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Mestský úrad v Trenčíne 

 

 
          V Trenčíne 25.05.2006 

 
 
Mestská rada 
v   T r e n č í n e 

 
 

 

N á v r h  
 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 

za rok 2005 
 

 
Predkladá :      Návrh na uznesenie : 

JUDr. Iveta Orgoníková,     Mestská rada v Trenčíne 

prednostka MsÚ v Trenčíne     berie na vedomie  

návrh kronikárskeho záznamu mesta  
Trenčín za rok 2005.  

 

Spracoval :     

Mgr. Jozef Čery,  
kronikár mesta Trenčín       

 

 
Prizvaný : 

Mgr. Jozef Čery, 
kronikár mesta Trenčín 

 

 
V Trenčíne 12.05.2006  
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2005 
bol predložený na rokovanie Komisie kultúry, cestovného ruchu a cirkví pri 

Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 9. mája 2006, ktorá prijala uznesenie 
nasledovného znenia :  

„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta Trenčín za 
rok 2005 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2005 bol vypracovaný v súlade 
so Smernicou 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, celkom 729, z uskutočnených jednotlivých 
podujatí, osobne alebo sprostredkovanie, 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 života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-
spoločenského života, oblasť vzdelania, oblasť náboženského života a života 

cirkví, oblasť  telesnej výchovy a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho 
zabezpečenia, oblasť starostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, 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 v svojich aktivitách. Písomný záznam 
z podujatí v kronike je bohato ilustrovaný fotografiami 98 % zhotovených 

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

Kronikársky záznam v roku 2005 zaznamenal viacero významných 
udalostí, z ktorých treba osobitne zvýrazniť tieto : 
 rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a prijaté uznesenia pre ďalší 

rozvoj mesta Trenčín;  
 tlačové konferencie Mesta Trenčín;  

 návšteva nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky brigádneho generála Ing. Ľubomíra Bulíka Veliteľstva pozemných 

síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Veliteľstva síl podpory a výcviku 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Vojenskej polície Slovenskej 

republiky v Trenčíne;  
- 12.01. návšteva nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky brigádneho generála Ing. Ľubomíra Bulíka na 
Veliteľstve pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne, 

- v dňoch 13. – 16.01. Mesto Trenčín sa zúčastnilo na veľtrhu „Región Tour 
2005“ a v rámci neho získala Magdaléna Chorváthová v súťaži žien a dievčat 

víťazstvo v Región Regina“; 
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- 26.01. stretnutie vedenia Mesta Trenčín s predstaviteľmi cirkví, 
- 26.01. návšteva námestníka generálneho tajomníka NATO pre obrnené 

investície Marschalla Billingslea vo VOP 027 Trenčín; 

- 09.02. návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnym a splnomocneným 
veľvyslancom Bulharskej republiky v SR J. Golevom; 

- 11.02. začiatok asanácie bývalých Masarykových kasární; 
- 16.02. odovzdanie do užívania osobného výťahu na MsÚ v Trenčíne; 

- 24.02. na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne bol schválený štvrtý symbol 
mesta Trenčín – znelka; 

- 05.03. na Špeciálnej zimnej olympiáde v Nagane - Japonsko získala 
Katarína Polášková zlatú a Marcela Jančová striebornú medailu vo svojich 

kategóriach; 
- 08.03. návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnym a splnomocneným 

veľvyslancom Poľskej republiky v Zenon Kosiniak – Kamyszom; 
- 09.03. prijatie najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 2004 v obradnej 

miestnosti MsÚ; 
- 09.03. návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnou a splnomocnenou 

veľvyslankyňou Slovinska v SR Marijou Lovrenčič Svetekovou; 

- 10.03. predstavenie loga mesta Trenčín jeho autorom E. Drličiakom na 
tlačovej konferencii; 

- 06.04. prijatie najlepších učiteľov mesta Trenčín v obradnej miestnosti 
MsÚ; 

- 08.04. oslavy 60. výročia oslobodenia mesta Trenčín; 
- marec hokejové družstvo juniorov Dukly Trenčín získalo titul majstra 

Slovenska; 
- 09.04. narodenie trojčiat Svetlany, Ondrejka a Paľka Šutých; 

- 12.04. pri hĺbení základov pod verejné WC na Sládkovičovej ulici boli 
objavené klenby podzemných chodieb; 

- 14.04. slávnostné otvorenie Detského domova pre maloletých bez sprievodu 
v Trenčíne – Horné Orechové; 

- 10.06. otvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Trenčíne na 

Zámostí; 
- august vypustenie kanála Váhu od Skalky po Hornú Stredu; 

- 05.08. otvorenie Hospicu milosrdných sestier  a Stacionára JOB; 
- 04.07. prví absolventi Univerzity tretieho veku prevzali osvedčenia 

o ukončení štúdia na TnU AD; 
- 16. – 17.07.  9. ročník hudobného festivalu „Pohoda“; 

- 31.07. odovzdaný do užívania zimný štadión Mariána Gaboríka; 
- 20.08. podujatia „Deň Piešťan a Trenčína v Bratislave“  

- 30.08. odovzdanie do užívania prvého ihriska s umelou trávou na Slovensku 
v Trenčíne; 

- 05.09. začiatok asanácie poškodeného západného opevnenia Trenčianskeho 
hradu; 
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- 09. – 11.09.   sviatok ľudového umenia a zábavy „Pri trenčianskej bráne“; 
- 16.09. odovzdanie mini ihriska s umelou trávou pri Strednom odbornom 

učilišti železničnom v Trenčíne; 

- 18.09. festival veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín 2005“; 
- 25.09. 10. ročník podujatia „Korzo“; 

- 30.09. odovzdanie viacúčelového športového štadióna areálu pri ZŠ 
Trenčín, Hodžova ul.; 

- 01.10. odovzdanie do užívania mini futbalového štadióna pri ZŠ Trenčín – 
Ul. Na dolinách; 

- 03.10. mimoriadne Mestského zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dodatok  
k územnému plánu pre vydanie územného rozhodnutia k modernizácii 

železnice; 
- 07. – 08.10.    12. ročník jazzového festivalu „Jazz pod hradom“; 

- 13.10. odhalenie pamätnej tabule Vojtechovi Zamarovskému;  
- október  hudobný festival „Trenčianska hudobná jeseň“ 

- 26. – 27.10.  návšteva mesta Trenčín J. E., mimoriadnym a splnomocneným 
veľvyslancom USA v SR Rodolphe „Skip“ M. Vallee v Trenčíne; 

- 03.11. Mesto Trenčín získalo ocenenie „Národná cena za dizajn“; 

- 03.11. 5. výročie Trenčianskej nadácie“  
- 04.11. odovzdanie do užívania rekonštruovaného športového areálu na ZŠ 

Trenčín, Veľkomoravská ul.; 
- 06.11. študent Športového gymnázia v Trenčíne Róbert Gavenda získal titul 

majstra Európy v cyklokrose v kategórii juniorov; 
- 09.11. vyhodnotenie literárnej súťaže J. Braneckého „Studňa sa tajne 

dažďom zhovára“; 
- 10.11. oslavy 190. výročia narodenia národného buditeľa Ľudovíta Štúra 

- 13.11. Dagmar Kubinská získala 2.miesto na majstrovstvách v karate 
v karate juniorov v kumite do 57 kg; 

- 15.11. kruhový objazd pri Keramoprojekte odovzdaný do užívania 
motoristom; 

- 17. – 23.11. 5. ročník Filmového festivalu v Gran Gevrier a 10. ročník 

nadviazania kultúrnych kontaktov; 
- 21.11. mesto Trenčín získalo ocenenie „Zlatý erb.sk 2005“ za najlepšiu 

internetovú stránku mesta; 
- 21.11. mesto Trenčín získalo ocenenie „ITAPA 2005“ za implementáciu 

procesného riadenia na Mestskom úrade v Trenčíne; 
- 25.11. Koncert Trenčianskeho speváckeho zboru pri príležitosti 25. výročia 

svojho vzniku 
- 06.12. otvorené obchodno – zábavné centrum MAX; 

- december   kultúrne podujatia „Čaro Vianoc“ 
- 06.12. kruhový objazd pri MAX-e odovzdaný motoristom; 

- 10.12.  MUDr. Pavol Sedláček zvíťazil vo voľbách na župana;  



 962 

- 15.12. uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín 
o modernizácii vozového parku a vykrývaní schodku SAD Trenčín; 

- 22.12. zmena názvu Strednej priemyselnej školy odevnej na Strednú 

umeleckú školu v Trenčíne; 

Kronikársky záznam za rok 2004 spolu s pomocnou evidenciou boli 

uložené v archíve Mesta Trenčín. Ich používanie, resp. požičiavanie sa 
uskutočňuje v zmysle prijatej Smernice mesta Trenčíne o písaní kroniky mesta 

Trenčín.  

Kronikárske záznamy mesta Trenčín za rok 2003, 2004 boli zverejnené na 

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.  
Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2005 verifikujú a dopĺňajú : 

1. Pomocná evidencia obsahuje trojrozmerné materiály výstrižky z novín 
a časopisov, pozvánky a plagáty z podujatí uskutočnených v meste Trenčíne 

v počte 5 kusov; 
2. Register fotografií na 6 ks CD nosičoch; 
3. Video záznamy kronikárom spracovávané neboli. Udalosti mesta Trenčín 

živým obrazom zabezpečovala Televízia Trenčín.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.trencin.sk/

