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Mestský úrad v Trenčíne 

 

 

 
 
Rade 
 

Mesta Trenčín 
 

 

N á v r h  
 

na vykonanie zápisu do kroniky Mesta Trenčín 

za rok 2004 
 

 

 
 

 
Predkladá :      Návrh na uznesenie : 

PhDr. Marián Kvasnička,    Mestská rada v Trenčíne dňa 19.mája 

predseda Komisie kultúry,                                         2005 : 
cestovného ruchu a styk s cirkvami       a)  prerokovala návrh na vykonanie zápi-  
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne                      su   do  kroniky  Mesta Trenčín  za rok  

                                                                  2004; 
b) berie na vedomie návrh kronikárskeho 

záznamu Mesta Trenčín za rok 2004 po 
doplnení o pripomienky členov rady;  

 

Spracoval :     
Mgr. Jozef Čery,  

kronikár Mesta Trenčín       
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Kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2004 bol 

vypracovaný v zmysle zásad schválených Mestskou radou 
v Trenčíne v decembri roku 1991, novelizovaných v roku 

2004. 

Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu Mesta 

Trenčín za rok 2004 bol predložený na posúdenie Komisii 

kultúry, cestovného ruchu a  cirkví pri Mestskom zastupi-
teľstve v Trenčíne spolu s 17 ks fotoalbumov a 5 ks pomocnej 

evidencie, ktorá tento mestskej rade odporučila. 

Kronikársky záznam Mesta Trenčín za rok 2004 bol 

spracovaný podľa kronikárskeho heslovníka. Každé heslo vo 

svojom obsahu zaznamenávalo jednotlivé podujatia v 
chronologickom poradí. Kronikársky záznam zachytáva 

jednotlivé udalosti z oblasti verejno-spoločenského života, 
ekonomického rozvoja, kultúrneho a  športového života, 

zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, ktoré sa uskutočnili 

v meste Trenčín, alebo i mimo neho, ktoré sa k mestu Trenčín 
bezprostredne viažu. Okrem písomného opisu zachytených 

podujatí, text kroniky je bohato ilustrovaný fotografiami 
z jednotlivých podujatí.  

Kronikársky záznam zaznamenal písmom a doplnil 

fotografiami tak významné udalosti ako napríklad : 
 rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a prijaté 

uznesenia pre ďalší úspešný rozvoj mesta Trenčín; 
 účasť Mesta Trenčín na 10. ročníku cestovného ruchu „ITF 

Slovakiatour 2004“ v Bratislave; 

 slávnostné otvorenie vysunutého pracoviska Mestskej 
polície v Trenčíne na sídlisku Juh; 

 menovanie doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prezidentom SR 
za rektora TnUAD pre druhé volebné obdobie; 

 zvolenie Ing. Branislava Cellera za primátora mesta Trenčín; 
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 podpis zmluvy o spolupráci Mesta Trenčín a Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka; 

 návšteva účastníkov parlamentného zhromaždenia NATO 
v Trenčíne; 

 slávnostné otvorenie Klientského centra v Trenčíne; 

 výstavnícka činnosť Výstaviska Trenčín mesto módy počas 
celého roka; 

 výstavnícka činnosť kultúrnych zariadení v Trenčíne; 
 tlačové besedy mesta Trenčín; Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka, Veliteľstva síl a podpory Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky, Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, primátorov krajských miest – K-8, politických strán, 

hnutí a spoločenských organizácií;  
 sprístupnenie mestskej veže pre verejnosť;  

 schválenie Variantu č. 1) modernizácie železničnej trate 
Trenčíne mestským zastupiteľstvom; 

 prijatie významných osobností Mestom Trenčín – prijatie 

hokejistov Dukly Trenčín za víťazstvo v extra lige v sezóne 
2003/2004, najlepších športovcov za rok 2003, veľvyslanca 

Indie M. K. Lokesha, primátorov partnerských miest, 
spisovateľa Rudolfa Dobiáša, účastníkov „Dubčekových 

dní“ a podobne;     

 podpis dohody o spolupráci medzi starostom Zamaroviec J. 
Plškom a primátorom mesta Trenčín Ing. B. Cellerom vo 

veci využívania Ostrova; 
 oslavy 60. výročia Slovenského národného povstania na 

Brezine, na Veliteľstve síl a podpory Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky, na Trenčianskom samosprávnom 
kraji; 

 rokovania Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja počas roka 2005; 

 podujatia na úseku kultúry, ako napríklad vernisáže výstav, 

divadelné predstavenia a podobne; 
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 úspechy športovcov na domácich a svetových podujatiach 
ako napríklad víťaz paraolympiády v gréckych Aténach 

Rastislav Tureček, víťazi mestských športových hier 
stredných škôl; 

 činnosť Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, 

stredných a základných škôl; 

Pre úplnosť kroniky mesta Trenčín za rok 2004 

chýbajú štatistické údaje o meste Trenčín za obdobie roka 
2004, ktoré budú po ich publikovaní v kronike mesta za rok 

2004 doplnené. Všetky kronikárske záznamy za uplynulé 

roky, spolu s pomocnou evidenciou a albumami fotografií sú 
uložené v archíve Mesta Trenčín. Ich používanie, resp. 

požičiavanie sa uskutočňuje v zmysle prijatej Smernice mesta 
Trenčíne o písaní kroniky mesta Trenčín.  

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2003 podľa 
novej koncepcie bol zverejnený na webovej stránke mesta 

Trenčín. Postupne sa pripravia na zverejnenie i staršie 

schválené kronikárske záznamy mesta Trenčín. Na zverejnenie 
kroniky mesta Trenčín prostredníctvom oficiálnej stránky 

www.trencin.sk zo strany laickej i odbornej verejnosti po 
obsahovej stránke neboli zaznamenané výhrady, ba naopak 

potvrdili ju ako správnu.  

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2004 
verifikujú a dopĺňajú : 

1. Pomocná evidencia obsahuje výstrižky z novín 
a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených 

v meste Trenčíne – 5 kusov; 

2. Albumy fotografií, ktoré  približujú jednotlivé podujatia 
v meste   Trenčín – 17 kusov; 

3. Register fotografií na 3 ks CD; 
4. Video záznamy kronikárom spracovávané neboli. Udalosti 

mesta Trenčín živým obrazom zabezpečovala Televízia 

Trenčín.  

http://www.trencin.sk/

