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Index kroniky 2013 Mesta Trenčín 

1. Verejno spoločenský život 
- v noci zo 14. na 15. januára 2013 sa podlomila konštrukcia 

prístrešku pre cestujúcich na autobusovom nástupišti 

v Trenčíne, str. 32 

- v dňoch 24. až 27.januára 2013 Trenčiansky samosprávny 

kraj sa predstavil na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia-

tour vo vlastnej expozícii ako „Kraj Pohody“ s podtitulom 

„Vesmír na dosah“, str. 34 

- dňa 23. januára 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 

Fóra akčnej mládeže na Mestskom úrade v Trenčíne za účas-

ti poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne viceprimá-

tora JUDr. Rastislava Kudlu  a PaedDr. Daniela Beníčka, 

str. 37 
- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnilo rokovanie mimoriadne 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne,  str. 39  

- dňa 19. februára 2013 sa v Kultúrnom centre Aktivity Tren-

čín - Juh bolo založené „Občianske združenie Priateľov 

zvierat a prírody“,  str. 41 

- dňa 25. februára 2013 sa uskutočnilo Zastupiteľstvo Tren-

čianskeho samosprávneho kraja na svojom 22. zasadnutí v 

tomto funkčnom období, str. 42 

- dňom 1. marca 2013 vyhlásili mladí filantropi 9. ročník 

grantového kola pod názvom „Daj to!“, ktoré sa stalo vý-

zvou pre originálne nápady mladých ľudí, neformálnych 

skupín vo veku od 15 do 30 rokov, str. 45 

- dňa 21. marca 2013 v priestoroch Slovenského národného 

múzea v Martine sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a 

vyhlásenie výsledkov 7. ročníka celoštátnej súťaže Sloven-

ská kronika 2012 o najlepšiu kroniku, v ktorej v kategórii 
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krajských miest, získala prvé miesto Kronika Mesta Tren-

čín za kronikársky zápis za rok 2011, ktorú napísal kronikár 

Mgr. Jozef Čery, str. 45 

- dňa 26. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov bolo odo-

vzdané v obradnej sieni Mestského úradu ocenenie primáto-

ra Mesta Trenčín 12 pedagógom z trenčianskych materských 

a základných škôl, ktoré vyznamenaným učiteľom odovzdal 

predseda Komisie školstva pri Mestskom zastupiteľstve doc. 

Ing. Oto Barborák, CSc., str. 46 

- dňa 10. apríla 2013 si mesto Trenčín pripomenulo 68. výro-

čie  oslobodenia od fašistickej krutovlády pri Pamätníku 

umučených na Brezine, str. 48 

- dňa 11. apríla 2013 v Bratislave odovzdali Ladislavovi 

Farkašovi, občanovi Trenčína ocenenie „Zlatý záchranár-

sky kríž“ v kategórii Záchranársky čin laickej verejnosti za 

záchranu 20 mesačného chlapčeka, ktorý spadol z preliezky, 

str. 50 
- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnilo rokovanie Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne, str. 51  

- dňa 18. apríla 2013 schválené uznesenie Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne o zvýšení rozpočtu Mesta Trenčín na op-

ravu ciest o 150 tisíc eúr primátor Mgr. Richard Rybníček 

vetoval, str. 53 

- dňa 30. apríla 2013 sa podpredseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Milan Panáček vzdal svojej funkcie, 

str. 56 
- dňa 9. mája 2013 sa uskutočnil pred budovou Posádkového 

klubu v Trenčíne slávnostný akt na počesť 68. výročia 

ukončenia druhej svetovej vojny, str. 57 

- dňa 4. mája 2013 Trenčiansky samosprávny kraj už po ôs-

mykrát predstavil v Bruseli svoj potenciál v oblasti cestov-
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ného ruchu na podujatí „Deň otvorených dverí v inštitú-

ciách Európskej únie“, str. 58 

- dňa 10. mája 2013 na zasadnutí mimoriadneho Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne poslanci rozhodli o neodobratí 

mandátov poslancom Bc. Tomášovi Vaňovi, JUDr. Rasti-

slavovi Kudlovi a Patrikovi Burianovi, str. 59 

- dňa 17. mája 2013 bol na výstavisku Expo Trenčín otvorený 

2. ročník výstavy cestovného ruchu Slovenskej republiky 

a Českej republiky pod názvom „Región Tour 2013“ pod 

záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho roz-

voja Slovenskej republiky a pod garanciou Českej centrály 

cestovného ruchu „Czech Tourism“, str. 61 

- dňa 20. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič poveril výkonom funkcie veľvyslanca v Portu-

galsku Jozefa Adamca, rodáka z Trenčína, str. 64 

- dňa 10. júna 2013 si delegácie členov Klubu vojenskej histó-

rie Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistic-

kých bojovníkov Trenčín, 1. Základnej organizácie Jednoty 

dôchodcov na Slovensku v meste Trenčín, profesijných klu-

bov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín, posádky 

Trenčín a zamestnanci Posádkového klubu Trenčín polože-

ním kvetov k pamätníku v Kasárni SNP pripomenuli už 95. 

výročie kragujevskej vzbury, str. 67 

- dňa 20. júna 2013 primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček informoval zástupcov médií o svojom rozhodnutí 

odvolať svojho zástupcu JUDr. Rastislava Kudlu, str. 69 

- dňa 1. júla 2013 kandidát na predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja a poslanec za Smer – Sociálna demokracia 

Ing. Jaroslav Baška odštartoval na Mierovom námestí 

v Trenčíne za svojimi voličmi na bicykli, ktorú nazval „To-

ur de Baška“, str. 71 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11771612&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11771612&ids=6
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- za obdobie od 01. januára do 30. júna 2013 došlo na cestách 

v Trenčianskom kraji k 593 dopravným nehodám, zazname-

naný nárast o 12 nehôd, pri ktorých bolo 5 osôb usmrtených, 

str. 73 
- dňa 3. júla 2013 rozhodnutím predsedu Národnej rady Slo-

venskej republiky Pavla Pašku zo a zverejnením v zákone 

191/2013 Z.z. boli vyhlásené voľby do zastupiteľstiev sa-

mosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych kra-

jov, str. 78 

- dňa 29. júla 2013 štátny tajomník Ministerstva obrany Slo-

venskej republiky Miloš Koterec vymenoval do funkcie ve-

liteľa Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej re-

publiky plukovníka Martina Stoklasu, str. 79 

- dňa 20. augusta 2013  na tlačovej konferencii v Trenčíne zá-

stupcovia všetkých pravicových strán: Slovenskej kresťan-

skej a demokratickej únie, Kresťanského demokratického 

hnutie, Sloboda a Solidarita, Most - Híd, NOVA 

a Občianska konzervatívna strana vydali spoločné vyhláse-

nie, že spoločným kandidátom pravicových strán na predse-

du Trenčianskeho samosprávneho kraja bude bývalý zápas-

ník Jozef Lohyňa,  str. 79  

- dňa 28. augusta 2013 sa konala pri Pamätníku umučených 

na Brezine spomienková slávnosť pri príležitosti 69. výročia 

Slovenského národného povstania, str. 81 

- v dňoch 6. až 8. septembra 2013 si obyvatelia Opatovej nad 

Váhom, ktorá je dnes súčasťou mesta Trenčín, pripomenuli 

775. výročie prvej písomnej zmienky o obci Opatová nad 

Váhom na oslavách, ktoré sa uskutočnili pod názvom „Bola 

raz jedna dedina“, str. 82 

- dňa 2. októbra 2013 v Trenčíne po prvýkrát zasadala krajská 

volebná komisia pre voľby poslancov a predsedu Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja. Jej piati členovia zložili sľub a 

vyžrebovali si predsedu a podpredsedu komisie. Predsedom 

sa stal Mgr. Juraj Gerlici, delegovaný stranou Smer – So-

ciálna demokracia a podpredsedom Ing. Ondrej Beracka, 

delegovaný Slovenskou národnou stranou, str. 85  

- dňa 15. októbra 2013 pri príležitosti Svetového dňa bielej 

palice pripravila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru Slovenskej re-

publiky ďalší ročník dopravno-výchovnej akcie „Deň bielej 

palice“, str. 88 

- dňa 17. októbra 2013 informovala hovorkyňa Železníc Slo-

venskej republiky o mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala 

v tento deň, keď o 10,45 h na železničnú trať v úseku Tren-

čín - Trenčianska Teplá predpoludním počas prác na rekon-

štrukcii železničnej trate sa prevrátil žeriav, str. 89 

- dňa 23. októbra 2013 bolo doručené rozhodnutie Krajského 

súdu v Trenčíne, že poslanci v Trenčíne, ktorí poberali ho-

norár za podujatia v rámci zboru pre občianske záležitosti 

neprídu o mandáty a náhradníkom tieto posty nepatria,                

str. 91 
- v mesiaci september 2013 v Trenčíne sa uskutočnilo dvoj-

dňové pracovné rokovanie zástupcov odborov dopravy sa-

mosprávnych krajov na Slovensku, str. 94 

- dňa 24. októbra 2013 na kontrolnom dni projektov financo-

vaných z fondov Európskej únie minister dopravy Sloven-

skej republiky Ing. Ján Počiatek, že stavebné práce na 

úprave železnice pokračujú bez zásadných problémov,                

str. 95 
- dňa 25. októbra 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostné udeľovanie 
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ocenení z oblasti kultúry jednotlivcom a kolektívom z ok-

resov Trenčín, str. 97 

- dňa 28. októbra 2013 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samo-

správneho kraja  sa zišlo na svojom poslednom 28. zasadnutí 

vo svojom volebnom období, str. 107 

- od 1. apríla 2013 do 31. októbra 2013 prebiehala súťaž o 

„Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2013“, v ktorej sa 

umiestnilo Mesto Trenčín na deviatom mieste, str. 108 

- z konečných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, 

ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2013 vyplynulo, že v za-

stupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja získali pos-

lanci strany Smer - Sociálna demokracia dvadsaťpäť posla-

neckých kresiel, pravicová koalícia zložená zo strán Kres-

ťansko – demokratického hnutia, Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – Demokratická strana, Most-Híd, Nová 

väčšina - Dohoda, Sloboda a Solidarita, Občianska konzer-

vatívna strana budú mať v zastupiteľstve osem poslancov, 

jeden poslanec bude zastupovať Zmenu zdola, Demokratic-

kú úniu a jedenásť poslancov bude nezávislých, str. 115 

- voliči Trenčianskeho kraja zvolili hneď v prvom kole za 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jarosla-

va Bašku, kandidáta za Sme – Sociálna demokracia, ktorý 

získal 53,45 % hlasov, str. 119 

- ziskom 4.018 hlasov sa stala suverénne najúspešnejšou kan-

didátkou na poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

vo volebnom obvode číslo 9 – Trenčín Mgr. Renáta Kaš-

čáková, str. 120 

- dňa 11. novembra 2013 presne o 11 h 11 min sa zazneli nad 

trenčianskym cintorínom zo záznamu zvony z talianskeho 

mesta Rovereto a pieseň o rozkvitnutých divých makoch, 

http://www.klubvtn.info/video_254a.htm
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ktoré pokryli bývalé bojiská pri Ypres „Na flámskych po-

liach“ pri príležitosti „Dňa vojnových veteránov“, str. 124 

- dňa 11. novembra 2013 pri príležitosti Dňa vojnových vete-

ránov náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky udelil primátorovi Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chardovi Rybníčkovi Pamätnú medailu k 20. výročiu vzni-

ku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorú prevzal z rúk 

veliteľa Síl výcviku a podpory plukovníka generálneho 

štábu Martina Stoklasu, str. 125 

- dňa 15. novembra 2013 si v Trenčíne pripomenula verejnosť 

udalosti zo 17. novembra roka 1989 koncertom kapely Sim-

plify v amfiteátri na Mierovom námestí a v tom istom čase 

vernisážou výstavy v mestskej veži pod názvom „Prísne taj-

né!“, str. 129 

- v novembrových dňoch 2013 trenčianska spoločnosť „Vir-

tual Reality Media“ získala už svoj tretí kontrakt od Armá-

dy USA, ktorými sú letecké simulátory pre vrtuľníky MI – 

17  za desať miliónov dolárov, str. 131 

- dňa 19. novembra 2013 na mimoriadnom zasadnutí Mest-

ského zastupiteľstva v Trenčíne poslanci podporili predaj 

voľných nájomných bytov i odkúpenie pozemkov v priemy-

selnej zóne ktoré mesto potrebuje pre nového investora 

Akebono, str. 132 

- dňa 13. novembra 2013 porota ocenila v Ostrave na medzi-

národnej súťaži „Fair Sourcing Awards“ (ceny čestného 

nákupu) Mesto Trenčín za úspešné a transparentné využíva-

nie elektronických aukcií. Cenu prevzala špecialistka pre ve-

rejné obstarávanie z právneho útvaru Mestského úradu 

Trenčín Ing. Jana Molnárová, str. 138 

- štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave v mesiaci no-

vember zaradila Mesto Trenčín na tretie miesto v rámci Slo-

http://www.klubvtn.info/video_254b.htm
http://www.klubvtn.info/video_254b.htm
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venska ako mesto s najvyššou úrovňou rozvoja. Mesto Tren-

čín tak získalo „Cenu mesto rozvoja“. Ocenenie 

v Bratislave prevzal z rúk rektora Ekonomickej univerzity 

v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. pred-

nostka Mestského úradu v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč, 

str. 135 
- dňa 25. novembra 2013 vo veku 79 rokov zomrel 

v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe trenčiansky rodák 

Egon Lánsky, str. 136  

- dňa 9. decembra 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnu-

tie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja vo 

štvrtom funkčnom období, str. 138 

- dňa 22. decembra 2013, teda tesne vianočnými sviatkami 

popoludní zostali obyvatelia Sihote 3. a Sihote 4. bez pitnej 

vody. Sedem ulíc týchto sídlisk Žilinskej, Opatovskej, Ar-

mádnej, Klementisovej, Kraskovej, Pádivého a Sibírskej zá-

sobovali tri cisterny. Poruchu odstránili pracovníci Tren-

čianskych vodární a kanalizácií, str. 143  

- dňa 19. septembra 2013 s petíciou za pomenovanie priestoru 

ako Námestie sv. Cyrila a Metoda sa obrátili občania ešte 

začiatkom septembra tohto roku zasadnutie zastupiteľstva 

informáciu o petícií zobralo na vedomie. Nezaoberalo sa ňou 

preto, že v čase prerokovania informácie boli vyhlásené 

voľby do orgánov samosprávnych krajov a podľa zákona až 

do konania volieb nemožno v zmysle zákona rozhodovať o 

názvoch ulíc či zmene ich číslovania, str. 144 

- dňa 12. decembra 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

nevyhovelo návrhu petície na pomenovanie priestoru pred 

Posádkovým klubom v Trenčíne. Dôvodom boli právoplatne 

neukončené súdne spory medzi mestom Trenčín a spoloč-
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nosťou Tatra Real Trade dotýkajúce sa priestoru pri Posád-

kovom klube, str. 144 
 

2) Ekonomicko-spoločenský život 
- od 1. januára 2013 Trenčianska vodohospodárska spoloč-

nosť a.s. pristúpila na základe rozhodnutia Úradu pre regu-

láciu sieťových odvetví Slovenskej republiky k úprave cien 

vodného a stočného, str. 146 

- dňa 29. januára 2013 sa začala modernizácia železnice na 

území mesta Trenčín nadjazdom v mestskej časti Opatová,  

ktorá nahradí jestvujúce železničné priecestia v mestských 

častiach Opatová a Kubra, str. 151  

- dňa 21. februára 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

odsúhlasilo predaj pozemkov v trenčianskom priemyselnom 

parku pre trenčiansku firmu PrintAlliance AM, s.r.o. Tren-

čín, str. 151 

- v auguste 2013 vyhrali Letecké opravovne súťaž na opravu 

troch amerických vrtuľníkov Mi-17, str. 152 

- v dňoch 28. februára až 2. marca 2013 organizovalo výstavi-

sko Expo Center Trenčín v poradí už 11. ročník výstavy ka-

meňo-priemyslu a geológie „Kamenár“, str. 154 

- dňa 5. marca 2013 sa podarilo spojazdniť osobný výťah do 

podchodu pri hoteli Elizabeth, ktorý v decembri 2012 po-

škodili dvaja 16-roční mladíci, str. 155  

- Týždenník TREND uverejnil najsledovanejšie hodnotenie 

hotelov na Slovensku, v ktorom hotel Elizabeth i napriek 

krátkemu trvaniu prevádzky, zaznamenal hneď niekoľko ús-

pechov: 

-   v kategórii Najlepšie hotely Slovenska sa umiestnil Hotel 

Elizabeth v konkurencii päťhviezdičkových hotelov na 

11. mieste; 
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-  v kategórii hotelov štyroch hviezdičiek skončil Hotel Eli-

zabeth na 6. mieste;  

- v kategórii Top hodnota pre zákazníka skončil na 7. mies-

te.  

- v kategórii Najlepší mestský hotel na Slovensku sa 

umiestnil Hotel Elizabeth na 1. mieste, str. 157  

- dňa 2. mája 2013 sa začala ohlásená rekonštrukcia kanalizá-

cie z Námestia SNP na Ulicu Martina Rázusa, str. 158  

-  na opravu výtlkov po zime 2012/2013 poskytlo z Minister-

stvo dopravy Slovenskej republiky Mestu Trenčín asi 30.000 

eúr, čo bolo oproti nutným opravám o päťkrát menej,                 

str. 161 

- od stredy 15. mája 2013 bola uzavretá cesta do Opatovej po 

Opatovskej ulici pre všetky motorové vozidlá, všetkých cyk-

listov a chodcov z dôvodu realizácie podchodu v mieste bý-

valého železničného priecestia. Jediná možnosť dostať sa 

z Trenčína do Opatovej a späť bude po komunikácii 1/61, 

str. 162 

- v priebehu roka 2013 sa uskutočňoval na Farskom kostole 

Narodenia Panny Márie reštaurátorský výskum a reštau-

rovanie šťukovej výzdoby bočných kaplniek a šťukového ol-

tára bočnej kaplnky Iležháziovcov, str. 164 

- dňa 29. mája 2013 odovzdali do užívania na Správe ciest 

Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne novú cestnú 

techniku - šesť kusov špeciálnych kompletov s vymeni-

teľnými pracovnými nadstavbami na leto i zimu v hodnote 

takmer jeden milión 500 tisíc eúr, str. 165 

- dňa 13. júna 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Tren-

číne predaj pozemkov dvom trenčianskym firmám AgroT-

rend Slovakia a TnTEL v priemyselnom parku na vybudo-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11738665&ids=6
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vanie sídla firmy, administratívnych a skladových priesto-

rov, str. 166 

- dňa 22. júla 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne podpo-

rilo záujem japonskej firmy Akebono o podnikanie 

v Trenčíne, str. 167 

- dňa 22. júla 2013 na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne bola predložená ponuka bývalého  Vojenského 

športového centra Dukla Trenčín, ktoré dňom 1. januára 

2010 zmenou dislokácie z Trenčína do Banskej Bystrice 

zostali budovy centra neobsadené i napriek opakovaným 

avizovaným ponúknutím na predaj. Poslanci ponuku prijali 

s podmienkou, že ako sa objekty využijú budú ešte rokovať. 

Jednou z alternatív do budov umiestniť azylové centrum pre 

týrané matky s deťmi, ktoré Mestu Trenčín chýba, alebo 

presťahovať tam mestskú políciu. str. 167 

- dňom 1. septembra 2013 spoločnosť AAF z Nového Mesta 

nad Váhom sa začala sťahovať do voľných priestorov AU 

Optronics v trenčianskom priemyselnom parku, str. 170 

- dňa 27. septembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne 4. ročník 

„BIO jarmoku“ a vyhlásenie výsledkov 9. ročníka hlaso-

vania „Biopotravina roka 2013“, str. 171 

- dňa 6. novembra 2013 začala prvá fáza legendárnej funkcio-

nalistickej stavby českého architekta Bohuslava Fuchsa re-

konštrukcie kúpaliska a priľahlého priestranstva plavárne 

„Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepliciach, str. 174  

- dňom 1. januára 2014 vstúpi do Vojenského opravárenského 

podniku Trenčín ako strategický partner firma MSM Martin. 

Firmu vybralo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky z 

dvoch uchádzačov, str. 176  
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-  v mesiaci október 2013 sa začali rysovať kontúry nového 

osobného nástupišťa na železničnej stanici v Trenčíne,                 

str. 177 
- dňa 24. októbra 2013 zorganizovala správna rada Združenia 

bytového hospodárstva Slovenska v spolupráci členskou or-

ganizáciou Služby pre bývanie Trenčín  v Trenčíne odborný 

seminár pre správcov, zástupcov vlastníkov bytov a verej-

nosť, ktorý bol zameraný na problematiku správy bytového 

fondu, str. 178 

- od 1. decembra 2013 sa začala rekonštrukcia kanalizácie na 

Železničnej ulici. Je súčasťou modernizácie železničnej tra-

te. Rekonštrukčné prác potrvajú do konca mája 2014,                 

str. 179 
- od štvrtka 5. do piatka 20. decembra 2013 bola Ulica 28. ok-

tóbra uzatvorená pre rozkopávku z dôvodu napojenia daž-

ďovej kanalizácie trhoviska na verejnú kanalizáciu, str. 180   

- od 10. do 16. decembra 2013 bola po rokoch skúšobne oboj-

stranne spojazdnená miestna komunikácia – Braneckého uli-

ca pre osobnú dopravu, čo si vynútili preplnené ulice 

a dopravné zápchy v križovatkách autami v dôsledku rôz-

nych vynútených zásahov do miestnych komunikácií a nás-

ledných obmedzení v doprave. Toto opatrenie kladne priví-

tala najmä motoristická verejnosť, str. 181 

- pomerne teplá zima ušetrila Mestu Trenčín nemalé financie 

na údržbe ciest. Náklady za november a december roka 2013 

predstavovali čiastku 34.935 eúr, str. 182 

3) Kultúrno – spoločenský život 
- dňa 7. januára 2013Hotel Elizabeth v Trenčíne sprístupnil 

pre svojich návštevníkov výstavu fotografii Borisa Filana 
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a jeho syna Olivera pod názvom „Cesta okolo seba“,                 

str. 185 
- dňa 8. januára 2013 sa uskutočnila vo vestibule Trenčian-

skeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy „Krehké 

stretnutia – Krehká setkání“, str. 185 

- od utorka 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 

v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií siedmich štu-

dentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odboru foto-

grafického dizajnu, str. 187 

- vernisáž výstavy MUDr. Júliusa Činčára pod názvom 

„Človečina“ sa uskutočnila dňa 15. januára 2013 v kaviarni 

„Vážka“, str. 187 

- dňa 16. januára 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja seminárne stretnutie pri 

príležitosti 150. výročia vzniku Matice slovenskej, str. 189 

- v dňoch 26. a 27. januára 2013 sa uskutočnila na výstavisku 

Expo Trenčín „Medzinárodná výstava psov“, str. 190 

- dňa 7. februára 2013 predstavil na besede s čitateľmi vo Ve-

rejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne historik a spiso-

vateľ PhDr. Pavel Dvořák svoju najnovšiu knihu. „Piata 

kniha o Bratislave“, str. 193 

- dňa 12. februára 2013 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku 

v Trenčíne krstila svoju novú knihu „Knihu Médium love – 

láska ako stejk“ spisovateľka Barbora Kardošová,                   

str. 195 
- dňa 15. februára 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod názvom 

„Tajomstvá kuchyne“, ktorá mala za úlohu poodhaliť prí-

tomným návštevníkom históriu vnútorného vybavenia ku-

chyne nábytkom hrncami, taniermi a ďalšími rôznymi po-

môckami,  str. 197 
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- dňa 23. februára 2013 sa Mesto Trenčín sa po druhýkrát za-

pojilo do osláv „Svetového dňa sprievodcov“. Pri tejto prí-

ležitosti pripravilo Mesto Trenčín pre obyvateľov mesta 

bezplatnú prehliadku mesta s profesionálnymi sprievodcami, 

str. 198  

- dňa 1. marca 2013 sa uskutočnila v mestskej veži vernisáž 

výstavy fotografií mladého trenčianskeho fotografa Rado-

vana Stoklasu, str. 199  

- dňa 5. marca 2013 vo Verejnej knižnici Mihala Rešetku 

v Trenčíne cestovateľ Roman Vehovský predstavil na bese-

de svoje zážitky z exotických destinácií, ako sú Austrália, 

Nová Zeland, Malajzia a Thajsko, str. 201 

- dňa 12. marca 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy obrazov 

mladého trenčianskeho umelca Juraja Tomana pod ná-

zvom „Miesta“ v Galérii Vážka na Mierovom námestí,             

str. 203 

- dňa 15. marca 2013 sa predstavila na výstave v Galérii M. 

A. Bazovského akademická maliarka Xénia Bergerová so 

svojimi kolegami Romanom Gajdošom, Blažejom Balá-

žom, Cyrilom Blažom a študentmi, str. 206 

- od 28. do 23. marca 2013 sa uskutočnil sviatok všetkých 

slovenských knižníc, ktorý si vo Verejnej knižnici Michala 

Rešetku v Trenčíne pripomenuli Týždňom otvorených 

dverí, str. 207 

- v dňoch 14. až 16. marca 2013 sa uskutočnil v priestoroch 

výstaviska Expo Centrum v Trenčíne 21. ročník medziná-

rodného kozmetického veľtrhu „Beauty Forum  Slovakia“, 

str. 208  

- dňa 5. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch mestskej ve-

že v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej sú-
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ťažnej výstavy žiakov základných umeleckých škôl „Figu-

rálna kresba 2013“, str. 210 

- dňa 26. marca 2013 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v 

Trenčíne vyvrcholil „Mesiac knihy“ vo veľkom štýle, keď 

už po šiesty raz mali čitatelia možnosť na jednom mieste 

stretnúť takmer dvadsať súčasných významných spisovate-

ľov, str. 214 

- dňa 11. apríla 2013 večerom piesní Giuseppe Verdiho mal 

premiéru tradičný festival „Trenčianska hudobná jar 

2013“ v Galérii M. A. Bazovského, ktorý priviezlo do Tren-

čína umelecké združenie Harmonia Seraphica. Festival bol 

zameraný na komornú hru v rôznych nástrojových obsade-

niach. Na ďalšom koncerte sa predstavil dňa 21.apríla 2013 

taliansky klarinetista Nicolo Bulfone a na poslednom festi-

valom koncerte sa dňa 28. apríla 2013 predstavilo komorné 

združenie Collegium Wartberg_SK, str. 215 

- dňa 4. apríla 2013 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 

fotografií Františka Janouša z Uherského Hradišťa pod ná-

zvom „Retro“, str. 216 

- dňa 16. apríla 2013 vo výstavnom priestore v Galérie Vážka 

na Mierovom námestí sa prezentoval autorskou výstavou di-

zajnér a maliar, člen Slovenskej výtvarnej únie Ján Ková-

lik, ktorý sa narodil v roku 1953 v Trenčíne, kde doteraz stá-

le tvorí, pracuje a žije, str. 218 

- počas mesiaca apríl 2013 bola v mestskej klubovni sprístup-

nená výstava fotografií židovských architektonických pa-

miatok mesta Třebíč Pavla Heřmana, ktoré sú  zapísané do 

zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO str. 218 
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- v mesiaci apríl 2013 vystavoval svoje obrazy v Posádkovom 

klubu v Trenčíne výtvarník Miroslav Volník pod názvom 

„Takto to vidím“, str. 220  

- dňa 30. apríla 2013 pred večer 1. mája koncertovali na Juhu 

v Remys Pube trenčianske džezové kapely – „Level Funk“, 

„Rico Baby Band“ a „Aurélius Q“, aby zaznel džez na osla-

vu mladosti a lásky, str. 222 

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského 

v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Milana Chabera pod 

názvom „Domluvíme sa – Dohovoríme sa“, str. 223 

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského 

v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Jána Šafránka pod 

názvom „Svět lidí/Svet ľudí“, str. 225 

- dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila vo foyer Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vernisáž výstavy 17. ročníka krajskej 

postupovej súťaže amatérskej fotografie „AMFO Trenčian-

skeho kraja 2013“, str. 227 

- dňa 15. mája 2013 sa uskutočnila premiéra „Noci literatú-

ry“ v Trenčíne, v ktorom sa uskutočnilo verejné čítanie diel 

slovenských i európskych autorov na netradičných miestach. 

Čítanie odštartoval historik Pavel Dvořák na pešej zóne 

pred budovou verejnej knižnice, str. 232   

- v dňoch 17. až 19. mája 2013 sa uskutočnil na výstavisku 

Expo Center a.s. Trenčín 2. ročník výstavy cestovného ruchu 

regiónov Slovenskej a Českej republiky „Región Tour Ex-

po“ a 1. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy „Torty & 

svet pečenia“, str. 234 

- dňa 18. mája 2013 počas podujatia Noc galérií a múzeí na-

vštívilo historické budovy Trenčiansky hrad, Katov dom 

a Karner sv. Michala v Trenčíne spolu 3.667 návštevníkov, 

str. 237 
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- dňa 18. mája 2013 vyhralo družstvo Strednej umeleckej ško-

ly Trenčín 300-eúrový grant v živej hre „Človiečik, nehne-

vaj sa!“, ktoré sa hralo na Mierovom námestí, str. 238 

- dňa 23. mája 2013 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 

Katovho domu vernisáž výstavy maďarských bábok v stre-

dovekých a renesančných odevoch pod názvom „Z kráľov-

ských dvorov“, str. 240 

- dňa 22. mája 2013 minister kultúry Slovenskej republiky 

Marek Maďarič odovzdal pri príležitosti osláv Medziná-

rodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa, PhDr. Danici 

Loviškovej z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne za 

ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o vý-

tvarnom umení, str. 241  

- dňa 1. júna 2013 oslávili deti na Mierovom námestí 

v Trenčíne „Deň detí“ , kde bol pre nich pripravený kultúr-

ny program, str. 242 

- v dňoch 1. až 2. júna 2013 na 24. ročníku celoštátnej pre-

hliadke detských folklórnych súborov uskutočnenej v Li-

kavke pri Ružomberku získal Detský folklórny súbor „Kor-

nička“ z Trenčína cenu držiteľa Zlatého pásma a Laureáta 

prehliadky, str. 243 

- od 2. júna 2013 Trenčiansky hrad do konca mesiaca ovládli 

rozprávkové bytosti, ktorú pre jeho návštevníkov pripravila 

skupina historického šermu Wagus prostredníctvom roz-

právky „Kocúr a Čarodejník“, ktorá bola vhodná pre všet-

ky vekové kategórie, str. 245 

- dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici Micha-

la Rešetku v Trenčíne beseda o špecifikách arabského sveta 

s diplomatkou, prekladateľkou a spisovateľkou Emire Khi-

dayer pri prezentácii jej poslednej knihy pod názvom „Du-

bajské tajomstvá“, str. 245  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11762198&ids=6
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- dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vernisáž autorskej výstavy 

akademického maliara Rudolfa Moška v Galérii Vážka za 

početnej účasti návštevníkov, str. 246 

- dňa 4. júna 2013 sa vo výstavných priestoroch Galérie M. A. 

Bazovského v Trenčíne uskutočnila vernisáž výstavy prác 

žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Trenčíne na 

Gagarinovej ulici pod názvom „Maľujeme pre radosť“, 

str. 247 

- dňa 8. júna 2013 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne 23. ročník „Trenčianskych folklórnych sláv-

ností“, str. 248 

- dňa 14. júna 2013 o 19. h v trenčianskom Artkino Metro bo-

la otvorená digitálna prevádzka tohto kina, pri príležitosti 

ktorej sa premietal pôsobivý taliansko-španielsky film „Prí-

beh môjho syna“ s Penelope Cruz v hlavnej úlohe, str. 249 

- na umelecký ateliér sa od 17. júna 2013 zmenili dve opuste-

né výrobné haly bývalej textilnej továrne Merina v Trenčíne, 

v ktorom ako prvé vystavovalo tridsať účastníkov výtvarné-

ho sympózia zo Slovenskej a Českej republiky v rámci pro-

jektu „Hala 2013“, str. 250 

- v dňoch 21.  a 22. júna 2013 už po siedmykrát sa začiatkom 

leta stretli na Trenčianskom hrade milovníci divadla a hudby 

na podujatí „NáHradný festival“, str. 252 

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovské-

ho v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Vodné hladi-

ny – hladiny duše“, str. 253 

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovské-

ho v Trenčíne vernisáž výstavy tvorby mladého sochára 

Ondreja Zimka, str. 256 
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- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáž výstavy „Tmavomodrá krása“, venovaná modro-

tlače textílií na území Slovenska, str. 256 

- dňa 21. júna 2013 vo večerných hodinách bol slávnostne 

otvorený v Posádkovom klube Trenčín 21. ročník filmového 

festivalu „Art Film Fest“, str. 258 

- dňa 26. júna 2013 slávnostným ceremoniálom a vyhlásením 

výsledkov sa skončil 23. ročník „ArtFilm Festu“, str. 260 

- dňa 2. júla 2013 sa uskutočnila v Galérii a kaviarni Vážka 

vernisáž výstavy obrazov Rada Jarábka z Nového Mesta 

n/Váhom pod názvom „PoPoToPe“, str. 263 

- dňa 3. júla 2013 sa uskutočnila v mestskej veži v Trenčíne 

autorská výstava fotografií Eda Gensereka, jedného 

z oficiálnych fotografov festivalu „Bažant – Pohoda“,                      

str. 264  

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila v Katovom dome v Trenčíne 

vernisáž výstavy z tvorby akademického maliara Blažeja 

Mikuša a akademického sochára Mareka Žitňana, str. 266 

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila vo výstavných priestoroch 

„Art Synagóga“ v Trenčíne vernisáž výstavy „Misia“, ktorá 

prezentovala práce neprofesionálnych výtvarníkov z celého 

Slovenska vo vyhlásenej súťaži tematicky zameranej na 

1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľ-

kej Moravy, str. 265 

- dňa 14. júla 2013 na úplný záver festivalu „Bažant Poho-

da“ koncertoval na Mierovom námestí hosť festivalu „Le-

mon Bucket Orkestra“, str. 268 

- odo dňa 19. júla 2013 si mohli príležitostní návštevníci po-

zrieť v mestskej veži v Trenčíne diela, postavičky z rozprá-

vok ťahané na motúzoch  vystavujúceho Marcela Kubín-

skeho, str. 270 
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- dňa 20. júla 2013 sa uskutočnila v priestoroch kláštora Skal-

ky slávnostná vernisáž už 6. ročníka výtvarno-literárneho 

sympózia „Ora Et Ars“, str. 271 

- od polovice júla 2013 mohli čitatelia Verejnej knižnice Mi-

chala Rešetku vrátiť knihy požičané z pracoviska na Jasel-

skej ulici bez časového obmedzenia. Mimo otváracích hodín 

knižnice túto službu zabezpečuje špeciálne zariadenie – bib-

liobox, str. 275 

- dňa 23. júla 2013 bratislavské hudobné zoskupenie  „Pre-

ßburger Klezmer Band“ svojím koncertom s lídrom naj-

známejšej klezmerovej skupiny na svete Lorinom Sklam-

bergom z USA vystupovalo v rámci Kultúrneho leta v am-

fiteátri Trenčianskeho hradu, str. 277 

- dňa 29. júla do 2. augusta 2013 sa na Mierovom námestí v 

Trenčíne uskutočnil už 8. ročník „Trenčianskych historic-

kých slávností“, str. 278 

- dňa 2. augusta 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy diel 

troch trenčianskych výtvarníkov Jozefa Syrového, Mgr. 

Jozefa Švikruhu a Ing. Vojtecha Tichého pri príležitosti 

ich životných jubileí vo výstavných priestoroch Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, str. 279 

- dňa 3. augusta 2013 si občania Kubry pripomenuli 80. výro-

čie svojho vzniku Folklórného súboru „Kubra“. Toto ju-

bileum ocenila Európska únia umenia udelením „Ceny Eu-

rópskej únie umenia“, ktorú prevzala vedúca Folklórneho 

súboru Kubra Janka Lišková z rúk viceprezidenta Európska 

únia umenia Bernarda Loiza Marten, str. 281 

- dňa 6. augusta 2013 sa uskutočnilo v Kaviarni a galérii Váž-

ka výtvarno-literárne popoludnie počas horúcich augusto-

vých dní, na ktorom sa stretli výtvarník Ján Mikuška 

a spisovateľ Rudolf Dobiaš. str. 289 
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- dňa 17. augusta 2013 bol otvorený na výstavisku Expo Cen-

ter, a. s. Trenčín 10. ročník medzinárodnej výstavy „Kôň 

2013“ a 7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej módy, 

hračiek, detskej literatúry a školských potrieb „Detský svet 

& Intertoys“, str. 291 

- rok 2013 bol rokom, v ktorom sme si pripomenuli 1150. vý-

ročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 150. výro-

čie založenia Matice slovenskej a obe najväčšie výročia Slo-

vákov v tomto roku sa pretavili vydaním poslednej medaily 

pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne, 

str. 292   
- dňa 4. septembra 2013 prezentoval kolektív autorov vo Ve-

rejnej knižnici Michala Rešetku prezentovalo pohľad dvad-

saťročnej cesty samostatnosti Slovenskej republiky, ktoré 

priniesla kniha pod názvom „Quo vadis Slovensko alebo 

Dvadsať rokov samostatnosti“, str. 295 

- dňa 6. septembra 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch ArtSynagógy vernisáž výstavy 50. ročníka celoštátnej 

postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Vý-

tvarné spektrum 2013“, str. 297  

- dňa 6. septembra 2013 sa uskutočnila v Galérii M. A. Ba-

zovského vernisáž výstavy výtvarníka Erika Šilleho,                 

str. 302 
- dňa 10. septembra 2013 si kultúrna verejnosť mesta Trenčín 

pripomenula 105. výročie narodenia hudobného skladateľa 

Karola Pádivého. Túto všestrannú osobnosť si občania pri-

pomenuli samostatnými koncertmi na Mierovom námestí.   

str. 303 
- dňa 12. septembra 2013 po dvojmesačnej rekonštrukcii bola 

otvorená v Klube Lúč, bývalé kino Hviezda, prvá stála ko-

morná divadelná scéna v Trenčíne, str. 304  
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- v dňoch 12. až 15. septembra 2013 sa uskutočnil festival 

jedného herca pod názvom „Sám na javisku 2013“, v Klu-

be Lúč v Trenčíne, str. 305  

- dňa 25. septembra 2013 sa uskutočnila v kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja spomienková slávnosť 

pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia a 165. výročia jeho 

narodenia významného slovenského bibliografa, básnika, 

pedagóga a publicistu Ľudovíta Vladimíra Riznera,                 

str. 306 
- v dňoch 27. a 28. septembra 2013 sa uskutočnilo jubilejné 

20. výročie Trenčianskeho jazzového festivalu, ktorý fi-

nančne podporilo Mesto Trenčín a firma Siemens, str. 308 

- dňa 28. septembra 2013 uskutočnilo v Trenčíne v inudácii 

pravej strany Váhu v katastri Orechového „Občianske zdru-

ženie pre prírodu“ podujatie, určené predovšetkým rodinám 

s malými deťmi a priateľom prírody pod názvom „Zelený 

bazár“ naplnený bohatým športovým a zábavným progra-

mom, str. 311 

- v mesiaci október 2013 v Hoteli Elizabeth fotografka Kata-

rína Schreiberová vystavovala fotografie dvojníkov zná-

mych osôb, str. 312 

- v priebehu roka 2013 uskutočnila Galéria M. A. Bazovského 

digitalizáciu svojich zbierkových 3.008 predmetov (obrazov, 

kresieb, grafík a plastík). Do digitalizácie bolo zapojených 

17 slovenských galérií. Plánované náklady zabezpečilo 

v čiastke 14.222.218 eúr Ministerstvo kultúry Slovenskej re-

publiky, str. 315 

- dňa 3. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uskutočnil seminár pri príležitosti 145. 

výročia narodenia zakladateľa modernej slovenskej architek-

túry Ing. arch. Dušana Samuela Jurkoviča, str. 316 
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- dňa 4. októbra 2013 pripravila Verejná knižnica Michala 

Rešetku podujatie „Papučková noc“ plná hier a prekvapení 

mala tradične bohatý sprievodný program, str. 318 

- dňa 4. októbra 2013 sa uskutočnila v Posádkovom klube 

vernisáž výstavy pod názvom „Československé vojsko na 

Strednom východe a v severnej Afrike 1940 – 1943“,ktorá 

je venovaná pamiatke československých vojakov, ktorí po-

čas druhej svetovej vojny bojovali na severoafrickom fronte, 

str. 319 

- dňa 10. októbra 2013 sa už po desiatykrát stretnutie členovia 

Klubu darcov Trenčianskej nadácie na svojom pravidel-

nom hodnotiacom stretnutí, str. 321 

- od 14. do 28. októbra 2013 Trenčianska mestská veža priblí-

žila dielo na výstave výtvarníka, karikaturistu a filmára Igo-

ra Ševčíka pod názvom „Igor Ševčík: Maľba, kresba, 

grafika“ s vernisážou  dňa 14. októbra 2013 pri príležitosti 

desiateho výročia úmrtia výtvarníka, str. 322 

- dňa 18. októbra 2013 sa uskutočnilo jedno z prvých verej-

ných vystúpení „Folklórneho súboru Trenčan“, ktoré boli 

venované spomienkam jeho zakladateľov manželov Eleonó-

ry a Ferdinanda Kubalových v Posádkovom klube Trenčín, 

str. 324 

- dňa 19. októbra 2013 sa uskutočnila regionálna súťaž 10. 

ročníka „Miss Trenčín 2013“ v Posádkovom Trenčín,               

str. 325 

- dňa 18. októbra 2013 sa v Galérii M. A. Bazovského v Tren-

číne na prvej samostatnej prezentácii výstave prezentoval 

absolvent bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení Pe-

ter Grísa, str. 327 

- dňa 23. októbra 2013 v Primaciálnom paláci v Bratislave 

odmenili úspešných autorov druhého ročníka fotografickej 
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súťaže „Slovak Press Photo“, v ktorej druhé miesto získala 

Trenčianka, v súčasnosti študentka Vysokej školy výtvar-

ných umení Katarína Babálová v kategórii portrét  

so snímkou: „Rybárik riečny“, str. 329 

- od piatku dňa 25. októbra  do stredy dňa 30. októbra 2013 sa 

uskutočnilo v kine Metro podujatie 1. ročníka „Festivalu 

ruských filmov“. Na podujatí sa zúčastnil renomovovaný 

ruský scenárista Vladislav Romanov, str. 330 

- dňa 30. novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch mest-

skej veže vernisáž výstavy fotografií bývalého hovorcu 

a tlačového tajomníka primátora Ing. Jozefa Žišku Ferdi-

nanda Rybníčka „Trenčín, moje mesto“ pri príležitosti je-

ho nedožitých 70. narodenín, str. 331 

- dňa 5. novembra 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy Petra 

Marčeka, pri príležitosti 70. rokov v prostredí Galérie Váž-

ka, str. 332 

- dňa 6. novembra 2013 ocenili v Bratislave spisovateľa Ru-

dolfa Dobiáša cenou „Trojruža 2013“ za súbor prozaic-

kých a rozhlasovo-dramatických diel, v ktorých sugestívnym 

spôsobom ochraňuje jedinečné citové i mravné hodnoty det-

ského sveta. Túto cenu udeľuje od roku 1991 Literárny fond, 

Slovenská sekcia IBBY a Bibiana – Medzinárodný dom 

umenia pre deti v Bratislave, str. 336 

- dňa 16. novembra 2013 sa uskutočnila divadelná akcia 

„Herci nespia“, ktorá priniesla zážitok všetkým, ktorí di-

vadlu v meste Trenčín naozaj „fandia.“ S množstvom pred-

stavení  prišlo viacero divadelných súborov, str. 337  

- dňa 22. 11. 2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročník ce-

loslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa 

sa tajne s dažďom zhovára“, str. 338 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12559466&ids=6
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- dňa 26. novembra 2013 v Galérii Vážka sa predstavil 

s výstavou „Karikatúra a džez“ známy karikaturista, inak 

uznávaný architekt a urbanista Bobo Pernecký s dielami 21 

autorov zo šiestich krajín, str. 340 

- od 30. novembra 2013 žiarili vianočné ozdoby na Mierovom 

námestí zavesené na stromoch, na mestskej veži  a na via-

nočnom stromčeku, ktorý zasvietil Mikuláš 5. decembra 

2013. Od 5. do 22. decembra 2013 si Trenčania mohli vy-

chutnať predvianočnú atmosféru z „Vianočných trhov“,                 

str. 341 

- dňa 6. decembra 2013 sa uskutočnila v Kultúrnom a infor-

mačnom stredisku v Trenčíne vernisáž výstavy najnovšej 

tvorby Mgr. Jozefa Švikruhu pri príležitosti jeho 70. naro-

denín pod názvom „Inšpirácie“, str. 344 

- dňa 10. decembra 2013 mestská veža bola miestom vernisá-

že výstavy fotografií Dana Veselského pod názvom „Tem-

pus Fugip“, ktorá dokumentuje architektúru religióznych 

objektov predovšetkým na území Českej republiky,                 

str. 346 
- dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v Posádkovom klube 

Trenčín 8. ročník speváckej súťaže „MY Popstar Tren-

čianskeho kraja“ určenej pre mladých spevákov vo veku 

od jedenásť do osemnásť rokov. Laureátkou 8. ročníka sa 

stala Denisa Ovseníková z Považskej Bystrice, str. 348 

- dňa 19. decembra 2013 knižné darčeky za takmer 2500 eúr 

dostalo od Trenčianskej nadácie 237 trenčianskych detí, kto-

rých rodičia sú v sociálnej núdzi, str. 319 

- v mesiaci november 2013 Trenčianske hradné divadlo zme-

nilo svoj názov na „Mestské divadlo Trenčín“, str. 349 

 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12686109&ids=6


955 
 

4) Školstvo a vzdelávanie 
- dňa 15. januára 2013 sa v Trenčíne začali zápisy žiakov do 

prvých tried základných škôl, ktoré skončili sa 6. februára 

2013. Zápisu sa zúčastnilo 514 šesťročných detí, str. 352, 

str. 363 
- dňa 8. januára 2013 navštívil rektora Trenčianskej  univerzi-

ty Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 

štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky Ing. Štefan Chudoba, PhD., 

str. 353  
- od 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 

v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií študentov Klau-

die Krupovej, Lucie Salayovej, Lýdie Adamcovej, Barbory 

Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bobákovej, Lucie Wernerovej a 

Patrície Jarabicovej, ktoré študujú fotografický dizajn na 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne, str. 354  

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvo-

rila od akademického roka 2013/2014 dva nové študijné 

programy: 

- Európske a globálne štúdiá 

- Kvalita produkcie strojárskej techniky, str. 354 

- dňa 14. januára 2013 Akademický senát Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod vedením svojho 

predsedu doc. Ing. Jána Kulíka, CSc. na svojom rokovaní 

svojím uznesením č.1/2013 vyhlásil voľby na rektora s tým, 

že termín odovzdania návrhov na kandidátov určil na deň   

4. februára 2013, str. 355 

- dňa 29. januára 2013 Rozvojová agentúra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ako hlavný cezhraničný partner pro-

jektu „V.I.P. – Vzdělávání, Inovace, Partnerství“, zorga-

nizovala spolu s českými partnermi na pôde Trenčianskej 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11257688&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11275783&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11275783&ids=6
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univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne záverečnú konfe-

renciu  a Technologickú a  kooperačnú burzu projektu VIP,  

str. 357  
- dňa 19. januára 2013 sa uskutočnil na Trenčianskej univerzi-

te Alexandra Dubčeka „Astronomicko-vedecký deň pre 

verejnosť“, str. 361  

- v dňoch 25. a 26. januára 2013 sa študenti Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici v Trenčíne 

zúčastnili kuchárskej súťaže pod záštitou obchodnej siete 

Metro pod názvom „Kuchársky päťboj“ na výstavisku In-

cheba v Bratislave. Študenti boli úspešní, keď Jakub Rea 

zvíťazil v súťaži zručnosti, Alexandra Maiová získala dru-

hé miesto v barmanskej súťaži a Denisa Bučková získala 

tretie miesto v čašníckej súťaži „Skills Slovakia“, str. 362 

- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnil v Záblatí slávnostný 

promočný akt absolventov doktorandského a bakalárskeho 

štúdia Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka. Na fakulte úspešne obhájilo dizertačné 

práce 18 doktorandov a bakalárske práce 19 študentov,                 

str. 363 
- dňa 7. marca 2013 bola ukončená oprava zatekajúcej strechy 

na Materskej škole Ul. Niva v mestskej časti Opatová,                  

str. 364 
- od pondelka 11. marca 2013 boli všetky odbory Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne umiestnené 

pod jednou strechou v budove na Námestí SNP.  Prestrihnu-

tie symbolickej stuhy otvorenie vykonal primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček a riaditeľka školy Vero-

nika Soukupová. Uvoľnený priestor vznikol presťahovaním 

Verejnej knižnice Michala Rešetku do náhradných priesto-

rov na Jaselskej ulici, str. 365 
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- dňa 20. marca 2013 Akademický senát Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne jednohlasne zvolil doc. 

Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na rektora uni-

verzity, str. 367 

- dňa 28. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil pred-

seda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 

Sedláček, MPH vybraných 21 pedagógov – učiteľov a maj-

strov odbornej výchovy zo stredných škôl v pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, str. 368 

- dňa 23. apríla 2013 sa uskutočnila pod záštitou rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne kon-

ferencia, ktorá niesla názov „Mladí Európania - európske 

občianstvo“, ktorá bola určená predovšetkým mladým ľu-

ďom, ktorí mali záujem o vysokoškolské štúdium, str. 370 

- dňa 13. marca 2013 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie 

žiakov základných škôl, ktoré poukázalo na kvalitné vzdelá-

vanie žiakov našimi pedagógmi, ale aj ich záujem 

o dosiahnutie, čo najlepších výsledkov u žiakov pre vstup na 

stredoškolské štúdium, str. 372 

- v dňoch 24. až 25. apríla 2013 sa uskutočnil v Trenčíne                 

8. ročník medzinárodnej súťaže autonómnych robotov 

„Trenčiansky robotický deň“, str. 372 

- dňa 26. apríla 2013 v budove Strednej odbornej školy ob-

chodu a služieb v Trenčíne sa uskutočnilo Gastrodivadlo 

pod názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré pripravili a zorganizo-

vali študenti z odboru Hotelová akadémia ako praktickú časť 

maturitnej skúšky, str. 373 

- dňa 9. mája 2013 v knižnici Posádkového klubu v Trenčíne 

sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií študentov Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne pod názvom „Európske met-

ropoly na Dunaji“, str. 374 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11652466&ids=6


958 
 

- dňa 13. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič v Prezidentskom paláci v Bratislave vymenoval 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, str. 375 

- dňa 17. mája 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy maturit-

ných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

v Posádkovom klube Trenčín, str. 377 

- dňa 27. mája 2013 sa uskutočnilo v sídle Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja krajské kolo súťaže „Môj nápad pre 

región“, zameranej na podporu a rozvoj štúdia cestovného 

ruchu. V súťaži zvíťazila Denisa Godálová z Obchodnej 

akadémie v Partizánskom projektom „Deň plný prekvapení“, 

str. 379 
- dňa 29. mája 2013 sa uskutočnilo na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka slávnostné otvorenie „Centra excelen-

tnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály, ktoré 

vzniklo spojením výskumných aktivít pracovných kolektí-

vov – Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie 

vied v Košiciach, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave a Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka, str. 382 

- dňa 13. júna 2013 sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka krst „Zborníka 

absolventov Univerzity tretieho veku v Trenčíne“,                 

str. 387 
- dňa 19. júna 2013 sa v priestoroch Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity  Alexandra 

Dubčeka stretli mimoriadne nadaní žiaci z celého Slovenska 

na 4. ročníku „Celoslovenskej malej vedeckej konferencie 

mimoriadne nadaných žiakov“, aby prezentovali svoje 

ročníkové práce, str. 390 
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- dňa 20. júna 2013 sa uskutočnili redaktori stredoškolských 

časopisov v regionálnej súťaži o najlepší stredoškolský ča-

sopis v Trenčianskom samosprávnom kraji. Prvé miesto ob-

hájil časopis „Rozhľad“, vychádzajúci na Gymnáziu v Po-

važskej Bystrici,  str. 391 

- dňa 20. júna 2013 z rúk primátora Mesta Trenčín Mgr. Ri-

charda Rybníčka prevzali trenčianski žiaci a kolektívy žia-

kov ocenenia „Detská osobnosť“. Ocenenie „Mimoriadna 

detská osobnosť“ prevzala Paulína Podskubová zo Zá-

kladnej školy Dlhé Hony za získanie titulov Najlepší ma-

tematik, Najlepší geograf, Najlepší biológ, Najlepší 

olympionik v dejepise, Najlepší rétor v krajských súťa-

žiach, str. 393 

- dňa 25. júna 2013 na Trenčianskom hrade už deviatykrát 

ocenil Krajský školský úrad v Trenčíne najlepších žiakov 

základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja za školský 

rok 2012/2013, str. 398  

- Stimulovať u detí od útleho veku chuť vzdelávať sa bol 

hlavný cieľ projektu Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne pod názvom „Trenčianska detská 

univerzita“, ktorý sa uskutočnil od 19. do 21. augusta 2013. 

Projekt bol určený žiakom prvého stupňa základných škôl 

vo veku od šesť do 12 rokov, str. 406 

- Od nového školského roka 2013/2014 pribudla v Materskej 

škole v Trenčíne, Ulica na Dolinách špeciálna trieda pre deti 

so špeciálnymi potrebami v oblasti výchovy i vzdelávania, 

str. 409 
dňa 19. augusta 2013 uskutočnil rektor Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

otvorenie „Trenčianskej detskej univerzity Trenčianskej 
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univerzity Alexandra Dubčeka“ v Trenčíne za účasti profe-

sora Stanley Cupu Mariána Hossu, str. 411 

- v mesiaci január 2013 Rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyhlásil 

„Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013“ v štyroch súťažných 

kategóriách a víťazom ocenenia boli odovzdané dňa 23. sep-

tembra 2013 na slávnostnom otvorení nového akademického 

roka 2013/2014, str. 413 

- dňa 23. septembra 2013 na slávnostnom otvorení nového 

akademického roka 2013/2014 Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka sa zúčastnil predseda Vlády Slovenskej re-

publiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc., str. 414 

- dňa 27. augusta 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej ra-

dy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

str. 418 
- dňa 22. októbra 2013 vymenoval prezident Slovenskej re-

publiky Ivan Gašparovič nových profesorov vysokých 

škôl. Medzi novými menovanými 35 profesormi bol aj pro-

rektor pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dušan Galúsek, 

PhD., menovaný v odbore anorganická technológia a mate-

riály, str. 421 

- dňa 4. októbra 2013 bol odovzdaný do užívania chodník pre 

školopovinné deti pred vstupom do Základnej školy Trenčín, 

Kubranská, na ktorý finančne prispela firma Johnson Con-

trols čiastkou 1.000 USD, str.  422 

- dňa 7. novembra 2013 v Kongresovej sále Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo dvojdňové podu-

jatie 5. ročníka s názvom Open Days 2013 pre študentov 

stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja s cieľom po-

skytnúť informácie o Európskej únii, inštitúciách Európskej 
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únie a o možnostiach, ktoré môžu využiť ako mladí euroob-

čania, str. 425           

- v novembri 2013 začali rekonštruovať objekt Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého za 154.000 eúr, počas kto-

rej škola dostane nové okná a fasádu, str. 426 

- medzi úspešnými slovenskými študentmi, ktorí sa zúčastnili 

rôznych súťaží, sa zaradil Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľ. Štú-

ra v Trenčíne, ktorí získal tri strieborné medaily na medziná-

rodnej biologickej olympiáde, medzinárodnej olympiáde en-

vironmentálnych projektov a na olympiáde Európskej únie v 

prírodných vedách, str. 427 

- v dňoch 14. a 15. novembra 2013 sa uskutočnil  na trenčian-

skom výstavisku „Expo Center“ veľtrh pracovných príleži-

tostí pod názvom „Job Forum 2013“ a v rovnakom termíne 

bol organizovaný 15. ročník výstavy stredných škôl pod ná-

zvom „Stredoškolák“, str. 428 

- v dňoch 19. a 20. novembra 2013 sa uskutočnil 44. ročník 

regionálnej súťaže v speve ľudových piesní „Trenčianske 

hodiny“, ktorej sa zúčastnilo 58 dievčat a chlapcov z 22 

základných škôl Trenčianskeho regiónu, ktorí pred odbornou 

porotou zaspievali 116 slovenských ľudových piesní.                       

str. 428 
- dňa 22. novembra 2013 si pripomenuli učitelia, žiaci a ro-

dičia 40. výročie Základnej školy Trenčín, Ulica Na doli-

nách na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome Detského 

mestečka v Zlatovciach, str. 431 

- dňa 27. novembra 2013 si členovia Vedeckej rady Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v čele s rektorom 

doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. pripomenuli 92. vý-

ročie narodenia Alexandra Dubčeka, významnej osobnosti 

slovenských a európskych politických a spoločenských de-
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jín, ktorého meno univerzita hrdo nosí od roku 2002 polo-

žením kytice kvetov k jeho buste, str. 433 

- pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-

liky Dušan Čaplovič „Pamätný list sv. Gorazda“ dvom 

študentom Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a to Lukášovi Já-

nošíkovi za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na 

Medzinárodnej biologickej olympiáde, Medzinárodnej 

olympiáde environmentálnych projektov a na Olympiáde 

Európskej únie v prírodných vedách a gymnazistovi Filipovi 

Ayazimu za úspešnú reprezentáciu Slovenska na Olympiáde 

Európskej únie v prírodných vedách so ziskom striebornej 

medaily, str. 433               

5. Telesná výchova a šport 
- nový rok 2013 priniesol so sebou na Zimný štadión Pavla 

Demitru v Trenčíne prekvapenie v podobe novej informač-

nej kocky, ktorá nahradila starý model. Okrem toho sa kom-

pletne vymenilo aj ozvučenie celého zimného štadióna,                

str. 437 
- v dňoch 25. a 26. januára 2013 sa uskutočnil v Púchove finá-

lový halový turnaj majstrovstiev Slovenska vo futbale star-

ších a mladších žiakov. V kategórii starších žiakov vyhrali 

Trenčania, v kategórii mladších žiakov Žilinčania, str. 403 

- v dňoch 3. – 4. februára 2013 patril Zimný štadión Pavla 

Demitru v Trenčíne mladým krasokorčuliarom, ktorí stretli 

na pretekoch Slovenského pohára pod názvom „Veľká cena 

Trenčína“, str. 443  

- dňa 4. februára 2013 v ankete denníka Pravda a Slovenského 

futbalového zväzu „Futbalista roka 2012“ bol vyhodnotený 

za trénera uplynulého roka 2012 kormidelník AS Trenčín 

Adrián Guľa, najlepším hráčom Martin Škrtel a druhým 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11354041&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11354041&ids=6
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najlepším futbalistom najvyššej domácej súťaže sa stal niek-

dajšia opora AS Trenčín David Depetris, str. 444 

- dňa 9. februára 2013 sa na Zimnom štadióne Pavla Demitru 

v Trenčíne sa konal hokejový Deň Dukly pre mládež,                

str. 445 
- dňa 17. februára 2013 sa v Mestskej športovej hale na Sihoti 

uskutočnil už 14. ročník „Memoriálu Karola Borhyho“ za 

účasti ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stali futbalisti 

Záblatia, str. 448 

- dňa 16. februára 2013 sa uskutočnila tlačová beseda primá-

tora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka k finan-

covaniu športu a športových aktivít a kriticky sa vyjadril 

v akom úbohom stave sa nachádza slovenská hokejová ligy, 

str. 448 
- v dňoch 15. až 17. februára 2013 sa uskutočnil v Micha-

lovciach medzinárodný hádzanársky turnaj starších žiačok 

„Enjoy handball cup“ za účasti šiestich družstiev, ktorý 

vyhralo družstvo z Trenčína a za najlepšiu hráčku turnaja 

bola vyhlásená Trenčianka Katarína Kostelná, str. 451  

- dorastenci Dukly Trenčín pod vedením trénera Viliama Ča-

cha si v sezóne 2012/2013 vybojovali vo svojej vekovej ka-

tegórii bronzové medaily, str. 453 

- pre Športový klub polície Trenčín bola tohoročná už 

v poradí 13. sezóna krajskej hokejovej ligy úspešná, keď 

majstrovský titul získalo družstvo po víťaznom nad druž-

stvom Trenčianskych  Teplíc, str. 454 

- začiatkom apríla 2013 sa uskutočnil v našom regióne                  

23. ročník medzinárodného futbalového turnaja hráčov do 

osemnástich rokov „Slovakia Cup“, v ktorom si víťazstvo 

odnieslo družstvo Ruska pred mladými Slovákmi, str. 455 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11627082&ids=6
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- dňa 26. apríla 2013 sa stretli v Trenčíne primátori miest, kde 

sa hrá hokejová extraliga. Na stretnutí sa dohodli, že pokiaľ 

sa Vláda Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady 

Slovenskej republiky nebudú zaoberať zmenou financovania 

športovej infraštruktúry a daňovej legislatívy v oblasti 

športu, nedokážu ďalej spolu so sponzormi a fanúšikmi udr-

žať pri živote hokejovú extraligu, str. 456 

- dňa 26. apríla 2013 na slávnostnej akadémii v Posádkovom 

klube v Trenčíne si pripomenuli zamestnanci, študenti 

a hostia 30. výročie Osemročného športového gymnázia 

v Trenčíne, str. 457 

- svetový šampionát v ľadovom hokeji v Štokholme a Hel-

sinkách mali možnosť sledovať trenčianski fanúšikovia na 

veľkoplošnej obrazovke na Mierovom tí svojho mesta,                 

str. 460   
- dňa 14. mája 2013 sa uskutočnilo v športovom areáli Zá-

kladnej školy Novomeského v Trenčíne štvrté krajské kolo 

jubilejného 15. ročníka McDonald´s v minifutbale žiakov 

a žiačok prvého stupňa základných škôl. Víťazom turnaja 

v Trenčíne Základná škola Slatina nad Bebravou,  str. 460 

- dňa 2. júna 2013 uskutočnil tradičný 9. ročník „Beh tren-

čianskou Brezinou“ za účasti 140 pretekárov, z toho 36 sú-

ťažiacich Trenčanov, str. 462 

- dňa 6. júna 2013 bolo mesto Trenčín etapovým mestom 

v tretej etape 57. ročníka pretekov „Okolo Slovenska“. Ví-

ťazstvo si odniesol jazdec tímu Ceramica Flaminia Talian 

Andrea Fedi, str. 463 

- dňa 15. júna 2013 vyvrcholil štartom a cieľom na Mierovom 

námestí v Trenčíne 6. ročník „Behu pre život“ organizova-

ný Nadáciou Tesco, str. 466 
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- dňa 21. júna 2013 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. Ri-

chard Rybníček hráčov seniorského a juniorského družstva 

vo florbale 1. FBC Trenčín, ktorý v tohoročnej sezóne 

2012/2013 získali tituly majstra Slovenskej republiky,                 

str. 467 
- v dňoch 22. a 23. júna 2013 sa výber futbalistov AS Trenčín 

do deväť rokov zúčastnil prvého ročníka „Sparta Brno Cup 

2013“. Štart družstva bol veľmi úspešní, lebo konkurencií 

24 družstiev obsadil trenčiansky výber prvé miesto, str. 469 

- v dňoch 22. a 23. júna 2013 sa v rakúskom Eisenstadte  

uskutočnil kvalitne obsadený turnaj „Pannonia Cup“, ktoré 

sa zúčastnilo družstvo AS Trenčín do dvanásť rokov, ktoré 

si vybojovalo druhé miesto, str. 470 

- dňa 25. júna 2013 organizovala Trenčianska nadácia „Deň 

Mladých filantropov“, str. 474 

- dňa 27. júna 2013 priniesol hokejista Dominik Graňák ví-

ťazný pohár víťaza Kontinentálnej hokejovej ligy do Tren-

čína, str. 475 

- dňa 30. júna 2013 sa uskutočnil piaty ročník tradičného cha-

ritatívneho podujatia Hviezdy deťom, ktorý zorganizoval 

Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci s neziskovou orga-

nizáciou „Hoss Heroe“ a športovou agentúrou „Stars and 

Friends“, str. 476 

- dňa 15. júna 2013 Emma Kubišová z Karate klubu Európa 

sa zúčastnila 1. ročníka Majstrovstiev Európy Shito Ryu ka-

rate federácie detí, kadetov, juniorov a seniorov v Nových 

Zámkoch a umiestnila sa na výbornom druhom mieste,                 

str. 478 

- v dňoch 14. – 17. júna 2013 vyvrcholil Národný šampionát 

vo florbale v kategórii juniorov v Mestskej športovej hale 

Trenčín. Titul Majstra Slovenska vo florbale v kategórii ju-
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niorov obhájili členovia juniorského družstva 1. FBC Tren-

čín, keď vo finálovom stretnutí porazili favorita turnaja 

ATU Košice 3:2, str. 478 

- v dňoch 25. - 26. mája 2013 sa konal v Banskej Bystrici naj-

väčší hokejbalový turnaj v Európe 4. ročník „Országh Cup 

2013“ za účasti 32 družstiev z celého Slovenska, na ktorom 

druhé miesto získal Výber hráčov Trenčianskej hokejbalovej 

ligy pod názvom „Slovenský Orol Trenčín“, str. 479 

- v dňoch 22. – 23. júna 2013 na súťaži „Austria Junior 

Open 2013“ v karate v rakúskom Salzburgu priniesla Tren-

čiankam, zo Športového klubu RealTeam Trenčín, ktoré 

štartovali vo farbách Národného družstva Slovenska, zlaté 

medaily. Trio Veronika Kadlečíková, Klaudia Mičková 

a Simonka Prpičová v súťaži družstiev Kata U-18, str. 480 

- dňa 13. júla 2013 vstúpili futbalisti AS Trenčín s novým tré-

nerom Ľubošom Nosickým do prvého jesenného kola na 

svojom futbalovom štadióne s nevídaným apetítom, keď 

svojho súpera FC Nitra nešetrili a nasúkali mu štyri góly, 

str. 483 

- od pamätného dňa 14. júla 1960 prešlo 53 rokov, keď na za-

sadnutí výkonných výborov TTS Trenčín a TJ Odevy Tren-

čín, ktoré rozhodli o zjednotení oboch oddielov pod spoloč-

nou hlavičkou TJ Jednota Trenčín, str. 485 

- dňa 25. júla 2013 dosiahli futbalisti AS Trenčín veľký me-

dzinárodný úspech, keď zvíťazili v pomere 2:1 v odvetnom 

stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA v Dubnici nad 

Váhom nad švédskym IFK Göteborg. V treťom predkole sa 

AS Trenčín tak dobre nedarilo s rumunským tímom Astra 

Giurgiu, s ktorým prehrali doma 3:1 a na súperovom ihrisku 

remizovali 2:2, str. 487 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12025301&ids=6
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- dňa 9. augusta 2013 prevzal Marián Hossa slávnu trofej 

„Stanleyho pohár“, určeného víťaza pre Kanadskej hoke-

jovej ligy v blízkosti domova svojich rodičov v mestskej 

časti Trenčín – Zlatovce, str. 493 

- v dňoch 15. až 17. augusta 2013 sa uskutočnil na Zimnom 

štadióne Pavla Demitru v Trenčíne hokejový turnaj „Rona 

Cup 2013“ za účasti šiestich družstiev. Víťazom sa stalo 

družstvo HC Košice, str. 497 

- dňa 13. septembra 2013 prišla potešujúca správa, že štvorica 

majstrov sveta z Göteborgu – Richard Lintner, Ján Lašák, 

Róbert Petrovický a Rastislav Pavlikovský, definitívne po-

tvrdila, že tohoročnú sezónu začnú v Trenčíne a pomôže 

Hokejovému klubu Dukla Trenčín odštartovať do nového 

ročníka, str. 498 

- dňa 8. septembra 2013 sa uskutočnili v Posádkovom klube 

Trenčín nominačné preteky vo fitness, bodyfitness a bikiny 

žien, ktoré boli klasifikáciou na majstrovstvá sveta do Kyje-

va. Na majstrovstvá sveta sa víťazstvom nominovala nie-

koľkonásobná majsterka Slovenska, majsterka Európy 

a majsterka sveta Adela Ondrovičová, str. 502 

- v dňoch 14. a 15. septembra 2013 na Majstrovstvách sveta 

v body fitness v kategórii do 168 cm uskutočnené v ukra-

jinskom Kyjeve získala titul majsterky sveta Adela Ondre-

jovičová z Fitness-centra P+D Jarábek Trenčín v konku-

rencii pretekárok z päťdesiatich štátov, str. 502 

- dňa 5. októbra 2013 sa uskutočnil jubilejný desiaty ročník 

behu „Inovecký výbeh“, str. 503 

- od 9. do 13. októbra 2013 sa v Mestskej športovej hale na 

Sihoti uskutočnil 21. ročník druhej najprestížnejšej klubovej 

súťaže v Európe „Euro Floorball Cup 2013“, str. 504  
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- začiatkom mesiaca október 2013 sa uskutočnili v Budapešti 

majstrovstvá Európy vo fitness detí, na ktorých zabodovali 

členky z oddielu Fitness Gabrhel Trenčín, keď priniesli Ka-

tarína Blašková striebornú a Kristína Juricová bronzovú 

medailu, str. 506 

- od 6. novembra 2013 bol odvolaný Róbert Kaláber z funk-

cie trénera hokejistov Dukly Trenčín a dočasne poverilo ve-

dením mužstva doterajšieho asistenta Romana Chatrnú-

cha, str. 506 

- od 14. do 18. novembra 2013 prebiehal 8. ročník festivalu 

„HoryZonty“, ktorý bol zameraný na propagáciu dobro-

družného filmu, všestrannú podporu zdravého životného štý-

lu a podporu alternatívneho využitia voľného času,             

str. 507 

- na konci mesiaca októbra 2013 sa trenčianske krasokorču-

liarky zúčastnili v Trnave 6. ročníka „Tirnavia Edea Ice 

Cup“. V kategórii nádejí vo veku do 8 rokov zvíťazila Eri-

ka Balážová, str. 510 

- v mesiaci november 2013 Lenka Koláriková z Trenčína – 

Zlatoviec zvíťazila v celosezónnom seriáli pretekov 

v parkúrovom skákaní v kategórii detí, str. 510   

- dňa 23. novembra 2013 sa vo Svinnej uskutočnil 5. ročník 

kvalifikačného turnaja o postup na finálový turnaj „O pohár 

predsedu Západoslovenského futbalového zväzu“ v Považ-

skej Bystrici, z ktorého postúpil výber Trenčína, str. 510 

- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v telocvični Zá-

kladnej školy Kubranská ulica 29. ročník tradičného „Kub-

ranského turnaja seniorov“, str. 513 

- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne tretí 

ročník „Mikulášského futbalového turnaja“ žiakov za 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12481101&ids=6
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účasti ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stali žiaci Zá-

kladnej školy Trenčín Hodžova, str. 516 

6. Náboženský a cirkevný život 
- počas svätej omše na Nový rok 2013 Nitriansky diecézny 

biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim, že menoval 

55 ročného Mons. Petra Brodeka za generálneho vikára 

Nitrianskej diecézy, str. 518 

- dňa  28. februára 2013 odstúpil zo svojho úradu vo Vatikáne 

pápež Benedikt 16. a odletel do letného pápežského sídla 

v Castel Gandolfo a prestal fungovať ako pápež rímsko-

katolíckej cirkvi a stal sa emeritným pápežom, str. 518  

- dňa 13. marca 2013 bolo hlasovanie kardinálov v konkláve 

priaznivé, keď nad Sixtínskou kaplnkou sa objavil biely 

dym. Potom na balkón vystúpil francúzsky kardinál Jean-

Louis Tauran a predniesol tradičnú latinskú formulu: „An-

nuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam“ (Ozna-

mujem vám veľkú radosť: Máme pápeža). Novým pápežom 

sa stal kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentíny. Prijal 

meno František. str. 521 

- dňa 29. apríla 2013 sa uskutočnila na Veľký piatok „Krížová 

cesta“ mestom Trenčín, ktorú absolvovali veriaci so svojimi 

kňazmi od kostola Notre Dame na nádvorie Trenčianskeho 

hradu, str. 523   

- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnil v Kongresovej sále Tren-

čianskeho samosprávneho kraja seminár k 1.150 výročiu 

príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko. Na seminári bo-

la uvedená do života príležitostná medaila sv. Cyrila, Meto-

da a Gorazda z dielne trenčianskej pobočky Slovenskej nu-

mizmatickej spoločnosti. Autorom výtvarného návrhu bol 
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plk. v.v. Ing. Ján Dibala a autorom umeleckého spracova-

nia je Štefan Novotný z Kremnice, str. 523 

- v dňoch 16. - 17. mája 2013 sa v Trenčíne, na pôde Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka, sa uskutočnilo pra-

videlné informačné stretnutie a rokovanie vysokoškolských 

kaplánov Slovenska, správcov univerzitných pastoračných 

centier, str. 525 

- dňa 5. júna 2013 zavítali relikvie sv. Cyrila do Trenčianske-

ho dekanátu, ktoré veriaci a široká verejnosť privítali pred 

súsoším sv. Trojice na Mierovom námestí. Tento akt sa 

uskutočnil pri príležitosti „Roku viery“ vyhláseného Svä-

tým Otcom Benediktom 16. apoštolským listom „Porta fi-

dei“ z 11. októbra 2011 a spomienky na 1150. výročie prí-

chodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na Veľ-

kú Moravu, kedy relikvie sv. Cyrila putovali tri roky po slo-

venských obciach a mestách, str. 526 

- dňa 17. júna 2013 prijal umelcov medzinárodného výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars“ primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček v obradnej miestnosti Mesta Tren-

čín, str. 527 

- v dňoch 4. a 5. júla 2013 sa uskutočnil 13. ročník cyklistic-

kej „Cyrilometódskej púte mladých a duchom mladých“, 

ktorá mala svoj cieľ v Nitre, kde sa uskutočnili oslavy 1150. 

výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Slovensko,                

str. 530 
- dňa 6. júla 2013 sa uskutočnil farský odpust a požehnanie 

pozemku, kde bude stáť nový gréckokatolícky chrám sv. 

Cyrila a sv. Metoda v Trenčíne za účasti bratislavského 

eparchu Mons. Petra Rusnáka biskupa Dimitrios Salachas 

z Grécka, str. 531 
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- dňa 8. septembra 2013 sa vo večerných hodinách sa usku-

točnil na nádvorí Trenčianskeho hradu benefičný „Marián-

sky koncert“ na podporu rekonštrukčných prác na Skalke 

pri Trenčíne, str. 535 

- dňa 11. októbra 2013 sa uskutočnilo v synagóge spomienko-

vé stretnutie pri príležitosti 100. výročia otvorenia synagógy 

v Trenčíne, str. 537  

- dňa 2. novembra 2013 sa uskutočnila v kaplnke na trenčian-

skom mestskom cintoríne spomienková svätá omša za zo-

mrelých občanov celebrovanou farárom kostola Svätej rodi-

ny na sídlisku Juh Mons. Jozefom Varhaníkom, str. 538 

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
- prvým občanom v Trenčíne sa stala Alžbeta Kaliňáková, 

ktorá sa narodila 1. januára 2013 až po obede o 15,47 h, kto-

rá po narodení vážila 3,960 g a merala 51 cm, str. 29, 495 

- nocľaháreň na Nešporovej ulici v Trenčíne ponúkla ľuďom 

v núdzi v zimnom období strechu nad hlavou, str. 541 

- dňa 5. februára 2013 predstavil Health Policy Institute a por-

tál rodinka.sk. zoznam najlepších pôrodníc, v ktorom prvé 

miesto obsadila Gynekologicko-pôrodnícka klinika Fakult-

nej nemocnice v Trenčíne, str. 542 

- v roku 2013 Sociálne služby mesta Trenčín vyšli v ústrety 

rodinám, ktoré  umožňujú poskytovať opatrovateľskú čin-

nosť vo svojom  zariadení na Piaristickej ulici na troch od-

deleniach s nepretržitou prevádzkou, pre denný a týždenný 

pobyt a pre celoročný pobyt s opatrovateľskou službou, str. 

545  
- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne na oddelení geriatrie sprístupnenie novej lôžko-

vej časti pre dlhodobo chorých, str. 549 



972 
 

- dňa 23. mája 2013 uskutočnil už 22. ročník zaujímavého 

a obľúbeného podujatia – „Farbičky – čarbičky“ v Centre 

sociálnych služieb DEMY v Trenčíne, str. 551 

- dňa 23. júna 2013 v Trenčíne nezisková organizácia Star-

DOS na Štúrovom námestí pripravila kultúrno-spoločenské 

podujatie pod názvom „Zapáľme svätojánsky oheň pomo-

ci starším“, ktorou oživila tradíciu svätojánskych ohňov, 

str. 552  
- od 7. júna do 23. júna 2013 územie Slovenska postihli veľké 

horúčavy, kedy obedňajšie teploty vystupovali na rekord-

ných 35 až 36 °C. Tieto horúčavy spôsobili, že najmä starší 

ľudia ťažko dýchali a mali problémy so srdcom a museli vy-

hľadať lekársku pomoc, str. 553 

- dňa 1. júla 2013 z rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky bolo otvorené vo Fakultnej nemocnici 

Trenčín nové Centrum pre pacientov so sclerosis multiplex, 

str. 554 

- dňa 12. júna 2013 podvečer našli v „Hniezde záchrany“ vo 

Fakultnej nemocnici v Trenčíne odložené dieťa. Bolo ním 

dievčatko Veronika (meno mu ho dali sestričky) s mierami 

3130 gramov a 49 centimetrov a je prvým dieťaťom, ktoré 

bolo odložené do trenčianskeho hniezda od jeho vzniku v 

roku 2010, str. 555 

- Mesto Trenčín spravovalo v roku 2013 dve zariadenia opat-

rovateľskej služby. V prvom na Piaristickej ulici bolo 

umiestnených spolu 137 klientov a v zariadení pre seniorov 

na Lavičkovej ulici 74 klientov, str. 559 

- dňom 31. augusta 2013 skončila činnosť pôrodnica v Ilave. 

Ženy z Ilavy či Dubnice nad Váhom tak dostali šancu poro-

diť svoje deti vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, alebo v 

pôrodnici v Považskej Bystrici, str. 561 
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- v dňoch 16. do 27. septembra 2013  Ministerstvo zdravotníc-

tva Slovenskej republiky nepredĺžilo licenciu leteckým zá-

chranárom v Trenčíne a dostali „neplánovaný oddych“. Táto 

skutočnosť sa dostala kritiku i na pôde parlamentu, str. 563 

- dňa 16. septembra 2013 pripravila Fakultná nemocnica 

v Trenčíne pre pacientky seminár o karcinóme prsníka,             

str. 565 

- dňa 18. septembra 2013 sa vo Fakultnej nemocnici v Tren-

číne sa narodili trojčatá tri dievčatká Amélia, Anabela 

a Adriana, ktoré porodila mamička z Prievidze, str. 565 

- dňa 15. októbra 2013 sa uskutočnila akcia „Deň bielej pali-

ce“ zameranej na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči ne-

vidiacim chodcom používajúcim bielu palicu, str. 568 

- v mesiaci november 2013 Dom sociálnych služieb na Lavič-

kovej ulici v Trenčíne prešiel rekonštrukciou prvého pos-

chodia, ktorou sa vylepší starostlivosť o imobilných dô-

chodcov, str. 568  

- v predvianočnom čase Mikulášskou kvapkou rodičia, peda-

gógovia Základnej školy v Opatovej, občania a miestny pán 

farár, t.j. viac ako štyridsať  ľudí darovalo svoju krv,                 

str. 570 

- dňa 23. decembra 2013 Peter Kucharčík zo spoločnosti 

„Wtorpol“ potešil malú Sabrinku Nagyovú vianočným da-

rom trojkolesným bicyklom, aby jej tak uľahčil obmedzený 

handikep pohyblivosti, str. 570 

8. Ochrana a tvorba životného prostredia 
- od mesiaca február 2013 bol verejne vystavený vo vestibule 

na Farskej ulici č. 10 nový Územný plán Mesta Trenčín 

schválený v mestskom zastupiteľstve dňa 12. decembra 

2012, str. 573 



974 
 

- dňa 29. januára 2013 sa začali prípravné práce na moderni-

zácii železničnej trate v etape od Zlatoviec do Trenčianskej 

Teplej prvou stavbou „nadjazd železničnej trate v Trenčíne 

Opatovej“, str. 574 

- dňa 14. februára 2013 boli zverejnené výsledky verejného 

prieskumu „Čo namiesto jamy“, str. 576 

- od 25. februára do 7. apríla 2013 sa začali prekládky inži-

nierskych sietí na ulici Pred poľom v súvislosti s modernizá-

ciou železničnej trate, str. 578 

- v mesiaci marec 2013 sa vykonávali rozkopávky na plate-

nom parkovisku na Mládežníckej ulici bez výrazného obme-

dzenia jeho prevádzky, str. 580 

- dňa 21. februára 2013 po pripomienkach prokurátora schvá-

lili poslanci zmeny vo všeobecnom záväznom nariadení 

o podmienkach držania psov v Trenčíne, str. 581 

- od  9. marca 2013 sa začalo v centre mesta Trenčín so zame-

taním zimného  posypového materiálu, str. 582 

- dňa 20. marca 2013 uskutočnilo v Kultúrnom dome v Opa-

tovej stretnutie občanov so zástupcami investora a realizá-

tora modernizácie železničnej trate, str. 585 

- dňa 19. marca 2013 po spustení výroby teplých obaľovacích 

zmesí v Dubnici nad Váhom sa začala v Trenčíne oprava 

väčšom rozsahu poškodených miestnych komunikácií po to-

horočnej zime, str. 583 

- dňa 8. apríla 2013 priniesli skoro všetky slovenské média, že 

modernizácia železničnej trate sa v úseku od Zlatoviec 

po Trenčiansku Teplú komplikuje, lebo Úrad pre verejné ob-

starávanie nariadil Železniciam Slovenskej republiky znovu 

vyhodnotiť ponuky v už uzavretom tendry, str. 586 

- dňa 15. apríla 2013 Železnice Slovenskej republiky podali 

na Úrad pre verejné obstarávanie žalobu za zrušenie pôvod-
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ného rozhodnutia o modernizácii železnice na úseku Zlato-

vce – Trenčianska Teplá, str. 586 

- v mesiacoch apríl a máj 2013 začalo Mesto Trenčín skúmať 

názory Trenčanov na súčasnú a budúcu tvár centrálnej mest-

skej zóny formou rozhovorov s občanmi,  str. 588 

- dňa 16. apríla 2013 sa začali na križovatke Štefánikovej  

a Kukučínovej ulice práce na budovaní svetelnej signalizá-

cie, str. 589 

- dňa 18. apríla 2013 desiatka odborníkov diskutovala na tému 

„Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah rieky a 

mestského prostredia“, str. 592 

- v dňoch 29. a 30. mája 2013 sa uskutočnilo podujatie 

k otázke revitalizácie trenčianskeho nábrežia, ktoré sa budú 

týkať tém ekonomickej udržateľnosti a dopravy, str. 594 

- dňa 14. mája 2013 odborná porota rozhodla o výsledkoch 3. 

ročníka súťaže „Mladí reportéri pre životné prostredie“, 

zameraného na minimalizáciu odpadu, str. 596 

- dňa 30. mája 2013 si víťazi kategórií 3. ročníka súťaže 

„Mladí reportéri pre životné prostredie“ prevzali diplomy 

a hodnotné vecné ceny v Bratislave rúk predsedu Výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo 

a životné prostredie prof. RNDr. Mikuláša Hubu, str. 597 

- v mesiaci marec 2013 sa začalo nového s výstavbou želez-

ničného mostu v Trenčíne, str. 598 

- dňa 13. júna 2013 bola odovzdaná do užívania po skúšobnej 

prevádzke svetelná signalizácia na križovatke ulíc Štefáni-

kovej s Kukučínovou, str. 599 

- dňa 12. júna 2013 sa uskutočnilo v kaviarni „Coffe sheep“ v 

Trenčíne stretnutie s architektom Matúšom Vallom, jedným 

z autorov úspešného projektu „Mestské zásahy“, str. 601 
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- v dňoch 19.- 23.júna 2013 v Prahe bol predstavený na naj-

väčšom festivale venovanom rozvoju miest v strednej Euró-

pe „reSite 2013“ Projekt „Trenčín si TY“, str. 602 

- dňa 4. júla 2013 bol odovzdaný užívania nový nadjazd 

v Opatovej a bola preložená Opatovská ulica, str. 603 

- dňa 8. júla 2013 bolo natrvalo uzavreté súčasné úrovňové 

priecestie so železničnou traťou v Opatovej, str. 604 

- dňa 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne zmluvy na realizáciu dobudovania 

infraštruktúry k novej letnej plavárni rekonštrukciu mosta na 

Ostrov, str. 606 

- od 15. júla 2013 až do konca 31. augusta 2013 sa uskutočnili 

plánované prekládky inžinierskych sietí na uliciach Isteb-

nícka, Žabinská, Michala Kišša a Radlinského a bol uzavre-

tý takzv. „čierny mostek“,  str. 606 

- dňa 26. júna 2013 podpísal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček zmluvu na realizáciu dobudovania 

infraštruktúry k novej letnej plavárni rekonštrukciu mosta na 

Ostrov so železnicami Slovenskej republiky, str. 606 

- v mesiaci júl 2013 Spoločnosť Coop Jednota Trenčín vyko-

nala úpravu pasáže „ Zlatá Fatima“, str. 607 

- dňom 16. júla 2013 sa stala Ulica Halalovka smerom od kri-

žovatky s Východnou ulicou jednosmernou, str. 558 

- v letných mesiacoch 2013 sa na mieste po bývalej jame pre 

Posádkovým klubom vznikla z časti trávnatá a z časti lúčna 

plocha s jednoročnými odrodami lúčnych bylín, str. 609 

- od piatku 26. júla do 14. augusta 2013 bola križovatka pred 

hotelom Elizabeth v súvislosti s rekonštrukčnými prácami 

železnice bola úplne prevádzkovo odstavená od užívania pre 

všetkých užívateľov dopravy, teda dvojstopových a jedno-

stopových motorových a nemotorových vozidiel, chodcov 
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a cyklistov. Vykonávala nutná rekonštrukcia kanalizácie, pri 

ktorej bola celá križovatka takmer rozkopaná, str. 612 

- dňa 12. augusta 2013 sa začala oprava mestskej komuniká-

cie pri zástavke mestskej hromadnej dopravy na Legionár-

skej ul., oproti poisťovne Alianz, str. 614 

- dňa 19. augusta 2013 dostali niektoré miestneho komuniká-

cie na sídlisku Juh v Trenčíne nový asfaltový koberec,                 

str. 617 

- dňa 19. augusta 2013 začalo Mesto Trenčín rekonštruovať 

miestnu komunikáciu pri zastávke mestskej hromadnej do-

pravy na Braneckého ulici oproti Strednej zdravotníckej ško-

le, str. 618 

- dňom 6. mája 2013 sa začali práce na obnove plynovodu v 

Trenčíne, na Partizánskej ulici, Ulica Kúty, Olbrachtova ul., 

Ulica Dolný Šianec, Zelená ulica, Tatranská ulica, Ulica 

Janka Kráľa, Krátka ulica a Záhradná ulica, ktoré boli ukon-

čené 31. októbra 2013, str. 621 

- Súbežne prebiehala obnova plynovodov aj v Zámostí na Br-

nianskej, Kožušníckej, Prúdy, Bratislavskej, Javorovej, Bre-

zovej, Obchodnej, Orgovánovej, Lipovej, Višňovej, Váž-

skej, Jedľovej a Bavlnárskej ulici, str. 622 

- dňa 7. septembra 2013 sa Trenčín stal dejiskom prezentácie 

návrhov architektov a študentov v rámci akcie „Mestské zá-

sahy“. V projekte „Mestské zásahy Trenčín 2013“, ktorý 

organizoval Ing. Richard Ščepko, sa prezentovalo 37 návr-

hov na zmenu Trenčína.  Prvým bol návrh s názvom „Pro-

menáda na Sihoti“ od trenčianskeho Ing. arch. Juraja 

Uhroviča, str. 622  

- dňa 31. augusta 2013 sa skončila úspešná posledná 79 ročná 

kúpeľná sezóna na letnej plavárni pred jej asanáciou, keď 

musela ustúpiť pred modernizáciou železnice, str. 629 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12273535&ids=6
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- od 3. septembra do 15. októbra 2013 prebiehali asanačné 

práce dožitej letnej plavárne. Nerezová vaňa bola odpredaná 

firme „Ski park“ z Bánoviec nad Bebravou, ktorá zvíťazila 

v elektronickej aukcii 12-tisíc eúr bez DPH., str. 629 

- v priebehu mesiaca septembra 2013 boli opravené dve naj-

viac poškodené schodiská na most z Ulice kniežaťa Pribinu 

Krajskou správou ciest v Trenčíne, str. 630 

- dňa 7. októbra 2013 sa začala likvidácia Tržnice v Trenčíne 

pri nákupnom stredisku Družba, aby sa zabezpečilo jej pev-

né zastrešenie, str. 631 

- dňa 7. októbra 2013 sa začala likvidovať Tržnica v Trenčíne 

pri nákupnom stredisku Družba premiestňovaním predaj-

ných stánkov z pôvodnej plochy tržnice na plochu parkovi-

ska medzi Obchodným domom Družba a pobočkou Národ-

nej banky Slovenska, str. 632 

- dňa 5. októbra 2013 bola posledným trhovým dňom na starej 

tržnici, str. 633 

- dňa 7. októbra 2013 odovzdalo Mesto Trenčín stavenisko 

realizátorovi rozšírenia mestského cintorína, aby sa tak moh-

la začať ďalšia z významných investičných akcií za 250 tisíc 

eúr, ktorá prinesie 896 hrobových miest,  str. 634  

- dňa 10. októbra 2013 na konferencii pod názvom „Samo-

správa a separovaný odpad“ uskutočnenej v Sielnici pri 

Banskej Bystrici udelila spoločnosť Envi-Pak Mestu Trenčín 

hlavnú cenu v súťaži najlepšie separujúcich  miest a obcí na 

Slovensku 2013 spolu s finančnou odmenou 2.500 eúr,              

str. 635 

- v dňoch 17. až 25. októbra 2013 dostali ulice Na Kamenci, 

Janka Kráľa a Partizánska v Trenčíne nový asfaltový po-

vrch, str. 636 
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- od 28. októbra 2013 začalo Mesto Trenčín realizovať ďalšiu 

investičnú akciu, ktorým bola úprava vstupu do areálu Fa-

kultnej nemocnice v Trenčíne z Legionárskej ulice, ktorá bo-

la jej odovzdaním do užívania v posledných dňoch mesiaca 

decembra 2013, str. 637 

- dňa 19. decembra 2013 spoločnosť SIRS predložila na stret-

nutí s verejnosťou svoje zámery prestavby autobusovej 

a železničnej stanice pod názvom „Terminál“, ktorý zahŕňa 

malý záber plochy mestského parku, čo je v súlade s územ-

ným plánom mesta Trenčín, str. 638 

- od 10. do 16. decembra 2013 bola monitorovaná skúšobne 

obojsmerne obnovená miestna komunikácia na Braneckého 

ulici pre osobnú dopravu, aby sa tak zistilo do akého rozsahu 

umožní zlepšenie priechodnosti ulíc v centre mesta Trenčín 

motorovými vozidlami a ovplyvní zaplnenosť miestnych 

komunikácií a zrýchlenia automobilovej dopravy, str. 641 

- dňa 10. decembra 2013 začalo Mesto Trenčín z dvora pri 

domu občana Dušana Balúcha na jeho náklady vyvážať na-

hromadený odpad, ktorým porušoval zásady občianskeho 

spolunažívania, keď v čase letných horúčav sa z pozemku 

šíril smrad, str. 641 

- v týždni od 16. do 20. decembra 2013 na časti hrádze 

v Trenčíne od železničného mosta smerom do Zamaroviec 

bolo osadené verejné osvetlenie, str. 643 

 

9)  Počasie na Slovensku v roku 2013 
-  mesiac január 2013, str. 644 

- mesiac február 2013, str. 650 

- mesiac marec 2013, str. 659 

- mesiac apríl 2013, str. 670 

- mesiac máj 2013, str. 681  
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-  mesiac jún 2013, str. 691 

- mesiac júl 2013, str. 700 

- mesiac august 2013, str. 711 

- mesiac september 2013, str. 724 

- mesiac október 2013, str. 729 

- mesiac november 2013, str. 733 

-  mesiac december 2013, str. 738 
 

10)  Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

-   „Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra sídli v rovnakej budo-

ve už 94 rokov“, str. 742 

- „História krasokorčuľovania v Trenčíne“, str. 744 

- PhDr. Miroslav Řádek: „Politická mapa v mesta Trenčín 

(1923 – 2010), str. 748 

- Mgr. Martin Karlík: „Vladimír Chovan patril k osobnos-

tiam Trenčína, str. 769 

- Mágia a veštenie, str. 773 

- Mgr. Martin Pavlík: „Dokončenie železnice pomohlo 

Trenčínu k rozvoju priemyslu, str. 778 

- Mgr. Martin Karlík: „Trenčianske mosty veľakrát ničili 

rozsiahle povodne a ľad“ str. 781 

- Mgr. Martin Karlík: „Mesto Trenčín bolo oddávna sídlom 

známych vojenských posádok“, str. 786 

- Mgr. Jozef Čery: „Relikvie sv. Cyrila – Konštantína,               

str. 790 

- Mgr. Martin Karlík: „Mária Holoubková, významná foto-

grafka, žila v troch storočiach,  str. 791 

- Mgr. Jozef Čery: „Motív baránka v erbe mesta Trenčín, 

str. 795 

- Mgr. Martin Karlík: „Sternova fotografia predstavuje his-

torický dokument doby“, str. 796 
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- Vývoj udalostí okolo modernizácie železničnej trate,              

str. 800 

- Ing. Jaroslava Ványová: „Trenčín spravuje mestské lesy už 

20 rokov“,  str. 803 

- Mgr. Peter Martinák: „Jubilant Vojtech Masný – 75 ro-

kov“, str. 805 

- Mgr. Martina Babičová, Ing. Peter Papp: „Zbierka obrazov 

rodu Ilešháziovcov, str. 809 

- Mgr. Viera Bernáthová: „Písomné pamiatky Trenčína,           

str. 812 

- Mgr. Martin Karlík: „Filoména Trefná konkurovala naj-

známejším ateliérom v meste, str. 817 

- Mgr. Martin Karlík: „Symbol rosy a tŕnia preniká životom 

a dielom Vladimíra Roya“, str. 820 

- Ing. Ján Dibala: „História vzniku a zániku súsošia M. R. 

Štefánika v Trenčína“, str. 824 

- Mgr. Martin Martinák: „Objavu pomohla vyššie moc“,  

str. 827 

- Mgr. Martin Karlík: „Ani výnimočnosť lokality stavby ne-

zabránila koncu letnej plavárne“, str. 830 

- Mgr. Martin Karlík: „Archív vystavil vzácne listiny o vpá-

de Turkov“, str. 834 

- Mgr. Martin Karlík: „Od vysvätenia a otvorenia synagógy 

v Trenčíne uplynulo sto rokov“, str. 836 

- „Vláda presadzuje obnovu električkovej trate“, str. 840 

- „Odevná tradícia v OZETE prežila viac ako šesť dekád 

rokov“, str. 843 

- Tomáš Janura: „Kaštieľ v Trenčín – Záblatí“, str. 848 

- Mgr. Martin Karlík: „Oprava piaristického kostola oživuje 

jeho barokový pôvod“, str. 860 
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- „Športový klub 1. FBC Trenčín sa prepracoval do Euró-

py“,  str. 864 

- PhDr. Milan Kráľ: „Postaviť výťah v Studni lásky. Pokrok 

či barbarstvo“, str. 870 

- Trenčianski richtári, str. 873 

- Jozef Korený: „Nikto nebude zabudnutý!“, str. 875 

 

11)  Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese 

Trenčín v roku 2013  
A) Jubilujúce osobnosti, str. 878 

B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo úmr-

tia, str. 915 

C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum prvej 

písomnej pamiatky v roku 2013, str. 916 

D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín, str. 918 

E) Zoznam použitej literatúry, str. 925 

 

 


