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Mestský úrad v Trenčíne 

 

Mestská rada                                          

V Trenčíne 11.04.2013 

v   T r e n č í n e 

         

 

N á v r h  

 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 

za rok 2012 

 

 

Predkladá :      Návrh na uznesenie : 

Ing. Jaroslav Pagáč, Mestská rada v Trenčíne  

prednosta MsÚ v Trenčíne berie na vedomie  

návrh na vykonanie zápisu 

do kroniky Mesta Trenčín 

za rok 2012  

 

Spracoval :     
Mgr. Jozef Čery,  

kronikár mesta Trenčín       

 

Prizvaný : 

Mgr. Jozef Čery, 

kronikár mesta Trenčín 

 

Stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu  MsZ: 
„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta 

Trenčín za rok 2012 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne 

jeho prerokovanie, schválenie a vykonanie.“  

V Trenčíne dňa 23.03.2013 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 

Trenčín za rok 2012 bol predložený na rokovanie Komisie 

kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne dňa 23.03.2013, ktorá prijala uznesenie 

nasledovného znenia :  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne berie na vedomie kronikársky 

záznam Mesta Trenčín za rok 2012 a odporúča Mestskej rade 

v Trenčíne jeho prerokovanie, schválenie a zápis.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2012 bol 

vypracovaný v súlade s platnou Smernicou primátora Mesta 

Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín pod č. 13/2006, 

ktorá nadobudla účinnosť dňom 26. mája 2006, vydanej na 

základe uznesenia Mestskej rady v Trenčíne č. 1148 zo dňa 

25. mája 2006 

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 života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť 

kultúrno-spoločenského života, oblasť vzdelávania, oblasť 

náboženského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy 

a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, 

oblasť starostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, 

oblasť cestovného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, 

oblasť činnosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, 

oblasť činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom  

úrade v Trenčíne a  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 podujatí v kronike je 
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ilustrovaný fotografiami na 98 % zhotovených účasťou 

kronikára na podujatiach, doplnené fotografiami od iných 

autorov, prípadne grafmi, plánmi a podobne. Od roku 2003 je 

kronika mesta Trenčín zverejňovaná webovej stránke mesta 

Trenčín po schválení v orgánoch mesta Trenčín. Jej priemerná 

ročná návštevnosť zaznamenáva priemerne 4.000 vstupov. 

Kronikársky záznam v roku 2012 zaznamenal viacero 

významných udalostí, z ktorých treba spomenúť : 

- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 

v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj 

Mesta Trenčín  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov  

- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta 

Trenčín v roku 2012 

 

1) Verejno-spoločenský život 

 

- Nový rok 2012 privítalo na Mierovom námestí 

v Trenčíne cca 1.330 občanov diskotékou a bez 

ohňostroja, str. 30 

- dňom 1. januára 2012 začal vykonávať svoju činnosť 

Stavebný úrad Trenčín len pre Mesto Trenčín, str. 30 

- od 1. januára 2012 vznikol v organizačnej štruktúre 

Mestského úradu v Trenčíne „Útvar stavebný, životného 

prostredia a investícií“, str. 31 

- po ročnej prestávke Mesto Trenčín obnovilo vydávanie 

mestských novín „Info Trenčín“ dňa 16. januára 2012, 

str. 31 
- začiatkom januára 2012 zomrel po ťažkej chorobe  vo 

veku nedožitých 75 rokov legendárny futbalista Jednoty 

Trenčín Štefan Hojsík, str. 33 
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- dňa 11. januára 2012 zomrel vo veku nedožitých 

jednosto rokov najstarší slovenský generál Ján Samuel 

Strcula, str. 33 

- v podvečer dňa 16. januára 2012 zasahovali trenčianski 

hasiči pri likvidácii požiaru poľského kamióna 

s prepravovanými vozidlami, str. 35 

- dňa 24. januára 2012 mala ustanovujúce zasadnutie 

obvodná volebná komisia v Trenčíne, ktorá si žrebom 

zvolila za svojho predsedu Attilu Batkyho zo stranu 

Most – Hid, str. 35 

- dňa 3. februára 2012 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne verejný protest proti korupcii „Gorila“,                    

str. 36 
- dňa 5. februára 2012 navštívil mesto Trenčín taliansky 

svetobežník Gianluca Ratta, ktoré bolo posledným 

mestom na Slovensku a pokračoval v susednej Českej 

republike, str. 37 

- dňa 16. februára 2012 krstil svoju knihu Ing. Ján Fígeľ, 

v ktorej sa podelil o svojich zážitkoch v pôsobení prvého 

komisára v centre Európy, str. 38 

- dňa 18. februára 2012 zomrel vo veku nedožitých 82 

rokov trenčiansky historik, znalec vojenských 

a všeobecných dejín mesta Trenčín, organizátor 

skautingu a dlhoročný vedúci odboru územného plánu 

a architektúry Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. 

Štefan Androvič, str. 40 

- dňa 10. marca 2012 bola uzávierka nových kandidátov 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, str. 

41 
- dňa 22. februára 2012 prijal predseda TSK MUDr. Pavol 

Sedláček oficiálnu šesťčlennú delegáciu z Istrie, vedenú 

podpredsedníčkou regiónu Istria Vivianou Benussi,                 

str. 41 
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- dňa 29. februára 2012 sa uskutočnilo 15. zasadnutie 

Zastupiteľstva TSK, str. 43 

- dňa 7. marca 2012 otvorila Slovenská pošta na Pošte 

Trenčín 1. na Mierovom námestí druhé špecializované 

pracovisko, ktoré bude sprístupňovať elektronické 

služby štátu občanom, str. 47 

- dňa 9. marca 2012 sa uskutočnilo v Trenčíne druhé 

protestné zhromaždenie proti korupcii „Gorila“, str. 48 

- dňa 12. marca 2012 priniesli všetky médiá oficiálne 

výsledky parlamentných volieb na Slovensku,  str. 48 

- výsledky parlamentných volieb v trenčianskom vo-

lebnom obvode, str. 50 

- výsledky parlamentných volieb v Nemocnici pre ob-

vinených a odsúdených v Trenčíne,  str. 51 

- v mesačníku Info Trenčín č. 2/2012 bol uverejnený 

dotazník pre občanov, ktorým sa zisťovalo odkiaľ 

občania mesta čerpajú informácie o dianí v meste a akú 

úlohu pri tom zohrávajú mestské noviny „Info Trenčín“, 

str. 52 
- dňa 20. marca 2012 zomrel vo veku nedožitých 88 rokov 

prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., priekopník 

religionistiky, str. 52 

- dňa 28. marca 2012 ocenil TSK šestnástich učiteľov pri 

príležitosti „Dňa učiteľov“, str. 54 

- dňa 28. marca 2012 ocenilo Mesto Trenčín dvanástich 

učiteľov, str. 55 

- dňa 11. apríla 2012 si občania mesta Trenčín pripo-

menuli pietnym aktom na Brezine 67. výročie oslo-

bodenia mesta spod nemeckého fašizmu, str. 57 

- hodnotenie činnosti Mestskej polície v Trenčíne za rok 

2011, str. 59 

- dňa 19. apríla 2012 rokovalo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne, ktoré prinieslo informácie o finančnej 
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situácii Mesta Trenčín za uplynulý rok 2011, schválilo 

pomenovanie nových ulíc v meste str. 60 

- dňa 25. apríla 2012 sa uskutočnilo 14. zasadnutie 

Zastupiteľstva TSK, str. 63 

- dňa 30. apríla 2012 sa v predvečer osláv 1. mája na 

Mierovom námestí uskutočnilo tradičné stavanie mája, 

str. 65 
- dňom 2. mája 2012 vymenoval primátor Mgr. Richard 

Rybníček svojho prvého viceprimátora JUDr. Ras-

tislava Kudlu, str. 62 

- dňa 8. mája 2012 zomrel primár nemocničného 

stomatologického oddelenia Nemocnice s poliklinikou 

v Trenčíne MUDr. Ernest Csillagi, str. 66 

- dňa 12. mája 2012 sa prezentoval TSK na „Dni 

otvorených dverí v inštitúciách  Európskej únie“,      

str. 66 
- dňa 24. mája 2012 bolo zvolané mimoriadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré sa pre nízku 

účasť poslancov Smeru – SD neuskutočnilo, str. 69 

- dňa 6. júna 2012 prijal predseda TSK MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH na pôde Trenčianskeho samosprávneho 

kraja mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca 

Maďarskej republiky v Slovenskej republike Dr. Csabu 

Balogha, str. 72 

- dňa 5. júna 2012 prijal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

veľvyslankyňu v Slovenskej republike J. E. Trine 

Skymonen, str. 73 

- Vláda Slovenskej republiky koncom mesiaca júna 

a začiatkom mesiaca júla 2012 sústredila svoje aktivity 

na vykonanie personálnych zmien v orgánoch štátnej 

správy, kde sídlia krajské a obvodné úrady po voľbách 

v marci 2012, str. 75 
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- dňa 25. júla 2012 prehliadali policajti budovu Mestského 

úradu v Trenčíne na základe listu s výhražným obsahom, 

str. 76 
- od 18. augusta 2012 sa zmenil cestovný poriadok 

mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne, str. 76 

- dňa 10. augusta 2012 prijal exprimátora Mesta Trenčín 

Štefana Reháka primátor Mgr. Richard Rybníček pri 

príležitosti jeho 80 rokov, str. 77 

- dňa 22. augusta 2012 sa uskutočnilo 15. riadne 

zasadnutie Zastupiteľstva TSK, str. 75 

- dňa 31. augusta 2012 si občania mesta Trenčín 

pripomenuli 68. výročie Slovenského národného pov-

stania pietnym aktom kladením vencov pri pamätníku 

umučených na trenčianskej Brezine, str. 82 

- dňa 10. septembra 2012 v Kasárňach SNP v Trenčíne sa 

vykonala personálna rotácia veliteľov pozemných síl 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky, keď za namiesto 

generálmajora Ing. Jána Salaganiča bol vymenovaný 

brigádny generál Ondřej Novosad,  str. 84 

- dňa 21. septembra 2012 odsúhlasili poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne pozemok pod nový chrám 

gréckokatolíckej cirkvi na Ulici 1. mája, str. 87 

- od 18. augusta 2012 začal platiť v Trenčíne nový 

grafikon mestskej hromadnej dopravy, str. 89 

- dňa 3. októbra 2012 sa uskutočnilo informatívne 

stretnutie potenciálnych partnerov, ktorí by mali záujem 

o vytvorenie oblastnej organizácie cestovného ruchu 

„Trenčín a okolie“, str. 90 

- dňa 18. októbra 2012 sa v blízkosti železničného 

priecestia neďaleko firmy Old Herold vykoľajil 

nákladný vlak, str. 92 
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- dňa 10. októbra 2012 podpísali Železnice Slovenskej 

republiky zmluvu na výstavbu modernizácie trate 

Občania mesta Trenčín, str. 93 

- dňa 24. októbra 2012 stretnutie primátora Mgr. Richarda 

Rybníčka s trenčianskymi podnikateľmi za podpory 

Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej ob-

chodnej a priemyselnej komory, str. 94 

- dňa 29. októbra 2012 podpísali minister životného 

prostredia Slovenskej republiky Peter Žiga a minister 

dopravy Českej republiky Pavel Dobeš na záver 

spoločného stretnutia vlád Českej republiky a Sloven-

skej republiky v Trenčíne medzivládnu dohodu o do-

časnom využívaní časti štátneho územia a majetku 

Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku Baťovho 

kanála, str. 96 

- dňa 30. októbra 2012 sa uskutočnilo verejné stretnutie 

občanov s primátorom Mesta Trenčín Mgr. R. 

Rybníčkom, na ktorom informoval o prijatých opa-

treniach za dva roky, kedy nastúpil do funkcie,               

str. 97 
- dňa 31. októbra 2012 sa konečne začala zasypávať jama 

pri Posádkovom klube v Trenčíne, str. 99 

- dňa 12. novembra 2012 pri srbskej kaplnke na mestskom 

cintoríne si pamiatku padlých vojakov v prvej a druhej 

svetovej vojne pri príležitosti „Dňa vojenských vete-

ránov“ občania mesta a deti miestnych základných škôl, 

str. 102 
- dňa 16. novembra 2012 v predvečer pripomienky na 

„Nežnú revolúciu“ sa uskutočnil pietny akt pri pamätnej 

tabuli umiestnenej na budove Mestského úradu 

v Trenčíne, str. 103 

- dňa 26. novembra 2012 priviezli pracovníci Mestského 

hospodárstva v Trenčíne na Mierové námestie v Tren-
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číne vianočný stromček, ktorý doteraz rástol pred 

mestskou športovou halou, aby dotváral vianočnú 

atmosféru, str. 105 

- dňa 29. novembra 2012 na mimoriadnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zložili noví 

poslanci JUDr. Richard Hulín a Mgr. Bc. Josef Kolář, 

obaja  (Smer-SD) poslanecký sľub do rúk primátora 

Mgr. Richarda Rybníčka, ktorí po vzdaní sa 

poslaneckého mandátu nahradili poslancov Mgr. Renátu 

Kaščákovú (SaS) a Mgr. Ladislava Pavlíka (Smer-SD), 

str. 105 

- dňa 29. novembra 2012 na mimoriadnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bol vymenovaný 

Mgr. Ladislav Pavlík do funkcie riaditeľa Sociálnych 

služieb Mesta Trenčín, m. r. o., str. 105 

- noci zo soboty 8. decembra 2012 na nedeľu 9. decembra 

2012 výťah v podchode pri hoteli Elizabeth skupina 

neznámych mladíkov poškodila natoľko, že od 9. 

decembra 2012 s najväčšou pravdepodobnosťou až do 

budúceho roka budú mať opäť skomplikovanú situáciu 

minimálne ľudia na vozíčkoch a mamičky s deťmi, 

pretože výťah sa stal nefunkčným, str. 107 

- Transparency  International  Slovensko zhodnotila, jed--

nosto najväčších samospráv ako sú ich vedenia naklo-

nené k otvorenosti a transparentnosti voči svojim oby-

vateľom. Mesto Trenčín podľa týchto kritérií postúpilo o 

22 miest. Kým v roku 2010 bolo na 40. mieste, v roku 

2012 sa umiestnilo na 18. mieste v rebríčku tran-

sparentnosti, str. 109 

- Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 12. 

decembra 2012 schválili programový rozpočet mesta na 

budúci rok 2013, str. 111 
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- na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne  12. 

decembra 2012 vystúpil, poverený rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habá-

nik, PhD. na ktorom podal mestskému zastupiteľstvu 

informáciu o stabilizovaní situácie na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka, o príprave na komplexnú 

akreditáciu v roku 2014 a o zavádzaní hodnotenia 

kvality podľa medzinárodných noriem ESG, str. 113 

 

2) Ekonomicko-spoločenský život 

  dňa 15. februára 2012 boli slávnostne sprevádzkované 

objekty spoločnosti Leoni Autokabel Slowakia, str. 115 

-  dňa 15. februára 2012 podpísal primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček rozhodnutie o zrušenie sta-

vebného povolenia firme Tatra Real Trade na výstavbu 

garáží a polyfunkčného objektu pri Posádkovom kluve 

Trenčín, ktorým sa vykonal prvý krok na zasypanie  

obrovskej jamy v centre mesta, str. 116 

- dňa 21. februára 2012 v noci sa v železničnej stanici 

Trenčín pri posúvaní súpravy pätnástich nákladných 

vozňov vykoľajil jeden vozeň. V dôsledku nehody bola 

zastavená vlaková doprava na prvej a druhej traťovej 

koľaji od 21.30 do 23.45 h. Meškanie (105 minút) mal 

rýchlik 707 a dva osobné vlaky meškali 99, resp. 42 

minút. Doprava bola obnovená iba na prvej traťovej 

koľaji, na druhej ju obnovili po odstránení vykoľajeného 

vlaku, str. 118  

-  od 3. marca 2012 Mesto Trenčín pripravilo zmeny v 

grafikone liniek mestskej hromadnej dopravy,  str. 118  

-  v dňoch 15. – 17. marca 2012 v areáli výstaviska Expo 

Center a.s. v Trenčíne sa uskutočnil 20. ročník 

odborného kozmetického veľtrhu Beauty Forum 

Slovakia, str. 119 
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- dňa 20. marca 2012 sa uskutočnilo ustanovujúce zhro-

maždenie delegátov Trenčianskej regionálnej komory 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trenčíne 

v piatom volebnom období, str. 122 

- od 1. novembra 2011 do 31. marca 2012 sa vykonávalo 

Mesto Trenčín zimnú údržbu na 114 km miestnych 

komunikáciách a 156 km chodníkoch, ktorá stála 

245.000 eúr. Bolo spotrebovaných 365 ton soli a 900 ton 

kamennej drviny, str. 124  

- dňa 11. apríla 2012 Krajský súd v Trenčíne riešil žalobu 

ktorú podala Spoločnosť „Slovakia okolo sveta“  na 

Radu pre vysielanie a retransmisiu za upozornenie, ktoré 

od rady dostala. Krajský súd v Trenčíne žalobu zamietol, 

podľa sudkyne relácia „Týždenník“, v ktorej vtipy 

uverejnili, má charakter spravodajskej relácie a 

vysielateľ je povinný zabezpečiť objektivitu a 

nestrannosť príspevkov. Súd neprijal ani argument, že 

išlo o odľahčenie spravodajstva, karikatúry mali byť 

súčasťou inej relácie, str. 124 

- v mesiaci apríl 2013 fotografovala spoločnosť Google 

pre svoju službu Street View, str. 131 

- zhodnotenie celkového technického stavu Zimného 

štadióna P. Demitru na základe revízií, str. 127 

- od 31. mája 2012 začali fungovať na desiatich miestach 

v Trenčíne kontajneri na zber starého šatstva, nepo-

trebného textilu a obuvi, str. 128 

- dňa 23. mája 2012 pokračoval súdny spor medzi 

Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade o ná-

hrade škody, ušlý zisk a o vrátenie zálohy za pozemky 

pod plánovanú výstavbu polyfunkčnej budovy a garáží, 

str. 129  
-  dňa 12. júna 2012 si regionálni novinári prezreli novú 

letnú plaváreň vybudovanú na Ostrove, ktorá mala byť 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10227400&ids=6
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náhradou za starú letnú plaváreň, ktorá mala byť 

asanovaná z titulu rekonštrukcie železničnej trate,                 

str. 132 
- od 18. augusta 2012 Mesto Trenčín a SAD Trenčín 

zmenili cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy 

v Trenčíne, str. 136 

- v dňoch 20. a 21. augusta 2012 vymieňala letecká 

spoločnosť technológie pre mobilného operátora Orange 

na desiatich budovách v meste Trenčín pomocou 

vrtuľníka MD 530FF, str. 138 

- v roku 2012 pokračovala pamiatková obnova histo-

rických kasární Trenčianskeho hradu, začatá v októbri 

2011 za peniaze z eurofondov. Ich celkové rozpočtové 

náklady predstavujú 2.480.550 eúr, str. 138 

- dňa 21. augusta 2012 odovzdali US Army výcvikový 

trenažér pre výcvik posádok vojenských dopravných 

lietadiel Leteckým opravovniam v Trenčíne. Zariadenie 

za viac ako 2,5 milióna dolárov vytvorili zo starého 

lietadla, str. 139 

- dňa 7. septembra 2012 bol otvorený najznámejší 

trenčiansky hotel „Elizabeth“, ktorý zmenil pôvodný 

názov „Tatra“ po cisárovej Alžbete Bavorskej. 

Rekonštrukcia objektu si vyžiadala 15 miliónov eúr,              

str. 141 
- dňa 12. septembra 2012 sa dohodli Ministerstvo dopravy 

Slovenskej republiky, Slovenska správa ciest a dodá-

vateľ projektu (ZIPP-Strabag) na pokračovaní oceľovú 

variantu stavby nového cestného mostu cez rieku Váh, 

str. 142 
- dňa 10. októbra 2012 Železnice Slovenskej republiky 

podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate 

Trenčianska Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem 
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Združenie pod Brezinou pod vedením TSS Grade a.s. 

Bratislava, str. 145 

- v dňoch 8. až 10. novembra 2012 sa uskutočnil 1. ročník 

medzinárodnej výstavy  „Slovak Funeral 2012“ v 

priestoroch výstaviska Expo Center v Trenčíne, str. 152 

- od 21. do 31. novembra 2012 zamestnanci Mestského 

hospodárstva a správy mestských lesov v Trenčíne 

odstraňovali narušený asfaltový povrch pešej lávky 

železničného mostu za čiastočnej obmedzenej prie-

chodnosti peších a cyklistov. Po realizácii náteru 

penetračného náteru a po jeho zaschnutí bol položený 

nový asfaltový povrch, str. 134 

- dňa 14. novembra 2012 sa z iniciatívy občanov konala 

verejná diskusia na tému „O železnici inak“, str. 154 

- dňa 22. novembra 2012 sa v hoteli Elizabeth v Trenčíne 

uskutočnili rokovania rakúskych a slovenských podnika-

teľov, str. 156 

- v mesiaci december 2012 bol na Električnej ulici 

v Trenčíne bola osadený nový prístrešok na zástavke 

mestskej hromadnej dopravy, str. 158 

 

3) Kultúrno – spoločenský život 

- od 10. decembra 2011 do 8. januára 2012 bola na 

Trenčianskom hrade inštalovaná výstava pod názvom 

„Vianoce na Trenčianskom hrade“, str. 159 

- dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila v priestoroch 

Trenčianskeho múzea vernisáž fotografickej dvojvýstavy 

autorky Barbory Prekopovej, ktorá tvorí pod menom 

Micha Bardy pod názvom „Po špičkách“, str. 159 

- dňa 6. januára 2012 sa múry Piaristického kostola 

v Trenčíne na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov), stali 

veľkolepou koncertnou sieňou, v ktorej sa predstavilo 
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mnoho mladých talentov na Trojkráľovom koncerte,              

str. 161 

- dňa 12. januára 2012 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Galérie M. A. Bazovského vernisáž výstavy 

pod  názvom „Radosti života 2“, v ktorej vystavovalo 

viac ako štyridsať autorov, ktorí navštevujú „Ateliér pre 

seniorov“ a „Večerný ateliér pre dospelých“ str. 162 

- na 8. ročníku Medzinárodnom festivale detských a 

mládežníckych umeleckých súborov „Zimná pohádka 

2012“ uskutočnený v dňoch 5. až 8. januára v Prahe 

a Tepliciach získal súbor „Kľumok“ z Trenčína najvyššie 

ocenenie, str. 163 

- na 18. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu 

ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch 19. až 22. 

januára 2012 v Bratislave sa predstavil Trenčiansky 

samosprávny kraj so samostatnou expozíciou „Kraj 

pohody“, str. 164 

- V šiestom ročníku krajskej speváckej súťaže „My 

Popstar Trenčianskeho kraja“ mladých spevákov dňa 

28. decembra 2011 sa o najvyššie priečky sa v dvoch 

kategóriách uchádzalo osemnásť semifinalistov. 

Najmladšia laureátkou v histórii súťaže sa stala 

jedenásťročná Barbora Panáková z Považskej Bystrice, 

str. 167 
- dňa 26. januára 2012 v premiére uviedlo ArtKino Metro 

v Trenčíne najnovší slovenský dokumentárny film „Muži 

revolúcie“, ktoré pochádza od slovenskej dokumen-

taristky Zuzany Piussi, str. 168 

- v dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal 21. 

ročník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World 

Praha“, na ktorom sa prezentoval Trenčiansky samo-

správny kraj expozíciou „Kraj pohody“, str. 176 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9500746&ids=7
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- dňa 10. februára 2012 sa uskutočnila Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy maliara, 

grafika Igora Cvacha a sochára Róberta Szittaya,               

str. 169 
- výstavu s názvom „Štyri ročníky medzinárodného 

literárno-výtvarného sympózia Ora et Ars“ vernisážou 

dňa 6. februára 2012 na Bratislavskom hrade pripravilo 

Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym osvetovým 

strediskom. Počas mesiaca február 2012 je nainštalovaná 

v priestoroch Západnej terasy Bratislavského hradu a 

obsahuje výtvarné diela, ktoré vznikli na sympóziu počas 

jeho doterajšej histórie, str. 172 

- Časť svojej zbierky výtvarného umenia poskytol Trenčan 

Bohumil Hanzel na obdiv verejnosti v Mirbachovom 

paláci v Bratislave v dňoch 31. januára až 8. apríla 2012. 

Celú zbierku približuje kniha s názvom „Zbierka 

Bohumila Hanzela 1990 – 2012“, str. 173 

- od 1. februára 2012 vystavovali v Trenčianskom múzeu  

trinásti študenti umeleckých vysokých škôl, väčšinou 

z katedry fotografie. Boli to diela, ktoré vytvorili za 

posledný semester a výstave dali názov „Untitled“, teda 

„Bez názvu“, str. 176 

- v dňoch 9. až 12. februára 2012 sa v Prahe konal                   

21. ročník veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World 

Praha“ za účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

str. 176   
- v súťaži Zodpovedne.sk vyhlásenej občianskym zdru-

žením eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska 

a ďalšími partnermi bola „zlatým ocenením“ ocenená 

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, str. 178 

- dňa 14. februára 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy vo 

výstavných priestoroch Galérie Q-EX pod mestskou 

vežou Róberta Hromca, str. 178 
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- dňa 16. februára 2012 v priestoroch Piaristického gym-

názia v Trenčíne otvoril predseda Kresťansko-demo-

kratického hnutia Ing. Ján Figeľ zaujímavú výstavu plnú 

farieb s názvom „Kostoly a chrámy Trenčianskeho 

kraja“ od autora Jozefa Vydrnáka, str. 175 

- dňom 23. februára 2012 vyhlásili Výstavisko Expo 

Center a.s. v Trenčíne v spolupráci s odbornými garantmi 

– Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a českou 

centrálou cestovného ruchu CzechTourism cezhraničnú 

súťaž prvého ročníka výstavy cezhraničného cestovného 

ruchu regiónov Slovenskej republiky a Českej republiky 

pod názvom „Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí“, 

str. 179 
- dňa 23. februára 2012 sa uskutočnila v priestoroch 

Kultúrneho informačného centra v Trenčíne vernisáž 

výstavy fotografií kronikára Mesta Trenčín Jozefa 

Čeryho pri príležitosti životného jubilea 70 rokov a 40 

rokov písania kroniky mesta Trenčín, str. 180 

- v dňoch 23. a 24. marca 2012 v Art Kine Metro Trenčín 

uskutočnil „Filmový festival inakosti“, na ktorom si 

diváci mohli pozrieť filmy o homosexuálnej menšine,     

str. 181 
- dňa 1. marca 2012 bola vyhlásená súťaž „Keby som bol 

kráľom“, určená žiakom základných a stredných škôl pri 

príležitosti osláv 600. výročia udelenia kráľovských 

výsad mestu Trenčín, str. 182 

- dňa 24. marca 2012 si pripomenuli členovia Speváckeho 

zboru slovenských učiteľov pri pamätnej tabuli na 

budove Slovenskej sporiteľne v Trenčíne svojich starších 

kolegov z okolia Trenčína, Ilavy a Púchova, ktorí pred 

deväťdesiatymi rokmi rozhodli založiť mužský spevácky 

zbor po vzore Pěveckého sdružení moravských učitelů, 

str. 183 
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- dňa 24. marca 2012 vystúpila v Piano klube jedna 

z najpredávanejších metalových kapiel „Napalm Death“ 

z anglického Birminghamu, str. 186 

- v dňoch 26. až 31. marca 2012 sa konalo v Trenčíne 

podujatie „Týždeň knižníc“, ktoré vyvrcholilo propa-

gáciou čítania a nočným dobrodružstvom „Noc s Ander-

senom“, str. 187 

- dňa 27. marca 2012 bola v kongresovej miestnosti 

Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne predstavená naj-

novšia kniha MUDr. Františka Jaroša pod názvom              

„Z dejín trenčianskeho zdravotníctva“, str. 187 

- dňa 28. marca 2012 v rámci cyklu Poznávame Trenčanov 

bola predstavená v pobočke Verejnej knižnice Michala 

Rešetku v Trenčín - Kubra, tvorba mladého talento-

vaného básnika Tomáša Reháka, str. 189 

- dňa 31. marca 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy 

fotografií člena tvorivej skupiny Méta a Združenia 

výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku Ing. 

Jána Tluku pod názvom „Cesty a návraty“ v mestskej 

veži v Trenčíne, str. 190 

- dňa 30. marca 2012 sa uskutočnila v Oblastnej galérii M. 

A. Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy ukrajin-

ského grafika Olega Denysenko a výstava s názvom 

„Indefinite Scenery“ (Neurčitá krajina), str. 191 

- v mesiaci marec 2012 Národná banka Slovenska vydala 

novú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 

dvadsať eúr. Na jej líci je zobrazený Trenčiansky hrad 

doplnený fragmentom rímskeho nápisu z hradnej skaly 

a siluetou hradieb, str. 193 

- v súťaži o „Najkrajší kalendár 2012“ v kategórii „Re- 

gióny“ získal Trenčiansky samosprávny kraj absolútne 

prvenstvo s kalendárom „Ladislav Medňanský - maliar 

a ochranca chudobných“, str. 194 
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- v mesiaci apríl 2012 v mestskom parku M. R. Štefánika 

v Trenčíne úradoval nepovolaný pilčík, ktorému za obeť 

padla desaťročná lipka, rastúca v strede skalky, vysadená 

ako pamätník storočnice hnutia Rotary International,              

str. 195 
- dňa 17. apríla 2012 pri príležitosti 90. výročia vzniku 

Trenčianskej veterinárnej župy pre Slovensko a 60. 

výročia úmrtia svetoznámeho veterinárneho lekára 

MVDr. Jozefa Mareka si pripomenuli občania v Po-

sádkovom klube Trenčín vypočutím prednášky MVDr. 

Mateja Moťovského pod názvom „Z dejín veteri-

nárneho lekárstva v Trenčíne a okolí“, str. 196 

- dňa 18. apríla 2012 sumou 10.000 eúr ocenila „Nadácia 

Orange“ v tretej kategórii Kultúrne centrum Aktivity 

v Trenčíne, str. 196 

- dňa 27. apríla 2012 pripravili skalničkári trenčianskeho 

klubu jubilejnú desiatu výstavu v kultúrnom dome v 

Zlatovciach naaranžovaním vzorovej skalky, str. 197 

- dňa 2. mája 2012 sa uskutočnila autorská vernisáž 

obrazov mladej výtvarníčky Lucie Fabovej v priestoroch 

mestskej veže v Trenčíne, str. 199 

- dňa 3. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy dvojice 

výtvarníčiek Mgr. Izabely Bulkovej a Ľubice Weiss, 

str. 200 
- dňa 4. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž súťažnej 

výstavy 16. ročníka „AMFO Trenčianskeho kraja 

2012“ vo foyer Trenčianskeho samosprávneho kraja,                 

str. 201 
- v dňoch 10. – 12. mája uskutočnila v Trenčín výstava 

cestovného ruchu „Region Tour Expo 2012“, str. 202 

- na Trenčianskom hrade dňa 10. mája 2012 podvečer 

slávnostne vyhlásili výsledky súťaže „Klenoty pohra-

ničia /Klenoty příhraničí“, str. 206 
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- v dňoch 10. – 11. mája 2012 pripravil Trenčiansky samo-

správny kraj v spolupráci s českou centrálou cestovného 

ruchu Czech Tourism spoločné podujatie „Májový 

jarmok remesiel na Trenčianskom hrade“, str. 207 

- v polovici mesiaca mája 2012 bola otvorená v Obchodno 

– zábavnom centre MAX v Trenčíne zaujímavá výstava 

„Terakotová armáda“, str. 208 

- k podujatiu „Noc múzeí a galérii“, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 19. mája 2012, sa pripojilo aj Mesto Trenčín, aby tak 

všetkým vekovým kategóriám na Slovensku pripome-

nulo, že je tomu 600 rokov, čo sa Trenčín stal slobodným 

kráľovským mestom, str. 209   

- od 19. mája 2012 sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie 

mladých filantropov, organizované Trenčianskou nadá-

ciou, ktorí opravili graffiti maľby v podchode popod 

Hasičskú ulicu, str. 210 

- dňa 25. mája 2012 sa uskutočnila vernisáž výstavy Ivana 

Riabiča pod názvom „In Vitro Alter Ego Meta-

morphosis“ v Galérii Miloša Alexandra Bazovského 

v Trenčíne, str. 211 

- Trenčania dňa 26. mája 2012 vypli svoje televízory a 

počítače a išli sa do centra mesta hrať. Milovníci 

spoločenských hier obsadili nielen priestor pod amfi-

teátrom Mierového námestia, ale aj mestskú vežu, za-

sadačku mestského úradu a synagógu, str. 214 

- dňa 31. mája 2012 vo výstavných priestoroch Galérie 

Miloša Alexandra Bazovského sa predstavili na vernisáži 

pod názvom „Náš svet“ seniori prvého ročníka so žiakmi 

Súkromnej základnej umeleckej školy na Gagarinovej 

ulici a Súkromnej základnej umeleckej školy na No-

vomeského ulici v Trenčíne, str. 215 
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- dňa 6. júna 2012 sa uskutočnila výstava výtvarníčky 

Miky Šimon v obchode s umením „Almara“ na Ulici 

Marka Aurélia v Trenčíne, str. 216 

- dňa 9. júna 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne sa 

uskutočnil 32. ročník Trenčianskych folklórnych sláv-

ností, str. 217 

- v dňoch 16. a 17. júna 2012 stretli na Trenčianskom hra-

de milovníci divadla a hudby na Náhradnom festivale, 

str. 218 
- dňa 18. júna 2012 sa začal 5. ročník sympózia „Ora Et 

Ars“ sprievodným podujatím „Poézia pod Trenčianskym 

hradom“ vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Tren-

číne a pokračoval svätou omšou v kaplnke kláštora na 

Veľkej Skalke, str. 218 

- dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia 

piaristov seminár pod názvom „12. storočí kresťanstva 

v strednej Európe“, str. 218 

- dňa 23. júna 2012 sa uskutočnila pracovná vernisáž 

výtvarných diel v kostole na Malej Skalke, str. 219 

- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila v areáli starobylého 

kláštora na Veľkej Skalke slávnostná vernisáž výtvarných 

diel, str. 219 

- dňa 27. júna 2012 sa uskutočnila v Slovenskom inštitúte 

v Berlíne vernisáž výstavy „Po špičkách a portréty 

osobností“ trenčianskej fotografky Barbory Prekopovej 

vystavujúcej pod menom Micha Bardy, str. 220 

- dňa 27. júna 2012 na Mierovom námestí v Trenčíne sa 

uskutočnil 2. ročník letnej akcie s názvom „Človiečik, 

nehnevaj sa“, str. 221 

- dňa 29. júna 2012 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského vernisáž výstavy pod názvom „Trienále 

textilu bez hraníc 2012 – 2013“, str. 222 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10448728&ids=7
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- dňa 2. júla 2012 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž 

výstavy umeleckých diel Márie Vykysalej, str. 224 

- od 5. júla 2012 popoludnia do nedeľňajšieho rána 8. júla 

2012 na trenčianskom letisku sa konal festival „Bažant 

Pohoda“, str. 225 

- dňa 5. júla 2012  sa uskutočnila vernisáž výstavy 16. 

ročníka „Výtvarného spektra 2012“, str. 230 

- dňa 21. júla 2012 v rámci kresťanskej púte na najstaršie 

pútnické miesto na Slovensku v kostole sv. Svorada 

a Benedikta na Skalke Slovenská pošta vydala poštovú 

známku s vyobrazením barokového pútnického kostola 

na Skalke pri Trenčíne zasväteného sv. Svoradovi a 

Benediktovi v nominálnej hodnote 0,40 eúr, str. 231 

- v dňoch 30. júla až 3. augusta 2012 sa uskutočnilo na 

Mierovom námestí tradičné podujatie Trenčianske 

historické slávnosti, ktoré sa nieslo duchom 600. výročia 

udelenia kráľovských výsad panovníkom Žigmundom 

Luxemburským, ktoré niesli duchom 600. výročia 

udelenia kráľovských výsad panovníkom Žigmundom 

Luxemburským v roku 1412, str. 232 

- dňa 4. augusta 2012 podvečer na Trenčianskom hrade 

vyvrcholil týždeň plný histórie, keď po celotýždňových 

Trenčianskych historických slávnostiach na Mierovom 

námestí sa centrum historického diania presunulo na 

Trenčiansky hrad, ktorý sa stal dejiskom Trenčianskych 

hradných slávností, str. 214 

- dňa 10. augusta 2012 sa uskutočnila vo výstavnom 

priestore Art Synagógy v Trenčíne vernisáž výstavy             

18. ročníka „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, 

str. 235 
- v dňoch 10. až 13. augusta 2012 na lúkach pod Ostrým 

vrchom nad Soblahovom sa uskutočnila meteorická 
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expedícia „Perzeidy 2012“, ktorej účastníci pozorovali 

roj Perzeidov, str. 235 

- dňa 20. augusta 2012 zomrela zakladateľka a umelecká 

vedúca Folklórneho súboru Trenčan Eleonóra 

Kubalová, str. 236 

- dňa 4. septembra 2012 sa uskutočnila v priestoroch 

Katovho domu vernisáž výstavy Karla Táborského pod 

názvom „Drevorezba“, str. 237 

- dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila v Galérii Miloša 

Alexandra Bazovského v Trenčíne dvojvýstava umelcov 

Igora Piačka a Jána Ťapáka, str. 238 

- dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Art Centrum Synagóga vernisáž výstavy 49. 

ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 

tvorby „Výtvarné spektrum 2012“, str. 240 

- dňa 7. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom 

námestí v Trenčíne prvý z dvoch mariánskych koncertov 

na podporu najstaršieho pútnického miesta na Slovenska 

Skalky pri Trenčíne, str. 242 

- dňa 9. septembra 2012 sa uskutočnil druhý mariánsky 

koncert na Mierovom námestí, v ktorom vystúpil Miro-

slav Dvorský s priateľmi, str. 243 

- dňa 8. septembra 2012 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja sympózium „Misia 

– výtvarná pocta svätým Cyrilovi a Metódovi“ pri 

príležitosti 1.150. výročia príchodu svätých Cyrila 

a Metóda na územie Veľkej Moravy, str. 243 

- dňa 10. septembra 2012 po vykonaných rekonštrukčných 

a čistiacich prácach v budove na Jaselskej ulici 

v Trenčíne začala Verejná knižnica Michala Rešetku so 

sťahovaním kníh a regálov z pôvodnej budovy knižnice 

v parku M. R. Štefánika, str. 244 
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- dňa 11. septembra 2012 trenčianske Centrum voľného 

času propagovalo svoje aktivity na Mierovom námestí, 

str. 245 
- dňa 12. septembra 2012 sa uskutočnila vernisáž 

umeleckých diel v mestskej veži v rámci projektu „Misia 

– Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi“, vytvorené 

na trojdňovom sympóziu, str. 246 

- v dňoch 13. až 15. septembra 2012 sa uskutočnil v 

Trenčíne 18. ročník medzinárodného festivalu divadla 

jedného herca v centre mesta Trenčín „Sám na javisku“ 

v  Klube Lúč a v kine Hviezda, str. 248 

- dňa 14. septembra 2012 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Galla Gallery vernisáž výstavy „Kovačická 

insita“, str. 250 

- dňa 19. septembra 2012 sa uskutočnila vo vestibule 

 Posádkového klubu Trenčíne vernisáž výstavy pod náz-

vom „Slováci v misiách“, str. 251 

- dňa 20. septembra 2012 v pobočke Slovenského archívu 

v Trenčíne si mohli návštevníci na vlastné oči pozrieť 

originály listín, dokumentujúcich históriu Trenčína,                 

str. 252 

- v dňoch 21. a 22. septembra 2012 sa uskutočnil v 

Trenčíne 19. ročník Trenčianskeho jazzového festivalu, 

str. 253 
- dňa 25. septembra 2012 sa uskutočnila spoločná vernisáž 

výstavy učiteľov a študentov Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne pod názvom „Súhry“, str. 254 

- v dňoch 28. a 29. septembra 2012 vyvrcholili oslavy 600. 

výročia udelenia výsad slobodnému kráľovskému mestu 

Trenčín podujatím 26. ročníka „Pri trenčianskej brá-

ne“, str. 254 
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- dňa 29. septembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 1. 

ročník celoslovenského festivalu mažoretiek „Tren-

čianska palička“, str. 257 

- od 24. septembra 2012 bola sprístupnená v Mestskej 

klubovni v Trenčíne výstava vrecúšok cukru pod názvom 

„Sladkých 5 g“, str. 259 

- dňa 4. októbra 2012 sa uskutočnila v priestoroch Katovho 

domu v Trenčíne vernisáž výstavy Jána Patku pod 

názvom „Plastiky a reliéfy“, str. 260 

- Stredná umelecká škola v Trenčíne sa prezentovala na 

výstave „Dotyky s ľudovou kultúrou“ v Martine,                

str. 261 
- v dňoch 24. - 25. septembra 2012 sa v Prievidzi usku-

točnil 5. ročník súťaže „Do knižnice – nakazení čítaním“, 

v ktorej zvíťazili pracovníčky oddelenia pre deti a mládež 

Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Petra Motyč-

ková a Ľubica Damíková, str. 262 

- dňa 16. októbra 2012 sa uskutočnila vernisáž 49. ročníka 

tvorivej fotoskupiny „MÉTA“ v knižničných priestoroch 

Posádkového klubu, str. 262 

- dňa 19. októbra 2012 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v 

Trenčíne vernisáž výstavy troch umelcov Ilju Hole-

šovského, Gabriely Gaspárovej – Illéšovej a Eduarda 

Ovčáčeka, str. 265 

- dňa 27. októbra 2012 súťažilo o korunku a titul 9. ročníka 

Miss Trenčín 2012 dvanásť diev-čat z Trenčína 

a okolia, str. 270 

- dňa 9. novembra 2012 prijal primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček v obradnej miestnosti Mest-

ského úradu v Trenčíne dvadsaťšesť slovenských spiso-

vateľov, ktorý sa v Trenčíne zúčastnili pri slávnostnom 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10970297&ids=6
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udeľovaní národnej ceny za literatúru faktu – „Ceny 

Vojtecha Zamarovského“, str. 271 

- dňa 9. novembra 2012 sa uskutočnilo v Galérii M. A. 

Bazovského slávnostné udeľovanie národnej ceny za 

literatúru faktu – „Ceny Vojtecha Zamarovského“,              

str. 273 
- dňa 11. novembra 2012 pripravilo Mesto Trenčín 

v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby záverečný 

koncert „Trenčianskej hudobnej jesene“, str. 275 

- dňa 13. novembra 2012 prezentoval v Trenčíne krásy 

našej krajiny autor úspešných knižných publikácii o 

Slovensku Ján Lacika. Prírodné dejiny slovenského 

územia podporil aj originálnymi fotografiami, str. 276 

- dňa 14. novembra 2012 sa uskutočnilo na Obvodnom 

úrade v Trenčíne seminárne stretnutie pracovníkov 

kultúry a stredoškolskej mládeže pri príležitosti a 

prehliadka výstavy venovanej lyrikovi národnej fotogra-

fie Pavlovi Socháňovi, str. 277 

- dňa 16. novembra 2012 sa uskutočnilo vo Verejnej 

knižnici Michala Rešetku vyhodnotenie jubilejného 20. 

ročníka súťaže pôvodnej literárnej tvorby v próze a poézii 

„Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, str. 279 

- od 16. novembra 2012 si Mesto Trenčín výročie „Nežnej 

revolúcie“ pripomenulo dvomi výstavami. V Mierovom 

námestí bola nainštalovaná výstava „Dve tváre so-

cializmu“ a v mestskej veži bola nainštalovaná výstava 

„November 89“, str. 281 

- dňa 20. novembra 2012 bola slávnostne otvorená nová 

budova Verejnej knižnice Michala Rešetku na Jaselskej 

ulici v Trenčíne, str. 283 

- dňa 28. novembra 2012 v Kongresovej sále na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo sláv-

nostné oceňovanie kolektívov a jednotlivcov z oblasti 
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kultúry z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 

Myjava a Bánovce nad Bebravou, str. 287 

- dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnila vo výstavnom 

priestore Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 

súťažnej amatérskej fotografie „Fotografia pomedzia – 

Fotografia pomezí“, str. 289 

- dňa 30. novembra 2012 sa uskutočnil 9. ročník tra-

dičného filmového podujatia Festival francúzskych fil-

mov, str. 291 

- dňa 2. decembra 2012 uzreli svetlo sveta tri zo série 

neobyčajných lavičiek Trenčianskej nadácie, ktoré boli 

venované významným osobnostiam Trenčína – spiso-

vateľovi Vojtechovi Zamarovskému, fotografke Márie 

Urbasiówne-Holoubkovej a maliarovi Milošovi Alexan-

drovi Bazovskému, str. 293 

- dňa 6. decembra 2012, na sviatok sv. Mikuláša sa 

uskutočnila vo výstavných priestoroch galérie na 

západnej terase Bratislavského hradu vernisáž výberu 

umeleckých diel z piatich ročníkov sympózia „Ora Et 

Ars Skalka“ bola obsahom výstavy pod názvom „Pokoj 

ľuďom dobrej vôle“, str. 295 

- od 6. decembra 2012 vystavovala v kaviarni Almara 

v Trenčíne obrazy s vianočnou tematikou Božena Rossi, 

str. 298 
- dňa 7. decembra 2012 Bohumil Hanzel pod záštitou 

Galérie Miloša A. Bazovského predstavil vernisáži 

verejnosti svoju kolekciu obrazov, str. 299 

- dňa 16. decembra sa uskutočnil v Posádkovom klube 

v Trenčíne „Vianočný koncert“, v ktorom hlavným 

aktérom koncertu bol sympatický rakúsky spevák 

Martina Hammerle Bortolotti, str. 301 

- na Mierovom námestí sa ako súčasť mestom Trenčín 

usporiadaných vianočných kultúrnych a zábavných 
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aktivít „Čaro Vianoc“ uskutočnil hudobný festival 

„Bluesnenie 13“, str. 304 

 

4) Školstvo a vzdelávanie 

- v dňoch 16. januára až 8. februára 2012 sa v Trenčíne 

vykonával zápis detí do prvého ročníka povinnej školskej 

dochádzky, str. 307 

- v dňoch 15. – 17. februára 2012 konala na výstavisku 

Expo Centrum, a. s. Trenčín výstava „Stredoškolák“ a 

súbežne s ňou „Trenčiansky robotický deň“, str. 310 

- v dňoch 20. februára až 2. marca 2012 sa uskutočnil 

centrálny zápis detí do materských škôl, str. 315 

- dňa 15. mája 2012 v Kongresovej sále Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo krajské 

kolo súťaže „Môj nápad pre región“, str. 318 

- dňa 25. mája 2012 najväčšie tablo s rozlohou 20 m2 na 

Slovensku rozprestreli v Trenčíne na Mierovom námestí 

štvrtáci zo Strednej odbornej školy podnikania v Tren-

číne, str. 319 

- dňa 1. júna 2012 v amfiteátri Trenčianskeho hradu bola 

vyhodnotená súťaž vo výtvarnom, literárnom a multi-

mediálnom odbore „Keby som bol kráľom“, vyhlásenej 

Mestom Trenčín pri príležitosti 600. výročia udelenia 

kráľovských výsad mestu Trenčín, str. 321 

- dňa 20. júna 2012 bola vyhodnotená regionálna súťaž o 

najlepší stredoškolský časopis v školskom roku 

2011/2012, str. 322 

- dňa 20. júna 2012 vyhodnotil Krajský školský úrad 

v Trenčíne Základnú školu Trenčín, Ulica Dlhé Hony ako 

najúspešnejšiu základnú školu vo vedomostných 

a záujmovo-umeleckých súťažiach za školský rok 

2011/2012, str. 323 
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- dňa 20. júna 2012 vyhodnotil Krajský školský úrad 

v Trenčíne súťaž „Talent Trenčianskeho kraja 2012“, 

v ktorej boli za talenty vyhlásení aj študenti 

trenčianskych stredných škôl, str. 324 

- dňa 25. júna 2012 v Základnej škole na Kubranskej ulici 

v Trenčíne sa uskutočnilo vyhodnotenie 17. ročníka 

súťaže základných škôl mesta a okresu Trenčín v tvorbe 

školských časopisov, str. 324 

- dňa 2. júla 2012 priniesli médiá informáciu, že od 

septembra 2013, teda budúceho akademického roka príde 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

o titul univerzitnej vysokej školy, str. 326 

- na 6. ročníku Medzinárodnej olympiáde z astronómie 

a astrofyziky v Rio de Janeiro v Brazílii,  ktorá sa konala 

od 4. do 14. augusta 2012, bol úspešný študent Gymnázia 

Ľudovíta Štúra v Trenčíne Peter Kosec, ktorý získal dve 

zlaté medaily, str. 326 

- dňa 3. septembra 2012 sa pre malých aj veľkých ško-

lákov opäť roztočil kolotoč školských povinností, keď 

začal nový školský rok, str. 328 

- dňa 13. septembra 2012 sa trenčianski žiaci materských 

a základných škôl a študenti stredných škôl sa pre štrajk 

svojich učiteľov neučili, str. 332 

- dňa 14. septembra.2012 sa uskutočnil v Lesoparku 

Brezina v Trenčíne 6. ročník krajskej orientačno-vedo-

mostnej súťaže „Kalokagatia 2012“, str. 333 

- dňa 4. októbra 2012 si Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne pripomenula v Posádkovom klube v 

Trenčíne 15. výročie  svojho vzniku, str. 334 

- dňa 12. októbra 2012 na Fakulte priemyselných tech-

nológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, vy-

hlásili študenti okupačný štrajk, keď takýmto spôsobom 

chceli brániť dekana fakulty prof. Ing. Jána Vavra, PD, 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10899739&ids=6
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ktorému vedenie univerzity dalo okamžitú výpoveď,                

str. 337 

- dňa 21. októbra 2012 bol na rokovaní u ministra školstva 

Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, 

DrSc., rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorý sľúbil, že 

vráti profesorovi Ing. Ján Vavrovi, PhD. všetky kom-

petencie vyplývajúce z pracovno-právneho vzťahu,                 

str. 339 
- dňa 8. novembra 2012 si učitelia, žiaci a rodičia Zá-

kladnej školy Veľkomoravská ulica na slávnostnej aka-

démii pripomenuli 60. výročie založenia školy, str. 341 

- v dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnila jesenná 

časť výstavy „Stredoškolák“, str. 346 

- dňa 21. novembra 2012 Akademický senát Fakulty 

priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne zvolil za dekana tejto fakulty 

prof. Ing. Jána Vavru, DrSc., str. 347 

- v dňoch 21. a 22. novembra 2012 sa uskutočnil 42. ročník 

regionálnej súťaže v speve ľudových piesní „Tren-

čianske hodiny“, str. 348 

- dňa 8. novembra 2012 udelilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky akade-

mikovi prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. prestížne oce-

nenie „Cena ministra školstva, vedy, výskumu a špor-

tu Slovenskej republiky za vedu a techniku“ za jeho 

celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, str. 350 

- dňa 28. novembra 2012 Akademický senát Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka odvolal z funkcie rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. 

Ivana Kneppa, DrSc., str. 350 
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- dňa 28. novembra 2012 Akademický senát Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka poveril výkonom funkcie 

rektora Ing. Jozefa Habánika, PhD. do vymenovania 

nového rektora, str. 350 

- dňa 4. decembra 2012 prezident Slovenskej republiky 

Ivan Gašparovič oficiálne odvolal z funkcie rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. 

Ivana Kneppa, DrSc., str. 351 

- dňa 4. decembra 2012 vyhlásili Gymnázium Ľudovíta 

Štúra a Stredná zdravotnícka škola a Gymnázium Jozefa 

Braneckého v Trenčíne v tento deň ostrý štrajk, str. 351 

- dňa 7. decembra 2012 informoval poverený rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. valné zhromaždenie 

a delegátov Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej 

republiky o situácii a najbližších opatreniach na 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

str. 354 
- dňa 12. decembra 2012 sa konalo ustanovujúce 

zasadnutie Mestskej školskej rady v Trenčíne, str. 354 

- dňa 14. decembra 2012 prišlo na Štúrovo námestie v 

Trenčíne protestovať približne 300 zamestnancov škol-

stva z celého Trenčianskeho kraja, str. 355 

- dňa 20. decembra 2012 charitatívna akcia „Otvor srdce, 

daruj knihu“ organizovaná Trenčianskou nadáciou vyvr-

cholila v obradnej miestnosti Mestského úradu v Tren-

číne, str. 356 

- dňa 6. decembra 2012 sa v Synagóge v Trenčíne usku-

točnilo uvedenie do života kalendára Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka na rok 2013, str. 357   

- dňa 19. decembra 2012 Stredná zdravotnícka škola v 

Trenčíne v divadelnej sále Posádkového klubu v Tren-

číne si pripomenula 65. výročie svojho vzniku, str. 358 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11140204&ids=6
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5.  Telesná výchova a šport 

-  dňa 16. januára 2012 sa rozhodli akcionári HK Dukla 

Trenčín odvolať na základe neuspokojivých výsledkov 

z postu hlavného trénera Dušana Gregora a nahradili ho 

Róbertom Kalabérom, str. 361  

- v polovici januára 2012 na futbalovom halovom turnaji 

rozhodcov a delegátov Oblastných futbalových zväzov 

Západoslovenského futbalového zväzu v Topolčanoch sa 

družstvo výberu Oblastného futbalového zväzu Trenčín 

sa umiestnilo na poslednom desiatom mieste. Celkovým 

víťazom sa stal výber Oblastného futbalového zväzu 

Prievidza;  str.  362  

-  v dňoch 7. až 9 februára 2012 navštívil mesto Trenčín 

taliansky svetobežník Gianluca Ratta, odkiaľ sa pre-

sunul do Česskej republiky, str. 363  

- v mesiaci február 2012 reprezentačné družstvo vo flor-

bale sa zúčastnilo kvalifikácie v slovinskom Podčetrteku 

pre tohoročné majstrovstvá sveta vo florbale, ktoré sa 

uskutočnia vo Švajčiarsku, keď skončilo na postupovom 

druhom mieste za Estónskom. V drese slovenskej repre-

zentácie sa predstavili aj Trenčania – Seriš Richard , 

Heleš Peter, Heleš Pavol, Ondrášik, Marek Bulko, 

Mészáros. Marek Bulko bol novinármi vyhlásený 

v all.stars tíme; str. 365  

- dňa 14. februára 2012 zorganizovalo Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na Slnečných 

jazerách v Senci, na ktorom sa okrem trenčianskych 

hasičov zúčastnili aj hasiči z Hasičského a záchranného 

útvaru hlavného mesta Bratislavy, z Trnavy a hasičských 

staníc v Pezinku a v Senci, str. 366  

- dňa 22. februára 2012 hokejový výber strany Smer-SD na 

čele s Róbertom Ficom si zahral na Zimnom štadióne 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9521821&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9711409&ids=7
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Pavla Demitru v Trenčíne exhibičný hokejový zápas proti 

trenčianskej Dukle, ktorý sa skončil 10:10, str. 367  

- v mesiaci február 2012 mladí futbalisti Slovenska do 21 

rokov zdolali v Trenčíne na umelej tráve v prípravnom 

zápase svojich rovesníkov z Čiernej Hory presvedčivo 

4:1 (2:0), str. 368  

- dňa 26. februára 2012 vyvrcholila v severomoravskej 

Opave česko-slovenská liga v hádzanej starších žiačok, 

keď z celkového prvenstva sa zaslúžene tešili dievčatá 

z Hádzanárskeho klubu Štart Trenčín, str. 370  

- Trenčianski hokejisti vstúpili po odohratí základnej časti 

hokejovej Corgoň ligy do súťaže play-off. Podľa 

postavenia v tabuľke dostali za súpera hokejistov Po-

pradu, kde sa hrali prvé dva zápasy. V piatok dňa 9. 

marca 2012 zohrali súperi prvý zápas štvrťfinále play off 

extraligy, v ktorom Trenčania hladko prehrali 5:1. V 

druhom stretnutí štvrťfinále play off extraligy o výsledku 

rozhodli samostatné nájazdy o víťazstve Dukly Trenčín; 

str. 372   
- V treťom zápase play-off hokejovej Tipsport extraligy sa 

na dva zápasy presunuli na zimný štadión do Trenčína v 

utorok 13. marca 2012 vyhrala Dukla nad svojim 

súperom HK Poprad 4:1 (1:0, 2:0, 1:1), str. 373  

- HK Dukla Trenčín si poradila s Popradom aj v druhom 

stretnutí na vlastnom ľade dňa 14. marca 2012, keď 

zvíťazil 3:0 a upravil sériu 3:1 na zápasy, str. 374  

- V poslednom štvrťfinálovom zápase hrala Dukla Trenčín 

s HK Poprad dňa 18. marca 2012 na domácom ľade 

súpera a vyhrala 6:1 (2:0, 1:1, 3:0), čím upravila konečný 

výsledok série na 4:2 a Trenčín postúpil do semifinále; 

str. 376  

- Dukla Trenčín po vyradení Popradu sa stretla v semi-

finále so Slovanom Bratislava. V prvých troch zápasoch 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9794849&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9851209&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9869314&ids=6
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dominovali hráči Slovana a ani vo štvrtom zápase 

semifinále play-off odohraného na zimnom štadióne 

v Trenčíne dňa 30. marca 2012 sa Dukle nepodarilo nájsť 

recept na Slovan, keď s ním prehrala 3:4 a séria semi-

finálových zápasov s a skončila 4:0, str. 378  

- v dňoch 28. marca až 1. apríla 2012 v tieni semi-

finálových zápasov medzi Duklou Trenčín a Slovanom 

Bratislava sa odohrával na zimnom štadióne v Trenčíne 

finálový turnaj starších žiakov v ľadovom hokeji, ktorého 

sa zúčastnili dva najlepšie kolektívy zo západného 

(Trenčín, Nitra), stredného (Martin, Dubnica) a východ-

ného Slovenska (Košice, Prešov). Trenčania sa umiestnili 

na štvrtom mieste, str. 380  

- Telovýchovná jednota Trenčín - Záblatie dostala do 

jarnej časti futbalovej sezóny 20111/2012 do svojich 

radov výraznú posilu, keď poradcom trénera Jozefa 

Lišku sa stal jeden z najlepších trénerov v slovenskej 

histórii Jozef Jankech, str. 380  

- Volejbalisti ATC Trenčín COP sa umiestnili v extralige 

v sezóne 2011/2012 na konečnom siedmom mieste,                 

str. 381   
- v dňoch 14. a 15. apríla 2012 sa rozbehla finálová séria 

mužskej florbalovej extraligy v Trenčíne, keď 1. FBC 

Trenčín na domácej pôde privítal Florko Košice, ktoré sa 

po dvoch zápasoch skončili 1:1, str. 382  

- finálová séria florbalovej extraligy pokračovala dňa 21. 

a 22. apríla 2012 v Košiciach a v oboch zápasoch 

zvíťazili Trenčania zásluhou strelecky pripraveného Bra-

nislava Kovalčíka, str. 383  

- dňa 29. apríla 2012 sa v Chocholnej - Velčiciach usku-

točnil 40. ročník „Behu oslobodenia obce“, na ktorom  

sa zúčastnilo deväťdesiat bežcov. V kategórii mužov sa 

umiestnil na treťom mieste J. Kucharík z Trenčína 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10002212&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10007192&ids=6
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a v kategórii žien sa umiestnila na druhom mieste                     

J. Hudáková a na treťom mieste V. Kováčová, obe z 

Trenčína. V kategórii veteránov od 50 do 59 rokov 

zvíťazil  E. Páleník z Trenčína. V kategórii veteránov 

nad 60 rokov zvíťazil M. Kováč z Trenčína, str. 384  

- dňa 28. apríla 2012 sa uskutočnili v Trenčianskych 

Tepliciach Majstrovstvá Slovenska v kulturistike, fitnes, 

bodyfitness a bikiny žien a fitnes mužov. V súťaži boli 

úspešné Trenčianky, keď v kategórii bodyfitness ženy 

nad 163 cm zvíťazila Natália Straková a v kategórii 

bodyfitness zvíťazila Adela Ondrejovičová, obe Fitness 

Gabrhel Trenčín, str. 385  

- dňa 16. mája 2012 sa uskutočnil v areáli základnej školy 

Veľkomoravská v Trenčíne za účasti šiestich družstiev 

Medzinárodný turnaj v unifikovanom futbale. Kapi-

táni družstiev prevzali diplomy za účasť a vecnou cenou 

(futbalovou loptou) ocenili a diplomom najlepšieho 

strelca Štefana Stupára z Kremnice a najlepšieho bran-

kára Martina Gažu z Považskej Bystrice. Cenu pre naj-

sympatickejšie družstvo si odniesli hráči z družstva Zlín; 

str. 386  

- dňa 26. mája 2012 v Trenčíne – Zlatovciach sa usku-

točnilo finálové zápolenia 22. ročníka športových hier 

detí z detských domovov „Športové majstrovstvá s Nes-

tlé 2012“. Víťazmi sa stali reprezentanti z Detského 

domova v Liptovskom Hrádku, str. 388  

- v máji 2012 sa uskutočnil 7. ročník stolnotenisového 

turnaja o pohár Oblastného výboru Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v spolupráci so stolno-

tenisovým oddielom TJ Kubran v telocvični Základnej 

školy na Kubranskej ceste za účasti 64 súťažiacich. 

stolnotenisového turnaja o pohár Oblastného výboru 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v 
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spolupráci so stolnotenisovým oddielom TJ Kubran sa v 

telocvični Základnej školy na Kubranskej ceste zúčastnilo 

64 súťažiacich. Víťazom a držiteľom putovného pohára 

sa stal Branislav Bohuš. V kategórii mládež do pätnásť 

rokov zvíťazil Matúš Kaduk a medzi veteránmi si 

prvenstvo obhájil Vladimír Martinka, str. 395  

- v dňoch  1. do 3. júna 2012 pri jazere v Opatovskej doline 

sa uskutočnil 10. ročník Motozrazu  motoklub Black 

Kings pod heslom „Moto – rock – nights“, str. 396  

- dňa 5. júna 2012 sa k posolstvu Olympijských hier 

v Londýne pripojilo aj mesto Trenčín. Horiacu olym-

pijskú pochodeň a štafetový kolík na Mierové námestie 

priniesli študenti Športového gymnázia v Trenčíne, ju-

niorský reprezentant Slovenskej republiky v hode oš-

tepom Andrej Benák a viacnásobná majsterka Sloven-

skej v atletickom sedemboji Monika Kubišová. V rámci 

programu primátor mesta Mgr. Richard Rybníček 

pripol ku štafete stuhu a zapálil olympijský oheň, str. 398  

- dňa 10. júna 2012 sa uskutočnili v rámci 8. ročníka Behu 

trenčianskou Brezinou Majstrovstvá Slovenska v behu 

do vrchu veteránov na rok 2012 za účasti 196 pretekárov 

z celého Slovenska. Titul majstra Slovenska v behu do 

vrchu získali aj dvaja  Trenčania a to v kategórii mužov 

nad 50 rokov Ervín Páleník, v kategórii mužov nad 60 

rokov Miroslav Kováč, v kategórii nad 70 rokov 

Vincent Bašista z Obecného úradu Demjata, str. 398  

- dňa 20. júna 2012 v obradnej sieni Mestského úradu v 

Trenčíne primátor Mgr. Richard Rybníček a vicepri-

mátor Mgr. Rastislav Kudla odovzdali dvadsiatim 

piatim talentovaným žiakom základných škôl v Trenčíne 

ocenenia „Detská osobnosť Mesta Trenčín“, str. 399  

- dňa 23. júna 2012 sa uskutočnilo na Mierovom  námestí 

v Trenčíne športové podujatie „Hviezdy deťom“, na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10376826&ids=6
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ktorom bolo vyzbieraných 25.000 eúr pre charitatívne 

účely, str. 405  

- počas letných prázdnin v zimnom štadióne Mariána 

Gáboríka v Trenčíne prebiehal štvrtý ročník „Hokejovej 

školy Mariána Gáboríka“ pre viac ako sedemsto detí 

z celého sveta v piatich týždňových turnusoch, str. 407  

- v dňoch 30. júna 2012 a 1. júla 2012 sa uskutočnil v 

Trenčíne 56. ročník „Trenčianskej regaty“. str. 408  

- v dňoch 28. až 29. júla 2012 sa v Trenčíne stretli mladé 

vodácke talenty, so slovenskými olympionikmi Erikom 

Vlčekom, Petrom Gelle, Martinom Jankovcom, Jurajom 

Tarrom a Ľubomírom Hagarom na preteku „Veľká cena 

Váhu“, ktoré podporila „Nadácia poštovej banky“. Pri 

tejto príležitosti sa stretlo cca 270 rýchlostných kanois-

tov, str. 410  

- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnilo exhibičné stretnutie 

medzi domácou Telovýchovnou jednotou Záblatie 

a Telovýchovnou jednotou Jednota Trenčín, ktorým si 

prítomní diváci pripomenuli päťdesiatdva rokov od 

založenia TJ Jednoty Trenčín, str. 414  

- deň 11. august 2012 poznamenal rekordný počet plavidiel 

na Váhu, ale aj dážď a takmer tritisíc návštevníkov, taký 

bol tohtoročný Splav netradičných korábov, alebo 

Splanekor, str. 415  

- v dňoch 16. až 19. augusta 2012 sa uskutočnil 18. ročník 

hokejového turnaja Rona Cup - Memoriál Pavla De-

mitru netradične v Dubnici nad Váhom za účasti piatich 

družstiev. Víťazstvo si odniesla HK 36 Skalica. Za naj-

lepšieho brankára bol vyhlásený Adam Trenčan z HK 

36 Skalica, za najlepšieho obrancu bol vyhlásený Marek 

Biro z Dukly Trenčín, za najlepšieho útočníka bol vy-

hlásený Petr Čajánek z PSG Zlín, str. 418  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469517&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10469517&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10585406&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10670945&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10670945&ids=6
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- dňa 19. augusta 2012 na pretekoch seriálu Sloven-

ského pohára silných mužov v Nemšovej zvíťazil 

Trenčan Marek Kmoško, str. 419   

-  v dňoch 23. až 25. augusta 2012 sa Dukla Trenčín 

zúčastnila na Tatranskom pohári v Poprade, ktorom 

skončili na druhom mieste. Za najlepšieho útočníka 

vyhlásili Petra Sojčíka z Dukly Trenčín, str. 421  

- dňa 1. septembra 2012 sa v Trenčíne na Váhu uskutočnili 

preteky dračích lodí. V kategórii obcí zvíťazili Moravskí 

draci z Brumov-Bylnice, v kategórii firiem vyhrala 

posádka Neptún klub z Piešťan, str. 422  

- dňom 2. septembra 2012 zavrelo svoje brány letné 

kúpalisko v Trenčíne. Tohoročná sezóna bola hodnotená 

ako veľmi dobrá, keď v mesiaci júl 2012 si na kúpalisko 

našlo cestu 32 tisíc návštevníkov, na čom sa kladne 

podpísali horúce dni nad 30 ◦ C, str. 423  

- dňa 7. septembra 2012 uplynul rok od tragédie od pádu 

lietadla Jak-42 s hráčmi a realizačným tímom Lokomotiv 

Jaroslavľ, do ktorého patril aj Pavol Demitra. V tento deň 

vedenie Dukly Trenčín a rodina pri hrobe Pavla Demitru 

si v tichosti spomínali na svojho zomrelého kamaráta 

a priateľa, str. 424  

- dňa 13. septembra 2012 sa dožil bežecký reprezentant 

Mesta Trenčín Miroslav Kováč životného jubilea 60. 

rokov, str. 424  

- dňa 29. septembra 2012 konal 16. ročník siláckeho 

zápolenia pod názvom „Meč Matúša Čáka“, o víťazstvo 

trofeje sa zúčastnilo 15 silákov. Z celkového víťazstva sa 

tešil Branislav Golier z Bánoviec nad Bebravou, str. 427    

- dňa 6. októbra 2012 sa na Inovci, najvyššom vrchole 

v okolí Trenčína, uskutočnil už 9. ročník pretekov v behu 

do vrchu „Inovecký výbeh“ za účasti 50 pretekárov. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10705636&ids=6
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Víťazstvo si u mužov odniesol Branislav Kacina z Tren-

čína a u žien Veronika Bakalárová z Piešťan,  str. 429  

- v dňoch 11 až 13. októbra 2012 sa uskutočnil v Košiciach 

„Euro Floorbal Cup“, v ktorom mal potvrdiť FBC Tren-

čín svoju vrcholnú formu z uplynulej sezóny, keď obhájil 

majstrovský titul a postúpil do „Ligy majstrov“, str. 430  

- dňa 15. septembra 2012 sa uskutočnil 19. ročník „Behu 

okolo Lysej“, z ktorého najvyššie vavríny víťazstva si 

odniesli i pretekári z Trenčína, keď v kategórii C) 50-59 

zvíťazil Ervín Páleník. V kategórii D) nad 60 rokov 

zvíťazil Miroslav Kováč, str. 431  

- na 13. ročníku behu „Mraznícke chodníčky“ domi-

novali pretekári z Trenčína, keď v kategórii B) 40-49 

zvíťazil Milan Gašparovič, v kategórii C) 50-59 zvíťazil 

Stanislav Ďuriga a v kate-górii D) nad 60 rokov zvíťazil 

Vladimír Kovalčík, str. 431  

- v mesiaci november 2012 bola otvorená v Trenčíne 

siedma pobočka osvedčeného fitnes konceptu len pre 

ženy „Expreska“, str. 432  

- dňa 1. decembra 2012 uskutočnil 30. ročník „Miku-

lášskeho krosu“, keď v  kategórii mužov 50-59 ročných 

Trenčan Ervín Páleník 19:02 min a v kategórii 60-69 

rokov zvíťazil Miroslav Kováč z Trenčína, str. 433  

- dňa 2. decembra 2012 sa uskutočnil v Trenčíne 27. ročník 

stolnotenisového turnaja seniorov. V najstaršej kategórii 

nad 70. rokov obhájil prvenstvo už po štvrtýkrát za sebou 

Vašek Hasák. V kategórii 60 – 69 ročných zvíťa-

zil Vladimír Martinka. V najmladšej kategórii 50 – 59 

rokov zvíťazil Vladimír Starosta str. 434  

 

6.   Náboženský a cirkevný život 

- dňa 21. júna 2012 sa uskutočnil v Refektári Kolégia pia-

ristov seminár pod názvom „12 storočie kresťanstva v 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11175769&ids=6
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strednej Európe“ a bol určený študentom, odbornej 

i laickej verejnosti, str. 436 

- dňa 21. júna 2012 areál Malej a Veľkej Skalky pri 

Trenčíne privítal dvanásť výtvarníkov a päť literátov 

z Čiech, Poľska a Slovenska na Ora Et Ars, str. 437 

- dňa 23. júna 2012 sa uskutočnila v priestore kostola Ma-

lej Skalky pracovná vernisáž vytvorených diel umelcami, 

str. 437 
- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila v areáli starobylého 

kláštora na Veľkej Skalke slávnostná vernisáž vytvo-

rených diel umelcami, str. 437 

- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnilo na večernej svätej omši 

posvätenie novej poštovej známky vydanou Slovenskou 

poštou s vyobrazením barokového pútnického kostola na 

Skalke pri Trenčíne zasväteného sv. Svoradovi a Bene-

diktovi v nominálnej hodnote 0,40 euro, str. 438 

- dňa 21. júla 2012 sa uskutočnila po večernej svätej omši 

pobožnosť krížovej cesty na novovybudovanej Kalvárii, 

ktorej autorom je akademický sochár Juraj Oravec, 

spojenej s jej požehnaním, modlitbami svätého ruženca, 

str. 439 
- dňa 22. júla 2012 predpoludním hlavnú svätú omšu na 

púti celebroval za prítomnosti niekoľko tisíc pútnikov 

skalský opát Mons. Jozef Kráľ, ktorý vyzval veriacich 

k vernosti dedičstvu otcov, teda k odkazu svätých 

Andreja Svorada a Beňadika, str. 439 

- sviatosť birmovania v Trenčianskej farnosti sa usku-

točnila dňa 9. septembra 2012 vo farskom kostole 

Narodenia Panny Márie v Trenčíne. Prijalo ju 178 bir-

movancov, z toho 12 dospelých, str. 439 

- dňa 2. novembra 2012 pri príležitosti Pamiatky zosnulých 

sa uskutočnila v kaplnke na cintoríne zádušná svätá omša 

správcom Kostola sv. rodiny, str. 439 
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- dňa  3. decembra 2012 sa uskutočnila spomienková svätá 

omša na patróna mesta Trenčín kňaza sv. Františka 

Xaverského v Kostole u piaristov, str. 440 

- dňa 6. decembra 2012 na sviatok sv. Mikuláša vo 

výstavných priestoroch galérie na západnej terase 

Bratislavského hradu sa uskutočnila výstava výberu 

umeleckých diel z doteraz uskutočnených piatich roč-

níkov sympózia „Ora Et Ars“, str. 446 

- dňa 15. decembra 2012 v katedrále svätého Františka 

Xaverského v Banskej Bystrici prevzal úrad bansko-

bystrického diecézneho biskupa bývalý nitriansky 

pomocný biskup a generálny vikár a trenčiansky rodák 

Mons. Marián Chovanec, str. 447  

 

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

- dňa 4. januára 2012 navštívil primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček pôrodnícke oddelenie Fakultnej 

nemocnice v Trenčín, aby v sprievode primára gyne-

kologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Petra Kaš-

čáka pozdravil prvé narodené dieťa Trenčína v roku 2012 

Jaroslava Baláža s mamičkou, ktorej odovzdal kyticu 

kvetov a pre malého Jarka zlatú retiazku s príveskom v 

znamení kozorožca a hotovosť 50 eúr do podušky na 

plienky, str. 449 

- dňa 10. februára 2012 sa zastavil v rámci svojej 

tridsaťpäťdňovej cesty na bicykli okolo Slovenska 

cyklista Alan Bujdák v Trenčíne, kde pred zimným 

štadiónom Pavla Demitru sa stretol s onkologickými 

pacientmi Andrejom Spústom a Matejom Vrabecom, 

str. 453 

- v dňoch 19. a 20. apríla 2012 navštívila mesto Trenčín 

štvorica odvážnych nevidiacich cestovateľov Eva 

Barániková, Andrea Kujovičová, Róbert Cielontko a 
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Juraj Práger, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali, čo 

všetko dokážu sami bez vidiaceho sprievodcu, str. 457 

- dňa 25. apríla 2012 prispeli aj tridsiati trenčianski seniori 

jarnému upratovaniu mesta, keď upratovali mestský park 

Milana Rastislava Štefánika, str. 459 

- dňa 13. júna 2012 ministerka zdravotníctva Slovenskej 

republiky MUDr. Zuzana Zvolenská odvolala z funkcie 

riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. 

Rudolfa Lintnera, str. 461 

- dňa 14. júna 2012 sa uskutočnilo v obradnej miestnosti 

Mestského úradu v Trenčíne slávnostné oceňovanie bez-

príspevkových darcov krvi trenčianskeho regiónu,                

str. 462 
- dňa 13. júna 2012 bol slávnostne ukončený jubilejný 25. 

ročník Akadémie tretieho veku - celoživotného vzdelá-

vania seniorov, str. 463 

- od nedele 2. júla do soboty 7. júla 2012 Záchranná 

zdravotná služba absolvovala v Trenčianskom kraji 

celkom 95 výjazdov ku kolapsovým stavom z tepla,                  

str. 464 
- dňa 2. júla 2012 sa stretli členovia Krajskej a Okresnej 

Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne na tra-

dičnom krajskom  a okresnom náučno – turistickom zraze 

v Trenčíne, str. 465 

- dňoch 14. a 15. septembra 2012 bol v Trenčíne „Me-

dzinárodný deň nepočujúcich“ a v rámci neho súťaž 

„Miss nepočujúca Slovensko 2012“, str. 465 

- dňa 6. septembra 2012 sa časť priestorov Centra so-

ciálnych služieb na Liptovskej ulici v Trenčíne premenila 

na ,,Jarmočné námestie“, str. 468 

- od 10. do 13. októbra 2012 si mohli občania v uliciach 

Trenčína kúpiť umelú nezábudku. Išlo o vyvrcholenie 

celoslovenskej informačnej kampane „Dni duševného 



796 

 

zdravia“ a 9. ročník zbierky „Dni nezábudiek“, ktorej 

organizátorom bola „Liga za duševné zdravie“, str. 468 

- dňa 10. októbra 2012 sa uskutočnilo vo Fakultnej ne-

mocnici v Trenčíne sprístupnenie rekonštruované neštát-

ne zdravotnícke zariadenie Nefrodializačné centrum 

Logman West a.s pre pacientov, str. 469 

- odo dňa 1. novembra 2012 Mesto Trenčín opäť otvorilo 

nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia, v dome na Nešporovej 

ulici č. 8 v Trenčíne, str. 472  

- v dňoch 21. a 27. novembra 2012 sa uskutočnilo 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Fa-

kultnej nemocnice Trenčín. Výberová komisia po zhod-

notení výsledku výberového konania odporučila ustano-

viť do funkcie riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín 

RNDr. Jána Dubovského, str. 474 

 

8.  Ochrana a tvorba životného prostredia 

- Trenčiansky hrad navštívilo v roku 2011 presne 90778 

návštevníkov, čo je o 7 tisíc návštevníkov viac ako v roku 

2010, str. 475 

- od 15. novembra do 31. decembra 2011 trvala uzávierka 

miestnej komunikácie Piaristickej ulice v križovatke 

s Ulicou K dolnej stanici, kde sa rekonštruovalo kana-

lizačné potrubie pre jeho havarijný stav, str. 476 

- Spoločnosť CTP Invest SK prehrala súdny spor dňa              

11. januára 2012 s Mestom Trenčín. Predmetom žaloby 

bolo určenie práv k pozemkom v priemyselnom parku v 

hodnote 4,5 milióna eúr na základe zmlúv uzatvorených 

ešte v rokoch 2007 až 2009, str. 476 

- dňa 15. februára 2012 primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček podpísal rozhodnutie o zrušení sta-

vebného povolenia investorovi Tatra Real Trade na 
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výstavbu podzemných garáží pri Posádkovom klube 

Trenčín, str. 478 

- dňa 12. marca 2012 stavebné stroje spoločnosti Zipp 

Strabag vykonali prvé výkopové práce na výstavbe 

nového cestného mosta v Trenčíne v priestore za stavi-

dlami, str. 479 

- Trenčianska vodohospodárska spoločnosť spolu s Tren-

čianskou nadáciou usporiadala tlačovú besedu na ktorej 

bola vyhodnotené podujatie „Daj si vodu z vodovodu“, 

str. 482 
- od 19. marca 2012 bezdomovci, ktorí túto zimu prežili 

v nocľahárni na Nešporovej ulici pomáhali pri čistení 

sídliska Juh po zime. Za prácu peniaze nedostávali, ale 

mesto im poskytovalo desiatu. str. 483 

- v období od jesene 2011 do konca mesiaca februára 2012 

prebiehalo komisionálne vyhodnocovanie podaných ná-

vrhov na revitalizáciu železničnej stanice v Trenčíne na 

Železniciach Slovenskej republiky, str. 487 

- Slovenská správa ciest vybrala firmu Dopravoprojekt, 

ktorá bude mať autorský dozor pri stavbe nového 

cestného mosta cez elektronickú aukciu, str. 488 

- dňa 20. júna 2012 rozhodol Okresný súd v Trenčíne 

v prospech Mesta Trenčín v spore so Spoločnosťou Tatra 

Real Trade, ktorá od Mesta Trenčín žiadala dva milióny 

eúr ako náhradu škody, ušlý zisk, str. 491 

- v polovici júna 2012 bola načas pozastavená výstavba 

nového cestného mosta v Trenčíne, keď Ministerstvo 

dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky zistilo, že v Trenčíne sa buduje iný most, ako 

bol pôvodne vysúťažený, str. 493 

- od 24. marca 2012 do 19. mája 2012 sa na území mesta 

Trenčín konalo jarné upratovanie, str. 496 
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- počas letných prázdnin sa rekonštruoval podchod pri 

hoteli Elizabeth, ktorého súčasťou bolo vybudovanie 

výťahov pre imobilných občanov, str. 498 

- dňa 28. júna 2012 sa zapojilo do projektu „Trenčín si Ty“ 

prostredníctvom prechádzky mestom pod názvom Urba 

Walk“ niekoľko desiatok občanov a spoznať tak nábrežie 

rieky Váh a stať sa priamym účastníkom procesu roz-

hodovania o budúcnosti mesta Trenčín, str. 498 

- na intenzifikáciu čistiarní odpadových vôd, odkanalizo-

vanie a zásobovanie pitnou vodou príde do trenčianskeho 

regiónu v najbližšom období viac ako 80 miliónov eúr, 

ktoré budú pozostávať z fondov Európskej únie, štátneho 

rozpočtu a zdrojov Trenčianskych vodární a kanalizácií, 

str. 500 

- Spoločnosť „Služby pre bývanie“ v Trenčíne, ktorá sa 

stará o takmer dvanásťtisíc bytov v meste Trenčín, sa 

rozhodla vyriešiť problém obyvateľov z okolia Lip-

tovskej ulice presťahovaním kotolne na biomasu ďalej od 

obytných domov do areálu bývalej kotolne na uhlie na 

Východnej ulici do konca roka 2013, str. 501 

- dňa 18. septembra 2012 h v Klube Lúč sa uskutočnila 

verejná diskusia o budúcej cyklotrase zo sídliska Juh do 

centra mesta, str. 504 

- v dňoch 25. až 28. septembra 2012 organizovalo Mesto 

Trenčín v rámci projektu „Trenčín si Ty“ študentský 

work-shop, za účelom získania tvorivých študentských 

pohľadov na oživenie centra mesta Trenčín ktorý vy-

vrcholil programom na Mierovom námestí dňa 28. sep-

tembra 2012 popoludní, na ktorom študenti predstavili 

svoje projekty v rámci záverečného hudobného a tvori-

vého happeningu, str. 504 
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- skupina občanov mesta Trenčín prišla s nápadom pome-

novania priestranstva pred Posádkovým klubom na 

Námestie Alexandra Dubčeka, str. 507 

- dňa 28. septembra 2012 sa uskutočnil na Mierovom 

námestí 3. ročník Trenčianskeho Bio jarmoku, str. 508 

- Od 29. septembra do 24. novembra 2012 sa v meste Tren-

čín počas sobôt prebehlo jesenné upratovanie . Zozbieralo 

sa a vyviezlo viac ako 260 ton odpadu, str. 522 

- od 8. septembra 2012 boli vystavené výsledky študent-

ského workshopu Trenčín – mesto na rieke“ pre širokú 

verejnosť v Mestskej klubovni v Trenčíne na Mierovom 

námestí, str. 510 

- dňa 2. októbra 2012 mesto Trenčín odstránilo dreviny, 

ktoré v stavebnej jame narástli od zastavenia výstavby 

podzemných garáží po vyhlásení lokality za Národnú 

kultúrnu pamiatku a po potvrdení zrušeného stavebného 

povolenia na podzemné garáže Krajským stavebným 

úradom v Trenčíne pripravilo sa na zasypanie jamy,                

str. 514 
- dňa 5. októbra 2012 bol sprístupnený po rekonštrukcii 

podchod pri hoteli Elizabeth, str. 525 

- dňa 8. októbra 2012 ľudia idúci podchodom do za-

mestnania podchodom pri hoteli Elizabeth, videli na 

vlastné oči, čo dokáže ľudská zloba, keď steny pri oboch 

výťahoch zostali po neznámych sprejeroch pomaľované, 

steny boli zdevastované narušením ich povrchovej štruk-

túry a vchod zahádzaný odpadkami, str. 515 

- Recyklačný fond poskytol Mestu Trenčín za separáciu 

odpadu finančnú čiastku vo výške 40.859 eúr, str. 516 

- dňom 10. septembra 2012 sa začali stavebné práce na 

rekonštrukcii vodovodov na Piaristickej ulici, str. 517 

- Obvodný lesný úrad v Trenčíne povolil Mestu Trenčín tri 

poľovačky diviačej zveri na obdobie od novembra 2012 
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do 31.1.2013. Prvá sa konala 15. novembra 2012, kedy 

poľovníci zastrelili 16 diviakov, str. 518 

- dňa 12. decembra 2012 schválili nový územný plán 

poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva, ktorý 

vstúpil dňom 28. decembra 2012 do platnosti, str. 520 

 

9. Počasie 

- mesiac január 2012, str. 526 

- mesiac február 2012, str. 531 

- mesiac marec 2012, str. 538 

- mesiac apríl 2012, str. 544 

- mesiac máj 2012, str. 551 

-  mesiac jún 2012, str. 557 

- mesiac júl 2012, str. 563 

- mesiac august 2012, str. 569 

- mesiac september 2012, str. 575 

- mesiac október 2012, str. 581 

- mesiac november 2012, str. 586 

- mesiac december 2012, str. 592 

 

 

10. Zaujímavosti z histórie  

-  PhDr. Jana Karlíková: „Honosnú budovu Tatry 

stavali len rok“, str. 598 

- PaedDr. Sylvia Maliariková: „Elizabeth v Trenčíne – 

Znovuzrodenie hotela pod majestátnym hradom“, str. 

601 
- „Po trase bývalej horskej železničky budú jazdiť 

cyklisti“, str. 607 

- Richard Ščepko: „Železnica v Trenčíne“, str. 608 

- Richard Ščepko: „Železničný most v Trenčíne“, str. 614 

- Ivo Veliký: „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“, str. 620 
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- Mgr. Martin Karlík: „V budove Trenčianskeho múzea 

rozhodovali o osude župy“, str. 628 

- PaedDr. Jozef Vakoš: „60. výročie Základnej školy 

Trenčín, Veľkomoravská ul.“, str. 634 

- Mgr. Martin Karlík: „Hviezdoslavova ulica v Trenčíne 

odkrýva svoju podobu“, str. 638 

- Mgr. Martin Karlík: „Námestie Ľudovíta Štúra – miesto 

smútku a obchodu“, str. 642 

- „Pamiatka zosnulých – Deň dušičiek“, str. 645 

- Mgr. Martin Karlík: „Palackého ulica“, str. 647 

- Mgr. Martin Karlík: „Námestie svätej Anny“, str. 651 

- Mgr. Martin Karlík: „Štefánikova ulica“, str. 655 

- Mgr. Martin Karlík: „Farská ulica dodnes dýcha 

históriou“, str. 569 

- Mgr. Martin Karlík: „Mladá štvrť známa ako Horná 

Sihoť“, str. 662 

- Mgr. Martin Karlík: „Mierove námestie“, str. 665 

 

Dodatok: 

 

Dňa 21. marca 2013 vyhlásili v priestoroch Slovenského 

národného múzea v Martine výsledky 7. ročníka celoslo-

venskej súťaže Slovenská kronika 2012, venovanej pamiatke 

RNDr. Ladislava Jasenáka, ktorú organizovali Národné 

osvetové centrum, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenský 

národný archív, Slovenské národné múzeum v Martine, 

Slovenská národná knižnica – Archív literatúry a umenia, 

Slovenská genealogicko – heraldická spoločnosť, Slovenský 

syndikát novinárov, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej 

turistiky v Modre a časopis pre rozvoj miestnej kultúry 

a záujmovej tvorivosti Národná osveta. 

Prvé miesto v kategórii kroník krajských miest získala 

Kronika mesta Trenčín – zápis za rok 2011 písaná kroni-
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károm Jozefom Čerym. Súťažná porota ocenila estetickú 

stránku kronikárskeho zápisu krajského mesta Trenčín za rok 

2011, vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej doku-

mentácie, vlastnej zbierky výstrižkov z tlače a pozvánok na 

podujatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


