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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2009 

bol predloţený na rokovanie Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne dňa 02.06.2010, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :  

„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 
2009 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2009 bol vypracovaný v súlade 
s splatnou 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.  

Kronika mesta Trenčín si udrţuje viac ako pätnásť rokov vysoký 
štandard kvality v kategórii krajských miest. Túto skutočnosť potvrdzujú 

získané ocenenia :  v roku 1998 – 1. miesto,  
                       v roku 1999 – 3. miesto,  

   v roku 2009 – čestné uznanie. 

Kronikársky záznam v roku 2009 zaznamenal viacero významných 
udalostí, z ktorých treba spomenúť : 

 rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré prijalo na svojich 11 
zasadnutiach 156 uznesení pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín  

 platné všeobecné záväzné nariadenia 
 tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov 

 dňom 1. januára 2009 vstúpila do platnosti na Slovensku nová mena – euro, 
mesto Trenčín v spolupráci s novým správcom Mestskej krytej plavárne IB 

správcovská s.r.o. začal poskytovať od 1. januára 2009 bezplatné plávanie a 
saunovanie dôchodcom vo veku nad 60 rokov v rozsahu dvoch hodín 

týţdenne,  
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 dňa 3. januára 2009 sa uskutočnila na zimnom štadióne v Trenčíne Veľká 

cena Trenčína v krasokorčuľovaní ţiačok a nádejí,  
 dňa 4. januára 2009 primátor Mesta Trenčín na pôrodníckom oddelení 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne blahoţelal Dane Laššákovej z Trenčína 
k narodeniu jej dcérky Evky kyticou kvetov, ako prvému dieťaťu 

narodenému v novom roku 2009 a odovzdal pre jej dcérku dar Mesta 
Trenčín, zlatú retiazku so znamením kozoroţca,  

 minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Richard Raši odvolal 
dňa 7. januára 2009 jej doterajšieho riaditeľa MUDr. Martina Chrena 

z funkcie riaditeľa,  
 od 8. januára 2009 bol vedením trenčianskej nemocnice poverený                  

pri-már Gynekologicko - pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne MUDr. Rudolf Lintner,  

 prvý januárový týţdeň celé Slovensko zasiahlo obmedzenie dodávky plynu 
z Ruska, vyvolané nezhodami v jeho platení s Ukrajinou. Vedenie Mesta 
v tejto súvislosti dňa 7. januára 2009 prijalo krízové opatrenia,  

 dňa 8. januára 2008 prezentácia druhého diela zborníka Literárneho klubu 
Omega „Tak plynie čas...“ od autora Jána Maršálka,  

 v dňoch 10. a 11. januára 2009 sa uskutočnili v Trenčíne majstrovstvá 
Trenčianskeho kraja v kolkoch,  

 v dňoch 14. aţ 31. januára 2009 vystavoval v ArtKine Metro francúzsky 
študent Yoan Rosin,  

 dňa 15. januára 2009 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislava Bera s účinnosťou 

od 21. januára 2009,  
 dňa 15. januára 2009 sa uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu Mesta 

Trenčín v súvislosti s obmedzením dodávky plynu z Ruska na Slovensko,                 
 dňa 15. januára 2009 v rámci cyklu Poznávame Trenčanov stretnutia sa 

uskutočnilo stretnutie slovenskej herečky Evy Kristínovej s verejnosťou, na 

ktorej za osobnej účasti autora Jána Čomaja bola prezentovaná najnovšia 
jeho kniha „Spomienky herečky“, ktorou priblíţil herečkin ţivot,  

 vernisáţ výstavy pod názvom „Stretnutia s podtitulom Od ZUŠ po vlastné 
ateliéri“ dňa 16. januára 2009 v ktorej sa predstavil učiteľ výtvarného 

odboru Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Mgr. Jozef 
Švikruha na  spoločnej výstave so svojimi bývalými trinástimi ţiakmi,  

 od 19. januára 2009 sídli pobočka trenčianskej verejnej kniţnice Michala 
Rešetku z Dlhých Honov v nových priestoroch, v nákupnom stredisku 

Druţba,  
 dňa 20. januára 2009 bola odovzdaná do uţívania zrekonštruovaná kotolňa 

v sídlisku Trenčín-Juh na biomasu,  
 v dňoch 22. aţ 25. januára 2009 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 15. ročníka 

medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu „ITF Slovakia Tour“ v Bratislave 
v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
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 dňa 23. januára 2009 sa prezentoval Slovenský zväz telesnej kultúry - 

Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike v Trenčianskom múzeu 
výstavou venovanej osobnostiam rozhlasovej športovej reportáţe na 

Slovensku. Podnetom pre vznik tejto putovnej výstavy bolo nedoţité              
85. výročie narodenia nezabudnuteľného športového reportéra Gaba 

Zelenaya,  
 dňa 24. januára 2009 koncertovala v Klube Lúč jedna z najväčších punk-

rockových hudobných legiend na slovenskej scéne Slobodná Európa a 
predstavila svojim priaznivcom prierez najúspešnejších skladieb zo všetkých 

svojich albumov,  
 v dňoch 24. a 25. januára 2009 sa konal 12. ročník medzinárodnej výstavy 

psov všetkých plemien v priestoroch výstaviska Expo Center a.s. 
v Trenčíne,  

 v dňoch 30. a 31. januára 2009 na majstrovstvách Slovenska v krasokorču-
ľovaní juniorov a ţiakov pre rok 2009 titul majsterky Slovenska v kategórii 
mladších ţiačok vybojovala Katarína Brosková  z TJ Dukla Trenčín,  

 dňa 31. januára 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 10. ročník futbalového 
halového turnaja Karola Borhyho, s menom ktorého bol spojený futbal 

v Trenčíne,  
 dňa 31. januára 2009 počas turnaja Grand Prix v Trenčíne bol vyhlásený 

víťaz ankety Bedmintonista roka 2008, vyhlásených Slovenským zväzom 
bedmintonu,  

 dňa 2. februára 2009 rozprávanie Antónie Dvoranovej spojené s premie-
taním fotografií z jej cestovania po Juţnej Amerike pod názvom „Juţná 

Amerika stredoeuropskými očami“,  
 dňa 3. februára 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

zástupcov cirkví a náboţenských denominácií pôsobiacich na území mesta 
Trenčín,  

 dňa 3. februára 2009 besedoval v Centre seniorov na Sihoti bývalý 

vynikajúci hokejový reprezentant Jozef Golonka,  
 v dňoch 5. aţ 8. februára 2009 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 18. ročníka 

stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World 2009“ v Prahe 
v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

 od 10. do 24. februára 2009 vystavovala v Trenčíne medovnikárka Bc. 
Mária Muráríková so svojou nasledovníčkou dcérou Veronikou umelecké 

diela zhotovené z medovníkového cesta,  
 dňa 11. februára 2009 prezentoval svoju kniţku pod názvom „Bratia 

Čapkovci“ jej autor Ivo Veliký,  
 dňa 13. februára 2009 vystavovala svoje fotografie a obrazy Mgr. Dagmar 

Bezákovej pod názvom „My Fam“,  
 dňa 17. februára 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

delegáciu poslancov a senátorov Parlamentu Rumunskej republiky,  
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 dňa 17. februára 2009 na vlastnú ţiadosť Nitrianskeho sídelného biskupa J. 

E. Viliama Judáka prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
v súvislosti prerokovania moţností napojenia pútnického miesta Skalka na 

verejný vodovod,  
 dňa 17. februára 2009 sa uskutočnilo prvé historické stretnutie opatrovateliek 

z mesta Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom,  
 dňa 17. februára 2009 Trenčianska nadácia odštartovala 2. ročník úspešného 

projektu „Daj si vodu...z vodovodu!“,  
 dňa 20. februára 2009 si trenčianska verejnosť pripomenula 90. výročie 

zaloţenia dobrovoľnej športovej organizácie Sokol v Trenčíne slávnostnou 
akadémiou,  

 dňa 21. februára 2009 sa stali miestom stretnutia priaznivcov paličkovania, 
účastníkov podujatia „Preberanie čipkárskej cesty“ 

 dňa 23. februára 2009, teda rok zriadení Ţilinskej diecézy prijal ţilinského 
biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. na oficiálnej návšteve 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH,  
 dňa 23. februára 2009 sa uskutočnilo druhé stretnutie predstaviteľov 

partnerských miest Zlína a Trenčína, zamerané na revitalizáciu detských 
ihrísk,  

 dňa 25. februára 2009 sa konal v Trenčíne 40. ročník obvodného kola súťaţe 
prednesu prózy a poézie „Vansovej Lomnička“,  

 dňa 26. februára 2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne Ing. 
Libušu Zigovú sa hlavného kontrolóra Mesta Trenčín,  

 dňa 26. februára 2009 spríjemnila dôchodcom popoludnie v Centre seniorov 
slovenská spisovateľka ţijúca a podnikajúca v Amerike Kamila Kay 

Strelková – Kanková,  
 dňa 28. februára 2009 strana Smer organizovala Medzinárodný deň ţien 

v športovej hale, str. 45 od 1. marca 2009 zaviedla SAD Trenčín po zavedení 

čípových kariet nastupovanie do autobusov dvomi dverami, čím sa zrýchlilo 
nastupovanie pasaţierov. Stredné boli určené pre drţiteľov čípových kariet 

s dostatočným kreditom,  
 dňa 28. februára 2009 sa v slovenskej premiére v trenčianskej športovej hale 

na Sihoti uskutočnila medzinárodná športová šou zmiešaných bojových 
umení Ring of Truth,  

 v dňoch 1. aţ 6. marca 2009 sa uskutočnili v Trenčíne majstrovstvá sveta            
študentov vo florbale,  

 dňa 5. marca sa uskutočnila prezentácie novej básnickej zbierky „Na krídlach 
motýľa“ Beatrice Kolatkovskej,  

 dňa 11. marca 2009 prijal viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo 
najlepších športovcov mesta Trenčín za 2008,  
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 v dňoch 11. aţ 16. marca 2009 sa zúčastnil spevácky zbor Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína na tradičnom stretnutí študentských 
speváckych zborov v Krakowe,  

 dňa 12. marca 2009 navštívila Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny 
kraj členka Európskej komisie a komisárka pre regionálnu politiku Danuta 

Hübner,  
 dňa 12. marca 2009 v Trenčíne Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej 

republiky uplynulý rok 2008 hodnotil 47 hotelierov. Cenu „Hotelier roka“ 
prevzal Jozef Bystrický, riaditeľ hotela Magnus v Trenčíne,  

 v dňoch 12. aţ 14. marca 2009 sa konala v Trenčíne jarná časť Festivalu 
dobrodruţných filmov HoryZonty 2009,  

 od 12. do 15. marca 2009 sa na tri dni otvorili v Trenčíne brány 17. ročníka 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Slovakia,  

 dňa 13. marca 2009 rokovala v Trenčíne Únia miest Slovenska,  
 vernisáţ výstavy „Stretnutie – Setkání“ dňa 15. marca 2009 v Trenčíne,             
 dňa 14. marca 2009 sa v Trenčíne uskutočnilo 6. kolo medzinárodnej 

hádzanárskej súťaţe pod názvom Česko – Slovenská liga v hádzanej 
mladších ţiačok,  

 v dňoch 16. marca – 9. apríla 2009 sa uskutočnilo v meste Trenčín jarné 
upratovanie,  

 dňa 17. marca 2009 bola v Mestskej galérii v Trenčíne vernisáţ výstavy 
insitného umenia zo srbskej Kovačice, sprístupnením súkromnej zbierky 

Ivana Melicherčíka,  
 dňa 19. marca 2009 sa uskutočnil na Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka odborný seminár pod názvom  „Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti 
ţiakov základných škôl“, téma ktorá sa dotýkala matematickej a čitateľskej 

gramotnosti za účasti podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra 
školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc.,  

 dňa 20. marca 2009 v meste Trenčín sa uskutočnil 29. ročník celoslovenskej 

prehliadky „Detský výtvarný a literárny Trenčín 2009“,  
 dňa 20. marca 2009 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu vernisáţ výstavy 

výtvarných diel Jána Hubinského pod názvom „Veduty“,  
 dňa 20. marca 2009 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 

vernisáţ diel výtvarníka Otisa Lauberta,  
 dňa 23. marca 2009 sa rozhodujúcim tretím zápasom na zimnom štadióne 

v Trenčíne skončila sezóna v juniorskej extralige, v ktorom majstrovský titul 
obhájili Dukla Trenčín,  

 dňa 24. marca 2009 bola sprístupnená pre verejnosť webová stránka sídliska 
Juh v Trenčíne – www.trencin.juh.sk,  

 oslavy Dňa učiteľov odštartoval dňa 24. marca 2009 Krajský školský úrad 
v Trenčíne v Galérii M. A. Bazovského, keď z rúk riaditeľa PhDr. 

Miroslava Holčeka prevzalo 30 učiteľov materských, základných 

http://www.trencin.juh.sk/
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a stredných škôl Trenčianskeho kraja ocenenie „Vynikajúci pedagóg 

Trenčianskeho kraja“,  
 „História učiteľka ţivota“ – v duchu tejto nadčasovej myšlienky pripravila 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne atraktívny program dňa 24. 
marca 2009 počas celoštátneho Týţdňa slovenských kniţníc,  

 dňa 25. marca 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
trinásť pedagógov z predškolských zariadení a základných škôl mesta 

Trenčín pri príleţitosti Dňa učiteľov, ktorých ocenil „Pamätným listom“,  
 dňa 25. marca 2009 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH šestnásť vybraných učiteľov a sedemnástich 
úspešných študentov, ktorým odovzdal ocenenia Trenčianskeho samospráv-

neho kraja,  
 dňa 25. marca 2009 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne 

folklorista a zberateľ ľudových piesní, tancov a krojov Ing. Jozef Lehocký 
predstavil uţ svoju piatu knihu pod názvom „Ľudové piesne, spevné a a ta-
nečné tradície spod Povaţského Inovca“,  

 dňa 26. marca 2009 sa uskutočnil 4. ročník medzinárodnej súťaţe 
autonómnych robotov pod názvom Trenčiansky robotický deň 2009,  

 dňa 26. marca 2009 vyvrcholili okresné oslavy 90. výročia vzniku 
Československého Červeného kríţa stretnutím popredných funkcionárov 

a aktívnych členov Slovenského Červeného kríţa v obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Trenčíne,  

 zástupcovia Občianskeho zdruţenia Trenčín - Juh pri príleţitosti Dňa 
učiteľov dňa 28. marca 2009 navštívili všetky základné a materské školy na 

sídlisku Juh a zablahoţelali k sviatku,  
 dňa 29. marca 2009 na tlačovej konferencii primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler oznámil, ţe do Trenčína smeruje zahraničný investor, ktorý 
bude v Trenčíne vyrábať LCD televízory,  

 dňa 29. marca 2009 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne poslanci 

odpredali 17  ha pozemkov v priemyselnom parku Reming Consult a.s., ktorý 
pripravuje územie pre budúceho výrobcu LCD monitorov,  

 od 1. do 4. apríla 2009 patrilo výstavisko Expo Centrum a.s. Trenčín piatim 
špecializovaným podujatiam - Záhradkár, Včelár, Zdravý ţivotný štýl, 

Poľovníctvo – Rybárstvo a Golf,  
 dňa 4. apríla 2009 otvorilo svoje brány pre verejnosť nové obchodné centrum 

Laugaricio v mestskej časti Belá,  

 dňa 9. apríla 2009 prevzalo dvanásť občanov mesta Trenčín, členov SZPB a 

bývalých účastníkov bojov na Ukrajine pri príleţitosti 64. výročia 
oslobodenia mesta Trenčín pamätnú medailu „15 rokov Ozbrojených síl 

Ukrajiny“,  
 dňa 10. apríla 2009 sa v Trenčíne stretli v priateľskom prípravným 

hokejovom stretnutí hokejisti Slovenskej republiky a Nórska pred tohoroč-
nými majstrovstvami sveta v hokeji,  
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 v priebehu jarných mesiacov apríl – máj 2009 usporiadal Klub priateľov 

váţnej hudby festival Trenčiansku hudobnú jar,  
 v dňoch 10. aţ 12.apríla 2009 sa v USA v štáte Nevada v meste Las Vegas sa 

zúčastnili medzinárodnej pohárovej súťaţe Junior Olympic a US Open 2009 
piati pretekári z Karate klubu Európa Trenčín 

 dňa 14. apríla 2009 poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Martin 
Barčák informoval zástupcov tlače a ostatných médií o iniciatíve skupiny 

občanov, ktorá začala zbierať podpisy pod petíciu pod titulom „Ide o  ţivot“ 
so zámerom urýchliť výstavbu druhého mosta cez rieku Váh pri Trenčíne,    

 dňa 15. apríla 2009 získal domáci oddiel florbalu 1. FBC Trenčín majstrov-
ský titul nad Florko Košice,  

 dňa 16. apríla 2009 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, šestnásť významných literátov s blízkym 

vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju,  
 od 20. do 22. apríla 2009 vládol na ulici. Ľ. Stárka pred Špeciálnou 

základnou školou internátnou Vladimíra Predmerského v Trenčíne čulý 

pracovný ruch, to študenti druhého ročníka Fakulty Facility Managementu 
z Univerzity aplikovanej vedy v Brede - Holandsko prišli odskúšať praxi 

svoje teoretické vedomosti,  
 dňa 23. apríla 2009 sa uskutočnila nesúťaţná prehliadka seniorov v prednese 

poézie, prózy a spevu v Kultúrnom centre Sihoť,  
 dňa 24. apríla 2009 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaţe 5. ročníka 

„Novinárska cena 2008“ v Bratislave boli nominovaní v kategórii „najlepší 
regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách“ s filmovým 

dokumentom „Ujček Stano“ reţisérka a scenáristka Mgr. Zuzana Laurin-
číková s kameramanom Petrom Kotrhom z Trenčianskej televízie,            

 dňa 27. apríla 2009 sa zastavila v parku M. R. Štefánika v Trenčíne štafeta, 
ktorá symbolicky spojila miesta, kde sú vybudované pamätníky k tomuto 
veľkému Slovákovi, čo potvrdili pripevnením stuhy viceprimátorom 

Tomášom Vaňom,  
 v dňoch 29. a 30. apríla 2009 sa na výstavisku Expo Center a.s. v Trenčíne 

konal 5. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy 
Medipharm,  

 dňa 30. apríla 2009 na Mierovom námestí bol postavený máj vyzdobený 
stuţkami, ktoré priväzovali deti z foklórneho súboru Radosť, str. 66 

 dňa 30. apríla 2009 textilná spoločnosť Merina po stodva rokoch skončila 
svoju výrobnú činnosť,  

 dňa 30. apríla 2009 sa predstavili so svojou najnovšou tvorbou učitelia 
výtvarnej výchovy Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne 

na výstave pod názvom „Naše palety“,  
 dňa 30. apríla  2009  v trenčianskom Piano klube boli vyhlásení najlepší 

športovci  Trenčianskeho kraja,  
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 dňa 4. mája 2009 sa uskutočnilo v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea 

slávnostné zhromaţdenie vybratých príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru,  

 dňa 4. mája 2009 sa uskutočnila v Kultúrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky vernisáţ výstavy pod názvom 

„Československé légie 1914 - 1920“,  
 dňa 6. mája 2009 sa uskutočnila vernisáţ autorskej výstavy umeleckého 

fotografa Ladislava Kobzu pod názvom „Svet magického realizmu“,  
 Základná škola Trenčín, Novomestského ul. dňa 7. mája 2009 si pripomenula 

na slávnostnej pedagogickej rade tridsať rokov jej existencie,  
 dňa 7. mája 2009 sa uskutočnila v Mestskej galérii v Trenčíne vernisáţ 

výstavy umeleckej tvorby zdravotne postihnutých občanov,  
 dňa 7. mája 2009 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku sa uskutočnila 

prezentácia literárnej prvotiny Dušana Ţembera pod názvom „Kradnuté 
lásky“,  

 dňa 7. mája 2009 sa v rámci športového dňa stretli vo futbalovom zápase 

študenti Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu, ktorí vyhrali nad Gymnáziom 
Ľ. Štúra 2:0,  

 dňa 9. mája 2009 sa uskutočnila v trenčianskej synagóge vernisáţ výtvarných 
prác súťaţnej výstavy profesionálnej a neprofesionálnej tvorby umelcov 

Trenčianskeho kraja,  
 dňa 9. mája 2009 sa uskutočnilo v meste Trenčín celoslovenské podujatie 

pod názvom Míľa pre matku,  
 dňa 10. mája  2009 v rámci propagácie podujatia 3. ročníka medzinárodnej 

súťaţe historických vozidiel Veteran rally 2009 vozidlá navštívili Trenčíne, 
kde na Mierovom námestí sa sústredilo takmer 50 historických vozidiel,               

 dňa 10. mája 2009 premenila Trenčianska nadácia Mierove námestie na svet 
vody uskutočnením Korza na vode,  

 v Trenčianskom múzeu sa dňa 11. mája 2009 predstavili s výsledkami svojho 

výskumu v stolových horách Venezuely slovenskí jaskyniari a vedci Tomáš 
Derka, Tomáš Lánczoš a Ján Schlögl,  

 dňa 13. mája 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branisôlav Celler 
nových majstrov Slovenska druţstvo florbalistov z 1. FBC Trenčín,  

 v dňoch 14. aţ 16. mája 2009 sa konal 9. ročník medzinárodnej výstavy 
hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FirEco,  

 dňa 14. mája 2009 sa uskutočnila v Trenčíne prezentácia dvoch kníh 
Kataríny Hudecovej pod názvom „Brkom Ohniváka“ a „Za všetky drobné“,  

 dňa 14. mája 2009 udeľovala Regionálna komora sestier a pôrodných 
asistentiek v Trenčíne pri príleţitosti Dňa sestier ocenenie Biele srdce,                 

 dňa 15. mája 2009 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne sa uskutočnila 
vernisáţ zaujímavej výstavy, na ktorej sa prezentovali výtvarni umelci Alojz 

Petráš, Dagmar Mezricky,  
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 Trenčianske múzeum pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí dňa 16. 

mája 2009 pripravilo pre svojich priaznivcov podujatie Noc múzeí,  
 po siedmy raz zorganizoval trenčiansky spolok Black Kings motopárty dňa 

16. mája 2009,  

 dňa 16. mája 2009 sa uskutočnila v Trenčíne celoslovenská prezentácia 

výrobkov chránených dielní zdravotne postihnutých občanov z celého 
Slovenska,  

 Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
zvíťazili v 13. ročníku súťaţe v hasičskom športe hasičov z povolania 

Trenčianskeho kraja dňa 20. mája 2009 na futbalovom štadióne v Dubnici 
nad Váhom,  

 Barborin palác Trenčianskeho hradu dňa 21. mája 2009 bol miestom 
vernisáţe autorskej výstavy maďarského umelca Györgya Joviána,  

 dňa 21. mája 2009 sa uskutočnila vernisáţ výstavy fotografií o Afganistane 
pod názvom „3D Afganistan“,  

 dňa 21. mája 2009 sa uţ po osemnásty raz konalo obľúbené kultúrno-

spoločenské podujatie Čarbičky – farbičky v Demy – Domove sociálnych 
sluţieb v Trenčíne,  

 dňa 22. mája 2009 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v Trenčíne bola otvorená vernisáţ absolventských prác 

všetkých študijných umeleckých odborov maturujúcich študentov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne,  

 dňa 23. mája 2009 mesto Trenčín sa stalo miestom ďalšieho klaunovského 
rekordu,  

 rytiersky turnaj medzi mohutnými hradbami Trenčianskeho hradu začal od 
26. mája 2009 pre jeho návštevníkov skupinou Normani,  

 od 27. do 29. mája 2009 sa uskutočnili na Základnej škole Trenčín, 
Východná ulica majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji ţiakov 
základných škôl,  

 Trenčiansky samosprávny kraj a SAD Trenčín, a.s., dňa 27. mája 2009 
odovzdali za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a majiteľa SAD, a.s. Trenčín a predsedu 
Dozornej rady spoločnosti Ing. Georga Trabelssieho do uţívania v prímes-

skej doprave v okolí Trenčína 18 kusov nových autobusov,  
 dňa 30. mája 2009 na Váhu v Trenčíne vyvrcholilo ďalšie kolo Národných 

majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme, ktoré bolo súčasťou 5. 
ročníka Memoriálu Dušana Košúta,  

 dňa 31. mája 2009 sa uskutočnil na trenčianskej Brezine 5. ročník Behu 
trenčianskou Brezinou za účasti 148 pretekárov,  

 v týţdni od 4. do 7. júna 2009 občania Slovenska volili kandidátov do Európ-
skeho parlamentu v celej Európskej únii,  
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 prvou tohoročnou výstavou v trenčianskej mestskej veţi bola autorská 

výstava Gertrúdy Jakušovej, pri príleţitosti jej 80. ročného ţivotného 
jubilea dňa 4. júna 2009,  

 environmentálny projekt „Daj si vodu ... z vodovodu!“, ktorý realizovala 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. bol ocenený Cenou ministra 

ţivotného prostredia Slovenskej republiky pri príleţitosti Dňa ţivotného 
prostredia 5. júna 2009,  

 Mestská galéria v Trenčíne sprístupnila dňa 9. júna 2009 výstavu s 
netradičným názvom „Anjel s s.r.o.“, v ktorej sa predstavilo rodinné kvarteto 

výtvarníkov Hadvigovcov z Alekšiniec, manţelia Ján a Juliana a ich dve 
dcéry Elena a Ivana,  

 v dňoch 9. a 10. júna 2009 sa v Lopušnej doline pri Svite uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenskej republiky súťaţe mladých záchranárov civilnej 

ochrany, v ktorej súťaţné druţstvo Základnej školy na Ul. L. Novomeského 
v Trenčíne získalo tretie miesto,  

 dňa 10. júna 2009 viac ako sto seniorov z mesta Trenčín si prevzalo 

osvedčenia o návšteve Akadémie tretieho veku za uplynulý školský rok 
2008/2009,  

 dňa 10. júna 2009 uskutočnili aktivisti Centra enviromentálnych aktivít 
v Trenčíne tlačovú konferenciu, aby za účasti zástupcov médií sa vyjadrili 

práve v tomto období verejne prerokovanému konceptu nového územného 
plánu mesta Trenčín,  

 dňa 11. júna 2009 sa uskutočnilo referendum občanov mesta Trenčín, 
v ktorom sa vyjadrili svoje stanovisko k realizáciu Auparku, str. 78 

 dňa 11. júna 2009 sa prezentoval s novou kniţkou MUDr. Juraj Čelko                      
„Z príslovečníka lekára“,  

 v dňoch 11. aţ 13. júna 2009 navštívila mesto Trenčín delegácia 
partnerského mesta Tarnow, vedená primátorom mesta Ryszardom 
Ścigalom,  

 športovo - spoločenské podujatie Hviezdy deťom sa uskutočnilo dňa 12. 
júna 2009 v areáli štadióna na Sihoti v Trenčíne,  

 18. ročník tradičného turisticko-pivného pochodu Kukanová desina sa 
uskutočnil dňa 13. júna 2009,  

 dňa 13. júna 2009 sa v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach 
vyvrcholilo finále 19. ročníka celoslovenských majstrovstiev detí z detských 

domovov,  
 v dňoch 15. - 25. júna 2009 prebiehal na Skalke pri Trenčíne 2. ročník 

Medzinárodného sympózia Ora et Ars Skalka 2009,  
 dňa 16. júna 2009 oslávila Základná umelecká škola Karola Pádivého 60. 

výročie svojho vzniku na slávnostnej akadémii,  
 dňa 18. júna 2009 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler odovzdal 

štrnástim riaditeľom základných a materských škôl, vrátane riaditeľky 
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základnej umeleckej školy a centra voľného času z mesta Trenčín menovacie 

dekréty,  
 od 18. júna 2009 sa začali sťahovať úradníci Trenčianskeho samosprávneho 

kraja do nového sídla postaveného v lokalite dolného mesta pri Daňovom 
úrade,  

 slovenský hokejista Zdeno Chára sa stal drţiteľom Norrisovej trofeje pre 
najlepšieho obrancu zámorskej NHL 2008/2009. „James Norris Memorial 

Trophy“, ktorí dostal dňa 18. júna 2009 pri slávnostnom udeľovaní 
individuálnych ocenení za uplynulý ročník profiligy v Pearl Theater v rámci 

komplexu Palms Casino and Hotel v americkom Las Vegas,  
 dňa 18. júna 2009 prevzali najúspešnejší ţiaci trenčianskych základných škôl 

ocenenie Detská osobnosť Mesta Trenčín za školský rok 2008/2009 z rúk 
primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera,  

 dňa 18. júna 2009 v synagóge sa uskutočnila vernisáţ výstavy účastníkov 
súťaţe amatérskej fotografie 13. ročníka AMFO Trenčianskeho kraja,  

 dňa 19. júna 2009 veľvyslanec rádu Maltézskych rytierov Mariano Hugo a 

prezident Maltézskej pomoci na Slovensku Robert Bocchichio odovzdali  
väzenskej nemocnici v Trenčíne defibrilačný prístroj,  

 dňa 19. júna 2009 uskutočnila spoločnosť BOST Sk, a.s. v Trenčíne 
slávnostné ukončenie štvrtého cyklu vzdelávania irackých špecialistov 

v rámci vládneho projektu „Obnova Iraku“ odovzdaním certifikátov 
absolventom za prítomnosti početných hostí,  

 slávnostné otvorenie filmového festivalu ArtFilm Fest 19. júna 2009 v 
Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky,               

 dňa 19. júna 2009 sa uskutočnili v Centre seniorov mesta Trenčín 
„Multigeneračné športové hry“, zábavno – športovým podujatím a malo 

umoţniť komunikáciu medzi seniormi a deťmi predškolského veku,  
 dňa 21. júna  2009 koncertovalo na Mierovom námestí v Trenčíne trio bratov 

Ebenovcov - herec, moderátor, hudobný skladateľ, pesničkár a spevák, líder 

kapely Marek a jeho dvaja bratia David a Kryštof,  
 v závere mesiaca júna 2009 Mesto Trenčín rozbehlo novú sluţbu, ktorou je 

zasielanie turistických informácií priamo do mobilného telefónu. Jedinou 
podmienkou je iba zapnutá funkcia Bluetooth v mobilnom telefóne,  

 40. ročník medzitriednej a medziškolskej súťaţe „Čítajme všetci - Čítanie je 
super“, určenej ţiakom niţších tried základných škôl v Trenčíne v tomto roku 

2008/2009 bol vyhodnotený dňa 23. júna 2009,  
 dňa 26. júna 2009 sa uskutočnilo tradičné vyhodnotenie školských časopisov 

Trenčianskeho okresu,  
 dňa 26. júna 2009 v Katovom dome sa uskutočnila vernisáţ výstavy 

akademického maliara Vladimíra Petríka,  
 dňa 27. júna 2009 v Trenčianskych Tepliciach ocenili najlepšie filmy  17. 

ročníka Art Film Festu,  

javascript:void(0)
javascript:wjPopup('/components/gallery/show_gallery_image.jsp?src=/images/gallery/aktuality/ilustracne/perex/o_artfilm-logo.jpg',%20700,%20500);
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 od soboty 27. júna 2009 sa v Trenčíne začal prvý týţdňový turnus hokejovej 

školy pre mladých hráčov od 7 do 15 rokov pod patronátom slovenského 
útočníka Mariána Gáboríka,  

 v Trenčíne na Váhu sa uskutočnil v dňoch 27.a 28. júna 2009 53. ročník 
známej a tradičnej Trenčianskej regaty v rýchlostnej kanoistike,  

 dňa 30. júna 2009 v Mestskej galérii v Trenčíne sa uskutočnila vernisáţ 
autorskej výstavy tvorbu akademického maliara Fedora Matejku,  

 Výstavisko Expo a.s. Trenčín bolo dejiskom  medzinárodnej prehliadky vín 
Vinofórum Trenčín 2009 sa v dňoch 2. aţ 3. júla 2009,  

 ku dňu 30. júnu 2009 zaniklo Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky a dňom 1. júla 2009 vznikol Posádkový klub Trenčín 

s náčelníkom Stanislavom Martinákom,  
 s prezentáciou riešenia dopravnej situácie pod trenčianskym cestným mostom 

informovali dňa 1. júla 2009 novinárov inţinieri akciovej spoločnosti 
Dopravoprojekt,  

 Kultúrne centrum Trenčín - Dlhé Hony sa presťahovalo dňom 1. júla 2009 do 

objektu Obchodného domu Druţba,  
 minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič zamietol odvolanie 

mesta Trenčín a vyhlásil archeologické nálezisko - vonkajšie opevnenie 
mesta Trenčín za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie podpísal dňa                   

1. júla 2009,  
 dňa 2. júla 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 8. snem Jednoty dôchodcov 

Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 70 delegátov zo základných organizácií 
z celého Slovenska,  

 dňa 3. júla 2009 bola sprístupnená v Galérii Miloša Alexandra Bazovského 
výstava z tvorby bratislavskej výtvarníčky Boţeny Augustínovej 

Rochovanskej (1939 – 2005) nazvanú „66 zím“,  
 dňa 3. júla 2009 bola sprístupnená v Galérii Miloša Alexandra Bazovského 

výstava tvorby bratislavských autorov Juraja a Mateja Čutekových,  

 dňa 3. júla 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi vernisáţ výstavy obrazov  
trenčianskej rodáčky Hani Griňo,  

 v dňoch 4. aţ 5. júla 2009 úradujúci vicemajster Európy rýchlych klzákov 
v kategórii OSY-400 Michal Košút získal na svetovom šampionáte v Poľsku 

vo svojej kategórii získal tretie miesto,  
 dňa 5. júla 2009 kostol piaristov v Trenčíne bol miestom nultého ročníka 

festivalu speváckych zborov Grand prix de Slovaquie 2009 s 
medzinárodnou účasťou,  

 posádky dvanástich plavidiel súťaţili dňa 5. júla 2009 na tohtoročnej 
exhibícií Splanekor 2009, na splave netradičných korábov s posádkami,  

  od 7. júla 2009 starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská a lesopark 
Brezina v Trenčíne prevzala spoločnosť Marius Pedersen,  

 dňa 8. júla 2009 oslavoval svoje šesťdesiate narodeniny na Trenčianskom 
hrade český herec Bolek Polívka,  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4331798&ids=2


 976 

 dňa 9. júla 2009 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu vernisáţ výstavy 

obrazov pod názvom Prinavrátené hodnoty, ktorú tvorili zreštaurované 
obrazy Illezhazyovskej zbierky,  

 od 13. júla aţ do 31. augusta 2009 interiéry Centra rozvoja mesta na Farskej 
ulici  v Trenčíne patrili študentskej výtvarnej a architektonickej výstave, na 

ktorej sa návštevníci mohli zoznámiť s návrhmi moţného vyuţitia pravého 
brehu Váhu v Trenčíne, vrátane areálu bývalých Odevných závodov 

v Trenčíne,  
 multiţánrový festival Baţant - Pohoda v Trenčíne otvoril svoje brány pre 

návštevníkov dňa 16. júla 2009,  
 dňa 16. júla 2009 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH slávnostne otvoril zmodernizované priestory 
spoločnosti Q-Ex Trading,  

 dňa 18. júla 2009 sa v areáli starobylého kláštora na Skalku uskutočnila 
vernisáţ diel 2. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora 
Et Ars – Skalka 2009,  

 dňa 18. júla 2009 prešla Trenčínom Športová pochodeň 2009, ktorej 
konečným cieľom bolo mesto Veľké Leváre, v ktorom sa uskutočnil 13. 

ročníka festivalu Summerbeach Rudava 2009,  
 dňa 18. júla 2009 festivalový areál Pohody zasiahla prietrţ mračien, silný 

vietor zničil krytinu dvoch kupolových stanov, vzdušný vír podfúkol strešný 
plášť tanečnej O 

2 
arény, do ktorej sa prišla skryť pred nečasom časť 

návštevníkov a tá sa zrútila aj s niekoľkými stojkami. Na mieste nešťastia 
okamţite zasahovali záchranári, hasiči aj polícia. Na mieste zomrel 29 – 

ročný muţ z Piešťan,  
 pribliţne dvesto mladých ľudí sa dňa 20. júla 2009 večer stretlo pri Morovom 

stĺpe na trenčianskom Mierovom námestí. Prišli si uctiť pamiatku obete a 
prejaviť spoluúčasť so zranenými účastníkmi festivalu Pohoda,  

 dňa 21. júla 2009 sa uskutočnilo na Ostrove taktické cvičenie príslušníkov 

hasičských jednotiek okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného 
zboru Trenčianskeho kraja,  

 dňa 27. júla 2009 sa začali na Mierovom námestí v Trenčíne Trenčianske 
historické slávnosti,  

 dňa 30. júla 2009 darovali trinásti rozhodcovia na trenčianskom pracovisku 
Národnej transfúznej sluţby najvzácnejšiu ţivotodárnu tekutinu – krv,  

 replika starogréckej bojovej lode, ktorej domovom sa uţ o niekoľko týţdňov 
stane rieka Váh v trenčianskom prístavisku, absolvovala od 31. júla 2009 

svoju prvú 250-kilometrovú púť, nie však na vode, ale na korbe kamióna, 
ktorý ju priamo z dielne v českom Přerove previezol na Oravskú priehradu, 

str.  
 dňa 1. augusta 2009 na Trenčianskom hrade vyhlásili výsledky súťaţe Sedem 

divov Trenčianskeho samosprávneho kraja počas 16. ročníka Trenčianskych 
hradných slávností,  
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 dňa 4. augusta 2009 si reprezentačné hokejové druţstvo Francúzska do 25 

rokov počas svojho letného sústredenia v Čechách zahrali v príprave 
stretnutia na Slovensku, Poľsku a v Čechách. Na Slovensku prehral francúz-

sky výber s Liptovským Mikulášom 4:9 a v druhom zápase s trenčianskou 
Duklou, s ktorou prehrali 5:4,  

 Ţeleznice Slovenskej republiky odštartovali v stredu 5. augusta 2009 projekt 
„Moderná stanica“, zameraný na obnovu vybraných ţelezničných staníc, 

medzi nimi aj v Trenčíne, v spolupráci so súkromnými partnermi,  
 dňa 7. augusta 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi vernisáţ fotografií člena 

tvorivej skupiny Méta, Zdruţenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom 
stredisku v Trenčíne a fotoskupiny Andromeda v Broumove – Bylnice 

v Českej republike Ing. Jána Tluku,  
 titul najlepšieho hokejistu Slovenskej republiky za sezónu 2008/2009 a tým 

aj Zlatý puk 2009 získal dňa 7. augusta 2009 v košickej Steel Aréne hráč 
Boston Bruins Zdeno Chára,  

 pribliţne 50 fotografií Františka Horečného s tematikou tatranskej prírody 

mohla vidieť trenčianska verejnosť od 7. do 26. augusta 2009 v Kultúrnom a 
metodickom centre v Trenčíne,  

 dňa 8. augusta 2009 vyvrcholil na Ostrove v Trenčíne historicky nultý 
medzinárodný ročník Festivalu Dračích lodí,  

 v dňoch 13. aţ 15. augusta 2009 zimný štadión v Trenčíne bol miestom 16. 
ročníka medzinárodného hokejového turnaja „Rona Cup 2009“,  

 v ďalšom ročníka Jazzu pod hradom zaradili organizátori úvodný koncert 
dňa 14. augusta 2009 vo večerných hodinách na Mierovom námestí 

v Trenčíne, na ktorom si spomenuli vystúpeniami interpretov Petra Lipu 
a speváčky Andrei Červenkovej v sprievode kapiel Gitans  Blancs, Vlado 

Vizár Jazz  Q na Duke Ellingtona,  
 dňa 15. augusta 2009 Štúrovo námestie pri vodníkovi Valentínovi patrilo 

uskutočnili oslavám patróna kuchárov a cukrárov sv. Vavrinca, str. 394 

 v rámci Kultúrneho leta na Mierovom námestí v Trenčíne vystúpili v dňa 18. 
augusta 2009 dve japonské folklórne skupiny z mesta Toyota Ryu-Oh-Ryu 

Yagura Taiko a Shigou Bou-No-Te,  
 pri príleţitosti 65. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnilo 

dňa 20. augusta 2009 pred budovou Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky v Trenčíne slávnostné zhromaţdenie priamych 

účastníkov odboja,  
 firma McDonald´s Slovakia otvorila dňa 21. augusta 2009 v Trenčíne 

v lokalite pri obchodnom dome Laugarício v Belej uţ sedemnástu reštauráciu 
na Slovensku pod logom McCafé,  

 od 21. augusta 2009 bol sprístupnený pre návštevníkov mestskej veţe 
ďalehohľad, ktorým si mohli priblíţiť pamätihodnosti mesta Trenčín,  

 na 20. ročníku Čachtického polmaratónu dňa 22. augusta 2009 zvíťazila 
v kategórii do 39 rokov Jitka Hudáková z Trenčína,  
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 1. ročník majstrovstiev Slovenska v presnom pristátí profesionálnych a ama-

térskych pilotov jednomotorových lietadiel sa uskutočnil v Trenčíne dňa 23. 
augusta 2009,  

 drţiteľa Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu kanadsko-americkej 
hokejovej NHL a víťaza ankety o najlepšieho hokejistu Slovenska v sezóne 

2008/09 Zdena Cháru prijal dňa 25. augusta 2009 primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler,  

 od utorka 25. augusta 2009 má Mestská polícia v Trenčíne nové vozidlo Kia 
Ceed, ktorí získala od štátnej polície výmenou za Fabiu combi s  namonto-

vaným radarom Ramer,  

 dňa 26. augusta 2009 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie nového objektu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja verejnosti,  
 v dňoch 28. – 30. augusta 2009 sa konali v Trenčíne dve výstavy a to 6. 

ročník medzinárodnej výstavy koní Kôň a 6. ročník výstavy automobilov a 
príslušenstva Auto – Moto Show,  

 pietnym aktom pri pamätníku na trenčianskej Brezine dňa 28. augusta 2009 

si pripomenuli delegácie politických a štátnych orgánov, Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, Veľvyslanectva Ruskej federácie a USA, 

spoločenských organizácií, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, občania 
mesta Trenčín a jeho najbliţšieho okolia 65. výročie Slovenského národného 

povstania,  
 na umelom kanáli v českých Račiciach sa uskutočnil  30. augusta 2009 9. 

ročník svetového šampionátu dračích lodí. Lode z Trenčína získali zlatú a 
striebornú medailu,  

 k 31. augustu 2009 bol odvolaný prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
František Sádecký. Od 1. septembra 2009 bol vymenovaný do funkcie 

prednostu Mestského úradu v Trenčíne Ing. František Orolín,  doterajší 
vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne,  

 od 1. septembra 2009 začalo pracovať na Osemročnom športovom gymnáziu 

v Trenčíne „Centrum olympijskej prípravy“,  
 dňa 3. septembra 2009 sa uskutočnila vernisáţ výstavy Jaroslava Abrháma 

a jeho priateľov v Katovom dome,  
 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav 

Mečár, CSc. dňa 4. septembra 2009 informoval, ţe Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka nesplnila viaceré kritériá na to, aby sa po komplexnej 

akreditácii naďalej zostala univerzitou,  
 dňa 4. septembra 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi generačná dvojvýstava 

mami so synom Anny Petrovskej-Škárovej a jej syna Františka 
„Generácie“,  

 dňa 5. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 27. ročník medzinárodného 
vzpieračského podujatia Povaţský pohár a Veľká cena Laugaricia,  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4677191&ids=6
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 od 4. do 6. septembra 2009 odohrala slovenská ţenská hokejová 

reprezentácia tri prípravné medzištátne zápasy v Trenčíne dva razy s Ruskom 
a raz s Českom,  

 dňa 7. septembra 2009 Trenčianske múzeum pripravilo k 65. výročiu 
Slovenského národného povstania tematicky zameranú výstavu vo svojich 

výstavných priestoroch pod názvom „No pasaran - neprejdu“,  
 dňa 8. septembra 2009 si veriaci mesta Trenčín pripomenuli vo farskom 

kostole Narodenia Panny Márie narodenie svojej patrónky celodennou 
adoráciou pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a slávnostnou večernou 

svätou omšou večer celebrovanou vdp. ThDr. Ľubomírom Hladom,  
 23. ročník Akadémie tretieho veku bol slávnostne otvorený dňa 9. septembra 

2009 v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne,  
 v dňoch 10. – 12. septembra 2009 sa konala v Trenčíne premiéra novej 

výstavy  Domex & Nábytok,  
 dňa 10. septembra 2009 k ţivotnému jubileu šesťdesiat rokov usporiadal 

svoju autorskú výstavu majster rezbár Vladimír Morávek v Mestskej galérii 

v Trenčíne,  
 dňa 11. septembra 2009 zavítal na Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

premiér Vlády Slovenskej republiky Róbert Fico, kde so študentmi 
besedoval Ústave Slovenskej republiky,  

 dňa 11. septembra 2009 trenčianska synagóga po troch rokoch odmlčania 
privítala 45 amatérskych umelcov na 15. ročníku Výtvarného salóna,  

 dňa 11. septembra 2009 v Galérii M. A. Bazovského sa uskutočnila vernisáţ 
výstavy troch vystavujúcich autorov Miloša Balgavého, Ota Bachoríka 

a Zuzany Bachoríkovej,  
 dňa 16. septembra 2009 v City hoteli Bratislava prevzal Pohár prezidenta 

Slovenskej republiky za najlepšie organizované Olympijské festivaly detí a 
mládeţe Slovenska v roku 2009 zástupca Trenčianskeho samosprávneho 
kraja František Koronczi,  

 Dotyky s ľudovou kultúrou bol názov medzinárodného projektu Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne a Školy úţitkového výtvarníctva v Ruţomberku, 

do ktorého boli prizvaní ich partnerské zahraničné školy a to Střední 
umělecko-průmyslová škola Jihlava-Helenín z Česka, Szent Györgyi Albert 

Gimnázium Békéscsaba z Maďarska a Střední umělecko-průmyslová škola 
Opava z Česka, ktorej vernisáţ výstavy sa konal 17. septembra 2009,  

 dňa 17. septembra 2009 sa uskutočnil krajský vlastivedný seminár, 
venovaný najnovším archeologickým výskumom na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a mesta Trenčín,  
 dňa 17. septembra 2009 sa v Klube Lúč - otvorenom kultúrnom priestore 

v Trenčíne, začal medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na 
javisku,  
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 V dňoch 18. a 19. septembra 2009 občania mesta Trenčín pripomenuli 

súčasní, bývalí a široká verejnosť členovia folklórneho súboru Trenčan 60. 
výročie zaloţenia tohto študentského umeleckého telesa,  

 prípravka deväťročných chlapcov AS Trenčín zvíťazila počas víkendu 
v dňoch 19. a 20. septembra 2009 na futbalovom turnaji v Banskej Bystrici,  

 dňa 21. septembra 2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového 
akademického roku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,  

 v dňoch od 22. do 24. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 16. ročník AQUA 
2009,  

 plánovaná rekonštrukcia schodov v Trenčíne na Ulici J. Halašu v Trenčíne sa 
začala dňa 21. septembra 2009,  

 dňa 23. septembra 2009 sa uskutočnil v Trenčíne dvojdňový 29. seminár 
hudobných knihovníkov z celého Slovenska pod názvom „Na počiatku 

(ne)bol fonograf - história záznamu zvuku“,  
 dňa 23. septembra 2009 sa predávali v Trenčíne papierové odznaky v tvare 

pastelky akcie Biela pastelka. Výťaţok z tejto zbierky smeroval pre Úniu 

slabozrakých a nevidiacich,  
 v dňoch 25. a 26. septembra 2009 sa v Trenčíne uskutočnil tradičný festival 

Jazz pod hradom, ktorý otvoril dixieland F-Dur zo Zlínskeho 
samosprávneho kraja  

 Trenčianske hradné divadlo malo dňa 25. septembra 2009 premiéru s  naštu-
dovanou hrou Agathy Christie „Pasca na myši“ v kine Hviezda,                 

 uţ po druhýkrát vystavovali trenčianski umelci svoje diela v budove 
historického mlyna v Trenčianskych Biskupiciach dňa 25. septembra 2009, 

dňa 29. septembra 2009 na pôde Verejnej kniţnice Michala Rešetku 
prezentoval Ivo Veliký vlastnú publikáciu pod názvom „Štefánikovské 

atribúty v Trenčíne“,  
 riaditeľka rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov Ing. 

Erika Vravková sa vzdala funkcie k 30. septembru 2009. Od 1. októbra 

2009 bol vedením mestskej rozpočtovej organizácie poverený Ing. Peter 
Kubinský,  

 dňa 1. októbra 2009 sa uskutočnilo stretnutie vesmírnych nadšencov  z radov 
mládeţe s účastníkmi medzinárodného vesmírneho kempu v americkom štáte 

Alabama, ktorými boli študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. 
 dňa 2. októbra 2009 otvorili primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

a riaditeľ školy Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne Mgr. Ivan 
Pavlík  prestrihli symbolickú stuhu rekonštruovaného športového areálu 

školy,  
 dňa 2. októbra 2009 bola na Váhu pokrstená replika gréckej vojnovej lode,  

 dňa 3. októbra 2009 sa uskutočnil 6. ročník pretekov v behu do vrchu 
„Inovecký výbeh“ za účasti rekordných 35 účastníkov,  
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 dňa 6. októbra 2009 sa v priestoroch Zábavno-obchodného centra MAX 

v Trenčíne uskutočnilo taktické cvičenie hasičských jednotiek zamerané na 
výkon záchranných prác po teroristickom útoku,  

 v deviatich volebných okrskoch Trenčianskeho kraja sa uchádzalo o 45 
poslaneckých kresiel 407 kandidátov vo voľbách do krajskej samosprávy,  

 dňa 8. októbra 2009 prezentoval spisovateľ Rudolf Dobiáš svoju jeho 
najnovšiu knihu Litánie k slobode pri príleţitosti ţivotného jubilea 75. 

narodenín,  

 dňa 10. októbra 2009 pri príleţitosti druhého výročia zaloţenia Centra 

seniorov v Trenčíne sa uskutočnila beseda spisovateľa Ľubomíra Feldeka 
a jeho manţelky publicistku Oľgy Feldekovej,  

 dňa 12. októbra 2009 uskutočnila pobočka Zdruţenia kresťanských seniorov 
Slovenska v Trenčíne slávnosť pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším 
a pripomenula si okrúhle ţivotné jubileá svojich členov,  

 dňa 14. októbra 2009 pred 10.
00

 hodinou prepadol neznámy páchateľ zlatníc-
tvo na Mierovom námestí v Trenčíne,  

 od 13. do 16. októbra 2009 sa konal 15. ročník medzinárodného veľtrhu 
elektrotechniky, elektroniky a energetiky Elo Sys,  

 dňa 13. októbra 2009 zomrela Nikola Kapková, 19 ročná občianka z 
Omšenia pri Trenčíne, ktorá pri páde stanu počas trenčianskeho festivalu 

Pohoda utrpela váţne poranenia hlavy, ako druhá obeť festivalu,  
 od 22. októbra 2009 sa začali šíriť informácie o porušení školského zákona 

na Trenčianskej univerzite z dôvodu expresného udeľovania titulov a ďalších 
iných váţnych pochybení, ktoré postupne prerástlo do škandálu, ktorý 

pretriasal i na pôde Národnej rady Slovenskej republiky,  
 dňa 22. októbra 2009 v Mestskej galérie v Trenčíne sa so svojou tvorbou 

predstavil akademický maliar Zdeno Horecký, ktorá je spojená so ţivotom 
pod Rozsutcom,  

 slávnostnou svätou omšou a adoráciou pred vystavenou Sviatosťou oltárnou 

dňa 22. októbra 2009 oslávili občania Trenčína storočnicu kostola 
Nepoškvrneného počatia  Panny Márie – Notre Dame v Trenčíne za účasti 

Nitrianskeho sídelného biskupa Mons. Viliama Judáka,  
 dňa 23. októbra 2009 odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček Pamätné listy viacerým osobnostiam kultúrneho 
ţivota za osobitný prínos k rozvoju trenčianskeho regiónu,  

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako posledná zo slovenských 
univerzít zriadila dňom 23. októbra 2009 Univerzitné pastoračné centrum 

za účasti Nitrianskeho sídelného biskupa Mons. Viliama Judákam, 07 
 od 23. októbra 2009 Posádkový klub Trenčín patril výstave ovocia, zeleniny 

a kvetov s príznačným názvom Čo príroda dala,  

 poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja rokovali naposledy v tomto 
funkčnom období dňa 28. októbra 2009,  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=4983723&ids=6
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 pod záštitou trenčianskeho primátora Branislava Cellera sa počas uplynulého 

víkendu  v dňoch 31. októbra aţ 1. novembra 2009 uskutočnili plavecké 
preteky Maritim cup a  Pohár primátora,  

 najlepšiu internetovú stránku medzi slovenskými samosprávami má mesto 
Trenčín. Toto najvyššie hodnotenie získalo u všetkých porotcov súťaţe 7.  

ročníka ZlatyErb.sk, ktorá vyvrcholila 4. novembra 2009 v Bratislave,  
 dňa 6. novembra 2009 v podvečer v Posádkovom klube v Trenčíne sa 

predstavili členovia fotoskupiny META na svojej 46. výstave,  
 Od 6. novembra 2009 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne vystavovala 

tvorbu trenčianskeho rodáka Igora Kalného pod názvom Vstup ticha,                 
 karatisti z Karate klubu Európa Trenčín sa zúčastnili v dňoch 7. a 8. 

novembra 2009 na dvoch medzinárodných turnajoch v Poreči - Chorvátsko 
a Siofoku – Maďarsko, z ktorých priniesli tri zlaté, jednu striebornú a dve 

bronzové medaily,  
 súťaţ Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu vyhlásená uţ desiaty 

rok Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo spoznala 9. novem-

bra 2009 svojich finalistov, medzi nimi aj mesto Trenčín,  
 dňa 10. novembra 2009 sa uskutočnila v Mestskej galérii v Trenčíne vernisáţ 

výstavy mladej ambicióznej vysokoškoláčky, trenčianskej rodáčky Kataríny 
Babálovej,  

 dňa 10. novembra 2009 sa uskutočnila beseda o knihe „Konečná zástavka – 
Slovensko!“ od autorov Petra Kaššáka a Mariána Hrogdeka,  

 dňa 12. novembra 2009 sa uskutočnil 17. ročník autorskej súťaţe Jozefa 
Braneckého v poézii a v próze pod názvom „Studňa sa s daţďom zhovára“,  

 dňa 12. novembra 2009 na mládeţníckych majstrovstvách sveta karate 
v africkom Maroku si vybojovala Trenčianka  Dagmar Kubinská v kategórii 

kumite junioriek do 60 kg zlatú medailu,  
 v  dňoch 12. - 14. novembra  2009 sa uskutočnil trojdňový maratón filmov a 

sprievodných podujatí 4. ročníka s názvom HoryZonty,  

 dňa 14. novembra 2009 uskutočnilo v Slovenskej republike druhé kolo volieb 
do vyšších územných celkov. Do funkcie predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja voliči zvolili MUDr. Pavla Sedláčka, MPH,  

 koncertom speváčky Marty Kubišovej dňa 15. novembra 2009 

v Posádkovom klube začali v meste Trenčín päť dňové jubilejné oslavy 20. 
výročia Neţnej revolúcie,  

 poslanecký mandát poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja získali títo 
občania mesta Trenčín – Milan Berec, Ján Kanaba, Jozef Habánik, Anna 

Vitteková, Ladislav Pavlík, Ján Krátky a Pavol Krištof,  

 dňa 16. novembra 2009 si Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

pripomenulo na slávnostnej akadémii 90. výročie zaloţenia školy,  
 v deň 20. výročia Neţnej revolúcie 17. novembra 2009 v parku na Námestí 

sv. Anny pred budovou Krajského súdu v Trenčíne bolo slávnostné odhalenie 
Pamätníka obetí komunizmu,  
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 Domov sociálnych sluţieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne si 

dňa 19. novembra 2009 pripomenulo svoje desiate narodeniny,  
 dňa 20. novembra 2009 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH a predseda dozornej rady a majiteľ 
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín Ing. George Trabelssie odovzdali 

do uţívania 62 nových autobusov prímestskej autobusovej dopravy,  
 dňa 20. novembra 2009 sa predstavila čitateľom so svojou najnovšou knihou 

pod názvom „Príručka vlastenectva pre začiatočníkov a pokročilé“ 
trenčianska rodáčka Monika Vrzgulová, rod. Kardošová,  

 dňa 21. novembra 2009 rokoval v Trenčíne tretí snem strany Most-Híd, na 
ktorom hlavnými bodmi programu rokovania bolo zhodnotenie prvého kola 

volieb do vyšších územných celkov a voľba štvrtého podpredsedu, str. 137 
 poslanci mesta Trenčín na svojom rokovaní dňa 24. novembra 2009 

odsúhlasili predaj dva objekty v historickom jadre mesta – Mierove námestie 
č. 16 a Mierove nám. č. 22,  

 dňa 25. novembra 2009 RNDr. Peter Chrastina, PhD. prezentoval svoju 

publikáciu pod názvom „Vývoj vyuţívanie krajiny trenčianskej kotliny 
a jej horskej obruby“,  

 výstavu pod názvom Panáci a Panenky od Evy Mišákovej otvorili dňa 27. 
novembra 2009 v Mestskej galérii v Trenčíne,  

 dňa 29. novembra 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 3. ročník Festivalu 
pódiových skladieb s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou,  

 dňa 1. decembra 2009 v Kongresovej sále hotela sa uskutočnil koncert                
19 mladých spevákov, víťazov jubilejného štyridsiateho ročníka 

„Trenčianske hodiny smutne bijú“ v sprievode ľudovej hudby Limbačka,  
 spisovateľ a historik Pavel Dvořák prezentoval v Trenčíne svoju novú knihu 

dňa 1. decembra 2009 pod názvom „Stopy dávnej minulosti“.  
 dňa 2. decembra 2009 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

podpísalo zmluvu s taiwanským výrobcom LCD panelov AU Optronics, 

ktorý ju bude stavať v priemyselnom parku v Trenčíne,  
 dňa 3. decembra 2009 predviedli v mestskej športové hale exhibičné 

mikulášské  vystúpenie trenčianski volejbalisti, pri ktorom im asistovali dve 
ţivé tigrie mláďatá,  

 v dňoch 3. a 4. decembra 2009 v Bystričke pri Martine na vyhlásení 
výsledkov celoštátnej súťaţe Slovenská kronika 2009, získala kronika 

Mesta Trenčín za rok 2008 „Čestné uznanie“,  
 húfy detí v sprievode rodičov či starých rodičov prichádzali 5. decembra 

2009 na Mierove námestie v Trenčíne,  
 Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka schválil dňa 

7. decembra 2009 návrh na odvolanie rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, 
CSc.,  

 v roku 2009 Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne spolu ďalšími školami 
z desiatich európskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Poľska, 



 984 

Talianska, Litvy, Grécka, Holandska, Nórska a Turecka sa zapojila do 

medzinárodného projektu „Zdravá európska škola“,  
 dňa 9. decembra 2009 sa uskutočnil  4. ročník florbalového turnaja 

stredoškolákov Trenčianskeho kraja Florbalki SK Cup 2009, ktorého 
víťazom sa stalo druţstvo Dopravnej akadémie v Trenčíne,  

 dňa 10. decembra 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
zástupcov piatich  trenčianskych folklórnych súborov, ktoré v tomto roku si 

pripomenuli jubileá svojej umeleckej činnosti,  
 v poradí uţ siedmu stanicu vrtuľníkovej záchrannej sluţby otvorili dňa 10. 

de-cembra 2009 na letisku v Trenčíne s označením Krištof 07. Na základe 
rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky prevádzkovať 

popradská spoločnosť Air Transport Europe,  
 dňa 11. decembra 2009 si Galéria Miloša Alexandra  Bazovského v Trenčíne 

pripomenula vernisáţou výstavou najzaujímavejších umeleckých diel zo 
svojho  zbierkového fondu svoje štyridsiate výročie umeleckej činnosti 
v Trenčíne,  

 dňa 11. decembra 2009 bola miestom výstavy pod názvom „Minulosť 
a budúcnosť slovenskej výšivky“ ktorej autorkou bola Ina Pašteková – 

Budovská,  
 dňa 12. decembra 2009 sa uskutočnila v Posádkovom klube Trenčín premiéra 

novej divadelnej hry divadla Normálka v Trenčíne novej hry „Zdenka 
z Maksu“,  

 dňa 15. decembra 2009 sa predstavila v Trenčíne Trenčianka Barbora 
Kardošová a levičská rodáčka Eva Borušovičová so svojimi najnovšími 

dielami „Sladko v ústach“ a Urobíme všetko, čo sa dá“,  
 dňa 16. decembra 2009 kúpil hokejový klub Dukla Trenčín pre vlastné 

potreby defibrilačný prístroj, čím sa zaradil medzi prvé extraligové hokejové 
kluby s týmto medicínskym prístrojom,  

 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 17. decembra 2009 

poslanci schválili, ţe seniori nad 70 rokov budú pouţívať MHD v Trenčíne 
zdarma, od 1. februára 2010 bude pohrebiská v Trenčíne spravovať firma 

Dvonč z Partizánského,  
 dňa 19. decembra 2009 sa uskutočnilo v Posádkovom klube športové 

podujatie pod názvom Večer hviezd,  
 ustanovujúce zasadnutie krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja sa uskutočnilo 22. decembra 2009,  
 dňa 20. decembra 2009 v  Mestskej galérii v Trenčíne sa uskutočnila vernisáţ 

výstavy „Stretnutia s anjelmi 6.“ od poľského autora Eugeniusza 
Molského z druţobné ho mesta Tarnow,  

 dňa 20. decembra 2009 zimné plavecké majstrovstvá Slovenska v krátkom 
bazéne v Trenčíne priniesli štyri nové národné seniorské rekordy v 

individuálnych disciplínach,  
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 dňa 21. decembra 2009 si pripomenula Stredná odborná školstva M. Beluša 

60. výročie špecializovaného školstva na Slovensku,  
 od pondelka 21. do stredy 23. decembra 2009 Trenčania a návštevníci mesta 

obdivoval na Mierovom námestí ţivý betlehem, ktorý interpretovali svojím 
vystúpením členovia skupiny historického šermu Wagus s  členmi divadla 

Normálka biblické udalosti, ktoré v týchto dňoch oslavuje celý kresťanský 
svet,  

 dňa 26. decembra 2009 v podaní Komorného orchestra mesta Trenčín pod 
vedením Kataríny Zboray a speváckeho zboru Chorus Alea za dirigovania 

Branislava Kostku v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského 
v Trenčíne odzneli skladby Antónia Vivaldiho,  

 druţstvo siedmej hokejovej triedy Dukly Trenčín sa stalo víťazom 3. roč-
níka Vianočného turnaja 2009 v Krnove v dňoch 27. aţ 29. decembra 2009,  

 Ţeleznice Slovenskej republiky vyhlásili 31. decembra 2009 tender na 
modernizáciu ţelezničnej trate medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou,  
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