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Index kroniky Mesta Trenčín za rok 2011 

1. Verejno spoločenský život 
- dňa 7. januára 2011 chytili trenčianski policajti pri lekárni 

Arnika zlodeja, ktorý prepadával lekárne a stávkové kan-

celárie v roku 2010, str. 54  

- dňa 10. januára 2011 rokovalo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne, na ktorom poslanci schválili zmeny vo vedení 

Kultúrno-informačného centra, keď do správnej rady 

schválili Františka Koroncziho a Mgr. Ladislava Pavlí-

ka a za jeho riaditeľku Ing. Janku Sedláčkovú. Do orgá-

nov spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie dele-

govali do funkcie predsedu predstavenstva Mgr. Richarda 

Rybníčka a do funkcie predsedníčky dozornej rady spo-

ločnosti nominovali Ing. Máriu Kebískovú. Poslanci 

schválili zmeny vo vedení Trenčianskej parkovacej spo-

ločnosti, keď súčasný prednosta Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč nahradil exprednostu Ing. 

Františka Orolína a súčasne poslanec JUDr. Ján Kanaba 

bude v spoločnosti zastávať funkciu predsedu dozornej ra-

dy. str. 72 

- dňa 14. januára 2011 stretnutie primátora Mesta Trenčín 

Mgr. Richarda Rybníčka s veliteľom vojenskej posádky 

Trenčín generálmajorom Ing. Petrom Vojtekom, str. 56 

- 18. januára 2011 sa na pôde Mestského úradu v Trenčíne 

stretol primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček 

s taiwanským veľvyslancom – Jeho Excelenciou Róber-

tom C. M. Chenom a s manažmentom AU Optronics 

Corporation, ktorý viedol prezident spoločnosti Kuen Yao 

Lee, str. 57;  
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- dňa 24. januára 2011 Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Trenčíne uskutočnila tlačová beseda, 

na ktorej vedúci prevádzkovo-technického oddelenia npor. 

Ing. Milan Dudák a vedúci oddelenia požiarnej prevencie 

kpt. Ing. Štefan Martinka informovali novinárov 

o svojich aktivitách v roku 2010, str. 58 

- dňa 26. januára 2011 sa uskutočnila tlačová konferencia 

pobočky Slovenského štatistického úradu v Trenčíne 

v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 

2011, na ktorej sa zúčastnili riaditeľka Slovenského štatis-

tického úradu Ing. Ľudmila Benkovičová, riaditeľ odboru 

štatistiky obyvateľstva Slovenského štatistického úradu 

Ing. Marián Horecký a riaditeľ pobočky Slovenského šta-

tistického úradu v Trenčíne Ing. Pavol Arpáš, str. 65  

- dňa  26. januára 2011 sa konala dopravná policajná akcia 

v mestách Trenčianskeho kraja, str. 66 

- v dňoch 25. a 26. januára 2011 sa uskutočnilo vo Valčian-

skej doline blízko Martina spoločné rokovanie poslancov 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a vedúcich útvarov 

Mestského úradu v Trenčíne, str. 69; 

- dňa 26. januára 2011 si členovia Slovenského zväzu proti-

fašistických bojovníkov v Trenčíne s Veliteľstvom pozem-

ných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky pripomenuli 

105. výročie narodenia armádneho generála in memoriál 

Jána Goliana pri pamätnej tabuli na budove Veliteľstva 

pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

v Trenčíne, str. 70; 

- dňa 28. januára 2011 na Slnečných jazerách v Senci sa zú-

častnili potápači z Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Trenčíne 14. ročníka výcviku potá-

pačských skupín, str. 71 
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- v mesiaci január 2011 vyhlásila Trenčianska nadácia 7. 

ročník programu Mladí filantropi, str. 71 

- dňa 11. februára 2011 na Štúrovom námestí v Trenčíne 

uskutočnilo Stredisko integrovaného záchranného systému 

v Trenčíne, cvičenie v rámci ktorého požiarnici a zdra-

votníci pred veľkou kulisou občanov predviedli svoje na-

cvičené úkony pri záchrane občana, ktorý bol zranený pri 

autonehode, str. 74 

- dňa 18. februára 2011 primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček vymenoval dvojicu viceprimátorov Mgr. 

Renátu Kaščákovú (Sloboda a Solidarita) a JUDr. Mila-

na Kováčika (Smer – Sociálna demokracia), str. 75 

- dňa 20. februára 2011 sa uskutočnila pietna spomienka pri 

príležitosti 60. výročia popravy troch gymnazistov Antona 

Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára Gymnázia Ľu-

dovíta Štúra v Trenčíne za účasti ministra dopravy Sloven-

skej republiky Ing. Jána Fígeľa,  JUDr. Jána Čarnogur-

ského, spisovateľa Rudolfa Dobiáša, primátora Mesta 

Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH a ďalších hostí. Pietna spomienka sa začala svätou 

omšou v kostole Notre Dame za celebrovania Dona Anto-

na Srholca a potom odhalením pamätnej tabule už spomí-

naným trom študentom, str. 75 

- dňa 22. februára 2011 sa uskutočnilo 4. zasadnutie zhro-

maždenia delegátov Predstavenstva Trenčianskej regionál-

nej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, 

str. 78 

- dňa 23. februára 2011 na rokovaní Zastupiteľstva Tren-

čianskeho samosprávneho kraja  bol predstavený nový ria-
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diteľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vla-

dimíra Buzalka, str. 79 

- dňa 24. februára 2011 uskutočnili v Posádkovom klube 

Trenčín oslavy 20. výročia vzniku Vojenskej polície za 

účasti ministra obrany Slovenskej republiky Ing. Ľubomí-

ra Galka, str. 81 

- dňa 28. februára 2011 uskutočnilo pracovné stretnutie pri-

mátorov a starostov miest a obcí Trenčianskeho kraja, str. 

83 
- dňa 1. marca 2011 Mgr. Vojtecha Filína, ktorého Občian-

ske združenie Fórum pre pomoc starším ocenilo ocenením 

„Senior roka 2010“ prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, str. 85 

- dňa 3. marca 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvys-

lanca Rakúskej republiky na Slovensku Jeho Excelenciu 

Dr. Markusa Wuketicha, str. 85 

- dňa 4. marca 2011 bol menovaný Mgr. Ján Forgáč no-

vým prednostom Spoločného stavebného úradu v Trenčíne 

a nahradil Ing. Beátu Bredschneiderovú, ktorá dočasne 

viedla Útvar životného prostredia Mestského úradu 

v Trenčíne, str. 87 

- dňa 8. marca 2011 navštívili trenčianski policajti žiakov 

piateho ročníka Základnej školy Hodžova v Trenčíne, s 

ktorými hovorili o bezpečnosti na cestách a tak pomohli 

znížiť počet dopravných nehôd chodcov a cyklistov. Podu-

jatie sa uskutočnilo v rámci „Týždňa preventívnych aktivít 

s témou bezpečnosti na cestách“, str. 87 

- od konca marca 2011 mohli občania Trenčína naladiť digi-

tálny televízny signál a postupne dochádzalo k vypínaniu 

analógového televízneho vysielania, str. 88 
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- dňa 10. marca 2011 sa uskutočnilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne, ktoré schválilo novelu „Rokovacieho poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne“ a schválili do komi-

sií mestského zastupiteľstva odborníkov zo strany verej-

nosti,    str. 90 

- dňa 10. marca 2011 v Kultúrnom centre Dlhé Hony sa 

uskutočnila výročná členská schôdza Organizácie postih-

nutých chronickými chorobami za účasti Terezy Pavlás-

kovej z Trenčianskeho samosprávneho kraja a za Mesto 

Trenčín viceprimátorky Mgr. Renáty Kaščákovej, str. 94 

- dňa 16. marca 2011 prijal veľvyslanca USA na Slovensku 

Jeho Excelenciu Theodore Sedgwicka primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Trenčín, str. 95 

- dňa 21. marca 2011 v Trenčíne slávnostne uviedol do pre-

vádzky dvojposchodový osobný vlak „Lucia“ podpredse-

da Vlády a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slo-

venskej republiky Ing. Ján Fígeľ, str. 99 

- dňa 4. apríla 2011 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček na tlačovej konferencii po jednosto dňoch vo 

funkcii predstavil zástupcom médií výsledky auditov, str. 

103 
- dňa 4. apríla 2011 pred budovou Mestského úradu v Tren-

číne dopoludnia protestovali študenti Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka, keď od primátora Mgr. Richar-

da Rybníčka chceli od neho počuť vysvetlenie, čo si myslí 

o škole, ktoré vyjadril v Televízii Markíza, str. 106 

- dňa 8. apríla 2011 v obradnej miestnosti Mestského úradu 

v Trenčíne potvrdili svojím podpisom minister výstavby, 

dopravy a regionálneho rozvoja Ing. Ján Fígeľ, predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybní-
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ček a riaditeľ Slovenskej správy ciest Ing. Pavol Pavlásek 

„Memorandum o spolupráci na stavbe nového mosta“, 

str. 113 

- dňa 8. apríla 2011 pri Pamätníku umučených na Brezine si 

občania mesta Trenčín pietnym aktom pripomenuli 66. vý-

ročie oslobodenia mesta Trenčín, str. 116 

- dňa 11. apríla 2011 doručilo Mesto Trenčín vysielateľovi 

Televízie Trenčín Spoločnosti Slovakia okolo sveta výpo-

veď Zmluvy o zabezpečení prevádzky a vysielania mest-

skej televízie, str. 119 

- dňa 12. apríla 2011 vo večerných hodinách sa uskutočnilo 

stretnutie obyvateľov Trenčína v športovej hale na Sihoti 

s primátorom Mgr. Richardom Rybníčkom po sto dňoch 

po jeho nástupe do funkcie primátora, str. 120 

- dňa 20. apríla 2011 navštívili Úrad Trenčianskeho samo-

správneho kraja atašé pre univerzitnú, vedeckú a odbornú 

spoluprácu na Veľvyslanectve Francúzska v Slovenskej 

republike prof. Rachid Makhloufi a zástupca Komisariátu 

pre atómovú energiu pre strednú Európu Dr. Gérard 

Cognet, str. 123 

- dňa 27. apríla 2011 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samo-

správneho kraja svojom deviatom zasadnutí v tomto funk-

čnom období schválilo kúpu nehnuteľnosti v centre Tren-

čína na Hviezdoslavovej ulici pre potreby Verejnej knižni-

ce Michala Rešetku za 1.330 tisíc eúr, str. 125 

- dňa 29. apríla 2011 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček predstavil novinárom na tlačovej konferencii 

projekt „Transparentné mesto Plus“, str. 128 

- dňa 4. mája 2011 generál major Ján Samuel Strcula oslá-

vil svoje 99. narodeniny, str. 129 
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- dňa 9. mája 2011 bola na Mestskom úrade založená nová 

tradícia „Deň otvorených dverí“, keď každý občan mohol 

prísť bez nutného ohlásenia a mohol sa prísť porozprávať 

o svojich problémoch s primátorom Mgr. Richardom 

Rybníčkom, alebo viceprimátormi JUDr. Milanom Ko-

váčikom a Mgr. Renátou Kaščákovou, str. 130  

- dňa 13. mája 2011 zorganizovalo mesto Trenčín seminár 

o skúsenostiach nájomného bývania, v ktorom referoval 

Alle Elbers z Holandska, str. 133 

- dňa 17. mája 2011 slávnostne otvoril minister obrany Slo-

venskej republiky Ing. Ľubomír Galko v Trenčíne na Par-

tizánskej ulici Špeciálne centrum výnimočnosti NATO, 

str. 133 

- dňa 19. mája 2011 poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne na svojom zasadnutí schválili rozpočet na rok 

2011, str. 138 

- dňa 26. mája 2011 začalo v Trenčíne dvojdňové zasadnutie 

Združenia samosprávnych krajov Slovenskej republiky – 

SK 8, str. 140 

- dňa 27. mája 2011 sa v priestoroch Hasičskej stanice 

v Trenčíne a Mestského futbalového štadióna v Dubnici 

nad Váhom uskutočnil v poradí už 15. ročník krajskej sú-

ťaže v hasičskom športe hasičov z povolania Trenčianske-

ho kraja. V kategórii jednotlivcov vyhral Vladimír Plachý 

z Prievidze, na druhom mieste Marek Veselovský z Tren-

čína a na treťom mieste  Jozef Ridzik z Púchova. V súťaži 

družstiev si najlepšie počínalo družstvo hasičov z Trenčí-

na, na druhom mieste sa umiestnili hasiči z Považskej 

Bystrice a treťom mieste skončilo družstvo z Prievidze,  

str. 144 
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- dňa 21. júna 2011 po štyroch mesiacoch odvolal primátor 

Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček viceprimátora 

Mesta Trenčín JUDr. Milana Kováčika, str. 145 

- absolútnymi víťazmi 6. ročníka súťaže o Putovný pohár 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie 

družstvo v povodňovej záchrannej službe sa stali hasiči 

z Trenčína, str. 146 

- absolútnymi víťazmi 6. ročníka súťaže o Putovný pohár 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej re-

publiky pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej 

službe sa stali hasiči z Trenčína, str. 146 

- dňom 1. júla 2011 zaviedol Trenčiansky samosprávny kraj 

multifunkčnú krajskú kartu Multicard, integrovanú do-

pravnú karta pre prímestskú autobusovú dopravu, str. 187 

- dňa 13.júla 2011 boli vyhlásené výsledky 1. ročníka kraj-

ského kola súťaže „Výnimočné ženy Slovenska“. Tri 

hlavné ocenenia si prevzali psychoterapeutka Ingrid Čer-

veňanová, telesne postihnutá autorka niekoľkých básnic-

kých zbierok Janka Truhlíková – Prekopová a pedago-

gička a ochotníčka, angažujúca sa v mnohých kultúrno-

osvetových činnostiach Margita Klabníková. Osobitné 

ocenenie za špeciálny prínos v regióne získala Mária Jana 

Jablonská, str. 148 

- dňa 21. júla 2011 umiestnila neznáma osoba plagát s han-

livým textom namiereným voči primátorovi Mgr. Richar-

dovi Rybníčkovi a jeho zástupkyni Mgr. Renáte Kaščá-

kovej, str. 149 

- 22. júla 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne primá-

tor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvyslanca 

Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Gu Zi-

pinga s manželkou Li Qian, str. 149 
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- dňa 22. júla 2011 prijal na Mestskom úrade v Trenčíne 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček veľvys-

lanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike 

Gu Zipinga s manželkou Li Qian, str. 150 

- dňa 28. júla 2011 na mimoriadnom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva schválili poslanci predĺženie zmluvy Hoke-

jovému klubu Dukla do konca roka 2011, str. 152 

- v dňoch 5. až 8. augusta 2011 prebiehala aukcia voľných 

bytov na sídlisku Juh, ktorých predaj Mestské zastupiteľ-

stvo v Trenčíne dňa 31.augusta 2011 neodsúhlasilo,           

str. 154 

- dňa 30. augusta 2011 si občania mesta Trenčín pietnym 

aktom v lesoparku Brezina pri pamätníku pripomenuli 66. 

výročie Slovenského národného povstania, str. 158 

- dňa 29. septembra 2011 bol Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne schválený návrh o vypovedaní Zmluvy o zria-

dení Spoločného stavebného úradu v Trenčíne a dňom 1. 

októbra 2011 začala plynúť trojmesačná výpovedná lehota, 

aby Stavebný úrad v Trenčíne sa osamostatnil k 1. januáru 

2012, str. 158 

- dňa 24. septembra 2011 navštívil Mesto Trenčín podpred-

seda Vlády Slovenskej republiky a predseda koaličnej 

strany Most – Híd Béla Bugár a počas pobytu navštívil ta-

iwanskú spoločnosť AU Optronics a primátora Mesta 

Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, str. 159 

- dňa 30. septembra 2011 si prevzali pamätné medaily za 

účasť v mierových misiách príslušníci ozbrojených síl 

Chorvátska, Srbska a Maďarska pôsobiaci v mierových 

jednotkách spolu so Slovákmi na trenčianskom Mierovom 

námestí z rúk ministra obrany Slovenskej republiky Ing. 

Ľubomíra Galka, str. 160 
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- dňa 1. októbra 2011 oznámil primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, že Mesto Trenčín týmto dňom prebralo 

zimný štadión na Sihoti opätovne do svojej správy, str. 162 

- dňa 5. októbra 2011 rokovalo v Trenčíne Predsedníctvo 

Slovenskej národnej strany pod vedením svojho predsedu 

Jána Slotu, na ktorom sa venovalo aktuálnym vnútropoli-

tickým a zahraničnopolitickým otázkam, zaujalo stanovi-

sko k aktuálnej domácej a zahraničnej politickej situácii, 

venovalo sa októbrovej schôdzi parlamentu, venovalo 

problematike pripravovaného štátneho rozpočtu a otváraiu 

zákona o štátnom občianstve, reagovalo na aktuálnu situá-

ciu s eurovalom, str. 163 

- v nedeľu podvečer o 17,25 h dňa 9. októbra 2011 došlo k 

strhnutiu trolejového vedenia na železničnom priecestí v 

Trenčianskych Bohuslaviciach, spôsobené prechádzajúcim 

žeriavom a auto sa do vedenia zamotalo. Život na železnici 

sa zastavil. Prestalo premávať 16 vlakov a na staniciach v 

Novom Meste nad Váhom, Trenčíne a vo vlakoch uviazli 

stovky cestujúcich z desiatich rýchlikov Ružín, Krivaň, Ša-

rišan, str. 164 

- dňa 11. októbra 2011 mladí filantropi svoju celoročnú prá-

cu na netradičnej tlačovej besede pod názvom Reálni ľu-

dia, skutočné projekty v priestoroch Centra seniorov 

v Trenčíne, str. 166 

- dňa 24. októbra 2011 sa uskutočnilo podujatie pod názvom 

„Informačné fórum mladým ľuďom“, ktoré malo za 

cieľ poradiť stredoškolákom a mladým uchádzačom o za-

mestnanie, ako začať vlastný biznis alebo si nájsť vhodné 

zamestnanie, str. 169 

- dňa 25. októbra 2011 darovala spoločnosť OU Optronics 

s.r.o. šesť nových monitorov s uhlopriečkou 42 palcov 

http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1203&pr=0.1&w_id=272&tstamp=1317878792&pid=540&cd=8a9185c616d0038ee7f5acffd628cd9b&f=1
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Mestskej polícii v Trenčíne na zvýšenie sledovania kvality 

monitorovania situácie v uliciach Trenčína, str. 171  

- dňa 25. októbra 2011 odovzdal primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček  finančné ocenenie šiestim prí-

slušníkom Mestskej polície v Trenčíne za príkladné plne-

nie služobných povinností, str. 172 

- dňa 3. novembra 2011 sa uskutočnila v Hospici Milosrd-

ných sestier v Trenčíne oslava životného jubilea sto rokov 

ich klientky pani Jolany Lukáčovej, ktorej sa zúčastnili 

krajská prokurátorka JUDr. Viera Kováčiková, predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH a s primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richar-

dom Rybníčkom, str. 177 

- dňa 3. novembra 2011 prerokovala Mestská rada v Trenčí-

ne návrh na vykonanie zápisu do kroniky Mesta Trenčín za 

rok 2010 a svojím uznesením    č. 95/2011 ho vzala na ve-

domie, str. 178 

- v dňoch 21. do 25. novembra 2011 si mohli občania mesta 

vyzdvihnúť potravinovú pomoc, ktorí mali na ňu nárok,            

str. 181 

- dňa 11. novembra 2011 o 11,00 h sa na trenčianskom vo-

jenskom cintoríne z prvej svetovej vojny z nahrávky rozo-

zvučal „Zvon mieru“ z talianskeho mesta Rovereto, kto-

rým si Klub vojenských veteránov pri Zväze vojakov Slo-

venskej republiky a občania uctili obete oboch svetových 

vojen „„Dňa vojnových veteránov“, str. 182 

- dňa 16. novembra 2011 sa konali pred budovou Mestského 

úradu v Trenčíne oslavy 22. výročia „nežnej revolúcie“ 

v Trenčíne, str. 183 

- dňa 24. novembra 2011 prijal predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH veľ-
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vyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike Pavla 

Maratoviča Kuznecova, ktorý sa zúčastnil na slávnost-

nom odovzdávaní čestných doktorátov dvom ruským pro-

fesorom na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, str. 185 

- dňa 30. novembra 2011 Mesto Trenčín vyhralo súdny spor 

s prevádzkovateľom Televízie Trenčín, spoločnosťou Slo-

vakia okolo sveta Krajský súd v Trenčíne o zaplatenie 

7.449,15 eúr ako zmluvnú pokutu z oneskorene uhradenú 

faktúru za služby poskytnutie v roku 2009, str. 188 

- dňa 13. decembra 2011 prijal a ocenil piatich výnimočných 

ľudí Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH, str. 192 

- dňa 15. decembra 2011 schválilo Mestské zastupiteľ-

stvo v Trenčíne rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012,             

str. 193 

 

2) Ekonomicko-spoločenský život 
-  dňa 15. januára 2011 sa konalo výberové kolo na maj-

strovstiev Slovenska v mejkape na výstavisku Expo 

v Trenčíne, str. 195 

-  dňa 26. januára 2011 sa uskutočnilo rokovanie klubu po-

bočky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

v Trenčíne za účasti primátorov Trenčianskeho kraja – 

Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka, Mesta Partizán-

ske Mgr. Jozefa Božika, PhD., mesta Ilava Ing. Štefana 

Daška a viceprimátorky mesta Bánovce nad Bebravou 

Ing. Márie Hajšovej, PhD., str. 197  

-  dňa 3. februára 2011 bol otvorený v Trenčíne – Opatovej 

prvý autosalón podľa koncepcie Audi v Európe. Symbo-
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lickú stuhu prestrihol riaditeľ spoločnosti Araver Ing. Ja-

roslav Závodský, str. 197  

-  dňa 17. februára 2011 bola Mestská krytá plaváreň 

uzavretá a odpojená od elektriny pre dlh 70 tisíc eúr 

firme Komunal Energy, a.s., str. 199  

-  odo dňa 1. marca 2011 začal proces preberania Mestskej 

krytej plavárne Mestom Trenčín pod svoju správu od spo-

ločnosti IB Správcovská, str. 204  

-   od 1. marca 2011 bola zvedená nová autobusová linka č. 

27 pre potreby zamestnancov AU Optronics v novom 

priemyselnom parku v juhozápadnej časti mesta Trenčín, 

str. 205 

- v dňoch 10.  až 12. marca 2011 sa uskutočnil na výstavisku 

Expo Centrum v Trenčíne 19. ročník výstavy „Beauty Fo-

rum Slovakia 2011“ za účasti takmer 150 domácich 

i zahraničných vystavovateľov, str. 206 

- od 11. apríla 2011 začali občania a príležitostní návštevníci 

platiť za používanie verejných toaliet v Trenčíne na Slád-

kovičovej ulici tridsať centov, str. 210 

- dňa 5. mája 2011 sa stretli zástupcovia pracovnej skupiny 

Mesta Trenčín, ktorá sa zaoberá modernizáciou železničnej 

trate a poslancov Mesta Trenčín s predstaviteľmi Železníc 

Slovenskej republiky a projektantom modernizácie trate 

v Trenčíne spoločnosťou Reming Consult, str. 211 

- v dňoch 12. a 13. mája 2011 sa konal na výstavisku Expo 

Center Trenčín v poradí 13. ročník medzinárodného veľtr-

hu práce, ktorý zorganizovalo prostredníctvom siete Eures 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, str. 213 

- dňa 28. júna 2011 slávnostne otvorili fabriku na výrobu 

LCD modulov za účasti predsedníčky Vlády Slovenskej 

republiky Ivety Radičovej. Ide o najvýznamnejšiu investí-
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ciu v novodobej histórii Mesta Trenčín a o jednu z najväč-

ších na Slovensku v objeme 191 miliónov eúr taiwanskou 

spoločnosťou AU Optronics. Závod sa začal stavať v 

priemyselnej zóne Bratislavská na jar 2010 a s veľkovýro-

bou začala firma v máji 2011, str. 215 

- dňom 1. júla 2011 začala šesť mesačná výpovedná lehota 

prevádzkovateľovi Centra seniorov na Sihoti, str. 218 

- dňa 31. augusta 2011 bola slávnostne odovzdaná do užíva-

nia v areáli Správy ciest v Trenčíne na Brnianskej ulici 

technika na zimnú a bežnú údržbu ciest, str. 220 

- dňa 11. októbra 2011 bol slávnostne otvorený 17. ročník 

medzinárodného veľtrhu ELO SYS za osobnej účasti ve-

dúceho kancelárie prezidenta Slovenskej republiky JUDr. 

Milana Čiča, str. 221 

- v dňoch 10. do 24. októbra 2011 sa prezentovalo Mesto 

Trenčín v Prahe na medzinárodnom festivale architektúry a 

urbanizmu Architecture Week 2011, str. 222  

- od 11. do 14. októbra 2011 sa konal na trenčianskom vý-

stavisku Expo Center 17. ročník veľtrh Elo Sys, ktorý sa 

stal centrom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, 

elektroniky, energetiky a telekomunikácií, str. 225 

- v dňoch 10. a 11. novembra 2011 sa uskutočnil na výstavi-

sku Expo Centrum  3. ročník veľtrhu práce „Job Forum“, 

ktorý bol určený všetkým, ktorí hľadajú stálu prácu, prí-

padne brigádu bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo pracov-

né skúsenosti, str. 228 

3) Kultúrno – spoločenský život 
- dňa 4. januára 2011 odborná porota vyhodnotila fotografie, 

ktoré boli zaslané do súťaže „Trenčiansky kraj inými oča-

mi“. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 237 čiernobie-

lych a farebných fotografií od 42 autorov. Do kategórie 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9035475&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9035472&ids=7
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„Život kolo nás“ bolo prihlásených 63 fotografií, do kate-

górie „Krajina“ 83 fotografií, do kategórie „Architektú-

ra“ 45 fotografií a do kategórie „Reportážna fotografia“ 

38 fotografií, str. 228 

- dňa 4. januára 2011 sa uskutočnila v Posádkovom dome 

Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Retro 2011“, 

v ktorej išlo o výstavu úžitkových predmetov, ktoré už 

stratili svoje opodstatnenie na používanie v domácnostiach 

alebo na pracoviskách svojich užívateľov, str. 234 

-  Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne 

a Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne 

uskutočnili v oktáve vianočných sviatkov „Trojkráľový 

koncert“, v ktorom učinkovali spevácky zbor Piarisimo, 

Detský spevácky zbor, Sláčikový orchester a Komorný or-

chester zložený z absolventov za dirigovania Aleny Piat-

kovej a Martina Holúbka, str. 229 

- do 9. januára 2011 mali možnosť návštevníci Domu ume-

nie v Bratislave navštíviť výstavu výtvarných a literárnych 

prác účastníkov už troch ročníkov medzinárodného vý-

tvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars – Skalka“,          

str. 229 

- dňa 12. januára 2011 sa uskutočnila v priestoroch Posád-

kového klubu Trenčín vernisáž výstavy pod názvom „Mo-

ja pocta poštovej známke“ pri príležitosti nedožitých se-

demdesiatych narodenín filatelistu, recitátora, publi-cistu 

a organizátora kultúrnych podujatí Iva Velikého, str. 230 

- v dňoch 22. a 23. januára 2011 sa uskutočnil na výstavisku 

Expo Centrun v Trenčíne 14. ročník Medzinárodnej vý-

stavy psov za účasti 250 plemien, str. 231 

- dňa 19. januára 2011 vypravili medzi čitateľov dve nové 

knižky – prírodnú lyriku „Nebobelásky“ a druhé rozšírené 
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vydanie próz „Pozbie-rané pri cestách“ ich autorka Ka-

tarína Hudecová, publicistka a novinárka Vlasta Henče-

lová a Silvia Havelková z Mestského úradu v Tren-

čianskych Tepliciach, str. 232 

- dňa 27. januára 2011 sa uskutočnila v obchodnom centre 

Max v Trenčíne vernisáž výstavy prievidzkého výtvarníka 

Romana Turcela pod názvom „Priestor pre Desatoro“,  

str. 232 

- dňa 29. januára 2011 sa premietal v ArtKine Metro 

v Trenčíne dlhometrážny film o výnimočnej ceste Divadla 

z Pasáže do Spojených štátov pod názvom Chránené 

územie, v ktorom hrali zdravotne postihnutí herci, str. 233 

- dňa 8. februára 2011 usporiadala Verejná knižnica Michala 

Rešetku v Trenčíne pre stredoškolskú mládež prednášku 

psychologičky Mgr. Ivety Izraelovej  pod názvom „Eu-

rópsky deň bezpečného internetu“, ktorého úlohou bolo 

zoznámiť prostredníctvom živého slova a video záznamov 

stredoškolskú mládež a nových informačných technoló-

giách na nepriaznivé dôsledky vplyvu internetu, najmä 

v oblasti sexuológie, str. 235 

- v mesiaci február 2011 vystavoval kanadský Slovák On-

drej Miháľ v kine Moskva svoje fotografie pod názvom 

„Úvahy v zrkadle času“, v ktorej priblížil život  starších 

ľudí vo Vojvodine, str. 235 

- dňa 10. februára 2011 usporiadala Verejná knižnica Mi-

chala Rešetku v Trenčíne prednášku Mgr. Ing. Jozefa Dr-

gu pod názvom „História a súčasnosť astronómie 

v Trenčíne“, str. 236 

- dňa 11. februára 2011 sa uskutočnila prezentácia básnickej 

prvotiny Mgr. Zuzky Laurenčíkovej  pod názvom „Bás-

ničky  zo Zuzkinej poličky“ str. 236 
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- dňa 18. februára 2011 sa uskutočnila v Galérii M . A. Ba-

zovského v Trenčíne vernisáž výstavy umeleckej aj man-

želskej dvojice Viery Žilinčanovej a Michala Jakabčica 

pod názvom „Ostrovy imaginácie“, str. 237 

- dňa 23. februára 2011 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku obvodné kolo 44. ročníka Festivalu 

umeleckého prednesu poézie a prózy, str. 238 

- dňa 24. februára 2011 uskutočnila Verejná knižnica Mi-

chala Rešetku v Trenčíne v rámci cyklu „Poznávajme 

Trenčanov“ prednášky doc. RNDr. Mgr. Petra Chrasti-

nu, PhD. pod názvom „Bitka pri Trenčíne v roku 1708 

(Hámre)“ a „Strava vojakov počas napoleonských vojen“, 

str. 238 

- dňa 25. februára 2011 v Malej galérii Dora sa uskutočnila 

vernisáž výstavy Evy Mišákovej – Ábelovej a jej dcéry 

pod názvom „Malé a ešte menšie obrázky“, str. 239 

- dňa 1. marca 2011 sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici Mi-

chala Rešetku stretnutie čitateľov s populárnou televíznou 

moderátorkou, scenáristkou a spisovateľkou Emou Teke-

lyovou, str. 239 

- dňa 3. marca 2011 sa uskutočnila vernisáž ôsmich mladých 

slovenských výtvarníkov Juraja Tomana, Lucie Horňá-

kovej, Michala Gogoru, Mareka Halazsa, Petra Hor-

ňáka, Radoslava Ondrišáka, Natálie Okolicsnayovej  

a Pavly Pádivej pod názvom „Legenda o Omarovi 

a Fatime“, str. 240 

- dňa 8. marca 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

prednášku Daniely Dúbravkovej a Kataríny Kočudáko-

vej na tému „Zbaľ sa a poď do Číny“, str. 240 

- v dňoch 18. februára do 13. marca 2011 vystavovali vo vý-

stavných priestoroch Trenčianskeho múzea študenti kated-
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ry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných 

umení z Bratislavy výstavou pod názvom „Uhol pohľa-

du“, str. 240 

- dňa 14. marca 2011 sa uskutočnila v rámci cyklu „Pozná-

vame Trenčanov“ beseda s cestovateľkou RNDr. Antó-

niou Dvoranovou o jej postrehoch z pobytu ostrovného 

štátu na severe Európy – Islande, str. 241 

- dňa 18. marca 2011 sa uskutočnila v mestskej veži verni-

sáž výstavy veľkého nadšenca amatérskej maliarskej tvor-

by Emiliána Cvengroša pod názvom „Rušeň vo veži“, 

str. 242 

- dňa 18. marca 2011 vystavovali za oknami knižnice Po-

sádkového klubu v Trenčíne fotografie dvoch jubilujúcich 

šesťdesiatnikov Štefana Majtána a Jaroslava Matejčeka, 

str. 243 

- dňa 23. marca 2011 v Banskej Bystrici vyhodnotili celo-

slovenskú súťaž o „Najkrajší kalendár Slovenska na rok 

2011“ a „Najkrajšia kniha o Slovensku za rok 2010“ 

a „Propagačný materiál o Slovensku za rok 2010“, 

v ktorej Trenčiansky samosprávny kraj získal prvé ceny 

v kategórii „nástenné kalendáre“ a v kategórii „propagačné 

materiály“, str. 243 

- dňa 28. marca 2011 bol otvorený 12. ročník celosloven-

ského projektu s mottom „Knižnice pre všetkých“ vystú-

pením Kataríny Koščovej, str. 244 

- dňa 29. marca 2011 uskutočnila Verejná knižnica Michala 

Rešetku v Trenčíne podujatie pod názvom „Literárna 

a publicistická činnosť Iva Velikého“ pri príležitosti ne-

dožitých sedemdesiatich narodenín Iva Velikého, str. 244 

- dňa 31. marca 2011 usporiadala Verejná knižnica Michala 

Rešetku v Trenčíne v Základnej škole Trenčín, Novome-
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ského ulica besedu so spisovateľkami Silviou Havelkovou 

a Denysou Križanovou o knižke pod názvom „Školien-

kine dobrodružstvá“, str. 246 

- dňa 31. marca 2011 sa uskutočnilo Verejnej knižnici Mi-

chala Rešetku v Trenčíne 5. ročník stretnutie spisovateľov 

a literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu, str. 246 

- dňa 1. apríla 2011 sa uskutočnilo Verejnej knižnici Micha-

la Rešetku v Trenčíne podujatie „Noc s Andersenom“,  

str. 247 

- dňa 9. apríla 2011 sa uskutočnil v Art Centrum Synagóga 

15. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej tvorby „Vý-

tvarné spektrum Trenčianskeho kraja“, str. 247 

- v mesiaci apríl a máj 2011 sa uskutočnila Trenčianska hu-

dobná jar, str. 249 

- v dňoch 10. až 12. apríla 2011 sa v Békéšskej Csabe usku-

točnilo „Medzinárodné stretnutie básnikov“, ktorého sa 

zúčastnili zástupcovia Verejnej knižnice Michala Rešetku 

v Trenčíne, ktorí sa prezentovali veršami Jána Maršálka 

a Rudolfa Dobiáša, str. 249 

- dňa 14. apríla 2011b sa konala beseda s historikom Róber-

tom Letzom k jeho vydaným knihám „Odkaz živým“ 

a Draho milovaní, moji!“, str. 250 

- dňa 15. apríla 2011 uskutočnil dubnický umelec Jozef Vy-

drnák pri príležitosti svojho životného jubilea 50 rokov 

autorskú výstavu pod názvom „Laudacio 2“ vo výstav-

ných priestoroch mestskej veže v Trenčíne, str. 251 

- dňa 20. apríla 2011 sa uskutočnilo v Posádkovom klube 

Trenčín podujatie pod názvom „Kultúrne pre kultúru“, 

ktorým vyjadrili  súbory, ktoré pracujú s deťmi a mládežou 

v Kultúrnom centra Aktivity na sídlisku Juh svoju zmyslu-

plnú činnosť, str. 252 
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- dňa 27. apríla 2011 spisovateľ René Benda predstavil svoj 

román „Moja studená vojna“, str. 253 

- dňa 4. mája 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne seminárne 

stretnutie venované významnému slovenskému prozaikovi, 

dramatikovi, publicistovi, predstaviteľovi slovenskému 

realizmu a zakladateľovi modernej slovenskej prózy Mar-

tinovi Kukučínovi, spojeného s vernisážou pod názvom 

„Martin Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobež-

ník“, str. 254 

- dňa 12. mája 2011 uskutočnilo Krajské centrum voľného 

času v Trenčíne, Trenčiansky samosprávny kraj vyhodno-

tenie stredoškolských časopisov, v ktorom prvé miesto 

získal časopis „Rozhľad“ z Gymnázia Považská Bystrica, 

na druhom mieste sa umiestnil časopis „Chameleón“ zo 

Strednej odbornej školy Nové Mesto nad Váhom a na tre-

ťom mieste sa umiestnil časopis „Veget“ z Gymnázia Ľu-

dovíta Štúra v Trenčíne, str. 255 

- dňa 20. mája 2011 vyhlásili v Galérii Mikuláša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne víťazov jubilejného 30. ročníka 

podujatia „Detský výtvarný a literárny Trenčín“,                 

str. 256 

- 25. mája 2011 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 

v Trenčíne besedovali čitatelia so spisovateľom Jozefom 

Banášom o jeho najnovšej knihe „Kód 9“, str. 257 

- dňa 27. mája 2011 vyhodnotili v Verejnej knižnici Michala 

Rešetku v Trenčíne 9. ročník tradičnej literárnej súťaže 

žiakov základných škôl „Píšem, píšeš, píšeme“,  str. 258 

- dňa 28. mája 2011 sa v centre mesta Trenčín uskutočnilo 

podujatie pod názvom „Trenčianske hradosti“ s podti-

tulom „Trenčianske hradosti, hraj sa v meste do sýtosti“, 
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ktoré bolo výsledkom občianskej iniciatívy Trenčana žijú-

ceho v Zamarovciach Mariána Rendeka, str. 261 

- dňa 1. júna 2011 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 

Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod názvom „Za-

budnutá hudba – stratené nástroje“, str. 262 

- v dňoch 3. a 4. júna 2011 sa uskutočnilo kultové podujatie 

multižánrový festival „Gympelrock“, str. 262 

- dňa 5. júna 2011 uskutočnil koncert piesní zozbieraných 

v židovských getách a koncentračných táboroch, str. 263 

- dňa 11. júna 2011 sa uskutočnil v Trenčíne na Mierovom 

námestí 31. ročník „Trenčianske folklórne slávnosti“, 

str. 264 

- dňa 12. júna 2011 sa uskutočnila tradičná akcia Trenčian-

skej nadácie „Korzo“ na Mierovom námestí, str. 265 

- dňa 17. júna 2011 bol v Posádkovom klube Trenčín sláv-

nostne otvorený 19. ročník „Art Film Fest“, str. 266 

- dňa 18. júna 2011 sa uskutočnila v Art Centrum Synagóga 

vernisáž súťažnej fotografie 15. ročníka AMFO Tren-

čianskeho kraja, do ktorej sa prihlásilo celkom 112 auto-

rov, ktorí do všetkých kategórií doručili 522 fotografií,            

str. 268 

- dňa 22. júna 2011 sa uskutočnil 47. ročník tradičná medzi-

školskej a medzitriednej čitateľskej súťaže žiakov tren-

čianskych základných škôl pod názvom „Čítajme všetci – 

čítanie je super“, str. 270 

- dňa 22. júna 2011 kvapkami vody rieky Moravy a rieky 

Nitra symbolicky na cestu za čitateľmi novú publikáciu 

pod názvom „Klenoty prírody Trenčianskeho kraja 

a Zlínskeho kraja“ vystrojili predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a ria-



820 
 

diteľ Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne PhDr. Anto-

nín Sobek, str. 272 

- dňa 23. júna 2011 sa uskutočnil v refektári Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého kultúrno-historický seminár 

pod názvom „Skalka pri Trenčíne – od histórie po zá-

chranu“ pri príležitosti poriadaného medzinárodného vý-

tvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars“,  str. 273 

- dňa 25. júna 2011 sa konal na Štúrovom námestí 6. ročník 

vodníckej párty, str. 274 

- dňa 7. júla 2011 bola na Mierovom námestí prezentovaná 

výstava karikatúr „DarylGagle & Shootys“, ktorú reali-

zovalo ako jednu zo svojich kultúrnych a vzdelávacích ak-

tivít Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bra-

tislave, str. 276 

- dňa 4. septembra 2011 Galéria Miloša Alexandra Bazov-

ského v Trenčíne ponúkla na letné mesiace dvojicu nových 

výstav – výstavu českého sochára Igora Kitzbergera 

a výstavu Súčasná ukrajinská grafika, str. 276 

- od dňa 7. do 10 júla 2011 sa konal festival „Bažant Poho-

da“, str. 278 

- dňa 9. júla 2001 sa uskutočnila v reštaurácii Kabaka na 

Matúšovej ulici v Trenčíne za účasti čitateľov a verejnosti 

krstila svoj najnovší román „Vydať sa a zomrieť“ Barbora 

Kardošová, str. 280 

- v dňoch 12. až 31. júla 2011 patrila výstavný priestor Art 

Synagóga dvom výstavám a to samostatnej autorskej vý-

stave Libuši Čtverákovej pod názvom „Farebné svety“ 

na prízemí a výstave „Z tvorby levických amatérskych 

výtvarníkov“, v ktorej sa predstavili Gabriela Frečková, 

Ing. Štefan Herczeg, PaedDr. Gabriela Nagyová, Hele-

na Neviďanská a Mgr. Peter Pleva na poschodí, str. 281 
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- dňa 8. júla 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáž výstavy pod názvom „Keď sme mali obchod“, 

str. 282 

- dňa 12. júla 2011 sa uskutočnila v Katovom dome vernisáž 

výstavy diel akademického maliara Jozefa Chovana, ktorá 

niesla názov „Akty“ pri príležitosti 100. výročiu umelcov-

ho narodenia, str. 284 

- v dňoch 15. až 26. júna 2011 sa uskutočnil v areáli Malej 

a Veľkej Skalky 4. ročník medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars – Skalka 2011“,            

str. 287   

- v dňoch 25. do 29. júla 2011 sa uskutočnil 6. ročník Tren-

čianskych historických slávností, str. 288 

- v dňoch 30 a 31. júla 2011 sa uskutočnili na Trenčianskom 

hrade „Hradné slávnosti, str. 290 

- dňa 3. augusta 2011 v trenčianskom Art Centra Synagóga 

bola sprístupnená tradičná autorská výstava slovenských 

a moravských výtvarníkov „Stretnutie – Setkání“,                

str. 290 

- dňa 22. augusta 2011 otvoril Bohumil Hanzel s manžel-

kou Katarínou novú Q-EX galériu a predajňu umeleckých 

diel priamo v centre mesta –pod mestskou vežou, str. 292 

- dňa 26. augusta 2011 výstavné priestory Art Centrum sy-

nagóga v Trenčíne sprístupnili na celoslovenskej vernisáži 

výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spek-

trum 2011, str. 295 

- v dňoch 27. a 28. augusta 2011 sa uskutočnil Na trenčian-

skom výstavisku Expo Centrum Trenčín 8. ročník medzi-

národnej prehliadky „Kôň“,  str. 298 

- v dňoch 1. až 4. mája 2011 na Mierovom námestí premie-

tal filmové predstvenia „Bažant Kinematogra“, str. 299 
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- dňa 2. septembra 2011 sa uskutočnila v Katovom dome 

vernisáž výstavy obrazov koláží, kresieb a grafiky výtvar-

níčky Drahoslavy Burďákovej, členky amatérskeho zdru-

ženia výtvarníkov z Uherského Hradišťa, str. 300 

- dňa 6. septembra 2011 Posádkový klub Trenčín usporiadal 

vo svojich výstavných priestoroch reprezentačnú výstavu 

svojich klubov, str. 301 

- dňa 8. septembra 2011 sa uskutočnila vernisáž výstavy 

významného českého maliara Františka Romana Drago-

una, str. 302 

- dňa 8. septembra 2011 Klub Omega oslávil svoje pätnáste 

výročie svojej činnosti, str. 304 

- dňa 9. septembra 2011Galéria Miloša Alexandra Bazov-

ského v Trenčíne uskutočnila dvojicu nových výstav čes-

kého výtvarníka Jiří Kubového a sochára Martina Let-

tricha, str.  

- v dňoch 15. až 18. septembra 2011 v kine Hviezda sa 

uskutočnil 17. ročník medzinárodného festivalu monodrá-

my s názvom „Sám na javisku“, str. 307 

- dňa 16. septembra 2011 ožilo Mierové námestie 25. roční-

kom tradičným mestským festivalom „Pri trenčianskej 

bráne“, str. 308 

- dňom 19. septembra 2011 bola sprístupnená v mestskej 

veži v Trenčíne výstava odevného dizajnu pod názvom 

„Súhry“, pripravenú učiteľmi a študentmi Strednej ume-

leckej školy v Trenčíne, str. 309 

- dňa 20. septembra 2011 bolo slávnostne otvorené pracovi-

sko pobočky Verejnej knižnice M. Rešetku v Opatovej nad 

Váhom, str. 310 

- dňa 21. septembra 2011 pripravila Verejná knižnica Mi-

chala Rešetku v Trenčíne pre milovníkov poznávania cu-
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dzích krajín stretnutie s cestovateľkou Mgr. Antóniou 

Dvoranovou, učiteľkou zemepisu na Základnej škole Dlhé 

Hony v Trenčíne, ktorá počas letných prázdnin pokorila 

významné ázijské krajiny – Čínu, Nepál a Indiu, str. 310 

- v dňoch 24. do 25. septembra 2011 patril  Trenčín džezu a 

to 18. ročníku „Jazz pod hradom“,  v ktorom si občania 

a priaznivci džezu pripomenuli 20. založenia trenčianskej 

formácie Aurélius Q, str. 311 

- dňa 1. októbra 2011 bola verejnosti predstavená v tren-

čianskej Galérii  Q-EX pri mestskej veži najnovšiu kniha 

mladej autorky Eriky Ridziovej „Vyššie je už iba nebo“, 

str. 316 

- dňa 30. septembra 2011 v Art Centre Synagóga otvorili 17. 

ročník „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, str. 318 

- Kultúrno-umelecký projekt „Krása v nás a okolo nás“ 

odštartovala v Katovom dome  dňa 5. októbra 2011 verni-

sáž výstavy obrazov Jany Vozárikovej a výstavy fotogra-

fií Juliany Vozárikovej, str. 321 

- dňa 9. októbra 2011 sa začala séria podujatí tradičného fes-

tivalu vážnej hudby Trenčianska hudobná jeseň 2011, 

str. 321 

- dňa 13. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Posádkového klubu v Trenčíne vernisáž 48. roční-

ka výstavy fotografií členov fotoskupiny „Méta 2011“,  

str. 322 

- dňa 25. a 26. novembra 2011 sa uskutočnil 1. ročník Po-

hoda Indoor Camping Festival v priestoroch trenčian-

skeho výstaviska Expo Centrum, str. 323 

- dňa 30. septembra 2011 sa stretli na Trenčianskom hrade 

členovia Asociácie európskej siete miest mieru, str. 325    
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- dňa 11. októbra 2011 besedovala vo Verejnej knižnici M. 

Rešetku v Trenčíne s mladými čitateľmi spisovateľka 

Gabriela Futová, str. 327 

- dňa 14. októbra 2011 boli vyhlásené v Trenčíne výsledky 

celoslovenskej výtvarnej súťaže žiakov pod názvom „Fi-

gurálna tvorba“, str. 328 

- dňa 14. októbra 2011 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Trenčianskeho múzea vernisáž autorskej výstavy 

Jána Hubinského pod názvom „... a vice versa ...“,          

str. 329 

- od 18. októbra 2011 Kultúrno-informačné centrum 

v Trenčíne od sídli na Mierovom námestí v priestoroch 

bývalej lekárne, v ktorej dostala miesto aj mestská klubov-

ňa po rekonštrukcii spomínaných priestorov, str. 330 

- dňa 21. októbra 2011 sa uskutočnila v Galérii M. A. Ba-

zovského v Trenčíne výstava trenčianskeho umeleckého 

fotografa publicistu a lekárnika PhMr. Jána Halašu pri 

príležitosti jeho 30. výročia úmrtia a akademického malia-

ra Imra Weinera - Kráľa pri príležitosti jeho 11. výročia 

narodenia, str. 332 

- dňa 20. októbra 2011 v Galérii Q-EX na Sládkovičovej 

ulici sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy sochára 

Štefana Poláka, pri ktorej sa uskutočnilo odhalenie bron-

zovej plastiky umiestnenej pred vchodom galérie. Bronzo-

vá socha predstavuje nezvykle štylizovanú postavu 

s maskou skrývajúcou autorov portrét, ktorému dali meno 

„Čuril“, str. 337 

- dňa 26. októbra 2011 sa predstavil čitateľom spisovateľ 

Viliam Klimáček vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 

v Trenčíne svoju knihu „Horúce leto 68´“, str. 338 
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- dňa 28. októbra 2011 sa konal 8. ročník súťaže Miss 

Trenčín 2011 v Posádkovom klube Trenčín. Tohtoročnou 

víťazkou stala dvadsaťročná Nikoleta Jankovičová 

z Nového Mesta nad Váhom, str. 340 

- dňa 28. októbra 2011 bola odhalená pamätná tabuľa tren-

čianskemu rodákovi - lekárovi, vedcovi a spisovateľovi 

prof.  MUDr. Ivanovi  Englerovi, PhD., str. 343 

- dňa 27. októbra 2011 sa uskutočnilo v kine Hviezda spo-

mienkové podujatie pri príležitosti 410. výročia prvej pí-

somnej pamiatky o rodine Štúrovcov a 155. výročia úmrtia 

Ľudovíta Štúra, str. 344 

- v dňoch 28. a 29. októbra 2011 sa konala na trenčianskom 

výstavisku Expo Centrum výstava Jahrada, str. 345 

- dňa 4. novembra 2011 sa uskutočnila v mestskej veži 

v Trenčíne vernisáž výstavy členov Spoločnosti rozvinu-

tej fantázie – Sporofa rezbára Jána Ferianca, umelkyne 

práce s drôtom Evy Feriancovej, rezbára Ľuboa Straku a 

inzitnej maliarky Jany Jankovskej pod názvom „Krása 

dreva, drôtu a maľby“, str. 346 

- dňa 4. novembra 2011 vernisáž výstavy Fotoklubu Pova-

žie v Katovom dome v Trenčíne, str. 346 

- dňa 11. novembra 2011 sa uskutočnila v Barborinom palá-

ci Trenčianskeho hradu vernisáž výstavy „História 71. 

drotárskeho pešieho pluku – Pevní vo vernosti“, str. 347 

- 23. novembra 2011 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uskutočnil slávnostný večer pri príle-

žitosti udeľovania ocenení kolektívom a jednotlivcom 

z oblasti kultúry „Za osobitný prínos k rozvoju kultúry 

Trenčianskeho kraja“, „Za uchovávanie a rozvoj kul-

túrneho dedičstva národa“, „Za tvorivý čin roka“,              

str. 350  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9110742&ids=6
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- 25. novembra 2011 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáž z výberu tvorby za posledných päť rokov Rudolfa 

Moška pri príležitosti jeho 85. narodenín. K celoživotné-

mu dielu mu blahoželal aj primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, str. 357 

- dňa 29. novembra 2011 sa uskutočnila vo Verejnej knižni-

ci Michala Rešetku v Trenčíne beseda so spisovateľom 

Gustavom Murínom o jeho najnovšej knihe „Mafia na 

Slovensku“ a doterajšej literárnej tvorbu, str. 357 

- dňa 1. decembra 2011 sa uskutočnila konferencia pri príle-

žitosti 80. výročia činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika, 

str. 358 

- dňa 2. decembra 2011 vyhodnotenie 19. ročníka autorskej 

literárnej súťaže Jozefa Braneckého v próze a poézii pod 

názvom „Keď sa studňa s dažďom zhovára“, str. 361 

- dňa 2. decembra 2011 sa začalo podujatie „Čaro Vianoc 

pod hradom“, str. 359 

- dňa 5. decembra 2011 prišiel na Mierové námestie Mikuláš 

a rozsvietil vianočný strom, str. 360 

- dňa 9. decembra 2011 sa uskutočnila v Galérii Miloša 

Alexandra Bazovského autorská výstava diel akademické-

ho maliara Miloša Šimurdu, str. 364 

- dňa 10. decembra 2011 Trenčianske hradné divadlo usku-

točnilo v sále kina Hviezda premiéru divadelného predsta-

venia hry Júliusa Barč – Ivana „Malka“, str. 367 

- dňa 13. decembra 2011 v programe pod názvom „Vianoce 

v Aktivity“ vstúpilo 220 detí a mladých ľudí z Kultúrneho 

centra Aktivity, str. 367 

- 26. decembra 2011 na Štefana sa konal koncert v kostole 

piaristov, v ktorom vystúpil Trenčiansky komorný orchester 
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so Speváckym zborom Ilegal Chorus z Brna s „Českou via-

nočnou omšou“ od Jána Jakuba Rybu, str. 360  

- dňa 15. decembra 2011 sa uskutočnila vianočná akadémia 

Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne spojené s oslavou 

tridsiateho výročia nového názvu folklórneho súboru Véna, 

str. 369 

- dňa 21. decembra 2011 Trenčianska nadácia odovzdala už 

po siedmykrát knihy 189-tim deťom z rodín v sociálnej nú-

dzi, str. 372 

- dňa 27. decembra 2011 vystúpila trenčianska kapela „Bez 

ladu a skladu“ na spomienkovom koncerte „Drahý Vác-

lav“ v Bratislave, str. 373 

4) Školstvo a vzdelávanie 
- od 15. januára do 15. februára 2011 sa konal zápis budúcich 

prvákov do základných škôl, str. 374 

- v mesiaci január 2011 uviedla Slovenská zdravotnícka uni-

verzita v priestoroch Fakulty mechatroniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v mestskej časti Trenčín – 

Záblatie univerzitné vedecko-výskumné pracovisko 

s lineárnych urýchľovačom, ktoré bude slúžiť k výučbe per-

sonálu rádioterapie pomocou urýchľovačov nabitých častíc, 

výchove expertov v radiačnej ochrane a a na expertíznu 

činnosť, str. 374 

- dňa 19. januára 2011 sa uskutočnila tlačová konferencia na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, na ktorej bola 

poskytnutá informácia o otvorení Centra excelentnosti pre 

keramiku, sklo a silikátové materiály na akademickej pô-

de Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, str. 374 

- dňa 4. februára 2011 uskutočnila na Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka prvá vedecká konferencia pedagogic-

kých pracovníkov s medzinárodnou účasťou pod heslom 
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„Aktuálne otázky politiky“. Garantom konferencie bolo 

celouniverzitné pracovisko – študijný program Politológie,              

str. 376 

- dňa 11. februára 2011 bola sprístupnené v trenčianskej 

mestskej veži výstava pod názvom Figurálna tvorba 2010, 

na ktorej boli vystavené najlepšie práce celoslovenskej vý-

tvarnej súťaže vo mladých ľudí vo veku od 10 do 19 rokov, 

str. 378 

- dňa 9. marca 2010 sa uskutočnila vo vestibule Obvodného 

úradu v Trenčíne výstava výtvarných prác žiakov 26. roční-

ka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“, 

str. 380 

- dňa 9. marca 2011 sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných 

škôl na celom Slovensku overovania svojich vedomostí zo 

slovenského jazyka a literatúry a matematiky „Monitor“, 

str. 387 

- dňa 10. marca 2011 večerným koncertom troch školských 

speváckych zborov v úplne zaplnenom kostole piaristov, sv. 

Františka Xaverského, ktorým vyvrcholilo dvanáste tradič-

né stretnutie mládežníckych speváckych zborov Školského 

speváckeho zboru Piaristického lícea Stanislava Konarské-

ho z Krakowa – Poľsko, Dievčenského speváckeho  zboru 

Diecézneho klasického gymnázia z Lubľjane - Slovinsko 

a Školského speváckeho zboru Piarissimo Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína – Slovensko, str.  

388 
- v dňoch 2. – 4. marca 2011 sa konala v Kyjeve v Paláci 

pionierov a mládeže druhá medzinárodná výstava – prezen-

tácia „Súčasné študijné inštitúcie – 2011“, ktorej sa zú-

častnili študenti Dopravnej akadémie v Trenčíne, str. 391 
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- v mesiaci  september 2009 dalo Mesto Trenčín do správy 

objekt kina Hviezda do správy Základnej umeleckej školy 

Karola Pádivého v Trenčíne, str. 393 

- dňa 28. marca 2011 v priestoroch Galérie Miloša Alexandra 

Bazovského v Trenčíne sa stretli vybraní pedagógovia zo 

škôl a školských zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja, kde boli ocenení pri príležitosti Dňa 

učiteľov ďakovnými listami za obetavú a tvorivú pedago-

gickú prácu, str. 396 

- dňa 28. marca 2011 pri príležitosti „Dňa učiteľov“ prijal 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček dvanásť 

pedagógov zo škôl spravovaných Mestským úradom 

v Trenčíne, t.j. materských a základných škôl a základnej 

umeleckej školy, str. 399  

- v dňoch 30. marca až 1. apríla 2011 sa uskutočnil 6. ročník 

výstavy „Učeň – Stredoškolák“, str. 401 

- dňa 30. marca 2011 vzdal hold práci učiteľom stredných 

škôl Krajský školský úrad v Trenčíne, str. 403 

- od 27. do 31. augusta 2011 dopravní policajti organizovali 

na Základnej škole Trenčín, Kubranská ul. a Základnej ško-

le Trenčín, Hodžova ul. dopravno-preventívnu akciu, 

v ktorej sa do cestnej kontroly zapájali aj školáci, str. 405 

- v dňoch 26. až 29. apríla 2011 sa Mesto Trenčín stalo hosti-

teľom účastníkov 33. ročníka celoštátnej prehliadky stredo-

školskej odbornej činnosti, str. 405 

- dňa 28. apríla 2011 sa na Strednej priemyselnej škole Emila 

Belluša v Trenčíne uskutočnil 33. ročník stredoškolskej od-

bornej činnosti, str. 409 

- dňa 28. apríla 2011 sa konalo v Žiline finále olympiády 

„Mladý  účtovník“, v ktorej prvenstvo získal študent Ob-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8229382&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8229381&ids=6
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chodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne Ján Balaj,              

str. 415 

- dňa 4. mája 2011 začal posledný z mítingov medzinárodné-

ho projektu „Zdravá európska škola prostredníctvom 

zdravotníckych kompetencií“ v rámci programu „Come-

nius – multilaterálne školské partnerstvá“ na  Strednej zdra-

votníckej škole v Trenčíne, str. 416 

- dňa 19. mája 2011 v Kongresovej sále Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja sa uskutočnilo krajské kolo súťaže 

„Môj nápad pre región“, zameranej na podporu a rozvoj 

štúdia cestovného ruchu na stredných školách, str. 423 

- dňa 19. mája 2011 vyvrcholili v Posádkovom klube oslavy 

slávnostnou akadémiou pri príležitosti 50. výročia Základ-

nej školy Trenčín, U. Dlhé Hony, str. 425 

- dňa 30. mája 2011 priniesla Televízia Markíza v Televíz-

nych novinách, že školskí inšpektori zakázali maturovať 

158 študentom na Súkromnej strednej odbornej škole v 

Trenčíne pre podozrenie z kupovania maturít, str. 428 

- dňa 1. júna 2011 mali všetky deti do 15 rokov pri príležitos-

ti Medzinárodného dňa detí voľný vstup na mestskú vežu, 

str. 429 

- dňa 14. júna 2011 sa uskutočnila slávnostná detská konfe-

rencia o vode pod názvom „Daj si vodu z vodovodu“ za 

účasti zástupcov z dvanástich základných škôl Trenčianske-

ho okresu 5. až 9. postupného ročníka, str. 429 

- dňa 23. júna 2011 Mesto Trenčín ocenilo detské osobnosti 

mesta za školský rok 2010/2011 z oblasti kultúry, vedomos-

tí a športu, str. 431 

- dňa 27. júna 2011 sa uskutočnilo na Základnej škola Tren-

čín, Kubranská ul. vyhodnotenie 16. ročníka súťaže 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8475611&ids=6
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v tvorbe školských časopisov na základných školách Tren-

čianskeho okresu, str. 433 

- študent Gymnázia Ľ. Štúra Peter Kosec na 42. ročníku Me-

dzinárodnej fyzikálnej olympiády získal bronzovú medai-

lu, str. 434 

- dňa 31. augusta 2011 Fakulte mechatroniky Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka skončila akreditácia v jedinom štu-

dijnom odbore. Chýbal im garant, pretože nového fakultou 

navrhnutého akreditačná komisia neschválila, str. 435 

- dňa 5. septembra 2011 do nového školského roka 

2011/2012 do trenčianskych základných škôl nastúpilo 

4.113 žiakov, čo je o 24 žiakov viac ako v minulom škol-

skom roku 2010/2011, str. 437 

- dňa 5. septembra 2011 bola otvorená na Materskej škole 

Trenčín, Ul. Niva o jednu triedu viac z dôvodu nárastu 

predškolákov, str. 438 

- dňa 19. septembra 2011 Posádkový dom v Trenčíne bol 

miestom slávnostného otvorenia nového 15. ročníka aka-

demického roka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka v Trenčíne, str. 439 

- dňa 29. septembra 2011 si mohli ako prví pozrieť študenti 

Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne prvé digitálne prenos-

né planetárium v strednej Európe, str. 445 

- dňa 20. októbra 2011 odovzdali sedemdesiatim slovenským 

školám titul „Zelená škola“, teší, že certifikát získala aj 

Malotriedna základná škola v Trenčíne – Opatovej, str. 448 

- v dňoch 18. až 20. októbra 2011 v Kyjeve sa zúčastnila Do-

pravná akadémia v Trenčíne výstavy „Inovatika“, str. 449 

- dňa 16. novembra 2011 v Posádkovom klube Trenčín si na 

slávnostnej akadémii pripomenula Stredná priemyselná ško-

la Beluša v Trenčíne svoje už 50. výročie činnosti, str. 450 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8645117&ids=6
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- dňa 24. novembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné zasadnu-

tie Akademickej obce Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra 

Dubčeka, str. 453 

5. Telesná výchova a šport 

- dňa 19. januára 2011 Mestský úrad v Trenčíne zverejnil 

štatistické údaje o využívaní školských areálov základných 

škôl v Trenčíne, str. 456 
- k dňu 1. február 2011 abdikoval Eduard Hartman na post 

generálneho manažéra Hokejového klubu Dukly Trenčín. 

Predstavenstvo klubu dňa 26. januára 2011 jednomyseľne 

rozhodlo, že novým generálnym manažérom Hokejového 

klubu Dukly Trenčín sa stal bývalý trenčiansky hráč An-

drej Kollár, str. 457 
- dňa 6. februára 2011 odohral AS Trenčín prípravné stretnu-

tie počas návštevy Veľkej Británie s rezervou hostiteľov 

Wigan Athletic, str. 458 
- dňa 20. februára 2011 v záverečnom kole hokejovej Slov-

naft extraligy, domáca Dukla Trenčín prehrala s Nitrou 1:2, 

str. 459 

- dňa 25. februára 2011 sa stretli v Sokolovni  členovia Te-

lovýchovnej organizácie Sokol v Trenčíne, aby si pripome-

nuli 20 ročné obdobie obnovenej činnosti Sokola 

v Trenčíne, str. 450 

- v dňoch 26. a 27. februára 2011 sa v Budapešti konal 12. 

ročník „Budapest Tatami Cup“, na ktorom sa zúčastnili 

aj mladí členovia Real teamu Trenčín a z Maďarska si pri-

niesli celkom päť medailí, str. 466 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7675760&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7675760&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7801903&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7801903&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7801904&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7841169&ids=6
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- dňa 26. februára 2011 sa končila najvyššia slovenská súťaž 

vo florbale mužov po 22 kolách základnej časti a jej víťa-

zom sa stali hráči ŠK 1. FBC Trenčín, str. 466 

- dňa 21. februára 2011 bola zatvorená mobilná ľadová plo-

cha okolo vodníka Valentína na Štúrovom námestí, str. 467 

- dňa 26. februára 2011 na 12. ročníku Medzinárodných maj-

strovstiev Slovenskej republiky v halovom veslovaní 

v Banskej Bystrici skončil Juraj Oravec z Okresného ria-

diteľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na 3. 

mieste, str. 469 

- dňa 6. marca 2011 juniori Dukly Trenčín porazili v rozho-

dujúcom piatom zápase juniorov Nitry 2:1 po nájazdoch a 

postúpili medzi štyri najlepšie tímy a upravili stav série na 

3:2, str. 470 

- dňa 9. marca 2011 sa uskutočnil rozhodujúci a posledný 

siedmy hokejový zápas medzi Slovanom Bratislava 

a Duklou Trenčín v sezóne 2010/2011 sa v Bratislave, 

v ktorom Dukla Trenčín vyhrala 4:3, str. 470 

- dňa 17. marca 2011 zúčastnil v Havířove trenčiansky klub 

Laugaricio medzinárodný turnaj stredoeurópskeho pohára 

v karate mládeže, z ktorého si priniesli mladí karatisti 17 

medailí, str. 474 

- dňa 18. marca 2011 na trenčianskom zimnom štadióne pad-

lo rozhodnutie, že Dukla Trenčín v boji s Košicami semifi-

nálový súboj prehrala 5:1 a teda do finále play-off postúpili 

Košice, str. 474 

- dňa 9. apríla 2011 sa uskutočnili v Trenčíne majstrovstvá 

Slovenska v silovom trojboji mužov, žien a masters,           

str. 479 

- v dňoch 16 a 17. apríla 2011 na Medzinárodnom turnaji 

Ostrava karate open 2011 sa zúčastnilo v ostravskej špor-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7876102&ids=6
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tovej hale cez 250 pretekárov z Poľska, Slovenska a Českej 

republiky, medzi nimi aj mladí karatisti z trenčianskeho 

klubu Laugaricio, z ktorého priniesli štrnásť medailí,                 

str. 481 

- v dňoch 16. a 17. apríla 2011 sa v Pobedime konali Maj-

strovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch. Najviac kovov si 

na svoje konto pripísali kolkári z Trenčína, str. 482 

- dňa 17. apríla 2011 vo štvrtom finálovom zápase padlo roz-

hodnutie, že florbalisti 1. FBC Trenčín získali majstrovský 

titul víťazstvom nad družstvom Hurikanu Bratislava,                 

str. 485 

- dňa 18. apríla 2011 odovzdal predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH prete-

kársky kajak pre Centrum olympijskej prípravy, ktoré pô-

sobí pri Športovom gymnáziu v Trenčíne, str. 487 

- dňa 18. apríla 2011 si prebrali Pamätné listy z rúk primáto-

ra Mgr. Richarda Rybníčka najlepší športovci mesta 

Trenčín za výbornú reprezentáciu mesta v minulom roku 

2010, str. 487  

- dňa 23. apríla 2011 si AS Trenčín víťazstvom 2:1 nad po-

sledným družstvom z Púchova zabezpečilo účasť v Corgoň 

lige, str. 491 

- od 29. apríla 2011 organizátori majstrovstiev sveta 

v ľadovom hokeji umožnili občanom Trenčína sledovať na 

veľkoplošnej obrazovke na Mierovom námestí ich priebeh, 

str. 493 

- dňa 1. mája 2011 stali na 45. Majstrovstvách Slovenskej 

republiky v Trenčíne vo dvojhrách Jarolím Vícen zo Spo-

jov Bratislava a Monika Fašungová z domáceho tímu 

CEVA Trenčín, str. 494 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8136528&ids=6
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- v dňoch  14. a 15. mája 2011 piaty ročník stolnotenisového 

turnaja organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v Trenčíne v spolupráci so 

stolnotenisovým oddielom TJ Kubran Trenčín pri príleži-

tosti 66. výročia oslobodenia mesta Trenčín. Víťazkou a aj 

držiteľkou putovného pohára sa stala slovenská reprezen-

tantka Soňa Hudecová z Trenčianskej Teplej, str. 496 

- dňa 21. mája 2011 sa v Dome umenia v Piešťanoch konali 

majstrovstvá Slovenska v kulturistike žien, fitness žien 

a mužov a bodyfitness.  V kategórii bodyfitness stala maj-

sterkou republiky Trenčianka Adela Ondrejovičová,               

str. 496 

- slovenský reprezentant a člen FC Južanka Trenčín Filip 

Kratina vybojoval striebornú medailu na majstrovstvách 

sveta v Rakúsku, v tlaku na lavičke, str. 497 

- dňa 25. mája 2011 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček hráčov a vedenie futbalového klubu AS 

Trenčín, vedené generálnym manažérom klubu Mgr. Ró-

bertom Rybníčkom, aby tak ocenil viacročné úsilie futba-

listov na ceste medzi najlepšie futbalové kluby do Corgoň 

ligy, str. 498 

- v mesiaci máj 2011 na prestížnom futbalovom turnaji hrá-

čov do 19 rokov „Copa Amsterdam 2011“ bol AS Tren-

čín najväčším prekvapením, str. 499  

- v dňoch 28. a 29. mája 2011 sa konali na parkovisku pri 

Obchodnom centre C Laugaricio medzinárodné majstrov-

stvá Slovenskej republiky „Scooter – GP 2011“, str. 500 

- dňa 29. mája 2011 sa uskutočnil v lokalite kiosku lesopar-

ku Brezina ďalší ročník tradičného behu „Beh trenčian-

skou Brezinou“ za účasti 145 bežcov z celého Slovenska, 

str. 501 
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- od 3. do 5. júna 2011 sa konal v Opatovskej doline 9. roč-

ník motozrazu Klubu Black Kings, str. 502  

- v dňoch 6. a 7. júna 2011 sa v Národnom tréningovom cen-

tre Slovenského futbalového zväzu v Senci konalo finále 

13. ročníka školských majstrovstiev Slovenska v minifut-

bale žiakov a žiačok základných škôl „Mc Donald´s Cup 

2010/2011“, do ktorého sa zapojilo takmer sedemdesiatti-

síc  žiakov z 550 základných škôl. Vo veľkej konkurencii 

nakoniec zvíťazili futbalisti zo Základnej školy na Ho-

džovej ulici v Trenčíne, str. 504 

- dňa 16. júna 2011 hokejisti Bostonu Bruins získali v noci 

zo stredy na štvrtok  Stanleyho pohár a nad hlavu ho ako 

prvý zdvihol slovenský kapitán Zdeno Chára, str. 505 

- počas víkendu 4. a 5. júna 2011 juniori 1. FBC Trenčín ob-

hajovali v Dolnom Kubíne  majstrovský titul spred roka. 

Vo finále zvíťazili nad ATU Košice 5:4, str. 506  

- dňa 19. júna 2011 oslávil pivno-turistický pochod „Kuka-

nova desina“ svoje dvadsiate výročie, str. 509 

- dňa 25. júna 2011 na Majstrovstvách Európy v bodyfitness 

pretekárka fitnescentra P+D Jarábek Trenčín Adela On-

drejovičová, získala bronzovú medailu, str. 511 

- v dňoch 30. júna až 1. júla 2011 sa na Majstrovstvách 

Slovenskej republiky Hasičského a záchranného zboru 

konaných v Banskej Bystrici sa najlepšie darilo hasičom 

z Trenčína, str. 512 

- dňa 4. júla 2011 vypovedalo Mesto Trenčín zmluvu o vý-

požičke a prevádzkovaní zimného štadióna Hokejovému 

klubu Dukla Trenčín ku dňu 1. august 2011, str. 512 

- dňa 3. júla 2011 súťažilo viac ako osemdesiat jazdcov na 

20. ročníku jazdeckých parkúrových pretekoch v Trenčíne 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8524364&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8546808&ids=6
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– Nozdrkovciach O Cenu Mesta Trenčín a o Pohár Mo-

ravsko – Slovenského partnerstva, str. 514 

- dňa 20. júla 2011 sa uskutočnilo podujatie „Meč Matúša 

Čáka“, ktorého sa zúčastnilo jedenásť strongmanov, ktorí 

absolvovali päť náročných disciplín – dvíhanie nápravy, 

dvíhanie áut na konštrukcii, prevracanie pneumatiky 150 

kg ťažkým mečom a dvíhanie betónových gulí, str. 515 

- v noci z 12. na 13. júla 2011 neznámy páchateľ poškodil 

optický kábel nového inštalovaného kamerového systému, 

str. 516 

- od 18. do 24. júla 2011 trvali v centre mesta Trenčianske 

športové dni, ktoré sa odohrávali pieskovom ihrisku, ktoré 

vytvorili v strede Mierového námestia, str. 517 

- v sobotu dňa 23. júla 2011 viac ako 4.000 hokejových fa-

núšikov privítalo v Trenčíne na Mierovom námestí hokejis-

tu a kapitána Boston Bruins Zdena Cháru a Stanleyho 

pohár, str. 518 

- dňa 25. júla 2011 sa uskutočnilo na  Ostrove tretie kolo eu-

rópskeho šampionátu vznášadiel. Pretekov sa zúčastnilo 41 

jazdcov z desiatich európskych krajín, str. 519 

- v dňoch 22. júla do 4. augusta 2011 rozložil v Trenčíne 

svoj tréningový stan ruský hokejový klub Spartak Moskva, 

str.  520 

- Víťazmi turnaja Hotel Sitno Cup - Memoriál Júliusa 

Moru vo Vyhniach, ktorý bol zároveň medzinárodnými 

majstrovstvami Slovenska juniorov a junioriek vo volejba-

le na antuke, sa stali chlapci ATC Trenčín COP a dievčatá 

VK Doprastav Bilíkova Bratislava, str. 528 

- dňa 7. septembra 2011 tragicky zahynul pri leteckej neho-

de, spoločne so svojimi spoluhráčmi z ruského klubu Lo-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8517136&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8615113&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8758823&ids=6


838 
 

komotiv Jaroslavľ slovenský hokejista Pavol Demitra,           

str. 528 

- dňa 15. septembra 2011 sa v Trenčíne celé Slovensko sa 

lúčilo s hokejistom Pavlom Demitrom, str. 531 

- dňa 16. septembra 2011 sa uskutočnilo 1. kolo Tipsport ex-

traligy v pietnej atmosfére na zimnom štadióne v Trenčíne 

s družstvom Banskej Bystrice, keď sa fanúšikovia kyticami 

kvetov vhodených na ľad rozlúčili s Pavlom Demitrom,  

str. 535 

- v dňoch 9. do 11. septembra 2011 zúčastnili zverenci tré-

nerského dua Erik Gábor a Jozef Socha na medzinárodnom 

turnaji do 18 rokov Euro Volley Cup 2011 v talianskom 

Bari , kde obsadili v konkurencii ôsmich tímov podobne 

ako pred rokom tretie miesto. 

- dňa 1 októbra 2011 sa uskutočnilo športové podujatie          

8. ročník Inoveckého výbehu, str. 540 

- dňa 7. októbra 2011 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček družstvo starších dorasteniek Hádza-

nárskeho klubu Štart Trenčín, vedené prezidentom klubu 

Jánom Bakošom a trénerkou Petrou Botcherovou, ktoré 

v máji 2011 získalo na „Final Four“ v Michalovciach titul 

majsteriek Slovenskej republiky, str. 541 

- dňa 22. októbra 2011 na 39. ročníku bežeckého podujatia 

„Memoriál  Ing. Ľ. Košeckého“ v Trenčianskych Tepli-

ciach boli úspešní pretekári z Trenčína, str. 545 

6. Náboženský a cirkevný život 

- dňa 11. februára 2011 vyslúžili hospitalizovaným odsúde-

ným v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne 

pri príležitosti 19. svetového dňa chorých, str. 546 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8887821&ids=6
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- dňa 20. februára 2011 na Skalke sa uskutočnila slávnostná 

svätá omša pri príležitosti 90. výročia vymenovania prvých 

slovenských biskupov Karola Kmeťka, Jána Vojtašáka 

a Mariána Bláha po vzniku prvej Československej republi-

ky, str. 547 

- dňa 11. apríla 2011 boli prinesené do gréckokatolíckej far-

nosti v Trenčíne relikvie sv. Cyrila s  umiestnením v ka-

plnke sv. Anny, str. 553 

- dňa 16. júla 2011 sa v historických priestoroch bývalého 

benediktínskeho a neskôr jezuitského kláštora na Skalke pri 

Trenčíne uskutočnila slávnostná vernisáž 4. ročníka medzi-

národného výtvarno-literárneho sympózia „Ora et Ars – 

Skalka 2011“, str. 554 

- v mesiaci august 2011 sa dostal do finálovej fázy obnovy 

Farský chrám Narodenia Panny Márie v Trenčíne, str. 558 

- dňa 9. septembra 2011 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne Mariánsky koncert a dňa 11. septembra 2011 

sa uskutočnil Operetný galavečer na podporu pútnického 

miesta Skalka, str. 558 

7.Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

- dňa 1. januára 2011 – prvé narodené dieťa, občan mesta 

Trenčín prišlo na svet ráno o 08,40 h. Bola ňou Karolina 

Hrubová, dcéra Mirky a Jozefa Hrubových, str. 560  

- dňa 18. januára 2011 spustila Slovenská zdravotnícka uni-

verzita v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Záblatí univerzitné vedecko-výskumné pracovi-

sko, str. 560 

- dňa 4. februára 2011 navštívil Detské mestečko v Zlatov-

ciach minister práce Jozef Mihál, str. 561 
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- dňa 26. februára 2011 sa stretli v Trenčíne na Dni ambu-

lantných sestier zdravotné sestry z ambulancii lekárov 

Trenčianskeho kraja, v programe ktorého v organizovaných 

seminároch odzneli prednášky na rôzne témy, ale riešili sa 

aj pracovno-právne a profesné problémy, str. 565 

- dňa 31. marca 2011 Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčín 

žilo v dopoludňajších hodinách prehliadkou záujmovej čin-

nosti seniorov z Trenčína a obcí z blízkeho okolia, str. 569 

- dňa 12. apríla 2011 sa skončila verejná finančná zbierka pre 

Slovenské hemofilické združenie v 23 vybraných Tesco ob-

chodoch, str. 570 

- dňa 14. apríla 2011 sa prezentovalo na samostatnej výstave 

kompenzačných pomôcok pre slabozrakých Krajské stredi-

sko Únie nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne, str. 571 

- dňa 8. mája 2011 sa uskutočnilo v Trenčíne podujatie „Mí-

ľa pre mamu“, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti 

„Dňa matiek“, str. 573 

- od 1. júla 2011 bol zredukovaný počet približne o jednosto 

postelí vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorí odobrila 

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 13. apríla 

2011 na návrh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej re-

publiky, str. 575 

- dňa 17. mája 2011 sa pripojili zdravotné sestry z Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne k protestu zdravotných sestier 

a pôrodných asistentiek v Bratislave, str. 575 

- dňa 18. mája 2011 vyhlásila Liga proti rakovine oficiálny 

výsledok 15. ročníka „Dňa narcisov“ na Slovensku,        

str. 576 

- dňa 19. mája 2011 hostil Domov sociálnych služieb – De-

my v Trenčíne približne stovku hendikepovaných detí 
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a mládeže na 20. ročníku kultúrno – spoločenského poduja-

tia „Farbičky – Čarbičky“, str. 577 

- dňa 22. mája 2011 sa uskutočnilo na Mierovom námestí v 

Trenčíne benefičné popoludnie organizácie „Lepší svet“. 

Podujatie bolo zamerané na pomoc mentálne postihnutým 

ľuďom, str. 578 

- v dňoch 25. a 26. mája 2011 sa predstavilo na výstavisku 

Expo Centrum      44 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 

republiky a Maďarska na výstave zdravotníckej a farmaceu-

tickej výstavy Medipharm, str. 579 

- dňa 26. mája 2011 zasadala v Trenčíne Asociácia nemocníc 

Slovenska, na ktorom navrhla zaviesť marginálne poplatky 

za hospitalizáciu pacientov, str. 580 

- dňa 3. júna 2011 sa uskutočnil v Posádkovom klube Tren-

čín 39. ročník celoslovenskej konferencie sociálnych sestier 

a pracovníkov, str. 583 

- dňa 8. júna 2011 sa uskutočnilo v Kultúrnom centre Dlhé 

Hony v Trenčíne slávnostné ukončenie 24. ročníka Akadé-

mie tretieho veku školského roka 2010/2011, str. 588 

- dňa 10. júna 2011 bola inštalovaná v Obchodno – zábav-

nom centra Trenčín putovná výstava pupočníkovej krvi po 

piatich slovenských mestách, str. 590  

- dňa 14. júna 2011 uskutočnil Územný spolok Slovenského 

červeného kríža v obradnej miestnosti Mestského úradu 

v Trenčíne stretnutie s bezpríspevkovými darcami krvi s 

funkcionármi Slovenského červeného kríža, poisťovní,              

str. 590 

- dňa 11. júla 2011 slávnostne promovali v Posádkovom klu-

be účastníci trojročného cyklu celoživotného vzdelávania 

Univerzitu tretieho veku, str. 592  
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- dňa 14. septembra 2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 

najstaršieho vzdelávania seniorov na Slovensku 25. ročníka 

Akadémie tretieho veku, str. 593 

- dňa 21. septembra 2011 sa uskutočnila v Trenčíne akcia 

„Biela pastelka“, verejná zbierka pre zrakovo postihnu-

tých, str. 598 

- do 30. septembra 2011 podalo v trenčianskej fakultnej ne-

mocnici výpoveď 144 lekárov, čo je 61,28 %, str. 599 

- dňa 22. októbra 2011 pri príležitosti „Mesiaca úcty 

k starším“ sa uskutočnilo v Trenčíne stretnutie s jubilu-

júcimi dôchodcami, str. 599 

- dňa 1. novembra 2011 zriadilo pre bezdomovcov nocľahá-

reň Nešporovej ulici v nevyužitej budove v majetku Mesta 

Trenčín, hneď vedľa gymnázia a základnej školy, ktorá za-

čala fungovať od dňa 16. novembra 2011, str. 601 

- dňa 28. októbra 2011 sa v  Obchodnom centre Laugaricio 

v Trenčíne uskutočnil 1. ročník podujatia Deň sociálnych 

služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorým sa 

Trenčiansky samosprávny kraj prezentoval v oblasti sociál-

nych služieb a jednotlivých zariadení sociálnych služieb v 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, str. 603 

- od 23. novembra 2011 vo Fakultnej nemocnici Trenčín pre-

stali prijímať pacientov na plánované zákroky a ošetrovali 

len akútne prípady z titulu štrajku lekárov, str. 606 

- dňa 5. decembra 2011 podpísala väčšina lekárov nové pra-

covné zmluvy vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Išlo o 22 

lekárov, ktorí mali od 1. decembra 2011 platné výpovede, 

str. 608 

8. Ochrana a tvorba životného prostredia 
- dňa 11. februára 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 

vedenia Mesta Trenčín s predstaviteľmi spoločnosti VOD-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9305548&ids=6
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EKO, ktorá plaváreň budovala. Z rokovania vyplynulo, že 

firma si splnila všetky zmluvou dohodnuté povinnosti, ale 

nová plaváreň nemôže byť skolaudovaná, pretože je bez 

vody a zdroja tepla. Znamená to, že v roku 2011 Mesto 

Trenčín novú plaváreň na Ostrove nadchádzajúce leto neo-

tvorí, str. 618 

- ku dňu 27. február 2011 bola zistená na automatickej mo-

nitorovacej stanici v Trenčíne 35-krát prekročená 24-

hodinová limitná hodnota pre znečisťujúcu látku PM10 - 

50 mikrogramov/m3 dosiahnutím úrovne 97 mikrogra-

mov/m3, str. 619 

- v mesiaci marec 2011 sa mesto Trenčín dostalo na interne-

tovú stránku známeho nemeckého magazínu Spiegel, keď 

priniesol článok pod nadpisom Prosím vás, neskáčte z 

okraja bazéna !, v ktorej sa vysmieva skutočnosti, že no-

vá letná plaváreň bola postavená bez prípojka na vodu,             

str. 621 

- v mesiaci apríl 2011 bol vyhlásený Slovenskou správou 

ciest opakovaný tender na výstavbu nového mesta 

v Trenčíne, str. 622 

- dňom 15. marca 2011 sa začalo kolaudačné konanie 

v lokalite Na Kamenci ôsmich rodinných domov, ktoré 

stavalo mesto Trenčín občanom, ktorí museli svoje domy 

museli opustiť pre modernizáciu železničnej trate, str. 623 

- dňa 22. marca 2011 sa slávil v Trenčíne Svetový deň vo-

dy, ktorý organizovala Trenčianska vodohospodárska spo-

ločnosť v spolupráci s Krajským úradom životného pro-

stredia v Trenčíne a Obvodným úradom životného prostre-

dia v Trenčíne, str. 625 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7854000&ids=1
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- dňa 26. marca 2010 sa zapojilo Mesto Trenčín do celosve-

tovej akcie s názvom Hodina Zeme hasnutím osvetlenia 

viacerých kultúrnych pamiatok, str. 625 

- dňa 31. marca 2011 vyhlásili Železnice Slovenskej repub-

liky obchodnú verejnú súťaž pre stanicu v Trenčíne projek-

tu „Moderná stanica“, ktorou sa zabezpečí jej obnova 

formou verejno-súkromného partnerstva, ako protihodnotu 

za vykonanie rekonštrukčných prác železnice dajú právo 

užívať komerčné priestory, str. 630 

- dňa 19. apríla 2011 pri príležitosti Dňa Zeme zorganizoval 

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne upratovanie 

lesoparku Brezina v Trenčíne, v ktorom pomáhali úradníci 

a študenti, str. 630 

- dňa 20. apríla 2011 sa v Trenčíne oslavoval Deň Zeme, na 

Mierovom námestí kde si rozložili informačné stánky via-

ceré enviromentálne organizácie a tak prezentovali svoju 

činnosť, str. 631 

- dňa 20. apríla 2011 zasadilo občianske združenie Pre prí-

rodu v Parku M. R. Štefánika v Trenčíne nový strom gin-

ko, ako symbol návratu a ochrany zelene v meste, str. 632 

- dňa 15. apríla 2011 sa uskutočnila vernisáž výstavy pod 

názvom „Trenčianske lesy od histórie k súčasnosti“ in-

štalovaná v budove Štátneho podniku Lesy, Slovenskej re-

publiky, str. 633 

- dňa 16. apríla 2011 bol zaznamenaný začiatok pstruhovej 

sezóny, str. 634 

- dňa 28. apríla 2011 sa v rámci tohtoročných celosloven-

ských „Lesníckych dní“ konalo v Trenčíne niekoľko pod-

ujatí, ktorými chceli lesníci pripomenúť význam a funkcie 

lesa, str. 634 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7972338&ids=6
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- na jar a jeseň rybári čistili brehy rieky Váh a miestnych po-

tokov a rybárskych revírov, str. 636 

- dňom 5. septembra 2011 vyhlásilo Mesto Trenčín pripo-

mienkovanie návrhu územného plánu začína, str. 638 

- dňa 9. septembra 2011 sa uskutočnila poklepanie základ-

ného kameňa nového cestného mosta, str. 639 

- dňa 14. septembra 2011 sa uskutočnila v Lúč klube Tren-

čín trojhodinová verejná diskusia o budúcnosti nábrežia 

Váhu v Trenčíne, str. 644 

- dňa 20. septembra 2011 sa mohli občania mesta Trenčín s 

návrhom územného plánu mesta Trenčín oboznámiť v Ar-

tkine Metro, str. 645 

- dňa 3. októbra 2011 sa začalo jesenné upratovanie 

v Trenčíne a skončilo koncom mesiaca októbra 2011,             

str. 647 

- dňa 30. septembra 2011 vznikla na trenčianskom nábreží 

blízko lodenice „Zátoka pokoja“, str. 647 

- dňa 7. októbra 2011 odovzdali na Trenčianskom biojarmo-

ku titul „Biopotravina roka 2011“ výrobcovi Ekotrend 

Myjava za produkt  „Biomila špaldové cestoviny tarhoňa“, 

str. 649 

- od 3. mája do 31. augusta 2011 prebiehala zaujímavú sú-

ťaž vyhlásenú Priateľmi Zeme pod názvom „Miss kom-

post 2011“, str. 650 

- od 10. novembra 2011 bol umiestnený box v klientskom 

centre na vhodenie nefunkčných batérií, kalkulačiek                

str. 651 

- dňa 25. novembra 2011 bol, osadený na Mierovom námes-

tí vianočný stromček, str. 653 

- koncom mesiaca novembra 2011 začali Trenčianske vo-

dárne a kanalizácie s rekonštrukciou kanalizačného potru-



846 
 

bia na Piaristickej ulici pred budovou Okresného súdu 

v Trenčíne, str. 653 

 

 

 

 

 

 

 


