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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2008 

bol predloţený na rokovanie Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne dňa 10. februára 2009, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :  

„Komisia kultúry berie na vedomie kronikársky záznam mesta Trenčín za 
rok 2008 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2008 bol vypracovaný v súlade 
s platnou Smernicou primátora  Mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín 

a Metodikou písania kroniky mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou 
radou v Trenčíne uznesením č. 522 zo dňa 15.mája 2004. 

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 ţivota a ţivota cirkví, 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 ilustrovaný fotografiami na 98 % zhotovených 

kronikárom na podujatiach, ako i fotografiami od iných autorov, prípadne 
grafmi, plánmi a podobne.  

 

Kronikársky záznam v roku 2008 zaznamenal viacero významných 
udalostí, z ktorých treba spomenúť : 

 rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne, ktoré prijali 
uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín  

 tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov 
 dňom 1. januára 2008 vstúpilo Výstavisko Trenčín mesto módy s novým 

obchodným názvom Expo Center a.s. Trenčín 
 dňa 4. januára 2008 uvoľnená poslankyňa pre výkon funkcie Mesta Trenčín 

Janka Fabová zablahoţelala Silvii Beňovej z Dubnice n/V. k narodeniu 
dcérky Emy, prvého dieťaťa narodeného v trenčianskej nemocnici 

 dňa 8. januára 2008 vernisáţ výstavy „Insitné umenie z Kovačice“ 
 seminár „Regionálna inovačná stratégia vo svetle budúcnosti“ dňa 10. januára 

2008 
 v dňoch 10. aţ 13. januára 2008 sa Mesto Trenčín zúčastnilo 17. ročníka 

medzinárodného veľtrhu turistických moţností Región Tour v Brne 
 realizácia vzdelávacieho projektu Bezpečná komunita – Komunita je náš 

domov Policajným zborom Slovenskej republiky od januára 2008 
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 dňa 15. januára 2008 vernisáţ výstavy fotografií Richarda Hlavňu 

„Rumunsko 2007“  
 od 15. januára do 15. februára 2008 prebiehal zápis predškolákov do prvých 

tried základných škôl 
 dňa 17. januára 2008 vyhlásili v Trenčíne výsledky ankety „TOP FUTSAL 

2007“, ktorým sa stal úradujúci majster SR Slov-matic TOTO Bratislava 
 v dňoch 17. aţ 20. januára 2008 sa mesto Trenčín zúčastnilo 14. ročníka 

medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Brat islave 
 dňa 19. januára 2008 sa uskutočnil v Trenčíne 19. ročník Majstrovstiev 

Slovenska v make-up 
 dňa 20. januára 2008 sa uskutočnila hodnotiaca konferencia Oblastného 

futbalového zväzu 
 tlačová konferencia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne dňa 22. januára 2008, na ktorej bola zhodnotená činnosť inštitúcie 
za rok 2007  

 dňa 22. januára 2008 sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník vedeckej konferencie 

pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve 
 dňa 24. januára 2008 Mesto Trenčín odovzdalo pre potreby návštevníkov 

Klubu seniorov v Trenčíne masáţne lôţko v hodnote 87.500,- Sk 
 dňa 25. januára 2008 poslanecký výjazd členov Hnutia za demokratické 

Slovensko v Trenčianskom kraji a v meste Trenčín 
 dňa 25. januára 2008 zomrel v Bratislave spisovateľ pre deti, trenčiansky 

rodák Mgr. Pavol Pavlenda 
 od 25. januára 2008 Fakultná nemocnica v Trenčíne umoţnila pacientom 

úrazovej chirurgie pobyt v nadštandardne vybavených izbách 
 dňa 25. januára 2008 sa uskutočnila prezentácia novej knihy Rudolfa Dobiáša 

„Znovuzrodenie“  
 v dňoch 26. aţ 27. januára 2008 sa konala v Trenčíne Medzinárodná výstava 

psov všetkých plemien 

 dňa 28. januára 2008 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Študentského 
fóra mesta Trenčín 

 dňa 29. januára 2008 pamätníci občianskeho zdruţenia MY 68 si pripomenuli 
39. výročie upálenie Jána Palacha na Václavskom námestí v Prahe, ako jeho 

protestu proti okupácii Československa Sovietskymi vojskami pri mórovom 
stĺpe 

 webová stránka Mesta Trenčín bola najnavštevovanejšou webovou stránkou 
miest a obcí na Slovensku 

 dňa 1. februára 2008 sa občania mesta Trenčín rozlúčili na Mierovom námestí 
s autobusom továrenskej značky Ikarus (harmonika), ktorý dvadsať rokov 

slúţil trenčianskej verejnosti. Súčasne bolo odovzdaných päť nových 
autobusov továrenskej značky Karosa Citelis 

 dňa 1. februára 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Stretnutie – Setkání“ 
 dňa 4. februára vernisáţ výstavy obrazov Jaroslava Salaya „Maľby“  
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 dňa 4. februára 2008 sa v Kultúrnom stredisku Trenčín – Kubra uskutočnilo 

tradičné podujatie pochovávanie basy, ktorým sa začalo 40 ročné obdobie 
pôstu a prípravy pred Veľkou nocou 

 dňa 5. februára 2008 sa uskutočnilo pracovné stretnutie čelných 
predstaviteľov Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a Mesta Zlín PhDr. 

Ireny Ondrovej 
 dňa 6. februára 2008 veliteľské zhromaţdenie veliteľa Pozemných síl 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajora Ing. Milana Maxima za 
účasti náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej armády generála Ing. 

Ľubomíra Bulíka 
 dňa 6. februára 2008 sa v Trenčíne odohral exhibičný hokejový zápas medzi 

extraligovou Duklou Trenčín a priaznivcami Fan Klubu Dukly Trenčín 
 dňa 7. februára 2008 odovzdal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. prezidentovi Slovenskej 
republiky Ivanovi Gašparovičovi Zlatú medailu Maximiliána Hella, ktorá mu 
bola udelená pri príleţitosti 10. výročia vzniku Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 
 v meste Trenčín na monitorovanie verejných priestorov pribudlo k doterajším 

16 kamerám 6 nových kamier (4 statické a 2 otočné) 
 dňa 8. februára 2008 si na slávnostnej akadémii pripomenulo Osemročné 

športové gymnázium 25. výročie svojej úspešnej vzdelávacej a športovej 
činnosti 

 dňa 12. februára 2008 prijal primátor Mesta Trenčín delegáciu organizácie 
telesne postihnutých občanov 

 dňa 13. februára 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne priebeţné hodnotenie 
výchovno-vzdelávacích projektov materských škôl 

 v dňoch 13. aţ 17. februára 2008 sa zúčastnil Detský folklórny súbor 
Kornička folklórneho festivalu v Litve 

 dňa 14. februára 2008 prezentoval Slavo Kalný v Trenčíne svoju novú knihu 

„Bombardovanie Apolky“, ktorá je spojená so ţivotom Beatrix Čelkovej – 
Pospíšilovej 

 dňa 14. februára 2008 mladí občania mesta na sviatok sv. Valentína podporili 
akciu dobrovoľným darovaním krvi – „Valentínska kvapka krvi“ 

 v dňoch 14. aţ 17. februára 2008 sa Mesto Trenčín predstavilo na 17. ročníku 
veľtrhu cestovného ruchu v Prahe Holiday World 2008 v rámci expozície 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 dňa 15. februára 2008 sa prezentoval nepočujúci umelec Stanislav Lubina 

z Nemšovej so svojou jedinečnou učebnicou o posunkovej reči 
 dňa 16. februára 2008 regionálni futbaloví rozhodcovia odovzdali finančný 

výťaţok z plesu futbalových rozhodcov na zakúpenie vecí pre pacientov 
geriatrického oddelenia 
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 dňa 18. februára 2008 vymenoval prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. za rektora Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 

 dňa 21. februára 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie primátora Mesta 
Trenčín Ing. Branislava Cellera s predstaviteľmi krajskej a okresnej 

organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne 
 dňa 21. februára vernisáţ výstavy „Prvá olympiáda 4 slovenskými očami“ 

v Bratislave, ktorej autormi boli  trenčiansky fotografista Radovan Stoklasa a 
Jana Šebestová 

 dňa 26. februára 2008 sa uskutočnilo novoročné stretnutie primátora Mesta 
Trenčín Ing. Branislava Cellera so zástupcami cirkví a náboţenských 

denominácií 
 dňa 26. februára 2008 sa uskutočnilo novoročné stretnutie primátora Mesta 

Trenčín Ing. Branislava Cellera s organizátormi a tvorcami kultúry v Trenčíne 
 dňa 26. februára 2008 sa uskutočnil v Trenčíne 1. ročník Kongres pilotného 

europrojektu o popularizácii vedy a výskumu medzi študentmi Trenčianskeho 

kraja 
 dňa 27. februára 2008 sa uskutočnilo zasadnutie študentského fóra 

 dňa 27. februára 2008 sa uskutočnila prezentácia novej knihy Jozefa 
Koreného „Slovenské barety v sluţbách mieru“ 

 dňa 28. februára sa uskutočnil 3. ročník podujatia „Trenčiansky robotický 
deň“ 

 v dňoch 28. aţ 29. februára 2008 sa uskutočnila jarná časť 41. ročníka 
medzinárodnej výstavy módy a odievania Trenčín mesto módy 

 dňa 29. februára 2008 odštartovala Zuzana Smatanová so svojou kapelou 
tohoročnú koncertnú sezónu vystúpením v Trenčíne 

 od 1. marca 2008 bola zrušená pobočka Colného úradu v Trenčíne na Ulici 
K Výstavisku 

 dňa 1. marca 2008 sa uskutočnila prednáška „Vesmír, veda a filozofia“ s prof. 

RNDr. Jozefom Krempašským, DrSc. a RNDr. Jířím Grygarom, CSc. 
 od 1. do 31. marca 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne jarné upratovanie 

 dňa 6. marca 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler  
najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2007 

 dňa 6. marca bolo slávnostne otvorené stavenisko novej zástavby v lokalite 
bývalého bitúnku na Električnej ulici 

 dňa 7. marca vernisáţ výstavy 5. ročníka výstavy výtvarných a literárnych 
prác detí základných škôl „V rozprávke je to tak“ 

 dňa 10. marca 2008 sa prezentovali na podujatí „Hovory o  slovenskej 
literatúre“ spisovatelia Silvester Lavrík, Karol Horváth a Gabriela Alexová 

 dňa 10. marca 2008 prezentoval svoju najnovšiu tretiu zbierku piesní „Ľudové 
piesne, spevné a tanečné tradície spod Bielych Karpát“ Ing. Jozef  Lehocký 

 dňa 11. marca 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy výtvarných prác 
šestnásťročnej mentálne retardovanej Natálie Šebovej 
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 v dňoch 11. aţ 12. marca 2008 sa uskutočnila medzinárodná vedecká 

konferencia „Pedagogická spôsobilosť učiteľov vysokých škôl“  
 dňa 12. marca sa uskutočnilo zasadnutie trenčianskeho Detského parlamentu  

 dňa 12. marca 2008 Verejná kniţnica M. Rešetku prezentovala biografický 
slovník „Významné ţeny Slovenska“  

 od 13. do 15. marca 2008 sa konal v Trenčín 16. ročník medzinárodného 
kozmetického veľtrhu Beauty® Forum Slovakia 

 dňa 18. marca 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Európske karikatúry – 
Tri storočia histórie cez kresby v tlači“ 

 dňa 18. marca 2008 sa uskutočnilo krajské kolo prednesu poézie a prózy 
„Vansovej Lomnička“ 

 dňa 19. marca 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne zábavno-kultúrne podujatie pri 
príleţitosti Svetového dňa vody 

 v dňoch 21. aţ 23. marca 2008 si hokejová prípravka Dukly Trenčín priniesla 
víťazstvo z medzinárodného hokejového turnaja „Budapest Cup 2008“ 

 dňa 24. marca 2008 sa vybraní členovia Karate Klub Európa v Trenčíne 

úspešne reprezentovali na medzinárodnej súťaţi US Open-Junior Olympic 
Karate Championschip v Las Vegas 

 v dňoch 27. aţ 28. marca 2008 sa uskutočnila v Trenčíne medzinárodná 
vedecká konferencia „Fenomén Holocaustu – ídeové korene, príčiny, priebeh 

a dôsledky“ 
 dňa 27. marca 2008 prezentoval spisovateľ Ján Solovič svoju poslednú knihu 

„Moje radosti s podtitulom Polstoročie s ochotníkmi 1956 – 2006“  
 dňa 28. marca 2008 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pri 

príleţitosti Dňa učiteľov ocenil dvanásť trenčianskych pedagógov 
 dňa 28. marca sa uskutočnila vernisáţ výstavy učiteľov výtvarného oddelenia 

Základnej umeleckej školy v Trenčíne 
 dňa 29. marca 2008 v ranných hodinách spílili storočné ginko dvojlaločné pri 

mestskom parku 

 dňa 31. marca 2008 juniorskí hokejisti Dukly Trenčín sa stali majstrami SR 
pred rovesníkmi z Košíc 

 dňa 3. apríla 2008 bolo v priestoroch firmy BOST a.s. Trenčín slávnostne 
otvorené Medzinárodné vzdelávacie centrum 

 dňa 3. apríla 2008 prezentácia novej knihy Ireny Breţnej „Na slepačích 
krídlach“ 

 dňa 4. apríla sa uskutočnila vernisáţ výstavy z tvorby sklárskeho výtvarníka 
Paľa Macha a súťaţnej prehliadky výtvarných prác ţiakov základných 

umeleckých škôl Trenčianskeho kraja 
 dňa 5. apríla 2008 získalo v Prešove titul majstra SR badmintonové druţstvo 

M-Šport Trenčín  
 z medzinárodného hokejového turnaja piatych ročníkov prípraviek v Trenčíne 

uskutočnený v dňoch 5. a 6. apríla 2008 si víťazstvo odnieslo druţstvo 
z Karvinej a Trenčín skončil na treťom mieste za Budapešťou 



 954 

 dňa 8. apríla 2008 prijal primátor Ing. Branislav Celler juniorské hokejové 

druţstvo Dukly Trenčín, ktoré získalo majstrovský titul 
 v dňoch 8. aţ 9. apríla 2008 sa uskutočnil v Trenčíne vedecký seminár „Šport 

ako fenomén v československých vzťahoch“ 
 od 9. do 12. apríla sa konali v Trenčíne špecializované výstavy – 

„Záhradkár“, „Včelár“, „Zdravý ţivotný štýl“, „Keramika a sklo“ 
a „Poľovníctvo a rybárstvo“ 

 dňa 10. apríla 2008 sa prezentoval so svojou poslednou knihou religionista, 
univerzitný profesor PhDr. Ján Komorovský „Boţí štát v pralesoch 

a savanách Paraguaya“ 
 dňa 10. apríla 2008 si mesto Trenčín pripomenulo pri pamätníku umučených 

v lesoparku Brezina 63. výročie oslobodenia 
 dňa 10. apríla 2008 na 10. ročníku Zdravý ţivotný štýl usporiadala TnU AD 

vedeckú konferenciu „Ošetrovateľstvo a zdravie“  
 v mesiaci apríl 2008 Mesto Trenčín v súvislosti s prechodom na novú menu 

euro spracovalo plány s podrobným určením nevyhnutných úloh vo všetkých 

oblastiach 
 hokejová prípravka 4. tried Dukly Trenčín zvíťazila na medzinárodnom 

turnaji v Trenčíne v dňoch 12. aţ 13. apríla 2008  
 dňa 15. apríla 2008 sa konala inaugurácia dekana Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 
Ing. Dušana Barana, PhD. 

 dňa 16. apríla 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne vyhodnotenie a ocenenie 
najlepších športovcov Trenčianskeho kraja 

 dňa 17. apríla 2008 sa uskutočnilo 17. apríla 2008 valné zhromaţdenie 
Trenčianskej jazzovej spoločnosti, ktoré zvolilo do funkcie jeho predsedu 

MUDr. Svetozára Drobu 
 v dňoch 17. aţ 19. apríla 2008 sa konala v Trenčíne prehliadka filmov 

z medzinárodného festivalu filmov „EkoTopFilm 2008 – Tour Slovensko“ 

 dňa 21. apríla 2008 odovzdanie do uţívania novej učebne informatiky na ZŠ 
Trenčín, Novomeského 

 dňa 21. apríla 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Miesta, ktoré mám rád“ 
realizovaný Trenčianskou nadáciou 

 od 22. do 1. mája 2008 sa organizovali v Trenčíne „Lesnícke dni“, určené 
širokej verejnosti  

 dňa 24. apríla 2008 sa uskutočnil 10. ročník regionálnej speváckej súťaţe 
ţiakov špeciálnych škôl „Trenčiansky slávik 2008“ 

 dňa 24. apríla 2008 bola prezentovaný najnovší kniţný titul „Ovčiarstvo na 
Slovensku – história a technológia“ od autorského kolektívu pod vedením 

Ing. Jána Keresteša 
 dňa 25. apríla 2008 autorská výstava Andreja a Martina Augustínových 

 dňa 25. apríla 2008 odhalenie drevenej plastiky majstra rezbára Vladimíra 
Morávka v lesoparku Brezina pri príleţitosti Lesníckych dní 
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 dňa 27. apríla 2008 prijalo v Trenčíne 206 birmovancov sviatosť birmovania 

 dňa 29. apríla 2008 stretnutie čitateľov so spisovateľkou Katarínou 
Hudecovou pri prezentácii jej najnovšej knihy „Trblietanie na oblohe“ 

 v dňoch 29. a 30. apríl 2008 v Trenčíne sa uskutočnil 4. ročník medzinárodnej 
zdravotníckej a farmaceutickej výstavy „Medipharm 2008“ 

 dňa 3. mája 2008 na objednávku mesta Trenčín realizovalo 19 writerov 
v podchode na Hasičskej ulici svoje graffiti-art 

 dňa 3. mája 2008 sa organizovalo pri horárni Soblahov tradičné zábavné 
podujatie pre deti „ZOO domácich zvierat“ 

 v dňoch 4. a 5. mája 2008 v Trenčíne sa uskutočnili majstrovstvá SR 
v kolkoch ţien a Jana Bošniaková z Trenčína získala majstrovský titul 

 dňa 5. mája 2008 sa uskutočnilo slávnostné zhromaţdenie Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne k oslavám patróna 

hasičov sv. Floriána, na ktorom bolo ocenených 18 hasičov z Trenčianskeho 
kraja 

 dňa 7. mája 2008 sa uskutočnil kultúrny program detí z trenčianskych 

materských škôl venovaný sviatku Dňa matiek 
 dňa 8. mája 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

regionálneho historika PhDr. Milana Šišmiša pri príleţitosti jeho ţivotného 
jubilea 70. rokov 

 dňa 9. mája 2008 vernisáţ filatelistickej výstavy „Veľká vlastenecká vojna 
ZSSR 1941 – 1945 v zrkadle poštovo – filatelistických dokumentov“ 

 dňa 10. mája 2008 sa uskutočnilo podujatie „Míľa pre mamu“ 
 dňa 11. mája 2008 vernisáţ výstavy „Výtvarné spektrum Trenčianskeho 

kraja“  
 dňa 12. mája 2008 sa stretla herečka Mária Kráľovičová v Centre seniorov so 

staršími občanmi mesta 
 dňa 14. mája 2008 ocenila Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek 

štyri zdravotné sestry ocenením „Biely kríţ“ 

 16. mája 2008 vernisáţ výstavy maliara Jána Hlavatého a prezentácia 
publikácie „Výtvarné umenie v Trenčíne – výtvarní umelci narodení koncom 

19. storočia do roku 1920“ 
 v dňoch 16. aţ 18. mája 2008 sa uskutočnil na Ostrove 6. ročník 

motoristického zrazu 
 dňa 17. mája 2008 sa uskutočnilo celoeurópske podujatie „Noc múzeí 

a galérií“ 
 dňa 18. mája 2008 oţilo podujatie KORZO na Mierovom námestí  

 v mesiacoch máj a jún 2008 predstavili historická skupina Normani pre 
návštevníkov Trenčianskeho hradu hru „Legenda o drakovi a rytierovi“ 

 dňa 19. mája 2008 sa uskutočnil na Trenčianskom hrade „Festival 
slovenských múzeí“ 

 dňa 19. mája 2008 sa uskutočnila vernisáţ prác maturantov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne 
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 dňa 20. mája 2008 sa uskutočnila vernisáţ súťaţnej výstavy 12. ročníka 

„AMFO Trenčianskeho kraja“ 
 dňa 22. mája 2008 popoludnie umeleckého slova, spevu a hudby pri 

príleţitosti Dňa matiek 
 dňa 22. mája 2008 si Gymnázium Ľ. Štúra pripomenulo 100. výročie 

narodenia nestora slovenskej amatérskej astronómie stredoškolského 
profesora Alojza Cvacha 

 v dňoch 22. a 23. mája 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie členov 
Zdruţenia primátorov krajských miest K-8 

 dňa 24. mája 2008 mesto Trenčín sa stalo mestom klaunov 
 dňa 25. mája 2008 sa uskutočnil 4. ročník lesného behu „Beh trenčianskou 

Brezinou“ 
 dňa 27. mája 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy obrazov z hodvábu od 

autorky Sylvette Mathiue d´Ault z Francúzska 
 dňa 28. mája 2008 sa uskutočnil v Trenčíne „Challenge Day – Deň výzvy 

2008“ známe svojím masovým športovaním, v ktorom Trenčín vyhral nad 

svojím súperom z Košíc 
 v dňoch 30. a 31. mája sa konal v Trenčíne 6. ročník medzinárodnej výstavy 

vína, vody a destilátov „Vinum Laugarício“ 
 dňa 31. mája 2008 sa zastavila na trenčianskej ţelezničnej stanici vlaková 

súprava s názvom „Kinomatovlak“, premietajúce detské filmy pre deti 
 dňa 31. mája 2008 sa futbalisti AS Trenčín po neúspešnej futbalovej sezóne 

rozlúčili s najvyššou súťaţou 
 dňa 1. júna 2008 sa následkom silného daţďa prepadla časť strechy 

nákupného obchodného strediska Magnus Center 
 dňa 3. júna 2008 sa uskutočnil 11. ročník športovej olympiády ţiakov prvého 

stupňa trenčianskych základných škôl 
 dňa 3. júna 2008 v detskom sociálnom zariadení DEMY sa uskutočnilo 

tradičné podujatie „Čarbičky – Farbičky“ 

 v dňoch 5. a 6. júna 2008 si Mesto Trenčín pripomenulo 90. výročie vzbury 
a popravy 44 príslušníkov 71. pešieho pluku v srbskom Kragujevaci pietnym 

aktom v kasárňach SNP a na mestskom cintoríne 
 dňa 6. júna 2008 sa uskutočnila pre ţiakov základných škôl a ich rodičov 

prezentácia najmodernejšej stavebnej a dopravnej techniky 
 dňa 8. júna 2008 vernisáţ výstavy obrazov Mgr. Márie Auerovej – Griešovej 

pod názvom „Roztancovaný svet“ 
 dňa 9. júna 2008 vernisáţ výstavy „Modely – Hobby 2008“ 

 dňa 10. júna 2008 sa uskutočnil 2. ročník súťaţe ţiakov základných 
a stredných škôl „Veda a výskum očami študentov“ 

 dňa 12. júna 2008 prezentácia knihy „Voda a chlad“ 
 dňa 14. júna 2008 v rámci Svetového dňa Červeného kríţa slávnostne prevzali 

mnohonásobní dobrovoľní darcovia krvi zlaté a diamantové medaile Jána 
Jánského a Jána Kňazovického  
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 dňa 17. júna 2008 sa uskutočnil 1. ročník „Bienále amatérskej a detskej 

keramiky“ 
 dňa 18. júna 2008 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najlepším 

ţiakom základných škôl v Trenčíne „Detská osobnosť mesta Trenčín“  
 dňa 20. júna 2008 vyvrcholili oslavy 90. výročia vzbury vojakov 71. pešieho 

pluku. trenčianskeho v Kragujevaci na Stanovljanskom poli za účasti 
delegácie Mesta Trenčín 

 dňa 20. júna 2008 vernisáţ výstavy z tvorby Vlad imíra Kováča 
 dňa 23. júna 2008 sa uskutočnilo vyhodnotenie školských časopisov 

základných škôl Trenčianskeho okresu 
 dňa 24. júna pietny akt a odborný vedecký seminár k 110. výročiu narodenia 

generála Štefana Jurecha 
 dňa 24. júna 2008 vyhodnotenie medziškolskej a medzitriednej súťaţe ţiakov 

ZŠ „Čítajme všetci, čítanie je super“ 
 dňa 25. júna 2008 bol poloţený základný kameň nového Nákupno – 

zábavného centra Laugarício 

 dňa 25. júna 2008 odovzdanie do uţívania detského ihriska „Pádivec“ na 
Sihoti 

 dňa 25. júna 2008 prezentácia knihy Jaroslava Pádivého „Karol Pádivý – 
v spomienkach a dokumentoch“ 

 dňa 27.júna 2008 slávnostné otvorenie 16. ročníka MFF ArtFilm 
 v dňoch 27. aţ 29. júna 2009 sa uskutočnili v Trenčíne dve obľúbené výstavy 

„Kôň 2008“ a „Auto – Moto schow“ 
 dňa 28. júna 2008 vyvrcholil 21. ročník Akadémie tretieho veku v Trenčíne 

 dňa 29. júna 2008 sa stalo druţstvo Rangers Trenčín víťazom Trenčianskej 
hokejbalovej ligy 

 dňa 3. júla bola sprístupnená výstava „Slovenské euromince“ 
 dňa 5. júla 2008 sa uskutočnil 17. ročník turisticko-pivného pochodu 

„Kukanova desina“  

 dňa 5. júla 2008 sa uskutočnil splav netradičných korábov „Splanekor“  
 dňa 5. júla 2008 sa uskutočnilo v Trenčíne on-line korčuľovanie na 

Soblahovskej ulici 
 dňa 5. júla 2008 sa Futbalový klub Sokol Záblatie stal víťazom 18. ročníka 

medzinárodného turnaja obcí s názvom Záblatie v poľskej obci Zablocie 
 dňa 8. júla 2008 ministri financií členských štátov Európskej únie odsúhlasili 

pre Slovensko konverzný kurz na úrovni 30,126 Sk za jedno euro  
 dňa 8. júla 2008 bola odhalená pamätná tabuľa o ukončení rekonštrukčných 

prác farského kostola a jeho okolia 
 dňa 11. júla 2008 mesto Trenčín zaţilo po prvýkrát povolený pochod 

extrémistov do centra mesta  
 do 11. do 15. júla sa konali promócie absolventov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 
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 v polovici júla 2008 sa uskutočnil v Trenčíne celoslovenský stolnotenisový 

turnaj veteránov 
 dňa 17. júla 2008 slávnostne odovzdaný do uţívanie obchodný dom „DV 

Centrum“ na Legionárskej ulici postaveného na lokalite bývalých 
Masarykových kasární  

 dňa 17. júla 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy fotografií „Pohoda vo veţi“ 
od Ctibora Bachratého 

 v dňoch 18. aţ 19. júla 2008 sa uskutočnil 12. ročník festivalu „Baţant – 
Pohoda“ 

 dňa 19. júla sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Ora et Arts“ na Skalke 
 v dňoch 19. a 20. júla 2008 sa uskutočnila tradičná púť na Skalke, ktorá 

vyvrcholila svätou omšou celebrovanou vojenským ordinárom Mons. 
Františkom Rábekom  

 dňa 25. júla 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
veľvyslanca Indonézskej republiky J.E. Letfi Raufa v súvislosti s ukončením 
jeho diplomatickej misie 

 dňa 25. júla 2008 koncertoval v piaristickom kostole spevácky zbor 
Montéclair z Francúzska 

 dňa 26. júla 2008 si pripomenuli katolícki veriaci slávnostnou svätou omšou 
240. výročie kaplnky sv. Anny v Trenčíne 

 dňa 27. júla 2008 sa uskutočnili oslavy 120. výročie dychovej hudby v Kubre 
a 75. výročie folklórnej skupiny v Kubre  

 dňa 28. júla do 1. augusta 2008 sa konali „Trenčianske historické dni“ na 
Mierovom námestí 

 v dňoch 2. a 3. augusta 2008 sa konali „Trenčianske hradné slávnosti“ 
 dňa 1. augusta 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy obrazov „Olejomaľby“ 

od Juraja Tomana 
 dňa 8. augusta 2008 sa uskutočnila výstava „Čriepky z beţného ţivota 

občanov na prelome 19. a 20. storočia“ 

 dňa 9. augusta 2008 zavítala do Trenčína prestíţny trofej zámorskej hokejovej 
NHL Stanleyho pohár zásluhou hokejistu Tomáša Kopeckého, hráča Detro it 

Red Wings 
 dňa 10. augusta 2008 sa uskutočnil 1. ročník festivalu „Najväčší dar je 

priateľstvo“ 
 v dňoch 14. aţ 16. augusta 2008 sa uskutočnil v Trenčíne medzinárodný 

hokejový turnaj „Rona Cup 2008“, ktorého víťazom sa stal HKM Zvolen  
 dňa 16. augusta 2008 sa mestom Trenčín v neskorých večerných hodinách 

prehnala prudká víchrica, ktorá zanechala za sebou veľké škody na majetku 
občanov a mesta, najmä v oblasti sídliska Novíny a na Ostrove 

 dňa 21. augusta 2008 si občania mesta Trenčín pripomenuli 40. výročie 
invázie spojeneckých vojsk do Československa 

 dňa 22. augusta 2008 zasadal Krízový štáb Mesta Trenčín v súvislosti 
mimoriadnej situácie, ktorá nastala v Trenčíne po vzniku rozsiahlych 
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hmotných a materiálnych škôd následkom veternej smršte zo dňa 16. augusta 

2008 
 dňa 22. augusta 2008 vernisáţ výstavy fotografií „V očakávaní“ od Veroniky 

Markovičovej 
 dňa 25. augusta 2008 vernisáţ výstavy obrazov a fotografií „M 

2
“ umeleckej 

dvojice Milana a Vladislava Malastových 
 dňa 27. augusta 2008 schválili poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja 

projekt dostavby a revitalizácie Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 
 dňa 27. augusta 2008 prevzali absolventi prvého ročníka Detskej univerzity 

doklad „Bakalárik“ o jeho absolvovaní 
 dňa 28. augusta 2008 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili 

úpravu cestovného mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne od 1. januára 
2009  

 dňa 28. augusta 2008 si občania mesta Trenčín uctili pri pamätníku  na 
Brezine pietnou spomienkou 64. výročie Slovenského národného povstania  

 dňa 1. septembra 2008 vzniklo v trenčianskom sídlisku Juh rodinné centrum 

„Juţanček“, ktoré je určené pre aktivity rodín 
 od 1. septembra 2008 začalo Mesto Trenčín poskytovať prepravnú sluţbu pre 

ťaţko mobilných a imobilných občanov pre tento účel upraveným vozidlom 
 od 3. do 5. septembra sa uskutočnila jesenná časť 41. ročníka výstavy 

„Trenčín mesto módy“, 2. ročník detskej módy a potrieb pre deti „Detský 
svet“ a 1. ročník výstavy potrieb a odevov pre extrémne športy „Adrenalín 

Days“ 
 dňa 4. septembra 2008 irackí špecialisti, ktorí absolvovali teoretické 

a praktické školenie „Obsluha, údrţba a programovanie CNC strojov“ 
prevzali certifikáty po jeho úspešnom absolvovaní 

 dňa 4. septembra 2008 otvorenie festivalu „India plná farieb“  
 dňa 5. septembra 2008 začali výkopové práce pre výstavbu podzemných 

garáţí v pešej zóne na Hviezdoslavovej ulici 

 dňa 5. septembra 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy obrazov „Lovy 
maliarskym štetcom“ Ladislava Beráka 

 dňa 5. septembra 2008 premiéra filmu „TOBRUK“ 
 dňa 6. septembra 2008 vernisáţ výstavy Lenky Jurečkovej 

 dňa 8. septembra 2008 vernisáţ výstavy Branislava Kristína „Odlišnosti 
podôb 2“ 

 dňa 10. septembra 2008 sa uskutočnil krst dračej lode Emilko  
 dňa 10. septembra 2008 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 22. ročníka 

Akadémie tretieho veku 
 v dňoch 11. aţ 14. septembra 2008 sa uskutočnil festival „Sám na javisku“ 

 v dňoch 12. aţ 14. septembra 2008 si mesto Trenčín pripomenulo 100. 
výročie narodenia hudobného skladateľa Karola Pádivého, ktorého súčasťou 

pridelením certifikátu Ministerstva školstva SR bol udelený čestný názov 
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Základnej umeleckej škole v Trenčíne a odhalenie pamätnej tabule na budove 

poisťovne UNIQUA  v Trenčíne, kde predtým ZUŠ sídlila 
 dňa 14. septembra 2008 sa uskutočnila silácka súťaţ o „Meč Matúša Čáka“ 

 pretekár v handbiku Rastislav Tureček z Trenčína získal na paraolympijských 
hrách v Pekingu striebornú medailu v časovke 

 v dňoch 16. septembra aţ 17. októbra 2008 sa v Trenčíne uskutočnilo jesenné 
upratovanie 

 dňa 18. septembra 2008 vernisáţ výstavy fotografií študentov SUŠ „Súhry“ 
 dňa 23. septembra 2008 navštívil mesto Trenčín prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič, pri ktorej sa stretol s primátorom Ing. 
Branislavom Cellerom, poslancami mestského zastupiteľstva, podnikateľmi 

a navštívil výstavu „Aqua“  
 v dňoch 23. aţ 25. septembra 2008 sa uskutočnila v Trenčíne medzinárodná 

špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany 
ţivotného prostredia „AQUA“ 

 dňa 24. septembra 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

delegáciu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru a verejné zdravie 
Celočínskeho zhromaţdenia ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky 

 dňa 25. septembra 2008 prezentácia novej knihy TSK „Obrázky kraja“  
 v dňoch 25. aţ 28. septembra 2008 sa uskutočnil 15. ročník „Jazz pod 

hradom“ 
 dňa 26. septembra 2008 vernisáţ výstavy z výberu slovenského sochárstva 

 dňa 26. septembra 2008 zavítal do Trenčína trenčiansky rodák, humorista, 
spisovateľ, kritik Kornel Földvari a prezentoval svoju novú knihu „Pamäte 

sklerotika“ 
 dňa 26. septembra 2008 sa uskutočnili v Trenčíne regionálne oslavy 

Svetového dňa turizmu 
 dňa 27. septembra 2008 na rokovaní krajskej organizácie Slovenskej 

a kresťanskej únie – Demokratická strana v Trenčíne zvolili do funkcie 

predsedu Martina Fedora, ktorý nahradil Ing. Juraja Lišku 
 dňa 27. septembra 2008 si mesto Trenčín pripomenulo posledných sto dní od 

zavedenia eura 
 dňa 2. októbra 2008 vernisáţ výstavy fotografií príslušníkov Ozbrojených síl 

SR „FotoAtak 2008“  
 dňa 3. októbra 2008 havaroval pred obcou Chocholná – Velčice linkový 

autobus Student Agency na trase Bardejov – Praha, pri ktorej zahynuli štyri 
osoby 

 víťazmi pretekov v behu na Inovec „Inovecký výbeh“ dňa 4. októbra 2008 sa 
stali u muţov Branislav Kacina a u ţien Veronika Kováčová 

 dňa 7. októbra 2008 hodnotil Klub darcov Trenčianskej nadácie výsledky 
minuloročných grantistov a hodnotili nové projekty pre rok 2009 
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 pri príleţitosti Svetového dňa duševného zdravia sa uskutočnila celoslovenská 

zbierka „Deň nezábudiek“, na ktorej sa vyzbierali v Trenčíne finančné 
prostriedky v hodnote 51.171 Sk 

 od 9. októbra 2008 bol zriadený v Klientskom centra Mestského úradu 
v Trenčíne detský kútik, ktorý počas vyuţívania úradných hodín ich rodičov 

umoţňuje najmenším návštevníkom stráviť hrou 
 dňa 9. októbra 2008 vernisáţ fotografického dizajnu študentov SUŠ 

v Trenčíne 
 dňa 10. októbra 2008 sa uskutočnila vernisáţ výstavy maliara Olivera 

Porubského a sochára Jozefa Syrového 
 dňa 12. októbra 2008 vo večerných hodinách došlo na diaľnici v katastri 

územia Zlatoviec vo smere zo Ţiliny do Bratislavy k poţiaru motorovej časti 
autobusu Neoplan. Včasným zásahom pasaţieri vystúpili, ale autobus úplne 

zhorel do tla 
 dňa 12. októbra 2008 sa konštituovaný Detský parlament Mesta Trenčín 
 do 12. októbra do 9. novembra 2008 sa konala „Trenčianska hudobná jeseň“  

 od 13. do 17. októbra 2008 zabezpečovala Trenčianska vodohospodárska 
spoločnosť v Trenčíne deratizáciu verejnej kanalizácie v Trenčíne 

 na majstrovstvách SR v cezpoľnom behu druţstiev ţiakov dňa 14. októbra 
2008 sa stalo druţstvo ZŠ Trenčín, Ul. na dolinách 

 od 14. do 16. októbra 2008 sa konal v Trenčíne 14. ročník medzinárodného 
elektrotechnického veľtrhu „ELO SYS“ 

 dňa 16. októbra 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie primátora Mesta 
Trenčín s riaditeľmi základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín 
 v mesiaci október 2008 sa konali vo všetkých mestských častiach Trenčín 

podujatia k „Mesiacu október - mesiaca úcty k starším“ 
 v mesiaci október 2008 bola vyhodnotená celomestská súťaţ „O najlepšiu 

stavbu mesta Trenčín“ 

 dňa 16. októbra 2008 besedovali s čitateľmi spisovateľky Viera Švenková 
a Viera Valachovičová - Ryšavá  

 dňa 17. októbra 2008 vernisáţ výstavy fotografií Nicol Wrixon 
 dňa 21. októbra 2008 sa uskutočnilo spoločné rokovanie Slovenskej 

a Rakúskej obchodnej a priemyselnej komory 
 dňa 21. októbra 2008 okresné kolo speváckej súťaţe MY POP STAR 

Trenčianskeho kraja 
 dňa 22. októbra 2008 v cykle Poznávajme známych Trenčanov sa predstavil 

MUDr. Ivo Ender 
 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 23. októbra 2008 poslanci 

schválili : 
1. vznik Trenčianskej parkovacej spoločnosti, a.s.,  

2. odpredaj pozemku pre Tatra Real Trade, a.s. Bratislava pre výstavbu 
podzemných garáţí,  
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3. predaj športového areálu na Novinách Hossa Corp. a.s. na vybudovanie 

nového športového areálu 
 dňa 23. októbra 2008 prezentovala PhDr. Jana Jablonská svoju najnovšiu 

básnickú zbierku „Pocta ţivotu“ 
 dňa 25. októbra 2008 sa uskutočnil na Ostrove tradičný 8. ročník „Behu 

vzájomnosti“ za účasti 83 pretekárov 
 dňa 27. októbra 2008 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler spolu 

s prednostom Mestského úradu v Trenčíne  Ing. Františkom Sádeckým 
prevzali z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča ocenenie – 

„Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2008“ 
 dňa 29. októbra 2008 vernisáţ výstavy obrazov Mgr. Zuzany Janíčkovej 

 v dňoch 30. októbra aţ 1. novembra „Festival študentských filmov“ študentov 
z vysokých umeleckých škôl 

 dňa 31. októbra 2008 usporiadalo Veliteľstvo síl a výcviku Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky pri príleţitosti Dňa pamiatky zosnulých spomienkové 
stretnutie pri pamätníku na Brezine 

 dňa 31. októbra vodáci z Trenčína symbolicky uzamkli vody Váhu pred 
nastavajúcou zimou 

 v dňoch 1. a 2. novembra 2008 sa uskutočnili v Trenčíne plavecké preteky 
„Maritim Cup 2008“ a „Cena primátora Mesta Trenčín“ 

 od 2. do 8. novembra 2008 bola sprístupnená krypta slávneho panovníckeho 
rodu vo farskom kostole Narodenia Panny Márie  

 dňa 3. novembra 2008 odovzdali enviromentalisti na Mestskom úrade petíciu 
s podpismi viac ako 6300 občanov na záchranu lesoparku Brezina  

 v dňoch 5. aţ 7. novembra sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník špecializovanej 
výstavy poľnohospodárskej techniky AGRO-TECH 

 dňa 5. novembra 2008 sa uskutočnili v mestskej časti Trenčína – Opatovej 
beţecké preteky „Beh okolo Opatovej“ 

 v dňoch 6. aţ 8. novembra 2008 sa uskutočnil festival dobrodruţných filmov 

„HoryZonty“  
 dňa 8. novembra 2008 na európskom turnaji v karate „Euro Cup Istre 2008“ 

získala prvenstvo Ingrida Suchánková v kategórii kata 
 dňa 12. novembra 2008 sa uskutočnil podujatia 11. ročníka „Burza 

informácií, alebo kam po skončení školy“, určenej pre ţiakov deviatych tried 
základných škôl 

 dňa 13. novembra 2008 sa uskutočnil 4. ročník vedeckej študentskej 
konferencie na Trenčianskej univerzite 

 dňa 14. novembra 2008 si študentská obec pripomenula na Mierovom námestí 
19. výročiu neţnej revolúcie 

 v dňoch 14. aţ 22. novembra 2008 navštívilo 140 pútnikov z Trenčína Svätú 
zem 

 dňa 16. novembra 2008 premiéra muzikálu „Stretnutie svetov“ 
 dňa 19. novembra 2008 vernisáţ jubilejnej výstavy členov Fotoskupiny Méta 
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 v dňoch 20. aţ 22. novembra 2008 sa konal „Festival francúzskych filmov“ v 

Trenčíne 
 dňa 21. novembra 2008 Trenčianska nadácia usporiadala galavečer pod 

názvom „Míľniky“, ktorým sa zhodnotilo uplynulé osemročné obdobie od jej 
vzniku 

 dňa 21. novembra 2008 prevzala stredoškolská profesorka Gymnázia ľ. Štúra 
v Trenčíne Mgr. Eva Solarová francúzske štátne vyznamenanie „Rytier rádu 

akademických paliem“ za celoţivotnú prácu v oblasti šírenia francúzskeho 
jazyka 

 dňa 23. novembra 2008 si farský spevácky zbor Nativitatis svojim koncertom 
pripomenul 30. výročie svojho vzniku 

 dňa 25. novembra 2008 vyhodnotenie 16. ročníka literárnej súťaţe J. 
Braneckého „Keď sa studňa z daţďom zhovára“ 

 v dňoch 25. novembra aţ 11. decembra 2008 bola sprístupnená výstava 
dokumentov „Míľniky a méty športovcov Dukly“ 

 dňa 26. novembra vernisáţ výstavy Viery Igor a Ján Meškových 

 v dňoch 26. aţ 27. novembra 2008 sa uskutočnil 39. ročník okresnej 
speváckej súťaţe regionálnych ľudových piesní „Trenčianske hodiny“  

 dňa 27. novembra 2008 otvorené „Múzeum kolies Etop“ 
 dňa 27. novembra 2008 stretnutie čitateľov so spisovateľkou Kamilou Kay 

Strelkovou 
 dňa 29. novembra 2008 sa v Hospici milosrdných sestier Satmárok v Trenčíne 

uskutočnil do Knihy ţivých slávnostný zápis bývalých pacientov hospicu, 
ktorí v uplynulom kalendárnom roku opustili tento svet  

 dňa 1. decembra 2008 sa začala petičná akcia „Neničte park Auparkom“  
 dňa 3. decembra 2008 šesť ateliérov obhajovalo svoje projekty na 

revitalizáciu Mierového námestia v Trenčíne, z ktorých odborná komisia 
i laické verejné hlasovanie sa vzácne zhodli na víťaznom projekte od ateliéru 
RAW Brno 

 dňa 5. decembra 2008 pribudlo v Trenčíne šesť kusov nízko podlaţných 
autobusov pre mestskú hromadnú dopravu 

 dňa 5. decembra 2008 vernisáţ výstavy maliarky Doroty Sadovskej a sochára 
Michala Gabriela 

 od 5. decembra 2008 aţ 6. januára 2009 mesto ţilo kultúrnymi aktivitami 
„Čaro pod Trenčianskym hradom“ 

 dňa 6. decembra 2008 nepočujúca poetka Magda Pilarová prezentovala svoju 
najnovšiu básnickú zbierka „Neskutočný svet“ 

 dňa 9. decembra 2008 sa uskutočnil tradičný detský vianočný jarmok na 
Mierovom námestí  

 dňa 10. decembra 2008 vyvrcholil stredoškolský turnaj vo florbale „TSK 
Zone Cuo 2008“, ktorého víťazom sa stalo druţstvo Dopravnej akadémie v 

Trenčíne 
 dňa 11. decembra 2008 sa uskutočnili voľby do mestskej školskej rady  
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 dňa 11. decembra 2008 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

členku Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom  úrade v Trenčíne Soňu 
Zajacovú pri príleţitosti je ţivotného jubilea 70. rokov 

 v dňoch 11. aţ 12. decembra 2008 absolvovalo 25 pedagógov 
a vychovávateľov trenčianskych škôl seminár „Poskytovanie prvej pomoci pri 

úrazoch a náhlych stavoch u detí mladšieho a staršieho veku“ 
 dňa 12. decembra 2008 vystavovala mladá výtvarníčka Janka Zaujecová  

 dňa 12. decembra 2008 uviedlo trenčianske divadlo Normálka premiérové 
vystúpenie „Samo z lazov“ 

 dňa 13. decembra Mestská športová hala v Trenčíne bola dejiskom 
majstrovstiev SR v karate 

 dňa 14. decembra 2008 odborná komisia rozhodla spomedzi šiestich 
predloţených návrhov na rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne 

o jeho víťazovi, ktorým sa stal návrh prezentovaný brniansky ateliér RAW 
 od 17. decembra 2008 si mohli občania svoje platby patriace Mestu Trenčín 

realizovať bezhotovostnou platobnou kartou v Klientskom centre, 

Ekonomickom útvare, Centre rozvoja mesta, Útvare kultúry a Útvare majetku 
mesta Mestského úradu v Trenčíne 

 dňa 18. decembra 2008 odovzdal Klub leteckých modelárov v Trenčíne 
Múzeu antiky v Trenčíne model lietadla Vojtecha Zamarovského 

 v dňoch 19. aţ 21. decembra 2008 v Trenčíne sa uskutočnili zimné 
majstrovstvá SR v plávaní  

 dňa 19. decembra 2008 Trenčianska nadácia odovzdala 217 deťom 
rozprávkové knihy z projektu „Otvor srdce, daruj knihu“ 

 v mesiaci december 2008 sa uskutočnila celomestská výmena označníkov 
zástavok mestskej hromadnej dopravy 

 v mesiaci december 2008 stretnutie milovníkov jazzu na 10. ročníku 
„Bluesnenie“  

 dňa 24. decembra 2008 a 1. januára 2009 občania mesta Trenčín sa mohli 

bezplatne povoziť v autobusoch MHD po Trenčíne 
 z Vianočného hokejového turnaja 6. hokejových tried v Košiciach v dňoch 

26. aţ 28. decembra 2008 si odniesli víťazstvo hráči prípravky Dukly Trenčín 
 dňa 27. decembra 2008 výstava fotografií Filomény Trefnej, rod. Horáčkovej 

pri príleţitosti 100. výročie jej narodenia 

Záverom konštatujem, ţe Kronika Mesta Trenčín za rok 2007 spolu 

s Pomocnou evidenciou, obsahujúcou trojrozmerné materiály ako sú výstriţky 
z novín a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených v meste 

Trenčíne v počte 5 kusov boli uloţené v Registratúrnom stredisku Mesta 
Trenčín. Ich pouţívanie, resp. poţičiavanie sa uskutočňuje v zmysle platnej 

smernice primátora Mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín. Kroniku 
Mesta Trenčín za rok 2008 verifikuje a dopĺňa ešte aj rozsiahly fotografický 

materiál napálený  na 12 ks DVD.  
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Kronikárske záznamy mesta Trenčín za rok 2003, 2004, 2005, 2006 sa 

stali súčasťou webovej stránke mesta Trenčín. Na zverejnenie Kroniky Mesta 
Trenčín prostredníctvom oficiálnej stránky www.trencin.sk po obsahovej 

stránke nie sú zo strany laickej i odbornej verejnosti výhrady.  

V súvislosti s webovou stránkou Mesta Trenčín sú zaujímavé údaje 

o počte osôb, ktoré si pozrelo i tento druh poučnej zábavy v roku 2008. Kroniku 
mesta v  roku 2008 si pozrelo 2.306 osôb, z toho 2.240 Slovákov, 35 osôb 

z nemecky hovoriacich krajín a 31 osôb z anglicky hovoriacich krajín. Pre 
porovnanie v roku 2007 navštívilo kroniku 937 osôb, čo je nárast o 1.369 osôb. 

Priemerná mesačná návštevnosť kroniky 192,17 osôb. 
 

 
 

http://www.trencin.sk/

