sa 
27.12.1897, pôsobil v Trenčíne – 35. výročie 

úmrtia 

25.11.1988† Anna Minichová, pedagogička, spisovateľka, 

televízna dramaturgička. Narodila sa 8.3.1924, 
pôsobila v Trenčíne a v Trenčianskej Teple. – 

20. výročie úmrtia 

28.11.1828† Štefan Augustín, kňaz, náboţenský spisovateľ. 
Narodil sa v roku 1735 v Trenčíne – 180. výro-

čie úmrtia  
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30.11.1953*  Margita Ivaničková, spisovateľka, ţurnalistka. 

Narodila sa v Trenčíne, kde i ţije – 55. výročie 

narodenia 

 

mesiac december 

2.12.1943*   Jozef Švikruha, pedagóg, výtvarník. Narodil sa  

v Trebichave, absolvoval gymnázium v Bánov-

ciach nad Bebravou, pôsobil v Trenčianskej 
Turnej, v súčasnosti pôsobí v Trenčíne – 65. vý-

ročie narodenia 

2.12.1973† Irena Slavinská, maliarka. Narodila sa 
30.7.1900 v Trenčíne, kde i vyštudovala gymná-

zium – 35. výročie úmrtia  

3.12.1903*   Štefan Hlaváč, kňaz, pedagóg, náboţenský spi-

sovateľ. Študoval v Trenčianskej Teplej, Tren-
čianskych Tepliciach i Trenčíne, pôsobil v Tren-

číne – Kubre. Zomrel 11.2.1983 – 105. výročie 

narodenia 

7.12.2003†   Josef Jelínek, výtvarník. Narodil sa 1.2.1935, 

ţil a pôsobil v Trenčíne – 5. výročie úmrtia 

8.12.1903*  Vojtech Mikuláš Vikár, pedagóg, fyzik, ma-
tematik. Narodil sa v Drietome, študoval, pôso-

bil v Trenčíne, kde i zomrel 26.7.1988 – 105. 

výročie narodenia 

11.12.1958† Bohumil Litoborský, hudobník a dirigent vo-

jenskej hudby. Narodil sa 4.10.1882, pôsobil 

v Trenčíne – 50. výročie úmrtia 
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12.12.1953* Milan Kulich, vojak, filatelista. Pôsobil v Tren-

číne, kde i zomrel 26.5.2003 – 55. výročie na-

rodenia 

13.12.1818†  Karol Príleský, podţupan Trenčianskej stolice. 
Narodil sa 5.7.1756, pôsobil v Trenčíne – 190. 

výročie úmrtia 

15.12.1968†  Miloš Alexander Bazovský, maliar. Narodil sa 
11.1.1899, pôsobil a zomrel v Trenčíne – 40. 

výročie úmrtia 

16.12.1913*  Štefan Dian, pedagóg, publicista. Pôsobil 
v Trenčíne – 95. výročie narodenia 

16.12.1918*  Jozef Ančina, účastník protifašistického odboja. 

Narodil sa v Trenčianskych Tepliciach, zomrel 

19.3.1945, pochovaný bol v Trenčíne na Brezine 
– 90. výročie narodenia 

20.12.1748* Adam Škultéty, pedagóg, hudobník, organista. 

Narodil sa v Kšinnej, študoval a pôsobil v Tren-
číne, zomrel 14.7.1803 – 260. výročie naro-

denia 

22.12.1813* Jozef Budaváry-Krička, piarista, básnik, his-
torik, učiteľ. Pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel 

12.9.1897 – 195. výročie narodenia 

23.12.1988† František Brázda, spisovateľ. Narodil sa 

8.10.1898, pôsobil v Drietome a Trenčíne - 
Zlatovciach – 20. výročie úmrtia 

25.12.1748*  Ľudovít Štefan Zimáni, kňaz – piarista, nábo-

ţenský spisovateľ, básnik, pedagóg. Pôsobil 
v Trenčíne, zomrel 10.2.1805 – 260. výročie 

narodenia 
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26.12.1883† Ján Ondrisík, kňaz, náboţenský spisovateľ. 

Narodil sa 5.7.1820, pôsobil v Novom Meste 

nad Váhom, Trenčíne, zomrel v Kočovciach – 

125. výročie úmrtia 

31.12.1803† Anton D. Šafarovič, historik, spisovateľ. Narodil 

sa 21.7.1741, študoval v Trenčíne – 205. výro-

čie úmrtia 
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Prvé písomné pamiatky obcí Trenčianskeho okres 

Beckov - 1253 

Belá (časť Trenčína) – 1208 

Bobrovník (časť Trenčína) – 1358 
Borčany  - 1113 

Brezolupy – 1323 
Čachtice – 1248 

Dobrá – 1113 

Dolná Súča – 1208 
Dolné Motešice (časť Motešice) – 1208 

Dolné Srnie – 1388 
Dolné Záriečie (časť Kostolnej – Záriečie) – 1598 

Haluzice – 1398 

Hámre (časť Trenčianskej Turnej) – 1598 
Hôrka (časť Horenická Hôrka) – 1408 

Hôrka nad Váhom – 1248 
Horná Streda – 1263 

Horná Súča – 1208 

Horné Motešice (časť Motešíc) – 1598 
Hrabovka – 1423 

Istebník (časť Trenčína) – 1208 
Ivanovce – 1398 

Kľúčové (časť Nemšovej) – 1328 

Kostolná (časť Kotolnej - Záriečie) – 1318 
Krivosúd – Bodovka – 1398 

Malé Ţabokreky (časť Moravského Lieskového) – 1478 
Melčice – Lieskové – 1398 

Modrová – 1348 

Modrovka – 1348 
Moravské Lieskové – 1398 

Motešice – 1208 
Nová Lehota – 1348 

Nové Mesto nad Váhom – 1253 
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Nozdrkovce (časť Trenčína) – 1113 

Opatová (časť Trenčína) – 1238 

Opatovce – 1113 

Orechové (časť Trenčína) – 1208 

Pečeňany – 1323 
Potvorice – 1263 

Príles (časť Trenčianskej Teplej) – 1438 

Rybany – 1323 
Sedličná (časť Trenčianskych Stankoviec) – 1403 

Skala (časť Skalky nad Váhom) – 1208 
Skalka nad Váhom – 1113 

Stará Lehota – 1348 

Šišov – 1113 
Trenčianska Závada (časť Nemšovej) – 1493 

Trenčianske Teplice – 1598 
Uhrovec - 1258 

Vieska (časť Povaţian) – 1368 

Zamarovce – 1208 
Zemianske Lieskové (časť Melčíc – Lieskového) – 1478 

Ţabinec (časť Trenčína) – 1598 
 

Udalosti z histórie 

179 najstaršia epigrafická pamiatka na pobyt rím-

skych vojsk v osade Laugarício, predchodca 
Trenčína 

1067 - 68 prvá zmienka o Trenčíne vo Viedenskej 

maľovanej kronike 

1090  v Trenčíne sa ukrýval knieţa Břetislav pred 
hnevom svojho otca, českého kráľa Vratislava 

1111, 1113 archívny doklad o Trenčíne v Zoborských 

listoch  
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1220  nitriansky biskup Jakub 1. zaloţil. Veľkú 

Skalku 

1241 – 1242  Trenčiansky hrad odolal obliehaniu Tatárov 

1302 český kráľ Václav 3. daroval Matúšovi Čá-

kovi Trenčiansky hrad  

1320  Karol Róbert z Anjou obkľúčil s svojím voj-

skom Trenčiansky hrad 

1321 smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier 

1324 Karol Róbert z Anjou potvrdil metské výsady 

občanom Trenčína, ţe boli oslobodení od 
platenia cla v celej krajine 

1335  na Trenčianskom hrade uzavreli česko-poľské 

priateľstvo za prítomnosti Karola Róberta z 
Anjou, Jána Luxemburského,  jeho  syna  Ka-

rola  4.  a  zástupcov  poľského  kráľa Kazi-
míra 

01.04.1375  uhorský kráľ Ľudovít 1. dekrétom daroval Ju-

rajovi Bebekovi Trenčiansky hrad so  všet-

kými príslušnými majetkami okrem mesta 
Trenčín 

1380  v Trenčíne bola zriadená nemocnica pre chu-

dobných občanov 

1412 povýšenie Trenčín na slobodné kráľovské 
mesto kráľom Ţigmundom Luxemburským 

1420  postavená mestská veţa v Trenčíne s gotic-

kým priechodom 

1421 mesto Trenčín dostalo právo na dva výročné 
trhy 
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1454 mesto Trenčín dostalo od majiteľa Tren-

čianskeho hradu Jána Huňadyho právo meča 

1490  Vladislav 2. potvrdil záloţný majetok Štefa-

novi Zápoľskému  

1493 Trenčiansky hrad sa stáva majetkom Štefana 
Zápoľského 

28.09.1510  Trenčín navštívil kráľ Vladislav. Zdrţal  sa tu 

aţ  do 11. januára 1511. V tomto období  sa 
do mesta dostalo prvý  raz i „tisové drevo“ 

11.04.1515  Ján Zápoľský získal na konských dostihoch 

prvú cenu a od tohto času sa datujú prvé za-
čiatky tohto športu v Trenčíne 

1520  Juraj Thurzo dal vystavať kaplnku na Malej 

Skalke, odkiaľ zbojníci zhodili mŕtve telo 

pustovníka Benedikta do Váhu 

1528 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín vypálené 

a zničené vojskami Ferdinanda Habsburského 

za velenia generála Katzianera 

1528 záznamy o existencii mestskej školy, koncom 
16. storočia s charakterom vyššieho gymnázia  

1534 Alexander Thurzo kúpil Trenčiansky hrad 

1555 - 1560   výstavba farského kostola v Trenčíne 

15.11.1560  komisia Kráľovskej komory prenechala Tren-

čiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de Arc 

1560  ostrihomský arcibiskup Štefan Oláh dostal pa-

tronátne právo nad opátstvom na Skalke  
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10.04.1560  Ferdinand  1.  ediktom  rozkázal vrátiť všetky 

majetky Skalského opátstva nitrianskemu 

biskupstvu 

01.05.1570  ukončenie nadvýšenia bašty, ktorá ohradila 
farské nádvorie a vysokými murovanými 

stĺpmi  podopreli, aby sa odtiaľ mohla chrániť 
Dolná mestská brána 

1587 Trenčín postihol mor 

1590  v Trenčíne zaznamenané zemetrasenie 

05.09.1594 delové salvy z Trenčianskeho hradu zvestovali 

oslobodenia územia od tureckej poroby 

10.11.1600  kráľ Rudolf 2. v Prahe potvrdil výsadné listiny 
mesta Trenčína, ktoré mu udelili  kráľ Ľudovít 

2., Ţigmund, Matiáš, Ferdinand 1. a Maxi-

milián. 

1600 Illešháziovci sa stali majiteľmi Trenčianskeho 

hradu 

1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa zmocnili 

Tren-čianskeho hradu a mesta Trenčín a vy-
drancovali ho 

14.05. - 29.06  Trenčiansky  hrad  a  mesto  Trenčín  obliehali  

       1605   hajdúske vojská Štefana Bočkaya a po dvoch 
mesiacoch sa obráncovia sa mu zdali 

1609 Gašpar Illésházy sa stal hlavným ţupanom 

Trenčianskej ţupy 

30.10.1610  gróf Gašpar Ilesházi dal vykázať z budovy 
fary katolíckeho kňaza Rajmanna. Evanjelici 
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si prisvojili farský kostol, dva cintoríny 

a katolíkov vylúčili z mestského magistrátu 

1615  v Trenčíne bolo zaznamenané zemetrasenie  

1620  českí exulanti našli útulok na Trenčianskom 

hrade, kde ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal 
a podporoval 

1622 Trenčín postihla povodeň 

1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom 

Václavom Vokálom z Prahy zaloţila v Tren-
číne vlastnú kníhtlačiareň, najstaršej na Po-

vaţí 

1645  na Skalku prichádzajú jezuiti, kde bývali aţ 
do decembra 1646, kedy sa presťahovali do 

Trenčína. Počiatky protireformácie 

1649 Gabriel Illésházy sa stal hlavným ţupanom 
Trenčianskej ţupy 

04.09.1655  protokol  mesta  Trenčín  spomína  evanjelic-

ké gymnázium 

1664 kráľovským dekrétom bolo nariadené, aby 
pošta z Viedne bola riadená cez Trenčín 

1670 - 1782  rakúske vojsko násilne obsadilo Trenčiansky 

hrad 

1670  ukončená renovácia Skalky 

1672 pri Trenčíne padol meteorit  

1680  po odhalení sprisahania Vesselényiho proti 
Leopoldovi 3. bol Juraj Ilešházi uväznený a 

nad Trenčínom sa znovu ujalo vlády nemecké 

cisárske vojsko 
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1689 Mikuláš Illésházy sa stal hlavným ţupanom 

Trenčianskej ţupy 

11.01.1695  do Trenčína prišla komisia, ktorá mala pre-

veriť stav Trenčianskeho hradu a urobiť ho 
kráľovským zámkom s prvotriednym vyba-

vením 

13.02.1704 kurucké vojská Františka Rákocziho pod ve-
lením generála Jána Šrétera obliehali Trenčín 

a podpálili ho. Okrem Trenčianskeho hradu, 

farského kostola a niekoľkých domov zhorelo 
celé mesto  

14.02.1704 generál Ján Réter prijal na Trenčianskom hra-

de kapituláciu mesta Trenčín 

1708 bitka pri Hámroch 

1710  v Trenčíne prepukla moróvá epidémia  

1712 na pamiatku skončenia mórovej epidémie dal 

ţupan Ilešházi postaviť na námestí Trojičný 

stĺp 

03.12.1715  slávnostným sľubom magistrátu bol za pa-
tróna mesta prijatý sv. František Xaverský 

1745  kaplnka na Skalke prestavaná na kostol a pris-

tavaná ďalšia veţa 

1765  v Trenčíne bolo zaznamenané zemetrasenie 

1776 príchod rehole piaristov do Trenčína  

1778 mesto Trenčín vykázalo 3377 obyvateľov, 

z ktorých bolo 1219 katolíkov, 886 evan-

jelikov a 333 ţidov 
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21.04.1779 mesto Trenčín pred nástupom na uhorský trón 

navštívil neskorší panovník, kráľ Jozef 2. 

1785  zanikol hudobný súbor ţiakov trenčianskeho 

piaristického  gymnázia 

11.06.1790  Trenčiansky hrad a mesta Trenčín zachvátil 
poţiar a väčšia časť zhorela 

1792 na trenčianskom gymnáziu sa začalo vyučo-

vať po prvýkrát po maďarsky 

1794 v Trenčíne bol postavený evanjelický kostol 

1799 Štefan 2. Illésházy sa stal hlavným ţupanom 
Trenčianskej ţupy 

1813 katastrofálna povodeň na Povaţí, ktorá spôso-

bila obrovské materiálne škody aj mestu 
Trenčín 

1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera 

16.02.1834 povodeň v Trenčíne odplavila všetky mosty 

1835  Štefan 2. Ilešházi bol v roku 1799-1835 hlav-

ným ţupanom  Trenčianskej ţupy 

21.05.1835  gróf Štefan Ilešházi predal Trenčiansky hrad 
barónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych 

Teplíc 

1847 Ľudovít Stárek vysadil „Ludový hájik“ na 
Brezine 

1850  v Trenčíne sa stal ţupanom Rudolf Kučíny 

z Oravy 

20.07.1854 v Trenčíne bol otvorený prvý obchod s ga-
lantérnym tovarom 
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11.04.1854 trenčiansky farár a regionálny historik Ľudovít 

Stárek objavil na hradnej skale za hotelom 

Tatra rímsky nápis, ktorý vytesali rímsle 
vojská v roku 179 

02.07.1855  v Trenčíne bola oţivená „Mariánska kongre-

gácia“. 

1857 mesto Trenčín zachvátil poţiar 

1862 vznik tlačiarne F.X. Škarnitzla v Trenčíne 

16.10.1865  vznik 1. sporiteľne „Kongregácie akcionárov“  
v Tren-číne  

16.10.1865  zavedená  v Trenčíne telegrafná sluţba  

1867 vznik ľudovej školy izraelitskej náboţenskej 

obce 

30.08.1869 v dolnej časti Trenčína vznikol veľký poţiar, 
ktorému za obeť 12 domov a 13 stodôl 

01.03.1870  vznik dievčenskej elementárnej školy v Tren-

číne 

01.06.1870  medzi Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami 
zavedená okrem tzv. Mellé-spojka omni-

busová doprava s konským  povozom 

01.01.1874 v Trenčíne začal vychádzať v maďarskej a ne-
meckej reči týţdenník „Vagvölgyi Lap“, pred-

chodca Trenčianskych novín 

1875  vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej 
vody  

16.08.1875  vznik spolku Alumneum v Trenčíne na pod-

poru a stravovania gymnazistov 
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1877 vznik Prírodopisného spolku Trenčianskej ţu-

py v Trenčíne 

1877 v Trenčíne pozorovali severnú polárnu ţiaru 

26.01.1879 v Trenčíne bol zaloţený prvý obchodnícky 

a remeselnícky spolok 

10.08.1879 Trenčín navštívil maďarský románopisec 

Móric Jókai 

1880  povodeň v Trenčíne 

12.04.1880  v Trenčíne zaloţený spevokol „Dalárda“  

01.09.1880  vznik prvej školy ţenských ručných prác 
v Trenčíne 

01.01.1884 v Trenčíne zavedené nové číslovanie domov 

1884 dokončenie povaţskej ţeleznice Trenčín - 

Ţilina 

1885  povodeň v Trenčíne 

1886 poţiar v podhradí a v meste Trenčín 

1889 v Trenčíne sa začali stavať kasárne pre hon-
védov 

10.05.1889 v Trenčíne začal činnosť športový klub Regata 

28.09.1889 v Trenčíne otvorenie novej evanjelickej školy 

a fary 

1890  Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na 
ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyva-

teľov 

sept. 1890  zavedená prvá telefónna stanica v Trenčíne 
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16. – 07.05. v Trenčíne pamätné vystúpenie baletnej školy 

     1894 Márie Braunovej v hoteli Tatra 

1897 do uţívania odovzdaný ţelezničný most  

máj 1900  vznik Továrne na mydlo a parfumy Rudolfa 

Lonského v Trenčíne 

01.05.1900  začiatok stavby ţelezničnej trate Trenčín – 

Bošany – Topoľčany. Začiatok stavby bol 

v Mníchovej Lehote 

01.12.1900  otvorenie hotela Alţbeta (dnes Tatra) v Tren-
číne 

23.04.1904 v Trenčíne vyhlásený uhorský celokrajinský 

štrajk ţelezničiarov 

28.11.1904 v Trenčíne bol zaloţený športový klub pod 
názvom „Trencséni torne egyesület“ – 

„Trenčiansky telocvičný spolok“ 

16.08.1905  vznikla Prvá trenčianska borovičková, liké-
rová, koňaková a octová továreň v Trenčíne 

28.11.1905   zaloţenie spolku pre vydrţiavanie kultúrnych 

prednášok v Trenčíne  

12.12.1905  v Trenčíne bol zaloţený Trenčiansky telo-
cvičný spolok  

1905 Iphigénia d´Harcourt darola Trenčiansky hrad 

mestu Trenčín 

1907 v Trenčíne sa začalo zavádzať elektrické osve-
tlenie na uliciach a v domácnostiach 

1907 vznik firmy Thiberghien, dnešnej Meriny 

1907 ukončenie výstavby Gymnázia Ľ. Štúra 
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27.06.1909 otvorenie elektrickej ţeleznice medzi Tren-

čianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami 

10.02.1910   v hoteli  Zlatý baran v Trenčíne  bola premiéra 

operety „Legenda o studni lásky na tren-
čianskom hrade“ 

10.03.1910  zaloţenie strany „Mungo“(Munkarpát - Strana 

práce) v Trenčíne 

28.05.1910  v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu 

01.11.1910  v  Trenčíne  začala  svoju činnosť pobočka Pr-
vej uhorskej všeobecnej poisťovacej spoloč-

nosti pre Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú 
ţupu 

1910  v Trenčíne zaloţenie Apoštolskej cirkvi  

1911 v Trenčíne sa začala budovať kanalizácia 

a vodovod 

1912 v Trenčíne otvorenie prvého kina „Apolo“ 

1912 postavenie ţidovskej synangógy v Trenčíne 

31.07.1914 v Trenčíne vyhlásená všeobecná mobilizácia 
Rakúsko-Uhorskej armády 

1914 Andrej Kvazs, rodák z Békescsaby preletel 

lietadlom nad Trenčínom 

1919 v Trenčíne vzniklo československé štátne 
reálne gymnázium, dnešné Gymnázium Ľ. 

Štúra 

1919 v Trenčíne zanikla tlačiareň F.X Skarnitzla 

1919 v Trenčíne vznikol Včelársky spolok 

19.02.1919 v Trenčíne bol zaloţený Sokol 



 906 

16.10.1919 v Trenčíne bola zaloţená pobočka Matice slo-

venskej 

27.10.1919 v Trenčíne vznikla Československá obchodná 

škola, dnešná Obchodná akadémie Dr. Milana 
Hodţu 

1920 október - zaloţenie ochotníckeho divadelného  

krúţku v Trenčíne – Biskupiciach  

1922 vznik Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku 
v Trenčíne 

12.07.1921 zaloţenie miestnej organizácie KSS v Tren-

číne 

13.07.1924 vysviacka renovovaného kostola na Malej 
Skalke 

22.09.1924 robotníci firmy Thiberghien vstúpili do štrajku 

08.10.1924 streľba do štrajkujúcich robotníkov firmy 

Thiberghien na Námestí sv Anny v Trenčíne  

1925  zaloţenie kniţnice v Trenčíne 

1925  zaloţenie Klubu slovenských filatelistov 
v Trenčíne 

20.06.1925  v trenčianskom mestskom parku odhalili bustu 

Ľ. V. Riznerovi 

1932 zaloţenie speváckeho zboru „Drotár“ 

1937 začiatok výstavby továrne Walter na výrobu 
leteckých motorov, neskôr premenovaná na 

TOS n.p., TOS a.s. a dnes Trens a.s. 

1937 vznik basketbalu v Trenčíne 

1939 vznik Bavlnárskych závodov v Trenčíne  
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august 1940  zaloţenie Odevných závodov v Trenčíne 

1942 prvé bombardovanie Trenčína 

24.03.1942 z Trenčína vypravený prvý trensport ţidov na 

nútené práce 

1942 obnovený orientačný kríţ pri vstupe do Bre-
ziny 

1942 v Trenčíne zaloţená prvá vojenská Padáková 

škola 

1942 začiatok výstavby chaty pod Ostrým vrchom v 

Soblahove 

27. – 28.02. v Trenčíne   sa  konal   celoštátny   zjazd  holi- 

    1944 čov a kaderníkov 

11.06.1944 slávnostné otvorenie chaty pod Ostrým vr-
chom v Soblahove      

10.04.1945  oslobodenie Trenčína Červenou a Rumunskou 

armádou 

1947 začiatok vyučovania na Strednej zdravotníckej 
škole v Trenčíne 

1949 zaloţenie folklórneho súboru Trenčan na 

Gymnáziu Ľ. Štúra manţelmi Kubalovými 

1949 vznik Lesného závodu v Trenčíne 

1949 vznik Leteckých opravovní v Trenčíne 

1949 vznik dopravného závodu ČSAD Trenčín 

1949 vznik Ľudovej školy umenia v Trenčíne 

19.08.1949 rada Okresného národného výboru v Trenčíne 

schválila vytvorenie Stavebného kombinátu 

v Trenčíne, neskôr Okresný stavebný podnik 
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17.09.1949 slávnostné otvorenie obnovenej turistickej 

chaty pod Inovcom 

1950  zaloţenie Jednoty Spotrebné druţstvo v Tren-

číne 

1950  vznik Východného vojenského okruhu v Tren-
číne 

1952 vznik továrne Konštrukta v Trenčíne 

1952 začiatok vyučovania na Osemročnej strednej 

škole Trenčín Veľkomoravská ulica 

1954 zaloţenie folklórneho súboru Druţba  

1954 začiatok vxučovania na Osemročnej strednej 

škole Trenčín Študentská ulica 

1954 zaloţenie Divadelného súboru Maríny Tur-

kovej pri Závodnom klubu Odevných závodov 
v Trenčíne 

1955  zaloţenie  Klubu  spoločenského  tanca  pri  

Závodnom klube Revolučného odborového 
hnutia  Odevných závodov v Trenčíne 

1955 začiatok postupnej konzervácie a rekonštruk-

cie Trenčianskeho hradu 

15.01.1957 TJ Spartak Trenčín a TJ Iskra Merina na zlu-
čovacej konferencii vytvorili novú TJ TTS 

(trenčianskych textilákov a strojárov) so 17 

oddielmi a 2 odbormi 

1957 začiatok činnosti Závodného klubu Revo-

lučného odborového hnutia pri Kontrukte n.p. 

1957 vznik Zlatkovu Trenčín  



 909 

1957 vznik Výskumného a vývojového ústavu mal-

tovín v Trenčíne 

1957 začiatok vyučovania na Strednej priemyselnej 

škole odevnej v Trenčíne 

1959 vznik Okresného stavebného druţstva obča-
nov v Trenčíne 

14.07.1960 zlúčenie Telovýchovnej jednoty TTS a Telo-

výchovnej jednoty Odeva a vznik Telový-
chovnej jednoty Jednota Trenčín 

1960  vznik Trenčianskych novín v Trenčíne 

30.06.1960 poslednými maturantami Pedagogická škola 

pre vzdelávanie učiteľov národných škôl 
v Trenčíne skončila svoju pôsobnosť 

1962 začiatok existencie Stredného odborného uči-

lišťa strojárskeho v Trenčíne 

1962 vytvorenie fotografickej skupiny Méta v Tren-
číne 

01.01.1964 reorganizácia Mestského domu osvety v Tren-

číne a zmena názvu na Mestské kultúrne 
stredisko v Trenčíne 

01.02.1964 v Trenčíne zapojená nová automatická tele-

fónna ústredňa 

01.09.1964 začiatok vyučovania na novej Základnej škole 

Trenčín, Bezručova ulica 

1965  zaloţenie Dychovej hudby Strojárenka 

v Trenčíne 

1969 vznik Oblastnej galérie M. A. Bazovského 

v Trenčíne 



 910 

01.01.1969 vznik Generálneho riaditeľského Slovakotex 

1969 vznik poľnohospodárskeho podnik Agrostav 

Trenčíne 

10.04.1969 na trenčianskej Brezine poloţený základný 

kameň pre budúci pamätník obetí fašizmu 

1969 v Trenčíne vznikol Ústav mechanizácie odev-

nej výroby 

31.10.1969 poloţenie základného kameňa obchodného 

domu Prior v Trenčíne 

1971 začiatok výstavby 1. okrsku  sídliska Juh v 
Trenčíne 

1972 vznik Inštitútu vzdelávania Generálneho 

riaditeľstva Slovakotex 

1973 otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach 

1974 zaloţenie Detského folklórneho súboru Ra-
dosť v Trenčíne 

1974 zaloţenie Detského folklórneho súboru Me-

rinka v Trenčíne, dnešná Limba 

1974 otvorenie obchodného domu Prior na Vajan-
ského ul. v Trenčíne 

1977 začiatok výstavby Základnej školy Trenčín, 

Saratovská ul. na Juhu s počtom 18 tried  

1977 vznik Nemocnice pre obvinených a odsúde-
ných a Ústavu na výkon na výkon odňatia 

slobody v Trenčíne 

1979 začiatok výstavby Základnej školy Trenčín, 
Laca Nomeského na Juhu s počtom 22 tried 
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1980  zaloţenie folklórneho súboru „Vena“ pri 

Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne 

1980  zaloţenie  Trenčianskeho  speváckeho  zboru  

pri  Mestskom kultúrnom stredisku v Trenčíne 

1983 začiatok výstavby 2. okrsku sídlisku Juh 
v Trenčíne 

júl 1984 zosunutie svahu pri bytovej jednotke a stavbe 

občianskej vybavenosti – Juţianka, čo 
spôsobilo čiastočný útlm výstavby 

1985 1. ročník druţobnej výstavy neprofesio-

nálnych výtvarníkov a fotografov z Trenčína 
a Uherského Hradišťa „Stretnutie – Setkání“ 

v Delovej bašte Trenčianskeho hradu 

10.10.1985 slávnostné otvorenie Okruhového diomu ar-

mády v Trenčíne 

1987 vznik hudobnej skupiny „Bez ladu a skladu“ 

1987 vznik Klubu priateľov pre dejiny vedy 

a techniky pri Slovenskej akadémii vied, 

pobočky v Trenčíne 

1987 Mierové námestie v Trenčíne vyhlásené za 

mestskú pamiatkovú rezerváciu 

01.09.1989 na Materskej škole Trenčín, Legionárska ulica 

bolo zriadené ortoptické oddelenie pre deti 
s chybným zrakom 

21.04.1990  vznik Okresného klubu alternatívnej medicíny 

v Trenčíne 

05.10.1990  vznik Komorného orchestra mesta Trenčín 

1990  vznikla Trenčianska nadácia v Trenčíne 
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1991 zaloţenie súkromnej vysokej školy City 

University Bellevue 

1991 začiatok výstavby Základnej školy Trenčín, 

Východná ulica na sídlisku Juh 

1991/1992 ukončenie výstavby 1. okrsku sídliska Juh v 
Trenčíne 

1992 začiatok existencie Základnej školy sv. An-

dreja a sv. Svorada v Trenčíne 

1992 obnovenie činnosti telovýchovnej jednoty 
Sokol v Trenčíne 

1992 vznik Trenčianskej nadácie pre vzdelávanie 

v Trenčíne 

11.02.1994 v Trenčíne vznikol Klub esperanta 

30.06.1994 v Trenčíne bol zaloţený Klub leteckej histórie 
pri Dome armády v Trenčíne 

02.09.1994 otvorenie nového objektu Stredného odbor-

ného učilišťa ţelezničného v Trenčíne, Škol-
ská ulica, dnešná Dopravná akadémia 

18.10.1994 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne udelilo titul 

čestného občana mesta Trenčín spisovateľovi 
JUDr. Vojtechovi Zamarovskému 

1994 v Trenčíne sa uskutočnil 1. ročník Trenčian-

skeho jazzového festivalu 

11.10.1994 začiatok výstavby úseku diaľnice Skalka - 
Nemšová  

01.09.1996 vznik Trenčianskeho kraja 
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1997 otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto nad 

Váhom - Kostolná 

1997 otvorenie diaľničného obchvatu Trenčína 

01.09.1997 zaloţenie Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka 

1997 zaloţenie Klubu Vojtecha Zamarovského 

1997 zaloţenie Ţivnostenského spoločenstva Tren-

čianskeho kraja v Trenčíne 

1997 zaloţenie Asociácie regionálneho zdruţenia 

miest a obcí Trenčianskeho kraja 

1997 zaloţenie mimovladnej organizácie Krajské 

grémium tretieho sektoru v Trenčíne 

1997 zaloţenie nadácie „Zachráňte našu budúc-

nosť“ v Trenčíne  

1998 otvorenie diaľničného úseku Kostolná Ladce  

1998 zaloţenie Galérie naivného umenia v Trenčíne 

1998 vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh 

1999 otvorenie novej krytej plavárne na Sihoti 

1999 v autobusoch Slovenskej autobusovej dopravy 

v Trenčíne sa začali zavádzať čípové karty pre 
cestujúcich 

22.06.1999 vrcholili povodne v celom Trenčianskom kraji 

25.06.1999 otvorenie cyklotrasy Trenčín – Soblahov – 

Selec  

01.12.1999 v Trenčíne vznikla Vysoká škola manaţmentu 
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17.12.1999 zaloţenie Detského dychového orchestra mla-

dých v Trenčíne 

     2000 ukončenie rekonštrukcie letnej plavárne na 

Sihoti 

     2001 Galéria M.A. Bazovského presťahovaná do 
nových objektov na Palackého ulici 

     2001 zaloţenie Múzea antiky V. Zamarovského 

01.01.2002 vznik  Trenčianskeho samosprávneho kraja 

    2002 zaloţenie Komunitného centra Trenčín – Juh 

24.-25.05. stretnutie predstaviteľov Vyšegradskej štvor- 
    2002  ky a Beneluxu na Trenčianskom hrade   

07.03.2009 zrútila sa časť západného opevnenia 

Trenčianskeho hradu do podhradia 

01.02.2003 vznik Spoločného stavebného úradu v Tren-

číne na prenesený výkon štátnej správy a sa-
mosprávy 

02.02.2004 otvorenie detašovaného pracoviska Mestskej 

polície v Trenčíne v Trenčíne – Juh 

26.02.2004 odhalenie pamätníka historikovi a kňazovi 
Jozefovi Braneckému na Mieroovm námestí 

06.03.2004 otvorenie Sociálneho domu Krištof určeného 

pre sociálne odkázaných občanov 

12.04.2004 realizácia nového osvetlenia Trenčianskeho 
hradu za sponzorstva Veľvyslanectva USA 

v Slovenskej republike 

01.05.2004 zriadenie Klientského centra na Mestskom 
úrade v Trenčíne 
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03.07.2004 otvorenie mestskej veţe pre verejnosť 

10.01.2005 začiatok asanačných prác bývalých Masa-

rykových kasární 

16.02.2005 do uţívania odovzdaný osobný výťah na 

Mestskom úrade v Trenčíne pre klientelu 
seniorov a invalidných občanov 

25.02.2005 schválenie loga mesta Trenčín od autora 

Emila Drličiaka 

14.04.2005 otvorenie Detského domova pre maloletých 
bez sprievodu v Hornom Orechovom 

14. – 15.05 pokračovanie padania hradného opevnenia 

    2005 

31.07.2005 odovzdanie do uţívania zimného štadióna MG 
RINK 

05.08.2005 otvorenie do prevádzky Hospicu milosrdných 

sestier sv. Vincenta de Paul 

30.09.2005 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
športového areálu s umelým trávnikom na 

Sihoti 

01.10.2005 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
športového areálu Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ulica 

04.11.2005 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 

športového areálu Základnej školy Trenčín, 
Veľkomoravská ulica 

15.11.2005 odovzdanie do uţívania kruhovej kriţovatky 

ulíc Legionárskej a Soblahovskej 
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07.12.2005 odovzdanie do uţívania obchodno – zábav-

ného centra MAX na Štefánikovej ulice 

21.06.2006 odovzdanie do uţívania bezbarierového vý-

ťahu na Základnej školy Trenčín, Bezručova 
ulica pre handicapovaných ţiakov 

26.04.2006 Mestský úrad v Trenčíne získal certifikát kva-

lity ISO 9001 : 2000 

11.05.2006 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
obchodno-zábavného centra Juţanka 

01.07.2006 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej repu-

bliky zriaďovacou listinou zmenilo názov 
trenčianskej nemocnice na Fakultnú nemoc-

nicu Trenčín 

14.07.2006 odovzdanie do uţívania novej archeologickej 

expozície v predrománskej rotunde Trenčian-
skeho hradu 

26.07.2006 zomrel spisovateľ JUDr. Vojtech Zamarovský 

13.10.2006 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 

športového areálu Základnej školy Trenčín, 
Kubranská ulica 

29.09.2006 odovzdanie do uţívania arboréta v Špeciálnej 

základnej škole V. Predmerského v Trenčíne 

01.02.2007 Ing. František Sádecký vymenovaný za pred-
nostu Mestského úradu v Trenčíne 

02.03.2007 séria výbuchov otriasla mestom Nováky, ktoré 

spôsobila explózia delaboračnej haly  

14.03.2007 na webovej stránke mesta Trenčín bola sfunk-
čnená rubrika „Otázky a odpovede“ 
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22.03.2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 

do volených funkcií mesta Trenčín volených 

funkcionárov – Tomáša Vaňu za vice-
primátora a Janku Fabovú za poslankyňu 

dlhodobú uvoľnenú pre výkon funkcie 

30.03.2007 zánik firmy OZETA-NEO, poslednej násled-
níckej organizácie po firme Nehera zaloţenej 

v auguste 1940 

26.04.2007 akreditačná komisia Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky vslovila súhlas so zria-
dením Fakulty zdravotníctva Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka 

01.05.2007 v Trenčíne zriadenie expozitúry Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky 

10.05.2007 otvorenie obchodnej prevádzky bau-Max 

01.06.2007 sprístupnenie mestskej veţe výťahom od Slád-

kovičovej ulice 

04.07.2007 poklepanie základného kameňa Vedecko-
výskumného pracoviska elektrónových urý-

chlovačov cyklotrónového centra Slovenskej 
republiky 

01.09.2007 zomrel kustód, historik a prvý riaditeľ Tren-

čianskeho múzea Štefan Pozdišovský 

02.09.2007 vznik Súkromného gymnázia „Futurum“ 

10.10.2007 odovzdanie do uţívania Klubu seniorov na 
Sihoti 

22. – 25.10. Mesto Trenčín sa po prvýkrát zúčastnilo po-

dujatia Centrope Days vo viedenskom Do-
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nauzentre, na ktorom mladí ľudia prezentovali 

svoje mesto 

14.11.2007 na budove Mestského úradu v Trenčíne odha-

lili PhDr. Marián Kvasnička a Ing. Branislav 
Celler pamätnú tabuľu na spomienku Neţnej 

revolúcie z roku 1989 

28.11.2007 doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. zvíťazil vo 
voľbách na funkciu rektora pre obdobie 

2008/2012 

04.12.2007 valné zhromaţdenie Výstaviska Trenčín mes-
to módy rozhodlo o zmene jeho mena na Expo 

Center a.s. Trenčín 

20. – 21.12. Slovenská republika sa  stala súčasťou  schen- 

 2007  genského priestoru   

16.07.2008 odovzdanie do uţívania obchodno – zábav-

ného centra DV Centrum na Legionárskej 
ulici, ktoré bolo postavené na mieste bývalých 

Masarykových kasární 

01.10.2008 zmenilo Stredné odborné učilište ţelezničné 
v Trenčíne svoj názov na Dopravnú akadémiu 

v Trenčíne 

 

 

 


