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Kalendár výročí osobností a udalostí  
 

Kalendár výročí jubilujúcich osobností okresu Trenčín 

v roku 2005 bol kaleidoskopom jubilujúcich osobností 

a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového 
ţivota daného regiónu od najstarších čias po súčasnosť.  

A)  Jubilujúce osobnosti 

január 2005 
Matejíček Emil (05.01.1920-), Púchov (rodák), Trenčín  

(pôsobenie), lekár, 85.výročie narodenia 
Zadora Jozef (05.01.1905 - 07.05.1960),Trenčín (pôso-

benie), generál Československej ľudovej armády, 100. vý-
ročie narodenia 

Lisák Vojtech, (27.06.1923 - 06.01.1990), Veľ.Chlievany 

(rodák), Bánovce n/B., Trenčín (štúdium), veterinár, bás-
nik, 15. výročie úmrtia 

Intibus Jozef (06.07.1768 - 06.01.1840), Trenčín (rodák), 
výtvarník, grafik, 165. výročie úmrtia 

Petrogalli  Artur (06.01.1850 - 14.02.1894), Trenčín 

(pôsobenie, úmrtie), prírodovedec, pedagog, 155. výročie 
narodenia 

Terlandai Ján (03.11.1708 - 08.01.1770), Trenčín (pôso-
benie), kňaz, básnik, 235. výročie úmrtia 

Hanus František (13.01.1890 - 17.02.1935), Trenčín  

(úmrtie), dirigent, upravovateľ ľudových piesní, 115. vý-
ročie narodenia 

Zeman Ján (25.06.1885 - 14.01.1975), Myjava (rodák), 
Trenčín (úmrtie), kňaz, novinár, politik, redaktor, verejný 

činitel, 30. výročie úmrtia 

Némethy Karol (15.12.1856 - 15.01.1925), Trenčín  (pô-
sobenie), pedagóg, přírodovědec, 80. výročie úmrtia 

Darvaš Karol (03.10.1914 - 16.01.1965) Kálnica (rodák),  
Trenčín (úmrtie), publicista, notár, 40. výročie úmrtia 
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Gabura Aquinas (17.01.1915 - ?), Trenčín (pôsobenie), 

člen dominikánského rádu, 90. výročie narodenia 
Milec Juraj (04.08.1764 - 19.01.1805), Uhrovec  (rodák), 

Lubina, Trenčín (pôsobenie), Beckov (pôsobenie, úmrtie), 
prekladateľ, kňaz, 200. výročie úmrtia 

Mičátek Ján Branislav (19.11.1837 - 24.01.1905), Tr. 

Stankovce (rodák), Trenčín (štúdium), príleţitostný bás-
nik, publicista, pedagóg 100. výročie úmrtia 

Vrlíková Kristína (25.01.1940 -), Trenčín (rodáčka), 
Omšenie (pôsobenie), jazykovedkyňa, 65. výročie naro-

denia 

Červeňanský Ján (29.01.1905 - 05.07.1977), Trenčín-
(štúdium), lekár, významný priekopník slovenskej orto-

pédie, 100. výročie narodenia 
Šulek Viliam (31.01.1825 - 20.10.1848), Krajné (pô-

sobenie), verejný činitel, 180. výročie narodenia 

 

február 2005 
Jelínek Josef (01.02.1935 - 07.12.2003), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), maliar, 70. výročie narodenia 

Hečko Rudolf (16.04.1906 - 03.02.1975), Dolná Súča 

(pôsobenie, úmrtie), Trenčín (pochovaný), zberateľ hu-
dobný folklóru, pedagog, 30. výročie úmrtia 

Lukáš Jozef (04.02.1920 - 199?), Trenčín (pôsobenie, 
úmrtie), konzervátor, přírodovědec, 85. výročie narodenia 

Wagner Jozef (04.02.1770 - 26.09.1849),Trenčín (rodák), 

pedagóg, spisovatel, 235. výročie narodenia 
Jurech Štefan (09.06.1898 - 04.02.1945), Bošáca (rodák), 

Trenčín (pôsobenie), generál, 60. výročie úmrtia 
Intibus A. Slavomír (05.02.1825 - ?), Trenčín (pôso-

benie), učiteľ, národný buditeľ, archeológ, etnograf,           

180. výročie narodenia 
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Rosenbaum Karol (07.02.1920 - 2001), Lednické Rovne 

(rodák), Trenčín (štúdium, pôsobenie), pedagóg, literárny 
vedec, historik, prekladateľ, 85. výročie narodenia 

Budvári Jozef (30.04.1844 - 10.02.1905), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), spisovateľ, pedagóg, kňaz, 100. vý-ročie 

úmrtia 

Zimáni Ľ. Štefan (25.12.1748 - 10.02.1805), Trenčín 
(pôsobenie), kňaz, básnik, pedagog, 200. výročie úmrtia 

Závodník Štefan (02.09.1813 - 12.02.1885), Trenčín 
(pôsobenie), kňaz, ľudovýchovný pracovník, 120. výročie 

úmrtia 

Hollý Juraj (13.02.1760 - 28.01.1812), Trenčín (pô-
sobenie), cirkevný hodnostář, 345. výročie narodenia 

Štúr Karol ml., (12.11.1867 - 15.02.1925), Trenčín (ro-
dák, pôsobenie, úmrtie), verejný činiteľ, právnik, redaktor 

Trenčanských novín, zakladatel spolku Sokol - 80. vý-

ročie úmrtia 
Augustiny Matej st. (16.02.1695 - 1753), Trenčín 

(pôsobenie, úmrtie), Krajné (pôsobenie), kňaz, nábo-
ţenský spisovateľ, 310. výročie narodenia 

Zubek Ján (02.08.1745 - 18.02.1825), Trenčín (rodák, 

pôsobenie, úmrtie), kňaz, pedagóg, spisovateľ, 180. vý-
ročie úmrtia 

Benický F. X. (03.12.1679 - 19.02.1715), Trenčín (štú-
dium), kňaz, pedagog, matematik, 290. výročie úmrtia 

Rehák Vincent, (12.12.1829 - 19.02.1895), Trenčín 

(pôsobenie, úmrtie), pedagóg, 110. výročie úmrtia 
Darola Ján (10.04.1928 - 21.02.2000), Trenčín (pôso-

benie, úmrtie), prvý profesionálny zoológ na Slovensku, 
ochranca prírody, 5. výročie úmrtia 

Dubniczay Štefan (21.02.1675 - 26.12.1725), Trenčín 

(štúdium), Drietoma (pôsobenie), Trenčianska Teplá 
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(pôsobenie, úmrtie), kňaz, spisovateľ, historik, 330.  vý-

ročie narodenia 

Vaníček Ľudovít (05.07.1894 - 21.02.1960), Trenčín 
(pôsobenie, námet), maliar, výtvarný pedagóg, 45. výročie 

úmrtia 
Vančo Miloslav (26.02.1945 - ), Trenčín (rodák), foto-

graf, fotoreportér, 60. výročie narodenia 

Šeliga Michal (27.10.1881 - 28.02.1945), Trenčín (pô-
sobenie),  lekár, pedagóg, 60. výročie úmrtia 

 

marec 2005 
Beňo Ján (01.03.1905 - 28.05.1976), Rybany (rodák) 

Bánovce n/B, Trenčín (pôsobenie), poľnohospodár, 100. 
výročie narodenia 

Hnilický Ján (? 1630 - 04.03.1670), Trenčín (štúdium), 
náboţenský spisovateľ, pedagóg, filozof, 335. výročie 

úmrtia 

Fábry Igor (06.03.1900 - 21.01.1982), Trenčín (rodák), 
botanik, 105. výročie narodenia 

Wengriczky Jozef (06.03.1805 - 31.05.1867), Trenčín 
(pôsobenie),  kňaz, básnik, 200. výročie narodenia 

Hrušovský Ján (04.02.1892 - 07.03.1975), Nové Mesto 

n/V (rodák), Trenčín (pôsobenie), redaktor, spisovateľ, 
novinár, bankový úradník, 30. výročie úmrtia 

Zápoľský Ján (? - 14.03.1535), Trenčín (pôsobenie, 
úmrtie), feudál, 470. výročie úmrtia 

Mitický Gejza (17.03.1870 - 16.03.1941), Trenčín (pô-

sobenie), ţupný lekár, 135. výročie narodenia 
Ančina Jozef (16.12.1918 - 19.03.1945), Trenčianske 

Teplice (rodák, pôsobenie), Trenčín (úmrtie), účastník 
protifašistického odboja, 60. výročia úmrtia 

Ráhl Gejza (03.09.1908 - 20.03.1945), Trenčín  (pô-

sobenie, úmrtie), rušnovodič, účastník protifašistického 
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odboja, 60. výročie úmrtia 

Mikovíny Samuel (1686 - 23.03.1750), Trenčín (pô-

sobenie), kartograf, polyhistor, 255. výročie úmrtia 
Krasňanský Karol (24.03.1855 - 1910), Trenčín (pôso-

benie), pedagóg, prírodovedec, 150. výročie narodenia 
Hamaj Jozef (22.11.1894 - 26.03.1935), Dolná Súča 

(rodák), Orechové (pôsobenie, úmrtie), kňaz, spisovateľ, 

redaktor, pedagóg, publicista, 70. výročie úmrtia 
Magin J. Baltazár (1681 - 27.03.1735), Trenčín, (pô-

sobenie), kňaz, spisovateľ, mecén, obranca Slovákov,  
270. výročie úmrtia 

Kostka Igor (28.03.1930 -), Trenčín (rodák, pôsobenie), 

výtvarník, ilustrátor, 75. výročie narodenia 
Frivaldský Ján (17.06.1822 - 29.03.1895), Trenčín (štú-

dium), zoológ, entomológ, 110. výročie úmrtia 
Kelco Pavol (31.03.1915 -), Trenčín (pôsobenie), peda-

góg, literárny vedec, 90. výročie narodenia 

 

apríl 2005 
Mišovič Michal (? - 04.04.1710), Horné Ozorovce, 
Trenčín (pôsobenie), pedagóg, dramatik, básnik, 295. vý-

ročie úmrtia 

Kotrha Ľubomír (05.04.1950 -), Trenčín (rodák, pô-
sobenie), karikaturista, 55. výročie narodenia 

Šmehlík Augustín (? - 10.04.1835), Trenčín (pôsobenie), 
viedol kostolný hudobný zbor piaristov, hudobný skla-

dateľ, 170.  výročie úmrtia 

Šicko Štefan (11.04.1935 -), Kálnica (rodák), Trenčín 
(pôsobenie), šéfredaktor Trenčianskych novín, 70. výročie 

narodenia 
Watzka Jozef (14.10.1927 - 12.04.1990), Trenčín (pô-

sobenie), archivár, historik, 15.výročie úmrtia 

Rómer Fr. Florián (12.04.1815 - 08.03.1889), Trenčín 
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(štúdium), archeológ, historik, prírodovedec, cirkevný 

hodnostár, 190. výročie narodenia 

Fojtík Juraj (15.04.1925 - 03.01.1982), Trenčín (štú-
dium), Horná Súča (pôsobenie), Moravské Lieskové (pô-

sobenie), historik, archivár, publicista, pedagóg, 80. vý-
ročie narodenia 

Mazanec Július (15.04.1920 -), Handlová (rodák), 

Trenčín (pôsobenie), reţisér, 85. výročie narodenia 
Kulíšek Miloslav (04.08.1843 - 16.04.1910), Trenčín 

(štúdium), Nové Mesto n/V (úmrtie), právnik, ľudovo-
výchovný pracovník, 95. výročie úmrtia 

Bohuš Vincent (14.05.1900 - 17.04.1990), Horná Streda, 

Trenčín (pôsobenie), pedagog, včelár, 15. výročie úmrtia 
Láni Zachariáš (1600 - 18.04.1645), Trenčín (úmrtie), 

náboţenský spisovateľ, cirkevný hodnostár, 360. výročie 
úmrtia 

Czeizel Juraj (19.04.1865 - 05.12.1937) Trenčín, Mo-

ravské Lieskové (pôsobeni), publicista, kňaz, 140. výročie 
narodenia 

Velgos Štefan (22.04.1915 - 14.10.1989), Trenčín (pô-
sobenie), lekár, pedagóg, 90. výročie narodenia 

Janoška Juraj (16.10.1882 - 23.04.1945), Trenčín (pô-

sobenie), politik, právnik, 60. výročie úmrtia 
Ďurana Kornel (24.04.1905 - 09.03.1967), Trenčín 

(pôsobenie, úmrtie), matematik, pedagóg, účastník proti-
fašistického odboja, 100. výročie narodenia 

Lipták Ľubomír (26.04.1930 - 20.10.2003), Melčice 

(rodák),  Trenčín (štúdium), historik,  75. výročie naro-
denia 

Uher Michal (27.04.1945 -), Trenčín (rodák), architekt, 
60. výročie narodenia 

Báčmedei Št. Pavol (1690 - 30.04.1735), Trenčín (rodák), 

lekár, matematik, alchymista, odborný spisovateľ,                
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270. výročie úmrtia 

 

máj 2005 
Kadlečík Ján (13.02.1851 - 04.05.1910), Trenčín-(ro-

dák), náboţenský spisovateľ, publicista, 95. výročie 
úmrtia 

Zadţora Jozef (05.01.1905 - 07.05.1960), Trenčín 

(pôsobenie), generál Československej ľudovej armády,           
45. výročie úmrtia 

Motal Antorín (07.05.1875 - 09.04.1934), Trenčín  
(pôsobenie), pedagóg, český hudobný skladateľ, fila-

telista, autor učebníc, 130. výročie narodenia 

Treskoň Ladislav (10.05.1900 - 13.10.1923), Trenčín 
(štúdium, námet), maliar, grafik, 105. výročie narodenia 

Pospíšil Josef (12.05.1890 - 02.06.1953), Trenčianska 
Teplá, Trenčín (pôsobenie), pedagóg, spisovateľ, redaktor, 

115. výročie narodenia 

Bohuš Vincent (14.05.1900 - 17.04.1990), Horná Streda, 
Trenčín (pôsobenie), pedagog, včelár, 105. výročie na-

rodenia 
Ambro Ján (27.03.1827 - 15.05.1890), Beckov (rodák), 

Trenčín (štúdium), lekár, organizátor zdravotníctva,             

115. výročie úmrtia 
Hell Maximilian (15.05.1720 - 14.04.1792), Trenčín 

(štúdium), hvezdár, matematik, fyzik, 285. výročie 
narodenia 

Selecký Anton (02.06.1909 - 15.05.1985), Nové Mesto 

n/V, (rodák, štúdium), Trenčín (pôsobenie), hudobný 
skladateľ, organový majster, 20. výročie úmrtia 

Cvinček Andrej (27.11.1880 - 16.05.1949), Horná Súča 
(pôsobenie), kňaz, cirkevný hodnostár, ovocinár,  225. vý-

ročie narodenia 

Tóth Jozef (22.05.1910 - ), Trenčín (pôsobenie), účastník 
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Slovenského národného povstania, náčelník Veliteľstva 

vzdušných zbraní, 95. výročie narodenia 

Krajíček Ivan (24.05.1940 - 05.06.1997), Trenčín, 
(štúdium), herec, reţisér, 65. výročie narodenia 

Bulková Izabela (26.05.1950 - ), Trenčín, (pôsobenie),  
pedagogička, výtvarníčka, 55. výročie narodenia 

Paluš Karol (27.05.1925 - ), vypracoval aglomeráciu 

mesta Trenčín a okolia, architekt, 80. výročie narodenia 
Podolay František V. (27.05.1905 - 13.02.1958), Trenčín 

(štúdium), Trenčianska Teplá (pôsobenie), maliar, grafik, 
100. výročie narodenia 

Chrástek Michal (29.05.1825 - 28.06.1900), Nové Mesto 

n/V (rodák), Trenčín (štúdium), kňaz, literárny historik, 
bibliograf, redaktor, 180. výročie narodenia 

Kriţan Ernest (17.03.1893 - 30.05.1975), Trenčín, 
(úmrtie), hudobný  pedagóg, skladateľ, 30. výročie úmrtia 

Urbánek Vladimír (31.05.1935 - )  Trenčín (pôsobenie), 

technik, maliar, 70. výročie narodenia 

 

jún 2005 
Kavec Matúš (23.09.1898 - 02.06.1980), Trenčín (štú-

dium), právnik, spisovateľ, 25. výročie úmrtia 

Farkaš Ladislav (17.06.1895 - 26.05.1948), Trenčín 
(rodák, pôsobenie, úmrtie), umelecký fotograf, finančník, 

110. výročie narodenia 
Váczy Ján T. (18.06.1780 - 05.11.1823), Trenčín (pô-

sobenie, úmrtie), kňaz, náboţenský spisovateľ, 225. vý-

ročie narodenia 
Remper Július (20.06.1940 - ), Trenčín (pôsobenie), 

technik, maliar, 65. výročie narodenia 
Kmeť Daniel M. (15.01.1783 - 20.06.1825), Trenčín (štú-

dium), vedec, astronóm, matematik, pedagóg, 180. vý-

ročie úmrtia 
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Zeman Ján (24.06.1885 - 14.01.1975), Myjava (rodák), 

Trenčín (úmrtie), kňaz, novinár, politik, redaktor, verejný 

činiteľ, 120. výročie narodenia 
Dohnány Ľudovít (26.06.1830 - 16.12.1896), Dolné Drţ-

kovce (rodák), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), advokát, po-
litik, publicista, národný buditeľ, 170. výročie narodenia 

Skotnický Rudolf (12.03.1844 - 26.06.1900), Trenčín  

(pôsobenie, úmrtie), botanik, jazykovedec, právnik,            
105. výročie úmrtia 

Škultéty – Gábriš Ladislav (27.06.1735 - 19.08.1831),  
Mojtín (rodák), Trenčín (pôsobenie), najdlhšie slúţiaci 

vojak na svete, 270. výročie narodenia 

 

 

júl 2005 
Zoch Pavel (03.07.1850 - 23.06.1907), Trenčín, (pôso-

benie), kňaz, publicista, 155. výročie narodenia 

Štibraný Peter (03.07.1910 - 12.07.1985), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), archivár, historik, 95. výročie narodenia 

Ondrisík Ján (05.07.1820 - 26.12.1883), Trenčín, Nové 
Mesto n/V, Bošáca (pôsobenie), Nová Ves n/V, (úmrtie), 

kňaz, spisovateľ, národný buditeľ, 185. výročie narodenia 

Wagner Michal (05.07.1780 - 15.01.1869), Trenčín, (ro-
dák, pôsobenie, úmrtie), kultúrny pracovník, mecén, re-

meselník, 225. výročie narodenia 
Štibraný Peter (03.07.1910 - 12.07.1985), Trenčín (pô-

sobenie, úmrtie), archivár, historik, 20. výročie úmrtia 

Belnai J. Alojz (14.07.1765 - 26.10.1809), Trenčín (ro-
dák), profesor, historik, osvietenec, 240. výročie na-

rodenia 
Elbl Břetislav (18.07.1930 - ), Záblatie (rodák),  výt-

varník, grafik, 75. výročie narodenia 

Javorčník Ladislv (19.07.1940 - ), Trenčín (rodák), 
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pedagóg, 65. výročie narodenia 

Gönci Mária (28.07.1915 - 09.05.1974), Trenčín  (ro-

dáčka, pôsobenie, úmrtie), právnička, pedagogička, dra-
matička, 90. výročie narodenia 

Slavinská Irena (30.07.1900 - 02.12.1973), Trenčín 
(rodáčka, úmrtie), maliarka, 105. výročie narodenia 

 

august 2005 
Zubek Ján (02.08.1745 - 18.02.1825), Trenčín (rodák, 

pôsobenie, úmrtie), kňaz, pedagóg, spisovateľ, 260. vý-
ročie narodenia 

Tarnóczi Martin (1620 - 03.08.1685), Beckov (rodák, 

štúdium), Trenčín, Trenčianske Teplice, Nové Mesto n/V., 
(pôsobenie), kňaz, spisovateľ, 320. výročie úmrtia 

Tunega Anton (07.08.1925 - 1951), Dolné Motešice  
(rodák), Trenčín (štúdium), slovenský martýr, 80. výročie 

narodenia 

Prháček Ján (10.08.1915 - 23.03.1939), Trenčín – Zla-
tovce, (rodák), pilot, 90. výročie narodenia 

Rybárik Andrej (12.09.1897 - 15.08.1965), Trenčín  (pô-
sobenie), prozaik, úradník, 40. výročie úmrtia 

Sina Šimon (15.08.1810 - 15.04.1876), Trenčianske 

Teplice (prebudoval kúpele), majiteľ panstiev Teplička 
n/V, Trenčín, Bánovce n/B, 195. výročie narodenia 

Modrani Karol Al. (16.08.1830 - 01.08.1964), Uhrovec  
(rodák), Trenčín (pôsobenie), Prievidza (úmrtie), právnik, 

básnik, 175. výročie narodenia 

Rajninec Juraj (20.08.1930 - 20.12.1996), Trenčín (ro-
dák, pôsobenie, úmrtie), pilot, historik, 75. výročie na-

rodenia 
Mazánik Pavol (21.08.1920 - ), Ilava (rodák), Trenčín 

(pôsobenie), technik, 85. výročie narodenia 

Jurecký M. Samoslav (23.08.1825 - ?), Trenčín, Nové 
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Mesto n/V. (pôsobenie), básnik, právnik, zakladajúci člen 

Matice slovenskej, 180. výročie narodenia 

 

september 2005 
Jakobeus Jakub (1591 - 03.09.1645), Trenčín (pôso-
benie), kňaz, spisovateľ, 460. výročie úmrtia 

Borovička V. Pavel (08.09.1920 - 15.06.2004), Trenčín 

(štúdium), spisovateľ, filmový a televízny scenárista,           
85. výročie narodenia 

Laurinčík Jozef (09.09.1915 - 22.06.1998), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), zootechnik, výskumník, 90. výročie 

narodenia 

Szatmáry Ladislav (10.09.1895 - 04.12.1946), Trenčín  
(rodák), právnik, diplomat, organizátor protifašistického 

odboja, 110. výročie narodenia 
Ţatko Jozef (13.09.1930 - 27.01.1987), Rybany (rodák), 

Trenčín (pôsobenie), Bánovce n/B (úmrtie), maliar, 

pedagóg, reštaurátor,  75. výročie narodenia 
Marko I. Jozef (01.02.1907 - 17.09.1980), Bánovce n/B-

(rodák), Trenčianske Teplice, Trenčín (pôsobenie), spiso-
vateľ, novinár, 25. výročie úmrtia 

Bodický Cyril (31.01.1863 - 18.09.1945), Malé Stan-

kovce (pôsobenie), Trenčín (úmrtie), kňaz, náboţenský 
spisovatel, 60. výročie úmrtia 

Paur Marián (20.09.1945 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), 
redaktor, publicista, fotograf, 60. výročie narodenia 

Krman Daniel (30.08.1663 - 23.09.1740), Omšenie (ro-

dák), Trenčín (studium), Turá Lúka, Myjava (pôsobenie), 
kňaz, pedagóg, spisovatel, 265.výročie úmrtia 

Štúr Ján (21.09.1827 - 23.09.1905), Uhrovec (rodák), 
Trenčín (pôsobenie, pochovaný), Malé Bierovce (úmrtie),  

Bánovce n/B (pôsobenie), úradník, publicista, 100. vý-

ročie úmrtia 
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Hamšík Dušan (25.09.1930 - 19.11.1985), Trenčín 

(rodák), reportér, publicista, autor literatúry faktu, 75. vý-

ročie narodenia 
Kunič Michal (25.09.1765 - 09.04.1835), Bánovce n/B 

(rodák), Trenčín (štúdium), pedagóg, geograf, autor ná-
rodných obrán, kňaz, 240. výročie narodenia 

Pádivý Karol (10.09.1908 - 25.09.1965), Trenčín (pôso-

benie,úmrtie), kapelník dychových hudieb, osvetový pra-
covník, hudobný skladateľ, 40. výročie úmrtia 

Lochman Ján (16. st. - 26.09.1645), Trenčín (pôsobenie), 
náboţenský spisovateľ, cirkevný hodnostár, 360. výročie  

úmrtia 

Minárik Ján (27.09.1895 - 25.10.1974), Trenčín (rodák, 
pôsobenie), jeden z organizátorov štrajku textilných 

robotníkov, 110. výročie narodenia 
Slávik Michal (27.09.1880 - 27.12.1964), Trenčín (pôso-

benie), politik, publicista, redaktor, prekladateľ,  125. vý-

ročie narodenia 
Betáková Valéria (28.09.1920 - ), Trenčín (štúdium), 

pedagógička, 85. výročie narodenia 
Krman Daniel ml. (30.08.1663 - 30.09.1740), Omšenie 

(rodák), Trenčín (štúdium), cirkevný hodnostár, spiso-

vateľ, prekladateľ, vydavateľ, 265. výročie úmrtia 

 

október 2005 
Bundala Ladislav (24.10.1910 - 02.10.2000), Trenčín 

(pôsobenie, úmrtie), lekár, jeden zo zakladateľov orga-

nizácie turistiky v Trenčíne, 5. výročie úmrtia 
Dembovský Karol (01.10.1885 - 17.01.1962), Tren-

čianska Teplá (pôsobenie), Trenčín (úmrtie), verejný či-
niteľ, úradník, tréner, 120. výročie narodenia 

Hubocký Michal J. (20.10.1876 - 07.10.1945), Trenčín 

(rodák, úmrtie), publicista, remeselník, mecén, filatelista,  
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60. výročie úmrtia 

Mojto František (10.10.1885 - 11.01.1971), Pruské 

(rodák), Trenčín (štúdium), pedagóg, odborný spisovateľ, 
starosta Nitry, 120. výročie narodenia 

Marsina Andrej (28.11.1885 - 12.10.1985), Trenčín 
(pôsobenie), Beckov (úmrtie), kňaz, spisovateľ, pápeţský 

prelát bývalej Trenčianskej ţupy, 20. výročie úmrtia 

Knézl František (07.09.1908 - 12.10.1960), Trenčín (pô-
sobenie), politik, poslanec Národného zhromaţdenia, člen 

Slovenskej národnej rady, 45. výročie úmrtia 
Hábel F. X. (13.10.1760 - 13.10.1846), Dolná Súča, 

Trenčianska Teplá (pôsobenie), Trenčín (rodák), kňaz, 

prekladateľ, bernolákovec, 345. výročie narodenia 
Repko Jozef (13.10.1940 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie),  

Trenčianska Turná, Horné Srnie (pôsobenie), spisovateľ,  
65. výročie narodenia 

Borovský Samuel (16.08.1783 - 16.10.1860), Trenčín 

(rodák), Krajné, Uhrovec (pôsobenie), kňaz, pedagóg, spi-
sovateľ, 145.výročie úmrtia 

Maľa Pavol (17.10.1910 - 21.11.1970), Trenčín  (pôso-
benie), Trenčianska Teplá (úmrtie), právnik, atlét, 95. vý-

ročie narodenia 

Bátorová Mária (19.10.1950 - ), Trenčín (rodáčka), 
literárna historička, 55. výročie narodenia 

Bundala Ladislav (24.10.1910 - 02.10.2000), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), lekár, jeden zo zakladateľov orga-

nizácie turistiky v Trenčíne, 95. výročie narodenia 

Pöstenyi Ján (27.07.1891 - 26.10.1980), Trenčín  
(pôsobenie), kňaz, historik, správca Spolku sv. Vojtecha, 

25. výročie úmrtia 
Slávik Michal  (27.10.1880 - 27.12.1964), Myjava (ro-

dák), Trenčín (pôsobenie), právnik, publicista, 125. vý-

ročie narodenia 
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Soréni Ladislav (28.10.1670 - 13.11.1752), Trenčín 

(rodák), cirkevný hodnostár, právnik, 335. výročie naro-

denia 
Trnka Július (29.10.1910 - ), Trenčín (pôsobenie), 

plukovník Československej ľudovej armády, účastník  
Slovenského národného povstania, 95. výročie narodenia 

Gajdoš Martin (31.10.1930 - 15.02.1982), Deţerice 

(rodák), Trenčín (pôsobenie), Bánovce n/B (štúdium), 
lekár, odborný spisovateľ, 75. výročie narodenia 

 

november 2005 
Sinapius - Horčička Ján st. (01.11.1625 - 06.08.1682), 

Trenčín (pôsobenie), kňaz, spisovateľ, 380. výročie na-
rodenia 

Tamassy Jozef (03.11.1780 - 13.05.1858), Trenčín 
(pôsobenie), spisovateľ, 225. výročie narodenia 

Bellová Mária (10.11.1885 - 20.11.1973), Trenčín  

(pôsobenie), prvá slovenská lekárka. 120. výročie na-
rodenia 

Medňanský Martin (10.11.1840 - 03.11.1899), Beckov, 
Bošáca (pôsobenie), Trenčín – Orechové (štúdium, 

úmrtie), kňaz,  spisovateľ, 165. výročie narodenia 

Bellai Jozef (27.01.1871 - 12.11.1950), Trenčianska ţupa 
(pôsobenie), ţupan trenčiansky, publicista, 55. výročie 

úmrtia 
Štajgr František (14.11.1895 - 31.08.1972), Trenčín 

(pôsobenie), právnik, pedagóg, člen korešpodent Čes-

koslovenskej akadémie, 110. výročie narodenia 
Hoffstadter Bedrich (15.11.1910 - 10.08.1954),  Trenčín  

(rodák), maliar, výtvarný pedagóg, 95. výročie narodenia 
Brančík Karol (13.03.1842 - 18.11.1915), Trenčín  

(pôsobenie, úmrtie), Beckov (pôsobenie), prírodovedec, 

múzejník, lekár, 90. výročie úmrtia 
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Medňanský Dionýz (19.11.1830 - 28.12.1911), ţupan 

Trenčianskej ţupy, 175. výročie narodenia 

Hamšík Dušan (25.09.1930 - 19.11.1985), Trenčín 
(rodák), reportér, publicista, autor literatúry faktu, 20. vý-

ročie úmrtia 
Tiso Jozef (19.11.1910 - 07.09.1981), Trenčín (pôso-

benie), riaditeľ Kvasnicovej továrne, 95. výročie naro-

denia 
Maľa Pavol (17.10.1910 - 21.11.1970), Trenčín (pôso-

benie), Trenčianska Teplá (úmrtie), právnik, atlét. 35. vý-
ročie úmrtia 

Novák Jozef (22.11.1930 - ), Trenčín (štúdium, námet), 

historik, heraldik, pedagóg, 75. výročie narodenia 
Černo Karol Ľ. (22.11.1820 - 11.03.1894), Uhrovec 

(rodák, pôsobenie), Horné Ozorovce, Púchov  (pôso-
benie), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), kňaz, publicista,           

185. výročie narodenia 

Martiny Koloman (12.07.1864 - 20.11.1935), Trenčín 
(pôsobenie, úmrtie), lekár, riaditeľ nemocnice, 70. výročie 

úmrtia 
Šebák Gerhard (24.09.1887 - 27.11.1970), Trenčín 

(pôsobenie, úmrtie), právnik, publicista, archivár, 35. vý-

ročie úmrtia 
Marsina Andrej (28.11.1885 - 12.10.1985), Trenčín 

(pôsobenie), Beckov (úmrtie), kňaz, spisovateľ, pápeţský 
prelát  bývalej Trenčianskej ţupy, zakladateľ týţdenníka 

Trenčan, 120. výročie narodenia 

 

december 2005 
Fraštacký Štefan (06.12.1900 - 13.12.1983), Trenčín 
(štúdium),  lekár, 105. výročie narodenia 

Štefunko Milan (12.12.1940 - 199?), Trenčín (pôsobenie, 

úmrtie), sochár, 65. výročie narodenia 
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Knogler J. K. (15.12.1630 - 18.04.1698), Trenčín 

(pôsobenie, úmrtie), lekár, 375. výročie narodenia 

Plachetka Ján (18.12.1945 - ), Trenčín (rodák, pôso-
benie), výskumný pracovník, šachista, 60. výročie naro-

denia 
Ábelová Viera (23.12.1930 - ), Trenčín (rodáčka, pôso-

benie), etnografka, 75. výročie narodenia 

Zelník Andrej (30.11.1926 - 23.12.1985), Stará Turá  
(rodák), Trenčín (štúdium), pedgóg, výskumník, 20. vý-

ročie úmrtia 
Veigl Svetoslav (24.12.1915 - ), Horňany (rodák) Tren-

čín, (pôsobenie), kňaz, básnik, 90. výročie narodenia 

Rúčka Štefan (24.12.1825 - 24.08.1904), Trenčín, Bzince 
p/J. (pôsobenie), historik, publicista, kňaz, 180.výročie 

narodenia 
Kákoš Július (26.12.1940 - ), Chynorany (rodák), Tren-

čín (pôsobenie), fotograf, 65. výročie narodenia 

Dubnicay Štefan (21.02.1675 - 26.12.1725), Trenčín  
(štúdium), Drietoma (pôsobenie), Trenčianska Teplá (pô-

sobenie, úmrtie), kňaz, spisovateľ, historik,  280. výročia 
úmrtia 

 

B)  Prvé písomné zmienky o vzniku miest a obcí 

Trebnčianskeho okresu 

1265  Kubra, miestna časť Trenčína 
1345  Malé a Veľké Stankovce (dnes Trenčianske 

Stankovce),  

1345  Velčice, miestna časť Chocholná-Velčice 
1355 Dolná Poruba,  

1355 Trenčianska Teplá 
1410  Hanzlíková, miestna časť Trenčína  

1960 Neporadza – vznikla zlúčením Roţňova, 

Neporadze, Bošianskej Neporadze 
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1960 Trenčianske Mitice – vznikli zlúčením obcí 

Kostolné, Roţňové a Zemianske Mitice okres 

Trenčín  

 

C)  Udalosti v okrese Trenčín 
1090  v Trenčíne sa ukrýval knieţa Břetislav pred hnevom 

svojho otca, českého kráľa Vratislava 
1220  zaloţil  Jakub  I.,  nitriansky  biskup,  Veľkú Skalku  

1320  október Karol Róbert obkľúčil s vojskom 

Trenčiansky hrad 
1335  uzavreli na Trenčianskom  hrade česko-poľské 

priateľstvo za  prítomnosti  Karola  Róberta,  Jána 
Luxemburského,  jeho  syna  Karola  4.  a  

zástupcov  poľského  kráľa Kazimíra. 

1375  1. apríl -uhorský kráľ Ľudovít I. dekrétom  daroval 
Jurajovi Bebekovi  Trenčiansky  hrad  so  všetkými  

príslušnými  majetkami okrem mesta Trenčín 
1380  v Trenčíne bola zriadená nemocnica pre chudobných 

občanov 

1420  postavená mestská veţa v Trenčíne s gotickým 
priechodom 

1490  Vladislav 2. potvrdil záloţný majetok Štefanovi 
Zápoľskému  

1510  28. septembra - navštívil Trenčín kráľ Vladislav. 

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

drevo“. 
1515 11. apríla - Ján Zápoľský získal na koňských  dosti-

hoch prvú cenu. Od tohto storočia sa datujú prvé za-

čiatky športu v Trenčíne. 
1520  dal Juraj Thurzo  vystavať kaplnku na Malej Skalke, 

odkiaľ zbojníci zhodili mŕtve telo pustovníka  Bene-
dikta do  Váhu. 
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1550  generál Mikuláš navštívil Trenčín a Súču, ktorú 

nariadil zrúcať. Odvtedy hrad Súča nebol obnovený. 

1555 - 1560  stavba farského kostola v Trenčíne 
1560  15. novembra - komisia kráľovskej komory pre-

nechala Trenčiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de 
Arc 

1560  dostal patronátne právo nad opátstvom na Skalke 

ostrihomský arcibiskup Štefan Oláh 
1560  10. apríla  -  Ferdinand  I.  ediktom  rozkázal vrátiť 

všetky majetky Skalského opátstva nitrianskemu 
biskupstvu 

1570  1. mája - ukončenie nadvýšenie bašty, ktorá 

ohradzuje farské nádvorie a  vysokými murovanými 
stĺpmi  podopreli, aby sa odtiaľ mohla chrániť Dolná 

mestská brána. 
1590  zemetrasenie v Trenčíne 

1600  10. novembra - v Prahe potvrdil kráľ Rudolf 2. vý-

sadné listiny mesta  Trenčína,  ktoré udelili  kráľ Ľu-
dovít 2., Ţigmund, Matiáš, Ferdinand 1. a Maxi-

milián. 
1605 od 14. mája do 29. júna - Trenčín  obliehalo Boč-

kayovo vojsko a po dvoch mesiacoch sa Tren-

čiansky hrad vzdal 
1610  30. augusta - dal gróg  Gašpar Ilesházi vykázať z  

budovy fary katolíckeho kňaza Rajmanna. Evan-
jelici si prisvojili farský kostol, dva cintoríny  a ka-

tolíkov vylúčili z mestského magistrátu 

1615  zemetrasenie v Trenčíne 
1620  českí exulanti našli útulok na Trenčianskom hrade, 

kde ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal a podporoval 
1645  september - na Skalku prišli  jezuiti a bývali tam  aţ 

do decembra 1646, kedy sa presťahovali do Tren-

čína 
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1655 4. septembra  -  protokol  mesta  Trenčín  spomína  

evanjelické gymnázium 

1670  ukončená renovácia Skalky 
1670 - 1782 - rakúske vojsko násilne obsadilo Trenčiansky 

hrad 
1680  po odhalení sprisahania Vesselényiho proti Leo-

poldovi 3. bol Juraj Ilešházi uväznený a nad Tren-

čínom sa znovu  ujalo vlády nemecké cisárske voj-
sko 

1695  11. januára - do Trenčína  prišla komisia, ktorá mala 
preveriť stav hradu a urobiť ho kráľovským zámkom 

s prvotriednym vybavením 

1710  prepukol mor v Trenčíne 
1715  3. decembra - slávnostným sľubom magistrátu bol 

za patróna mesta  prijatý František Xaverský 
1745  kaplnka na Skalke prestavaná na kostol a pristavaná 

ďalšia veţa 

1765  zemetrasenie v Trenčíne 
1785  zanikol hudobný súbor ţiakov trenčianskeho pia-

ristického  gymnázia 
1790  11. júna - zhorel Trenčiansky hrad a väčšia časť 

mesta Trenčín 

1835  Štefan 2. Ilešházi bol v roku 1799-1835 hlavným 
ţupanom  Trenčianskej ţupy 

1835  21. mája - gróf Štefan Ilešházi predal Trenčiansky 
hrad barónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych Te-

plíc 

1850  v Trenčíne sa stal ţupanom Rudolf Kučíny z Oravy 
1855  2. júla - bola oţivená v Trenčíne „Mariánska kon-

gregácia“. 
1865  16. októbra - vznik 1. sporiteľne „Kongregácie  ak-

cionárov“  v Trenčíne  

1865  16. októbra – zavedená  v Trenčíne telegrafná sluţba 
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1870  1. marca – vznik dievčenskej elementárnej školy v 

Trenčíne 

1870  1. júna - zavedená okrem  tzv. Mellé-spojka  medzi 
Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami omnibusová 

doprava s konským  povozom 
1875  vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej vody  

1875  16. augusta - vznik  spolku Alumneum v Trenčíne  

na podporu a stravovanie gymnazistov 
1880  povodeň v Trenčíne 

1880  12. apríla - zaloţený spevokol „Dalárda“ v Trenčíne 
1880  1. septembra - vznik prvej školy ţenských ručných 

prác v Trenčíne 

1885  povodeň v Trenčíne 
1890  január - Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na 

ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyvateľov 
1890  september - zavedená prvá telefónna stanica v 

Trenčíne 

1900  máj - vznik Továrne  na mydlo a parfumy Rudolfa 
Lonského v Trenčíne  

1900  1. mája - začiatok  stavby ţelezničnej trate Trenčín – 
Bošany – Topoľčany. Začiatok stavby bol v Mní-

chovej Lehote. 

1900  1. decembra - otvorenie hotela Alţbeta (dnes Tatra) 
v Trenčíne 

1905  12. decembra – bol zaloţený Trenčiansky telocvičný 
spolok v Trenčíne 

1905  16. augusta -  vznikla Prvá trenčianska borovičková, 

likérová, koňaková a octová továreň v Trenčíne 
1905 28. novembra - zaloţenie spolku pre vydrţiavanie 

kultúrnych prednášok v Trenčíne 
1910  10. februára - v hoteli  Zlatý baran v Trenčíne  bola 

premiéria operety „Legenda o studni lásky na tren-

čianskom hrade“ 
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1901  10. marca - zaloţenie strany „Mungo“(Munkarpát - 

Strana práce) v  Trenčíne 

1910  28. mája - v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu 
1910 1. novembra - v  Trenčíne  začala  svoju činnosť od-

bočka Prvej uhorskej všeobecnej poisťovacej spo-
ločnosti pre Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú ţupu 

1910  zaloţenie Apoštolskej cirkvi v Trenčíne  

1920 október - zaloţenie ochotníckeho divadelného  krúţ-
ku v Trenčíne – Biskupiciach  

1925  zaloţenie kniţnice v Trenčíne 
1925  zaloţenie Klubu slovenských filatelistov v Trenčíne 

1925  20. júna – odhalili v parku bustu Ľ. V. Riznerovi 

1940  zaloţenie Odevných závodov v Trenčíne  
1945  10. apríla – oslobodenie Trenčína 

1950  zaloţenie Jednoty Spotrebné druţstvo v Trenčíne  
1950  vznik Východného vojenského okruhu v Trenčíne  

1955  zaloţenie  Klubu  spoločenského  tanca  pri  Závod-

nom klube Revolučného odborového hnutia  Odev-
ných závodov v  Trenčíne 

1955  prvá padáková škola v Trenčíne 
1960  vznik Trenčianskych novín v Trenčíne  

1965  zaloţenie Dychovej hudby Strojárenka v Trenčíne 

1980  zaloţenie folklórneho súboru Vena pri Strednej 
zdravotníckej škole v Trenčíne 

1980  zaloţenie  Trenčianskeho  speváckeho  zboru  pri  
Mestskom kul-túrnom stredisku v Trenčíne 

1990  21. apríla - vznik Okresného klubu alternatívnej  

medicíny v Trenčíne 
1990  5. októbra – vznikol Komorný orchester mesta 

Trenčín 
1990  vznikla Trenčianska nadácia v Trenčíne  
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