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Mesto Trenčín 

v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach 

A) Symboly mesta Trenčín 

- Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom  je strieborný 
doľava otočený, späť hľadiaci baránok so 

zlatými kopýtkami, drţiaci na zlatej, 

kríţom zakončenej ţrdi štvrtenú červeno-
bielu zástavu so zástrihmi. Nad hlavou 

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

Striebornú a zlatú moţno nahradiť farbou 

bielou a ţltou. Dĺţka erbu k jeho šírke sú 
v pomere 8:7. 

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

umiestnené červené pole. Má 

obdĺţnikový tvar ukončený zástrihom 
siahajúcim do 1/3 dĺţky vlajky. Dĺţka 

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

ktorom je umiestnený erb bez štítu 

a červeno-biely lem, ktorý vychádza 
červenou farbou z horného rohu 

štandardy od ţrde. 
- Mestská pečať je tvorená mestským erbom 

s kruhopisom Mesto Trenčín. 

 

 

 

- Mestská znelka – jej autorom je Gejza Príbela 
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B) Údaje o mesta Trenčín 

 Nadmorská výška :  204 – 210 metrov nad morom 

 Rozloha :  8.199,70 ha 
 Poloha :  18

0 
03´východnej zemepisnej šírky 

  48
0 
55´severnej zemepisnej šírky 

Poveternostné podmienky v meste Trenčín v roku 2001 

podľa mesiacov 
mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

priemerná 

teplota 
v stupňoch C 

0,4 1,6 6,0 8,9 17,

0 

16,

3 

21,

2 

13,

4 

13,

4 

12,

8 

3,6 -

3,5 

priemerná 
vlhkosť 

v % 

84,
6 

86,
6 

75,
6 

74,
4 

90,
0 

78,
8 

82,
1 

77,
3 

89,
4 

78,
4 

77,
5 

96,
5 

 

Územie mesta sa skladá z desiatich katastrálnych území : 

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

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

 Kubra  ............................ 764,30 ha 

 Kubrica ............................ 670,00 ha 

 Orechové ............................ 387,70 ha 

 Opatová ........................... 1.422,20 ha 

 Trenčianske Biskupice ......... 750,10 ha 

 Záblatie ........................... 883,60 ha 

 Zlatovce ........................... 807,30 ha 

 Trenčín ........................... 1.518,10 ha 

S p o l u  ........................... 8.199,70 ha 

 

Hustota osídlenia na 1 km
2
 .............. 720,05 osôb 
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Kategorizácia rozlohy : 

 komunikácie spolu ..................... 141 km 

z toho : 
- mestské komunikácie ................. 114 km 

- štátne cesty ................................ 27 km 
 chodníky   ..................... 156 km 

 platené parkoviská .....................     6 

 počet ulíc   ..................... 236 
 počet námestí  .....................     7 

 verejná zeleň  ...................... 100,00 ha 
 Lesopark Brezina ...................... 212,68 ha 

 

Platené parkoviská 

Umiestnenie Počet parkovacích  

miest 

Poplatok 

Rozmarínova ul. 82 10,- Sk/0,5 hod. 

Palackého ul.  150 10,- Sk/0,5 hod 

Ul. Knieţaťa Pribinu 50 15,- Sk/ hod. 

Legionárska ul.  28 15,- Sk/ hod. 

Nám. sv. Anny 36 15,- Sk/ hod. 

Ul. 28. októbra 70 5,- Sk/hod. 

 

Zásobovanie s vodou 
 Dĺţka vodovodnej siete .................... 193.891 km 

 Dĺţka vodovodných prípojok ................   32.974 km 

Odkanalizovanie a čističky odpadových vôd 
 Dĺţka kanalizačnej siete ........................       94.631 m 

 Dĺţka kanalizačných prípojok ................       19.626 m 
 Mnoţstvo čistených odpadových vôd  .....   6.108.200 m

3 

Plynofikácia mesta Trenčín 

 Počet odberateľov – obyvateľov  ............. 17.773 
 maloodber  ................................              802 

 veľkoodber  ................................              211 
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Obyvateľstvo mesta Trenčín 

 Počet obyvateľov mesta Trenčín celkom  ....... 58.510 
z toho : 
- muţi ................... 28.103 

- ţeny  ................... 30.407 

 Prírastky, úbytky obyvateľstva 
- narodených ................... 410 osôb 

- zomrelých ................... 420 osôb 
- prisťahovaných  ........... 527 osôb 

- odsťahovaných ........... 761 osôb 

 Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa národnosti 
- slovenská    ...................... 95,3 % 

- maďarská    ......................   0,3 % 
- rómska     ......................   0,1 % 

- česká     ......................   2,4 % 
- iná      ......................   1,9 % 

 Obyvateľstvo mesta Trenčín podľa vierovyznania  
- rímsko-katolícka cirkev .............. 65,76 % 
- evanjelická cirkev a. v. ..............   6,94 % 

- grécko-katolícka cirkev ..............   0,32 % 
- reformovaná cirkev  ..............   0,03 % 

- pravoslávna cirkev         ..............   0,17 % 

- náboţ. spoločnosť Jehova    ........   0,12 % 
- evanjelická cirkev metod.    ........   0,12 % 

- bratská jednota baptistov     ........   0,01 % 
-  
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C) Kultúrne zariadenia 

druh zariadenia počet počet miest 
počet 

podujatí 

počet 

návštevníkov 

Mestské kultúrne stredisko 
a jeho zariadenia 

12 1.559 907 129.091 

Kiná : 
          - Metro 

          - Dom armády 

 
1 

1 

 
193 

612 

 
574 

79 

 
47.955 

6.020 

 

 

D) Vzdelávacie zariadenia v meste Trenčín 

typ školy počet škôl počet ţiakov počet učiteľov 

Detské jasle 1 55 15 

Materské školy 21 1.526 145 

Základné školy : 

- štátne 
- cirkevné 

 

12 
2 

 

6.285 
529 

 

448 
49 

Špeciálna základná škola internátna  1 169 26 

Gymnázia : 

- štátne 
- cirkevné 
- súkromné 

 

2 
1 
1 

 

1.405 
403 
37 

 

155 
36 
19 

Zdruţené stredné školy 1 929 103 

Stredné odborné školy 4 1.491 154 

Stredné odborné učilištia  4 1.785 188 

Súkromné stredné učilištia  1 810 63 

Vysoké školy : 
Trenčianska univerzita 

- fakulta mechatroniky 
- fakulta špeciálnej techniky 
- fakulta sociálnoekonomických vzťa-

hov 
- fakulta priemyselných technológií 

Vysoká škola manaţmentu 
- jazykový program 
- bakalársky program 

- MBA program 

 
1 

 
 
 

 

1 

 
 

 
 

439 
438 

1.372 

572 
 

170 
312 
39 

 
205 

 
 
 

 

34 

13 
13 
8 

Základné umelecké školy : 
- štátne 

- cirkevné 

 
1 

1 

 
905 

144 

 
41 

0 

Centrum voľného času 1 420 18 
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E) Múzeá a galérie v meste Trenčín 

názov zariadenia počet zariadení počet výstav 
počet 

návštevníkov 

Trenčianske múzeum 1 stála expozícia + 

7 

3.833 

Trenčiansky hrad  1 17 143.827 

Galéria M. A. Bazovského  1 2 643 

Výstavná sieň Mierove nám.  1 12 5.000 

Galéria naivného umenia  1 9 15.900 

Iné výstavné priestory 1 7 13.600 

 

F) Kniţnice v meste Trenčín 

druh zariadenia 
počet 

zariadení 

počet 

čitateľov 

počet kniţ. 

fondov 

počet 

výpoţičiek 

počet 

pracovníkov 

Verejná kniţnica M. 
Rešetku : 
- Nám. SNP 

- pobočka Dlhé Hony 
- pobočka Juh 

- pobočka Kubra 
- pobočka Opatová 

 

 

1 

1 
1 

1 
1 

 
 

13.004 

1.085 
2.130 

412 
233 

 
 
 

 
233.938 

 
 

651.548 

53.800 
75.865 

12.873 
8.795 

 
 

34 

2 
4 

1 
1 

S p o l u 5 16.864 233.938 802.881 42 

Kniţnica Vysokej 
školy manaţmentu  

1 1.194 23.365 9.166 5 

Kniţnica Trenčian-

skej univerzity 
1 563 4.411 4.868 2 

Návštevnosť kniţníc v roku 2001 : 

- Kniţnicu Trenčianskej univerzity navštívilo 1.524 čita-
teľov, 

- Kniţnicu Vysokej školy manaţmentu navštívilo 28.249 či-
tateľov, 

- Štátnu krajskú kniţnicu M. Rešetku navštívilo 202.779 či-

tateľov. 
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G) Športové zariadenia v meste Trenčíne 

športové zariadenie počet 

Telocvične 11 

Ihriská :   asfaltové 
                škvárové 
                antukové 

                antukové 

62 
16 
4 

7+ 2 beţecké dráhy 

tenisové kurty 4 

plavecké bazény : 
                             - kryté bazény 

                             - letné kúpaliská 

 
4 

4 

štadióny : 
                    - futbalové 

                    - zimný 

 
4 

1 

športové haly 2 

lodenice 2 

kyslíkové dráhy 1 

náučný chodník  1 

detské dopravné ihrisko  1 

fitness centrá 6 

sauny 5 

asfaltová dráha pre riadené modely  1 

trávnatá jazdecká dráha  1 

strelnica 1 

kolkáreň 1 

ihriská squash 4 

skatepark 1 

 

H) Zdravotníctvo v meste Trenčín 

 počet 

Nemocnica : 

                         - oddelenia 
                         - lekári 

                         - stredný zdravotnícky personál 
                         - postelí 
                         - hospitalizovaní pacienti 

                         - prepustení pacienti 
                         - zomrelí pacienti 

                         - dni strávené v nemocnici 

1 

20 
221 

888 
1.130 
26.420 

25.924 
547 

256.335 

Počet lekárov celkom : 
z tohto :   - stomatológovia 
               - lôţkoví 

               - odborní 

221 
1 

133 

87 

Lekárne 15 
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Výdajne zdravotníckych potrieb  2 

Neštátni lekári : 

- praktický lekár pre dospelých 
- praktický lekár pre deti a dorast 

- gynekológ 
- stomatológ 

- sekundárni celkom 

  z toho :   
               - neurológia 

               - ORL 
               - psychiatria 
               - logopédia 

               - chirurgia 
               - rehabilitácia 

               - koţné 
               - diabetológia 
               - interné lek. 

               - ortopédia 
               - očné 

               - klinická psychológia 
               - klinická imunológia 
               - urológia 

               - endokrinológia 
               - gastroentrológia 

 

29 
18 

8 
38 

50 

 
3 

4 
4 
2 

3 
5 

4 
2 
6 

1 
6 

4 
3 
1 

1 
1 

 

 

K)  Sociálna starostlivosť v meste Trenčín 

Sociálne zariadenia pre občanov 

typ zariadenia 
počet 

zariadení 
počet postelí 

počet 

obyvateľov 

počet 

pracovníkov 

Penzión 1 70 69 12 

Dom osobitného určenia 1 86 74 1 

Stanica opatrovateľskej 
sluţby 

1 40 34 21 

Dom humanity 1 32 28 11 

Dom dôchodcov 1 124 83 59 

Kluby dôchodcov 8 0 280 0 
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Sociálne zariadenia pre deti a mládeţ 

typ zariadenia 
počet 

zariadení 
počet miest počet detí 

počet 

pracovníkov 

Detské mestečko 1 170 169 91 

Špeciálna základná škola 
internátna 

1 75 52 62 

Detský domov 1 20 23 12 

Demy – domov sociálnych 

sluţieb 

1 50 48 35 

 

L) Štatistika poistencov mesta Trenčín v Sociálnej 

poisťovni v Trenčíne 

Veľké závody – nad 20 zamestnancov 

skupina počet poistencov počet závodov 

štátny sektor 14.401 75 

súkromný sektor 16.104 164 

druţstvá 1.238 8 

S p o l u 31.743 247 

 

Malé závody – do 20 zamestnancov 

skupina počet poistencov počet závodov 

štátny sektor 227 43 

súkromný sektor 5.817 1.475 

druţstvá 42 4 

s p o l u 6.086 1.522 

 

Samostatne zárobkovo činné osoby 

skupina počet poistencov 

umelci 11 

všetci ostatní 2.759 

dôchodcovia 170 

popri zamestnaní 446 

v cudzine 10 

s p o l u 3.396 

 

 

 

 



 704 

M) Prepravovanie osôb v meste Trenčín 

Hromadná doprava  Počet 

Mestská hromadná doprava - mestské linky 19 

Medzimestské linky 36 

Dopravné prostriedky pre : 
          - mestskú hromadnú dopravu 
          - medzimestskú dopravu 

99 
33 
66 

Prepravené osoby v mestskej hromadnej 

doprave 

9.473.972 

Zástavky mestskej hromadnej dopravy 132 

 

N) Sluţby pošty a telekomunikácií v meste Trenčín 

 Počet 

Poštové úrady 6 

Verejné telefónne automaty celkom 
z toho :  - kartové 

              - mincové 
              - kombinované 

263 
97 

71 
88 

Telefónne stanice celkom 

z toho :  - bytové 
              - podnikové 

19.711 

14.540 
5.171 

Digitálne siete integrovaných sluţieb  592 

 

 

 

O) Vývoj bytovej výstavby v Trenčíne 

obdobie hromadnej bytovej výstavby  počet bytov 

pred rokom 1900 266 

v rokoch 1901 - 1945 2.722 

v rokoch 1946 – 1970 6.569 

v rokoch 1971 - 1980 6.141 

v rokoch 1981 - 1991 3.713 

v rokoch 1992 - 1995 643 

v roku 1996 136 

v roku 1997 144 

v roku 1998 72 

v roku 1999 118 

v roku 2000 36 

v roku 2001 1 
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obdobie výstavby rodinných domov  počet 

pred rokom 1900 136 

v rokoch 1901 – 1945 1.357 

v rokoch 1946 – 1969 1.433 

v rokoch 1970 – 1979 638 

v rokoch 1980 – 1991 354 

v rokoch 1992 – 1995 76 

v roku 1996 33 

v roku 1997 31 

v roku 1998 37 

v roku 1999 37 

v roku 2000 71 

v roku 2001 41 

S p o l u 4.027 

 

P) Ţivotné prostredie v meste Trenčín 

Verejná zeleň mesta Trenčín 

zeleň mesta Trenčín hodnota 

Chránený areál – Park v Záblatí 4,50 ha 

Výmera lesov celkom 
 z toho :   - lesy s funkciou rekreačnou 

               - lesy s funkciou ochrannou 
               - lesy s funkciou hospodárskou 

681,14 ha 
212,68 ha 

51,46 ha 
417,00 ha 

Zásoby drevnej hmoty celkom 
z toho :    - ihličnaté drevo 

               - listnaté drevo  

129.130 m3  

41.009 m3  

88.121 m3  

Priemerná zásoba drevnej hmoty 190,04 m3  

Priemerná ročná ťaţba dreva  1.887 m3  

Počet kríkov 5.989 ha 

Počet stromov 14.574 ks 

Počet skupín kríkov 15.182 m2  

Počet skupín stromov 31.127 m2  

Ţivé oplotenia 4.688 m 

Chránené prvky na území mesta Trenčín : 
- chránené stromy – Trenčianske gingá 
- chránený areál – Park v Záblatí 

 
3 ks 

1  
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Priemerné ročné koncentrácie znečisťujúcich  

látok v meste Trenčín 

 Oxidy dusíka – NO2 Oxid siričitý – SO2  polietavý prach 

limit 80 .g.m3  60 .g.m3  60 .g.m3  

rok 1999 42,11 7,36 42,35 

rok 2000 29,50 10,80 0 

rok 2001 67,11 5,55 42,33 

 

Minerálne premene – kyselky v Trenčíne 

ukazovateľ STN 757111 Kubra Orechové Záblatie Zlatovce 

pH reakcia vody 8 6,16 6,84 6,10 6,03 

vápnik mg/1 332,60 757,10 435,70 290,80 

horčík 125 mg/1 64,10 50,40 93,10 76,60 

dusičnany 50 mg/1 0,70 19,00 2,20 1,30 

chloridy 100 mg/1 22,00 33,90 4,40 7,90 

ţelezo 0,3 mg/1 0,98 0,00 0,73 3,36 

mangán 0,1 mg/1 0,48 0,00 0,44 0,98 

sírany 250 mg/1 55,00 270,00 37,00 134,00 

 

Komunálny odpad v meste Trenčín 

Zapojenie obyvateľstva do separovaného zberu : 

- individuálna bytová zástavba  
- komplexná bytová zástavba  

 

21,37 
16,50 % 

Mnoţstvá vyseparovaných frakcií z komunálneho 
odpadu : 

               - sklo 
               - papier 

               - odpad zo zelene a bio odpad 
               - ţelezný šrot 
               - olovené akumulátory 

 
84,70 ton 

21,40 ton 
151,40 ton 

8,30 ton 
3,50 ton 

Spôsob zberu komunálneho odpadu : 

zbernými nádobami : 
                               - 110 l 
                               - 1100 l 

                               - veľkoobjemové kontajnery 
                               - uličné kastlíky 

                               - vreckový v centre mesta Trenčín 

 

 
5.890 ks 
1.385 ks 

73 ks 
478 ks 

Mnoţstvo vyvezeného komunálneho odpadu 14.483,30 ton 
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Najväčšími znečisťovateľmi ovzdušia boli v Trenčíne : 

1. Stredné a veľké zdroje 

- Energotrens Trenčín, 
- Merina a.s. Trenčín 

2. Malé zdroje 
- Ţeleznice Slovenskej republiky, prevádzky 

v Trenčíne 

- Agrochemický podnik Trenčín 
- Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie 

 

Q) Podnikateľské aktivity v Trenčíne 

Podnikateľské subjekty v meste Trenčín celkom 5.885 
z toho :   - fyzické osoby ..................... 4.310 

        - právnické osoby ................. 1.575 

 

Prírastok nových podnikateľských subjektov ....  485 
z toho :    - fyzické osoby ............    341 

- právnické osoby ........     144 
 

Podnikateľská činnosť podľa zamerania  
- obchodná činnosť ......................   41 %  

- výrobná činnosť  ....................... 23 % 

- sluţby      ................................... 36 % 
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R) História mesta Trenčín 

rok 179 rímsky nápis na hradnej skale – najstaršia 

epigrafická pamiatka na pobyt rímskych 
vojsk v osade Laugarício 

roky 1067/1068 prvá zmienka o Trenčíne vo 
Viedenskej maľovanej kronike 

roky 1111, 1113 najstarší archívny doklad o Trenčíne 

v Zoborských listoch 
roky 1241/1242 Trenčiansky hrad odolal náporu  

Tatárov 
rok 1321 smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier 

rok 1324 potvrdenie mestských výsad panovníkom 

Karolom Róbertom z Anju, obyvatelia mesta 
bolo oslobodení od cla v celej krajine 

rok 1412 povýšenie Trenčína na slobodné kráľovské 
mesto kráľom Ţigmundom Luxemburským, 

mesto Trenčín získalo rovnaké práva ako 

Budín a Stoličný Belehrad 
rok 1421 mesto Trenčín dostáva právo na dva výročné 

trhy 
rok 1454 mesto Trenčín dostáva od majiteľa hradu 

Jána Huňadyho právo meča 

rok 1493 Trenčiansky hrad sa stal majetkom Štefana 
Zápoľského 

rok 1528 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín boli 
vypálené vojskami Ferdinanda Habsbur-

ského na čele s generálom Katzianerom 

roky 1528/1530 spomína sa mestská škola 
rok 1600 Ilesháziovci sa stávajú majiteľmi panstva 

majetku Trenčianskeho hradu aţ do konca 
feudalizmu – rok 1835 
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rok 1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa 

zmocnili Trenčianskeho hradu a mesta 

Trenčín a vydrancovali ho 
rok 1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom 

Václavom Vokálom z Prahy zaloţila 
v Trenčíne vlastnú kníhtlačiareň 

rok 1647 príchod jezuitov do Trenčín a začiatky 

protireformácie 
rok 1704 kurucké vojská Františka Rákozciho 2. 

obliehali Trenčín a podpálili ho. Okrem 
hradu, horného kostola a niekoľkých domov 

zhorelo celé mesto 

rok 1708 bitka pri Hámroch 
rok 1710 morová epidémia v Trenčíne 

rok 1712 na pamiatku skončenia moru dal ţupan 
Ilesházi postaviť na námestí morový stĺp 

rok 1776 príchod piaristov do Trenčína 

rok 1778 mesto Trenčín malo 3.377 obyvateľov, 
z toho 1.219 katolíkov, 886 evanjelikov 

a 333 ţidov 
rok 1790 veľký poţiar na Trenčianskom hrade v meste 

Trenčín 

rok 1813 katastrofálna povodeň na Povaţí, ktorá 
spôsobila obrovské škody aj mestu Trenčín 

rok 1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera 
rok 1883/1884 dokončenie povaţskej ţeleznice 

Trenčín –Ţilina 

rok 1886 poţiar v Trenčíne a v podhradí 
rok 1901 začiatok budovania ţelezničnej trate Trenčín 

– Topolčany  
rok 1905 Posledná dedička Trenčianskeho hradu 

Iphigénia d´Harcout tento darovala mestu 

Trenčín 
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rok 1911 v meste Trenčín sa začal budovať vodovod 

a kanalizácia 

 rok 1914 v lietadle nad Trenčínom vzlietol Andrej 
Kvasz, rodák z Bekéscsaby 

rok 1945 oslobodenie mesta Trenčín  
rok 1955 začiatok postupnej konzervácie a rekon-

štrukcie Trenčianskeho hradu 

rok 1969 zaloţená Galéria M. A. Bazovského 
rok 1973 otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach 

rok 1987 Mierové námestie v Trenčíne vyhlásené za 
mestskú pamiatkovú rezerváciu 

 rok 1991 zaloţenie City University Bellevue, dnešná 

Vysoká škola manaţmentu 
rok 1996 vznik Trenčianskeho kraja 

rok 1997 otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto –
Kostolná 

rok 1997 zaloţenie Trenčianskej univerzity 

rok 1998 zaloţená Galéria naivného umenia, dnes 
Mestská galéria 

rok 1998 vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh 
rok 1998 otvorenie diaľničného úseku Kostolná – 

Ladce 

rok 1999 otvorená nová krytá plaváreň na Sihoti 
rok 2000 otvorená zrekonštruovaná letná plaváreň na 

Sihoti 
rok 2001 Galéria M. A. Bazovského sa presťahovala 

do nových priestorov na Palackého ulici 

rok 2002 vznik Trenčianskeho samosprávneho kraja 
rok 2002 stretnutie čelných predstaviteľov Vyšegrad-

skej štvorky 
rok 2003 zrútenie juhozápadnej časti opevnenia Tren-

čianskeho hradu 
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S) Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín 

Ernest Ucsnai mešťanosta 1887 – 1918 

Alexander Zelený mešťanosta 1918 – 1919 
Jozef Laco mešťanosta 1919 – 1920 

Cyril Svoboda mešťanosta 1920 – 1922 
Ing. Gustav Dohnányi starosta 1922 – 1924  

Rudolf Misz starosta 1924 – 1928 

Jozef Reihel starosta 1928 – 1939 
Dr. Ján Zaťko starosta 1939 – 1942 

Dr. Ján Zaťko vládny komisár 1942 – 1944 
Dr. Ján Zaťko  mešťanosta 1942 – 1945  

Štefan Markovič mešťanosta 1945 – 1945 

Ján Zeman predseda RNV 1945 – 1945 
Ján Barták predseda MNV 1945 – 1946 

Dr. Jozef Baár predseda MNV 1946 – 1948 
Ján Mikula predseda MNV 1948 – 1948 

Eduard Klčo predseda MNV 1948 – 1949 

Štefan Ondruška predseda MNV 1949 – 1951 
Vojtech Kianička predseda MNV 1951 – 1954 

Anton Tomáš predseda MsNV 1954 – 1971 
Rudolf Pajtina predseda MsNV 1971 – 1977 

Štefan Rehák predseda MsNV 1977 - 1994 

 primátor mesta 
Ing. Jozef Ţiška primátor mesta 1994 – 2003 

Ing. Juraj Liška primátor mesta 2003 – 2003 
Ing. Branislav Celler primátor mesta  2003 -  

(vysvetlenie skratiek : RNV – Revolučný národný výbor 

MNV – Mestský národný výbor) 
  

 
 

 

 



 712 

T) Významné osobnosti pochované v Trenčíne 

Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny 

Márie 
- Samuel Chalúpka, spisovateľ, autor kázní 

- Daniel Láni, spisovateľ, autor príleţitostnej poézie 

a vieručných listov 

Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaverského  

- Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky 

a liptovský ţupan 
- Karol Imini, ţupný lekár 

- Gustav von Pott 

Evanjelický cintorín na Hornom Šianci  
- Ľudovít Černo, evanjelický farár a publicita 

- Ľudovít Dohnány, národný buditeľ, redaktor Sloven-

ských národných novín 
- PhMr. Ján Halaša, lekárnik, nestor slovenskej foto-

grafie 
- J. Michal Hlubocký, národovec, organizátor remesel-

níckeho dorastu 

- Michal Kišš, národný buditeľ, básnik a učiteľ 
- JUDr. Ľudevít Mičátek, národný buditeľ, zakladateľ 

a vydavateľ „Dolnozemského Slováka“ 

- Štefánia Mičátková, rodená Michalcová, publicistka, 
predstaviteľka ţenského hnutia 

- RNDr., JUDr. Eugen Schilay, CSc, botanik, vedecký 

pracovník 
- Irena Slavinská, akademická maliarka 

- Pavol Stacho, spoluzakladateľ časopisu „Krásy 

Slovenska“ 
- Anna Štúrová, rodená Michalcová, matka Ľudovíta 

Štúra 

- Ján Štúr, brat Ľudovíta Štúra  
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- JUDr. Karol Štúr, politik, zakladateľ a vydavateľ 

Trenčianskych novín 

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

- Michal Wagner, národovec 

- Ján Zeman, evanjelický farár, kultúrny dejateľ a politik 
- Jozef Zúbek, rektor evanjelického gymnázia, publicista 

Všeobecný mestský cintorín 

- Miloš Alexander Bazovský, akademický maliar 
- JUDr. Karol Brančík, prírodovedec, zakladateľ 

Prírodovedný spolku ţupy Trenčianskej a prvý riaditeľ 

Trenčianskeho múzea 
- Jozef Branecký, rektor piaristov, spisovateľ a historik 

- Ľudovít Bránsky, akademický maliar 

- Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka 
hudobného školstva v Trenčíne 

- Rudolf Hečko, učiteľ, dirigent dychových hudieb, 

zberateľ ľudových piesní 
- Josef Holoubek, akademický maliar 

- MUDr. Ján Alojz Chúra, lekár, zakladateľ slovenskej 

pediatrie 
- Artúr Lieskovský, riaditeľ mestskej sporiteľne, maliar 

samouk 

- MUDr. Koloman Martin, lekár, riaditeľ trenčianskej 
nemocnice 

- PhDr. Grigorij Medvecký, stredoškolský pedagóg, 

kultúrny dejateľ 
- Jozef Theodor Mousson, akademický maliar 

- Jozef Nemák, prvý mestský, okresný a zemský veliteľ 

hasičov 
- Karol Pádivý, hudobný skladateľ, dirigent dychových 

hudieb 
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- Igor Pietor, národný buditeľ, riaditeľ trenčianskej Tatra 

banky 

- Gašpar Karol Richter, hudobný skladateľ, kapelník 
vojenskej hudby 71. pešieho pluku 

- JUDr. Rudolf Skotnický, právnik, prírodovedec, autor 

terminológie rastlín 
- František Šandor Škanitzel, trenčiansky tlačiar 

- Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej 

kočovnej spoločnosti 

Ţidovský cintorín 

- Hugo Gross, akademický maliar 

Cintorín v Istebníku 
- Martin Meďnanský, národný buditeľ, spisovateľ, 

prekladateľ a ovocinár 
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1. Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky 

a. Pamätníky a pomníky 

 Rímsky nápis na hradnom brale , dobre viditeľný 
z hotela Tatra 

rok vzniku : 179 n.l. 
 Morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice na 

Mierovom námestí 

rok vzniku 1712 – dal ho postaviť gróf  Mikuláš 
Ilešházy na pamiatku na morovú epidémiu v roku 

1710. Zahynulo okolo 1600 občanov mesta; 
 Reliéf Jána Jiskru z Brandýsa na severnej strane 

hradnéhobrala.  

rok vzniku 1921 
autor :  akad. sochár František Duchač – Vyskočil  

Pôvodne na tomto mieste bol  vytesaný reliéf 
„Víťaznej Hungárie“ 

rok vzniku 1916 

autor :  akad. sochár Michal Kara 
reliéf bol v roku 1921 odstránený 

 Pomník Ľudovíta Riznera v mestskom parku 

rok odhalenia : rok 1925 

autor : akad. sochár Jozef Pospíšil 

 Pamätník národných buditeľov – Ľ Štúra, J. M. 
Hurbana, M. M. Hurbana na Hviezdoslavovej 

ulici 
rok odhalenia : 28.09.1991 

autori :  Ing. arch. Ivan Michalec, CSc. 

     Ing. arch. Miroslav Mojţiš 
     akad. sochár Milan Ormandík 

 Pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury 
v roku 1918v kasárňách SNP 

rok odhalenia :  1958 

autor :  akad. sochár Ladislav Berák 
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 Pamätník v údolí hrdinov na Brezine v Dušovej 

doline Lesoparku Brezina 

rok odhalenia :  1946 
 Pamätník umučených na Brezine v lesoparku 

Brezina 

rok odhalenia :  1970 

autori :  Ing. arch. Ernest Krampl 

 akad. sochár František Gibala 
 akad. sochár Jozef Fízel 

 Pamätníček prof. MUDr. Alojza Chúru – 
slovenského pediatra a sociológa na detskom 

pavilóne nemocnice v Trenčíne 

rok odhalenia :  1992 
autor :  Igor Mosný 

 Pamätník Milana Rastislava Štefánika v mest-
skom parku  

rok odhalenia :  17.09.1998 

autor :  akad. maliar Juraj Oravec 
busta M. R. Štefánika je fragmentom pôvodného 

pamätníka od autora J. Pospíšila, realizovaného 
v roku 1938 a zničeného 1953. 

 Pomník Jozefa Braneckého na Mierovom námestí 

rok odhalenia :  2004 
autor :  Mgr. art. Ján Gejdoš 

 

2) Pamätné tabule k historickým udalostiam a 

osobnostiam 

 Stredoveké motto Trenčína 
 miesto :  Mestská veţa na Mierovom námestí 

 Náhrobná doska venovaná trenčianskemu 

mešťanovi 

 miesto :  vstupná predsieň Rímskokatolíckeho farské-

ho kostola 
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Náhrobná doska patrí k najstarším zachovalým 

pamiatkam svojho druhu v regióne. V spodnej časti je 

vytesaný rok 1498. 

 Dedikačná tabuľa venovaná Štefanovi Ilešházymu 

 miesto : Trenčiansky hrad, priečelie na Ilešha-
zyovskej bráne pri vstupe do horného hradu 

    rok odhalenia :  1609  

 Pamätná tabuľa zaloţenia prvej trenčianskej 

tlačiarne 

 miesto :  Mierove námestie č. 1 
 rok odhalenia :  1967 

 Pamätná tabuľa venovaná spomienke na povodeň 

v roku 1813 
 miesto :  Palackého ulica č. 4 

 rok odhalenia :  druhá polovica 19. storočia 

 Pamätné tabule venované príslušníkom rodiny 

Štúrovej 

 miesto :  priečelie Domu armády na Hviezdoslavovej 
ulici – pešia zóna 

Pamätné tabule pochádzajú z asanovaných domov na  
Hviezdoslavovej ulici a Pribinovej ulici, ktoré boli 

reinštalované v roku 1992 

- Pamätná tabuľa Samuela Štúra 
rok odhalenia :  1937 

- Pamätná tabuľa s reliéfom Ľudovíta Štúra 
rok odhalenia :  1937 

- Pamätná tabuľa JUDr. Karola Štúra 

rok odhalenia :  1968 

- Pamätná tabuľa Františka Palackého 

rok odhalenia :  1928 

 Pamätná tabuľa MUDr. Karola Brančíka 

 miesto :  Farská ulica č. 2 

 rok odhalenia :  1967 
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 autor :  akademický sochár Milan Struhárik 

 Pamätná tabuľa Speváckeho zboru slovenských 

učiteľov 
 miesto :  bočná stena Slovenskej sporiteľne do 

Farskej ulice 
 rok odhalenia :  1971 

 autor :  akademický sochár Jozef Fízel 

 Pamätná tabuľa JUDr. Ľudovítovi Dohnánymu 
miesto :  budova Stredného odborného učilišťa ţe-

lezničného na Jaselskej ulici 
rok odhalenia :  1996 

autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 Pamätná tabuľa Jozefovi Braneckému 
 miesto :  Mierove námestie č. 7 

 rok odhalenia :  14.11.1992 
 autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 Pamätná tabuľa PhMr. Jánovi Halašovi 

 miesto :  Mierove námestie č. 7 
 rok odhalenia :  13.03.1990 

 autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 Pamätná tabuľa Josefovi Holoubkovi  

 miesto :  Mierove námestie č. 33 

 rok odhalenia :  1972 

 Pamätná tabuľa otvorenia Obchodnej akadémie 

dr. Milana Hodţu 
miesto :  vestibul Obchodnej akadémie dr. M. Hodţu 

rok odhalenia :  1937 

 Pamätná tabuľa Karola Pádivého 
miesto :  Ulica Knieţaťa Pribinu č. 3 

rok odhalenia :  1966 
autor :  akademický sochár Jozef Fízel 

 Pamätná tabuľa MDR. Alojza Chúru 

miesto :  Mierove námestie č. 25 
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rok odhalenia :  1994 

autor :  Igor Mosný 

 Pamätná tabuľa prof. ThDr. Štefanovi Hlaváčovi  
miesto :  budova lekárne v Kubrej 

 Pamätná tabuľa Prírodovedného spolku Ţupy 

trenčianskej 

miesto :  Mierove námestie č. 46 

rok odhalenia :  19.05.1997 
autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 Pamätná tabuľa 1. slovenskej výstave poštových 

známok 

miesto :  vstupná hala hotela Tatra na 1. poschodí 

rok odhalenia :  29.07.1997 
autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 
 

3) Pamätné tabule účastníkov odboja a novodobej histórie 

 Pamätná tabuľa padlých v 1. svetovej vojne v Kubrej 
miesto :  rímskokatolícky kostol v Kubrej 

rok odhalenia :  1928 

 Pamätník padlých v 1. svetovej vojne v Istebníku 

miesto :  Istebnícka ulica 

rok odhalenia :  1939 

 Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne v Ore-

chovom 
miesto :  Orechovská cesta, vedľa rímskokatolíckeho 

kostola 

 Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne v Opatovej 
miesto :  Potočná ulica, pri rímskokatolíckom kostole  

rok odhalenia :  30-te roky 20. storočia 

 Pamätná tabuľa padlých v 2. svetovej vojne v Kubrej 

miesto :  pred budovou Kultúrneho strediska v Kubrej 

rok odhalenia :  1964 
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 Pamätná tabuľa padlých v 2. svetovej vojne 

v Zlatovciach 

miesto :  na budove zdravotníckeho strediska, 
Hanzlíkovská ulica 

rok odhalenia :  1970 

 pamätná tabuľa padlým bratom – príslušníkom 

Sokola v 2. svetovej vojne 

miesto :  na budove Sokolovne, Mládeţnícka ulica 
rok odhalenia :  1994 

 Pamätná tabuľa Janka Šebíka 
miesto :  na budove Sokolovne, Mládeţnícka ulica 

rok odhalenia :  1955 

 Pamätná tabuľa Martinovi Kedrovi 
miesto :  bola na Električnej ulici č. 2. Po asanácii ulice 

uloţená v depozite Trenčianskeho múzea. 
rok odhalenia :  1955 

 Pamätná tabuľa padlým ţelezničiarom 

miesto :  Ţelezničná stanica Trenčín 
rok odhalenia :  1964 

autor :  akademický sochár B. Príhel 

 Pamätná tabuľa Štefana Ráca 

miesto :  Kubrická ulica č. 25 

rok odhalenia :  1958 

 Pamätná tabuľa Jána Fabu v Kubrej 

miesto :  budova lekárne v Kubrej 
rok odhalenia :  jún 1958 

 Pamätná tabuľa Matúša Drgu 

miesto :  bývalá lekáreň na Námestí svätej Anny 
rok odhalenia :  1964 

 
 

 Pamätná tabuľa hrdinov Kragujevackej vzbury 

miesto :  Ulica Kragujevackých hrdinov 
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rok odhalenia :  1964 

pamätná tabuľa sa pri asanácii stratila 

 Pamätná tabuľa padlých vojenských veliteľov 

v Slovenskom národnom povstaní a 2. svetovej vojne 

miesto :  budova Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených 
síl Sloven-skej republiky 

rok odhalenia :  1994 

autor : Ing. arch. Štefan Androvič 

 Pamätná tabuľa obetí holocaustu 

miesto :  vchod do modlitebne ţidovskej synagógy  
rok odhalenia :  1991 

autor :  akademický sochár Jozef Fízel 

 Pamätná tabuľa trom študentom Gymnázia ľ. Štúra 
miesto :  vstupná hala Gymnázia Ľudovíta Štúra 

rok odhalenia :  1991 
autor :  akademický sochár Jozef Fízel 

 Pamätná tabuľa Vladimíra Clementisa 

miesto :  Mierové námestie č. 19 
rok odhalenia :  1996 

autor :  akademický sochár Jozef Struhárik 

 Pamätná tabuľa s reliéfom Alexandra Dubčeka 

miesto :  pri vstupnej bráne do trenčianskej nemocnice 

rok odhalenia :  1996 
autor :  akademický sochár Teodor Baník 

 Pamätná tabuľa Padákovej škole v Trenčíne a jej 

veliteľovi Jurajovi Meškovi  

miesto :  budova letovej kontroly trenčianskeho letiska  

rok odhalenia :  29.08.1997 

 Pamätná tabuľa generála Štefana Jurecha 

miesto :  budova letovej kontroly trenčianskeho letiska  
rok odhalenia :  22.09.1998 

 Pamätná tabuľa Jána Prcháčka 

miesto :  Kultúrny dom Trenčín – Zlatovce 
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rok odhalenia :  1999 

 Pamätná tabuľa Kristíny Royovej 

miesto :  budova Základnej školy Kristíny Royovej, 
Ulica Pod Sokolicami č. 1 

rok odhalenia :  1999 

 Pamätná tabuľa osloboditeľov mesta 

miesto :  hlavný vstup do Domu armády 

rok odhalenia :  2000 
autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 Pamätná tabuľa Leteckej škole a Júliusovi Trnkovi 
miesto :  budova starej letovej kontroly trenčianskeho 

letiska 

rok odhalenia :  2000 

 Pamätná tabuľa Andreja Kvasza 

miesto :  vstup do budovy rektorátu Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka 

rok odhalenia :  2001 

autor : akademická sochárka Gabriela Illešová - 
Gašparová 

 Pamätná tabuľa Ľudovíta B. Stárka 
miesto :  vstupná hala hotela Tatra, medzi 1. a 2. 

poschodím 

rok odhalenia :  2004 
autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 Pamätná tabuľa Ľudovíta B. Stárka 
miesto :  budova Rímskokatolíckeho úradu v Trenčíne, 

Matúšova ulica č. 2 

rok odhalenia :  2004 
autor :  akademický sochár Igor Mosný 

 

4) Pamiatky sakrálneho charakteru 

 Kamenný kríţ v Záblatí 

miesto :  cintorín v Záblatí 
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 Kamenný kríţ v Kubrej  

miesto :  pred rímskokatolíckym kostolom 

rok odhalenia :  prvá polovica 19. storočia 

 Kamenný kríţ v Kubrej 

miesto :  kriţovatka ulíc Kubranskej a Súvozu 
rok vysvätenia :  1876 

 Socha sv. Floriána v Kubrej 

miesto :  pred rímskokatolíckym kostolom 
rok vysvätenia : 1943 

 Socha Matka Boţej – Panny Márie v Kubrej 
miesto :  pred rímskokatolíckym kostolom 

rok vysvätenia :  1861 

 Socha sv. Jána Nepomuckého v Kubrej 
miesto :  Námestie ThDr. Štefana Hlaváča v Kubrej 

rok vysvätenia :  19. storočie 

 Socha sv. Vendelína v Záblatí 

miesto :  cintorín v Záblatí 

rok odhalenia :  1773 

 Socha sv. Jána Nepomuckého v Trenčíne 

miesto :  pred vstupom na hradné schody na Farskej ulici 
rok vysvätenia :  1732 

 Socha Ecce Homo v Trenčíne 

miesto :  pred hlavným cintorínom v Trenčíne 
rok vysvätenia :  19. storočie 

  
 V Trenčíne v roku 2004 realizovalo svoju činnosť 22 

poisťovní a 15 peňaţných ústavov. 

 
Mesto Trenčín je od roku 1996 nielen sídlom Tren-

čianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja. 
Trenčiansky okres sa členil na tri mestá : 

- Trenčín so 57.545 obyvateľmi 

- Nemšová s 6.220 obyvateľmi 
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- Trenčianske Teplice s 4.304 obyvateľmi 

a na tridsaťdva obcí : 

- Adamovské Kochanovce 
- Bobot 

- Dolná Poruba 
- Dolná Súča 

- Drietoma 

- Dubodiel 
- Horňany  

- Horná Súča 
- Horné Srnie 

- Hrabovka 

- Chocholná – Velčice 
- Ivanovce 

- Kostolná – Záriečie 
- Krivosud – Bodovka 

- Melčice –Lieskové 

- Mníchova Lehota 
- Motešice 

- Nemšová 
- Neporadza 

- Omšenie 

- Opatovce 
- Petrova Lehota 

- Selec 
- Skalka nad Váhom 

- Soblahov 

- Svinná 
- Štvrtok nad Váhom 

- Trenčianska Teplá 
- Trenčianska Turná 

- Trenčianske Jastrabie 

- Trenčianske Mitice 
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- Trenčianske Stankovce 

- Veľká Hradná 

- Veľké Bierovce 
- Zamarovce 

Trenčiansky kraj sa členil na deväť okresov, ktoré k                  
31. decembru 2004 mali 602.166 obyvateľov a rozlohu               

4.501 km
2
 : 

- Bánovce nad Bebravou rozloha 462 km
2
 38.517 obyvateľov 

- Ilava rozloha 359 km
2
 61.468 obyvateľov 

- Myjava  rozloha 326 km
2
 28.725 obyvateľov  

- Nové Mesto n/Váhom rozloha 580 km
2  

63.228 obyvateľov 

- Partizánske rozloha 301 km
2  

47.677 obyvateľov 

- Povaţská Bystrica rozloha 463 km
2
  64.833 obyvateľov 

- Prievidza rozloha 960 km
2
 139.616 obyvateľov 

- Púchov rozloha 375 km
2
  45.597 obyvateľov 

- Trenčín rozloha 675 km
2  

112.505 obyvateľov  


