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Príloha č. 1 
 
 

 

 

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Trenčín                         

k 31. decembru 2013 

 

Počet obyvateľov  od   0 do   3 rokov 1 550 

Počet obyvateľov  od   3 do   6 rokov 1 576 

Počet obyvateľov  od   6 do 15 rokov   3 930 

Počet obyvateľov  od 15 do 18 rokov  367                      

1   

Počet obyvateľov  od 18 do 60 rokov           33 734 

Počet obyvateľov  nad 60 rokov                   13 292   

S p o l u            55 533 

 

Štatistika obyvateľstva k 31. decembru 2013 
 

Počet zomrelých občanov :                 987 

Počet odsťahovaných občanov:          730 

Počet prisťahovaných občanov:          617 

Celkom narodených občanov:        2 054 

                  z toho :  chlapcov           1 061 

 dievčat                 993 

Celkom sobášov:  265 

 z toho: cirkevných:  126 

            civilných:  139 

Celkom rozvodov:  124 

 

Poznámka: Údaj „narodených detí“ zahrňuje všetky deti naro-

dené vo Fakultnej  nemocnici v Trenčíne, ktorým 

vystavila matrika Mestského úradu rodný list. 
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Príloha č. 2 
 

Pomocná evidencia kroniky Mesta Trenčín za rok 

2013 
 

Pomocná evidencia – 1. diel 

1/1/2013 článok „Nový rok v Trenčíne privítalo na dis-

kotéke 2000 ľudí“ 

2/1/2013 článok „V nemocnici ošetrili 30 pacientov, väč-

šinou opitých a agresívnych“ 

3/1/2013 článok „Prvým novorodencom bol Samko“ 

4/1/2013 článok „Prvou občiankou je Alžbetka“ 

5/1/2013 článok „Vodárne a kanalizácie zvýšili poplatky 

vodné a stočné“ 

6/1/2013 článok „Poslanci schválili nový územný plán 

mesta“ 

7/1/2013 Farské listy č. 1/2013 

8/1/2013 článok „Zápis prváčikov“ 

9/1/2013 Trenčianski basketbalisti na Vianočnom turnaji 

druhí“ 

10/1/2013 pozvánka na „Astronomický – vedecký deň“ 

11/1/2013 Info Trenčín č. 1/2013 

12/1/2013 článok „Výstava „Krehké stretnutie - Křehká 

setkání“ 

13/1/2013 článok „Menovanie Mons. Petra Brodeka za 

generálneho vikára“ 

14/1/2013 článok „Štátny tajomník ministerstva školstva 

na Tren-              čianskej univerzite“ 

15/1/2013 pozvánka na  seminár „Matica slovenská 

v národe“ a výstavu „Národ v Matici“ 

16/1/2013 článok „Druhý most končia neskôr“ 

16/2/2013 článok „Z väzníc v kraji prepustili 71 väzňov“ 

17/1/2013 článok „Zimný štadión s vynovenou technikou“ 
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17/2/2013 článok „Poslanci župy zrušili dve stredné ško-

ly“ 

18/1/2013 článok „Po zmenách bude univerzita štíhejšia“ 

18/2/2013 článok „Mestská polícia má malé kompetancie“ 

18/3/2013 článok „Tenisový turnaj pre Jablonickú zo Se-

nice“ 

19/1/2013 článok „S obnovou autobusovej stanice by mali 

začať na jar“ 

19/2/2013 článok „Župa plánuje opraviť štyri pamiatky“ 

19/3/2013 článok „Nemocnica stavať lekárne nezačala“ 

20/1/2013 článok „Trenčín čakajú tento rok rozsiahle op-

ravy“ 

21/1/2013 článok „Minulý rok bol v znamení veľkých 

zmien“ 

22/1/2013 pozvánka na prezentáciu študentských prác 

„Trenčín-mesto na rieke“ 

23/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy Júliusa Činčára 

„Človečina“ vo Vážke 

24/1/2013 pozvánka na podujatia organizované Galériou 

Vážka 

25/1/2013 článok „Firma AU Optronics v Trenčíne obme-

dzil výrobu“ 

26/1/2013 článok „Sneženie obmedzilo rýchlosť na komu-

nikáciach“ 

27/1/2013 článok „Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra sídli 

v rovnakej budove už 94 rokov“ 

28/1/2013 článok „Univerzita otvorí ďalšie študijné prog-

ramy“ 

29/1/2013 článok „Nová informačná kocka na zimnom 

štadióne“ 

30/1/2013 článok „Nového rektora univerzity budú voliť 

v marci“ 
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31/1/2013 článok „Prístrešok na autobusovej stanici nevy-

držal nápor snehu“ 

32/1/2013 článok „Nehody si vlani vyžiadali 32 obetí“ 

32/2/2013 článok „Najbližšie dva roky Aupark nebude“ 

33/1/2013 článok „Sneh potrápil cez týždeň vodičov“ 

34/1/2013 článok „Beckovský rodák Dušan Čikel si od 

Zátopka trofej nezobral“ 

35/1/2013 článok „Seminár a svetová predpremiéra výsta-

vy Matica v národe – národ v Matici 

36/1/2013 článok „Nový územný plán zverejnený na we-

bovej stránke“  

37/1/2013 pozvánka na koncert Lenky Novotnej a Juraja 

Holodu 

38/1/2013 pozvánka na besedu s cestovateľom Petrom 

Ondrejovičom 

39/1/2013 článok „Množstvový zber skúsilo 35 bytoviek 

a 471 domov“ 

39/2/2013 článok „Poslanci chcú, aby ich bolo menej“ 

40/1/2013 článok „Famózny Páleník, s Maníkovou opäť 

víťazili“ 

40/2/2013 článok „Bezdomovci nájdu prístrešie až do 

marca“ 

41/1/2013 článok „Jakub a Sofia si stále držia prvenstvo“ 

41/2/2013 článok „Výstava mapuje históriu Matice“ 

41/3/2013 článok „Július Činčár ponúka svoj pohľad na 

človeka“ 

42/1/2013 článok „Zomrel bývalý predseda KŠC Trenčín                     

E. Prelovský“ 

42/2/2013 článok „Chorých na chrípku v kraji pribúda“ 

43/1/2013 článok „Dukla čelí viacerým exekúciám“ 

44/1/2013 Laugaricio  News – január 2013 

45/1/2013 článok „Výstavba cestného nadjazdu Opatová“ 

46/1/2013 článok „TSK na výstave ITF“ 
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47/1/2013 pozvánka na stretnutie s Pavlom Svořákom 

48/1/2013 článok „V Dukle znížili dlhy o 250 eúr“ 

49/1/2013 článok „V.I.P. – Vzdělávání, Inovace, Partner-

ství“  

50/1/2013 článok „Astronomicko – vedecký deň“ 

51/1/2013 Info 1. februára 2013 

52/1/2013 pozvánka na stretnutie s Barborou Kardošovou 

a predstavenie jej najnovšej knižky „Médium 

Love“ 

53/1/2013 pozvánka koncert 3 D Band v kaviarni Vážka 

54/1/2013 pozvánka na seminár Akadémie tretieho veku 

a vyhodnotenie činnosti Akadémie za rok 2012 

55/1/2013 článok „Adrian Guľa trénerom roka 2012“ 

56/1/2013 článok „Najlepšiu pôrodnicu majú v Trenčíne“ 

57/1/2013 článok „Kuchársky päťboj – Danubius Gastro 

2013“ 

58/1/2012 článok „Železnice začali so stavebnými práca-

mi na trati v Trenčíne“ 

59/1/2013 pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne dňa 8. februára 2013 

+ prílohy prerokovaných správ 

60/1/2013 Farské listy č.1/2013 

61/1/2013 článok „Z mimoriadneho zastupiteľstva“ 

62/1/2013 pozvánka na okresné a krajské kolo umelecké-

ho prednesu prózy a poézie 46. ročníka „Van-

sovej Lomnička“ 

63/1/2013 pozvánka na výstavu „Tajomstvá kuchyne“ 

64/1/2013 článok „Kraj pohody na Holiday World 2013“ 

65/1/2013 pozvánka na družobnú výstavu „Stretnutie – 

Setkání“ 

66/1/2013 článok „Trenčín bude mať 445 prvákov“ 

67/1/2013 článok „Keď starí ľudia potrebujú opateru“ 

68/1/2013 článok „Najlepšia pôrodnica je v Trenčíne“ 
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68/2/2013 článok „Trenčín bude mať 445 prvákov“ 

69/1/2013 článok „V Memoriáli K. Borhyho zvíťazili fut-

balisti zo Záblatia“ 

70/1/2013 článok „Podľa Rybníčka ministerstvo zabíja 

šport v regiónoch“ 

71/1/2013 článok „Vladimír Chovan patril k osobnostiam 

Trenčína“ 

72/1/2013 Prehľad podujatí Trenčianskeho osvetového 

strediska na mesiac marec 2013 

73/1/2013 Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne na 23.02.2013 s prílohami 

(správy) 

74/1/2013 pozvánka na výstavu „Batman“ autora R. Stok-

lasu 

75/1/2013 pozvánka na prednášku doc. RNDr. Petra 

Chrastinu, PhD. „Karina v bitke – Bitka 

v krajine“ 

76/1/2013 článok „Výsledky verejného prieskumu obča-

nov k projektu „Trenčín si Ty“ 

77/1/2013 článok „Založenie Občianskeho združenia pria-

teľov zvierat a prírody“ 

78/1/2013 článok „Nová kniha Barbory Kardošovej doká-

že šokovať“ 

79/1/2013 článok „Modernizácia trate avizuje prvé rozko-

pávka a obmedzenia“ 

80/1/2013 článok „Vzťah občanov k mestu na výbornú“ 

81/1/2013 pozvánka 22. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 

25.02.2013 

82/1/2013 pozvánka na besedu s cestovateľom Romanom 

Vehovským 

83/1/2013 pozvánka na krajské semifinále celoslovenskej 

jazykovej súťaže dňa 07.03.2013 

84/1/2013 článok „Fotky Trenčana, ktoré upútali svet“ 
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85/1/2013 článok „22. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja“ 

86/1/2013 článok „Nemocnica ráta tento rok s nevyh-

nutnými rekonštrukciami“ 

87/1/2013 článok „Staršie žiačky HK Štart Trenčín víťaz-

ky Enjoy handball cup“ 

88/1/2013 článok „Založili združenie na pomoc zviera-

tám“ 

88/2/2013 článok „Jediným kandidátom na rektora je Jo-

zef Habánik“ 

89/1/2013 článok „Jarné prázdniny plné zábavy v Tren-

číne“ 

90/1/2013 článok „Novým kapitánom AS Trenčín Miloš 

Volešák“ 

90/2/2013 článok „EHC pre staršie žiačky HK Štart Tren-

čín“ 

90/3/2013 článok „Trenčania na mieste jamy budovy ne-

chcú“ 

91/1/2013 článok „Policajti minulý rok vybrali najviac 

pokút za dopravné prostriedky“  

91/2/2013 článok „Predali pozemky v priemyselnom par-

ku“ 

92/1/2013 článok „Na výstave sa dozviete, ako varili naši 

predkovia“ 

93/1/2013 článok „Mestskí poslanci zvýšili primátorovi 

Trenčína plat“ 

94/1/2013 článok „Barbora Kardošová -  Neznášam auto-

rov, ktorí sa berú  smrteľne vážne“ 

95/1/2013 článok „Medzinárodná súťaž v čapovaní a po-

dávaní piva“ 

96/1/2013 článok „Nová kniha Barbory Kardošovej vie 

šokovať“ 



 

 

993 

 

97/1/2013 článok „Letecké opravovne začali s revíziou 

troch vrtuľníkov americkej  armády Mi – 17“ 

98/1/2013 článok „ 

99/1/2013 článok „Objavte krásu kameňa na výstave Ka-

menár“ 

100/1/2013 článok „Svetový deň sprievodcov“ 

101/1/2013 článok „Kardináli pred Benediktom kľačali.“ 

102/1/2013 Info Trenčín č. 3 zo dňa 1. marca 2013 

103/1/2013 článok „Mladí filantropi“ 

104/1/2013 článok „Zimná údržba stála doteraz takmer 390 

tisíc eúr“ 

105/1/2013 Farské listy č. 3/2013 

106/1/2013 článok „Mesto musí určiť miesta, kde psy ne-

môžu“ 

107/1/2013 článok „Vládny projekt na rekonštrukciu futba-

lových štadiónov“ 

108/1/2013 článok „Opravy štadiónov AS Trenčín víta“ 

108/2/2013 článok „Zimná údržba dala zabrať rozpočtu“ 

109/1/2013 článok „Železné ruže putujú do Nórska aj 

z našej krajiny“ 

110/1/2013 článok „Známy Trenčan vystavuje aj ocenené 

snímky“ 

111/1/2013 článok „Mesto musí označiť miesta, kam psy 

nemôžu“ 

112/1/2013 článok „Kraj pomáha firma hľadať odbyt“ 

112/1/2013 článok „Topiaci sneh odhaľuje nepríjemné pre-

kvapenia“ 

113/1/2013 pozvánka na krst Pavla Seriša „Absurdity 

a naivity“ 

114/1/2013 pozvánka posedenie s „Fascintion Acoustic 

Trio“ 

115/1/2013 pozvánka na prednášku MUDr. V. Dobiašovej 

„Zaostrené na mozog“ 
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116/1/2013 pozvánka na „Deň ľudovej rozprávky“ v kniž-

nici 

117/1/2013 pozvánka na hudobno-poetické pásmo „Podoba 

lásky“ 

118/1/2013 článok „Zima sa vyzúrila“ 

119/12013 článok „Centrum mesta istili aktivační a odsú-

dení“ 

120/1/2013 článok „ZUŠ je pod jednou strechou“ 

121/1/2013 článok „Na trenčianskom hrade údajne mučili 

bosorky“ 

122/1/2013 článok „Diskusia v Opatovej o železnici“ 

123/1/213 článok „Doc. Habánik novým rektorom TnU 

AD“ 

124/1/2013 článok „Výstava Juraja Tomana“ 

125/1/2013 článok „Havarijný stavy MŠ v Opatovej odstrá-

nený“ 

126/1/2013 článok „Vyhodnotenie 7. ročníka celosloven-

skej súťaže Slovenská kronika 2012“ 

127/1/2017 Výpis uznesenia Komisie kultúry a cestovného 

ruchu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo 

dňa 21.03.2013 

128/1/2013 pozvánka na víkendy v galérii Vážka v mesiaci 

apríl 2013 

129/1/2013 pozvánka na stretnutie s poslancom NR SR Mi-

kulášom Hubom 

130/1/2013 pozvánka na stretnutie so Zuzanou Marekovou, 

študentkou výtvarníctva v Anglicku 

131/1/2013 článok „Ocenenia učiteľov na TSK“ 

132/1/2013 článok „Trenčianski numizmatici sa činia“ 

133/1/2013 pozvánka na 6. stretnutie spisovateľov a literá-

tov 

134/1/2013 článok „Modernizácia železničnej trate má 

v regióne svoje úskalia“ 
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135/1/2013 článok „Dokončenie železnice pomohlo Tren-

čínu v rozvoji priemyslu“ 

136/1/2013 článok „Výtvarník Juraj Toman vystavuje svoje 

Miesta“ 

137/1/2013 článok „Cyklotrasu v Trenčíne chcú budovať 

tento rok“ 

138/1/2013 článok „Maliarka, pedagógovia a žiaci vystavu-

jú v galérii“ 

139/1/2013 článok „Poézia a spevy jesene“ 

139/2/2013 článok „Kucharík vyhral beh v Suchej nad Par-

nou“ 

140/1/2013 článok „Knižnica oslavovala podujatiami“ 

140/2/2013 článok „Škola fandenia na Zimnom štadióne 

Pavla Demitru“ 

141/1/2013 článok „Za rektora univerzity zvolili Jozefa 

Habánika“ 

141/2/2013 článok „Za potravou schádzajú z Breziny do 

mesta“ 

142/1/2013 článok „Za pár centov dostanú, čo potrebujú“ 

142/2/2013 článok „Firma AU Optronics vraj chce zostať 

v Trenčíne“ 

143/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Figurálna kres-

ba 2013“ 

144/1/2013 článok „Sedem rokov križoval stopom Áziu 

a Austráliu“ 

145/1/2013 článok „Výstava Beauty Slovakia“ 

146/1/2013 článok „Ocenenie trenčianskych učiteľov“ 

147/1/2013  článok „Odvolali riaditeľa VOP Trenčín“ 

 

Pomocná evidencia – 2. diel 

148/1/2013 pozvánka na inštalovanie série plagátov proti 

používaniu návykových látok“ 
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149/1/2013 článok „Trenčín využíva na práce aj odsúde-

ných“ 

150/1/2013 článok „Lesy bez odpadkov chcú mať aj ľudia v 

Trenčíne 

151/1/2013 článok „Verejné telefónne automaty po rokoch 

končia“ 

151/2/2013 článok „Do materských škôl zapísali štyristo 

detí“ 

152/1/2013 článok „Jarné upratovanie mesta sa začne 6. ap-

ríla“ 

152/2/2013 článok „Hodnotu ich literárneho diela môžete 

nájsť  medzi riadkami“ 

153/1/2013 článok „Dve zlaté medaily na Grand Prix Žili-

na“ 

153/2/2013 článok „Nový rektor chce konkurencie schopnú 

univerzitu“ 

154/1/2013 článok „Harmonogram jarného upratovania 

2013“ 

155/1/2013 Info Trenčín č. 4/2013 zo dňa 5. apríla 2013 

156/1/2013 Katalóg k výstave Františka Janouša „Retro 70“ 

157/1/2013 pozvánka na oslavy 68. výročia oslobodenia 

Mesta Trenčín 

158/1/2013 pozvánka na výstavu fotografií MUDr. Jozefa 

Jakuša „Život okolo mňa“ 

159/1/2013 Farské listy – č. 4/2013 

160/1/2013 Katalóg výstave „Figurálna kresba 2013“ 

161/1/2013 článok „Výstava - Figurálna tvorba 2013“ 

162/1/2013 článok „Nový pápež František“ 

163/1/2013 článok „Pre dorastencov má bronz cenu zlata, 

tvrdí tréner Čacho“ 

164/1/2013 článok „ 

165/1/2013 článok „Kúpači šibali aj na snehu“ 

166/1/2013 článok „Modernizácia železnice ohrozená“ 
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167/1/2013 pozvánka na besedu s Oľgou Feldekovou 

168/1/2013 pozvánka na besedu s policajtmi o problematike 

násilia 

169/1/2013 článok „Digitalizácia kín nie je na všetko“ 

170/1/2013 pozvánka na otvorenie Núučného chodníka na 

Skalke“ 

171/1/2013 pozvánka na seminár pri príležitosti 1150. vý-

ročia príchodu Cyrila a Metóda na Slovensko 

172/1/2013 článok „Oslavy  68. výročia oslobodenia mes-

ta“ 

173/1/2013 pozvánka na slávnostné otvorenie oddelenia dl-

hodobo chorých Fakultnej nemocnice v Trenčí-

ne 

174/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy Martiny Mono-

šovej 

175/1/2013 článok „Maliar sa vracia do svojho rodiska“ 

176/1/2013 článok „Hodnotenie ich literárnej tvorby môže-

te nájsť medzi riadkami 

177/1/2013 pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľ-

stva dňa 18.04.2013 

178/1/2013 článok „Problémová križovatka bude mať sve-

telnú signalizáciu“ 

179/1/2013 článok „Unikátne fotografie v mestskej klubov-

ni“ 

180/1/2013 pozvánka na slávnostnú akadémiu pri príleži-

tosti 30. výročia Športového gymnázia v Tren-

číne 

181/1/2013 článok „Trenčianske mosty veľakrát ničili roz-

siahle povodne a ľad“ 

182/1/2013 článok „Mestskí policajti dostanú nové unifor-

my“ 

183/1/2013 Trenčianska univerzita - Trendy 
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184/1/2013 pozvánka na prezentáciu fantasy knihy „Glyf“ 

spisovateľa Alexa Pavlíka 

185/1/2013 pozvánka na stretnutie so spisovateľkou Sláv-

kou Očenášovou v spomienke o výtvarníkovi 

Igorovi Rumanovskom 

186/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy Martina Mono-

šovej „Sladké sny“ 

187/1/2013 článok „Na behu Devín – Bratislava vyhral Ko-

váč“ 

188/1/2013 článok „Vyšetrovanie trestných oznámení je 

vraj zdĺhavé“ 

189/1/2013 článok „Turizmu v regióne pomôžu aj nové vy-

hliadkové veže“ 

190/1/2013 článok „Semafor na nebezpečnej ceste napokon 

bude“ 

191/1/2013 článok „Basketbalisti Trenčína postúpili do 1. 

ligy“ 

192/2/2013 článok „Na nábreží vznikne prírodný park“ 

192/3/2013 článok „Andrej Kollár opúšťa manažérske kres-

lo“ 

193/1/2013 článok „1. FBC Trenčín majstrom Slovenska 

tretíkrát v rade“ 

194/1/2013 článok „Železnice rozhodnú o, pokračovaní 

prác“ 

195/1/2013 článok „Mestské zásahy vylepšia Trenčín“ 

196/1/2013 článok „Miroslav Volník ukázal iný pohľad na 

Trenčín“ 

197/1/2013 článok „Trenčianske mosty veľakrát ničili roz-

siahle povodne a ľad“ 

198/1/2013 článok „Spomienky pri pamätníku na Brezine 

sa zúčastnili aj deti základných škôl“ 

198/2/2013 článok „Mladí Slováci bez prehry, víťazom sa 

stali Rusi“ 
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199/1/2013 pozvánka na zasadnutie Zastupiteľstva TSK 

200/1/2013 pozvánka na „Trenčiansky majáles“ 

201/1/2013 článok „Na nábreží pri Váhu vznikne prírodný 

park“ 

202/1/2013 článok „Turizmu v regióne pomôžu aj nové vy-

hliadkové veže“ 

203/1/2013 článok „Mandáty troch poslancov Trenčína sú 

ohrozené“ 

204/1/2013 článok „Slováci skončili druhí“ 

205/1/2013 pozvánka na džezové stavanie mája na tržnici 

Juh 

206/1/2013 pozvánka na pracovné rokovanie hlavných kon-

trolórov miest K-8 a hlavných kontrolórov sa-

mosprávnych krajov  

207/1/2013 článok „Oslavy 30. výročia vzniku Osemročné-

ho športového gymnázia v Trenčíne 

208/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy Juraja Oravca vo 

Galérii Vážka 

209/1/2013 pozvánka na besedu „Trenčín z lietadla“ s Ing. 

Vojtechom Brabencom  

210/1/2013 článok „Milan Panáček odstupuje z funkcie 

podpredsedu TSK 

211/1/2013 článok „Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 18. 

apríla 2013 

212/1/2013 článok „Primátor nepodpísal uznesenie 

o cestách“ 

213/1/2013 článok „Mestá, fanúšikovia a sponzory už ne-

vládzu financovať slovenský hokej“ 

214/1/2013 článok „Zoznam najúspešnejších športovcov 

Osemročného športového gymnázia“ 

215/1/2013 Katalóg Športového gymnázia v Trenčíne za 

rok 2012 

216/1/2013 článok „Ohodnotili Váh“ 
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217/1/2013 článok „Mandáty troch členov zastupiteľstva sú 

ohrozené“ 

218/1/2013 článok „Odovzdaj správu ďalej“ 

218/2/2013 článok „V nemocnici vznikla umelecká galéria“ 

219/1/2013 článok „Odovzdaj správu ďalej“ 

220/1/2013 článok „Miroslav Volník ukázal iný pohľad na 

Trenčín“ 

221/1/2013 pozvánka na 17. AMFO Trenčianskeho kraja 

222/1/2013 pozvánka na pietny akt 68. výročia skončenia 

druhej svetovej vojny 

223/1/2013 Info Trenčín 3. mája 2013 

224/1/2013 článok „Zriadenie oddelenia dlhodobo chorých“ 

225/1/2013 pozvánka na tlačovú besedu ZsVAK Trenčín  

226/1/2013 článok „Modernizácia železnice pokračuje pod-

ľa plánu“ 

227/1/2013 článok „Odbočenie na Sihoť je už zatvorené“ 

228/1/2013 článok „Michal Luhový si putovný pohár od-

niesol natrvalo“ 

228/2/2013 článok „Kontrolóri sa obávajú novely zákona“ 

229/1/2013 článok „Mesto Trenčín bolo oddávna sídlom 

vojenských posádok“ 

230/1/2013 článok „Mesto vybuduje novú kotolňu, ušetrí 

energie“ 

231/1/2013 článok „Stavanie mája sa nieslo rytme džezu“  

231/2/2013 článok „Študenti zorganizovali netradičnú ma-

turitu s gastrodivadlom“ 

232/1/2013 článok „Župný rozpočet chýba, podpredseda 

odstúpil“ 

233/1/2013 článok „Simona Prpičová má za sebou úspešný 

apríl“ 

233/2/2013 článok „Štvrtáci Dukly tretí najlepší na Sloven-

sku“ 

234/1/2013 pozvánka na „Noc literatúry“ 
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235/1/2013 pozvánka na podujatie pre záujemcov o IT 

technológie 

236/1/2013 článok „Stavanie mája sa nieslo v rytme džezu“ 

237/1/2013 článok „Trenčania fandia hokejistom aj v centre 

mesta“ 

238/1/2013 článok „Oslavy 68. výročia ukončenia druhej 

svetovej vojny“ 

239/1/2013 Katalóg k výstave „Európske metropoly na Du-

naji“ 

240/1/2013 článok „Výstava fotografií Európske metropo-

ly na Dunaji študentov Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne“ 

241/1/2013 Farské listy č. 5/2013 

242/1/2013 článok „Trenčiansky samosprávny kraj aktív-

nym účastníkom Región Tour Expo“ 

243/1/2013 „katalóg „17. ročník AMFO Trenčianskeho kra-

ja“ 

244/1/2013 článok 17. ročník AMFO Trenčianskeho kraja“ 

245/1/2013 článok „Otvorenie oddelenia dlhodobo chorých 

vo FN TN“ 

246/1/2013 článok „Mesto Trenčín bolo odjakživa sídlom 

známych vojenských posádok“ 

247/1/2013 článok „Na opravu výtlkov dostalo mesto od 

štátu päťkrát menej ako čakalo“ 

248/1/2013 článok „Študenti zorganizovali netradičnú ma-

turitu s gastrodivadlom“ 

249/1/2013 článok „Komunitné nadácie otvárajú dvere no-

vým nápadom“ 

250/1/2013 článok „Kucharík víťazne v Košiciach, Hudá-

ková v Krakove“ 

250/2/2013 článok „Trenčania spomínali“ 

251/1/2013 článok „Krajský Mc Donald Cup pri ZŠ Slatina 

nad Bebravou“ 
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252/1/2013 článok „Juraj Oravec predstavil svoju komor-

nejšiu tvorbu“ 

253/1/2013 článok „Starú plaváreň v Trenčíne mesto otvorí 

koncom júna“ 

254/1/2013 článok „Poslanci prelomili veto“ 

254/2/2013 článok „Zastupiteľstvo mandáty poslancom ne-

odobralo“ 

255/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy maturitných prác 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

256/1/2013 článok „Modernizácia železníc uzavrie Opatov-

skú ul.“ 

257/1/2013 článok „Trenčiansky kraj vymiera“ 

258/1/2013 článok „Prezident republiky vymenoval rektora 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

259/1/2013 článok „Noc múzeí a galérií prilákala najmä 

mladých, návštevnosť stúpla“ 

260/1/2013 článok „Tristo eúrový grant vyhrala Stredná 

umelecká škola v Trenčíne“ 

261/1/2013 článok „Výstava Región Tour 2013“ 

262/1/2013 článok „Trenčiansky robotický deň“ 

263/1/2013 článok „Krajský turnaj McDonald s´ pre ZŠ 

Slatina nad Bebravou“ 

264/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Z kráľovských 

dvorov“ 

265/1/2013 článok „Prezident vymenoval nového veľvys-

lanca v Portugalsku  Jozefa Adamca“ 

266/1/2013 článok „Lákadlom Art Filmu budú filmy 

z Ázie“ 

267/1/2013 článok „„Lákadlom Art Filmu budú filmy 

z Ázie“ 

268/1/2013 článok „Primátor vetoval uznesenie o sobá-

šoch“ 
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269/1/2013 článok „Osud súčasného železničného mosta 

nie ešte jasný“ 

270/1/2013 článok „Už čoskoro sa začne ďalší Gympel-

rock“ 

271/1/2013 článok „Opatovská ulica je uzavretá pre cyklis-

tov“ 

272/1/2013 článok „Noc literatúry v Trenčíne“ 

272/2/2013 článok „Jama zakvitne“ 

273/1/2013 článok „Trenčín preslávila vojenská dychovka“ 

274/1/2013 článok „Výstava bábok Z kráľovských dvorov“ 

275/1/2013 článok „Minister kultúry udelil Ceny Andreja 

Kmeťa a titul Galéria roka 2012  

276/1/2013 V Demy opäť šantili Farbička – Čarbičky“ 

277/1/2013 pozvánka na seminár Ora Et Ars 2013 

278/1/2013 článok „pozvánka na 6. ročník Ora Et Ars 2013 

279/1/2013 Prehľad podujatí TOS na jún 2013 

280/1/2013 článok „Vernisáž výstavy maturitných prác štu-

dentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

281/1/2013 článok „Umelci čítali v mestskej veži“ 

282/1/2013 článok „Renovácia farského kostola Trenčíne“ 

283/1/2013 pozvánka na slávnostné ukončenie 26. ročníka 

Akadémie tretieho veku 

284/1/2013 článok „Striebro Jednoty Trenčín s príchuťou 

zlata“ 

285/1/2013 článok „Mesto plánuje vyriešiť parkovanie 

v Trenčíne“ 

286/1/2013 článok „Brezina bude mať nové ihrisko“ 

286/2/2013 článok „Mesto rozdelilo viac ako päťdesiattisíc 

eúr“ 

287/1/2013 pozvánka na besedu s Emíre Khidayer o jej 

knihe „Dubajské tajomstvá“ 

288/1/2013 pozvánka na „Deň detí“ v Trenčíne 
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289/1/2013 pozvánka na otvorenie „Centra excelentnosti 

pre keramiku, sklo a silikátové materiály“ 

290/1/2013 Poslanie „Centra excelentnosti pre keramiku, 

sklo a silikátové materiály“ 

291/1/2013 článok „Nová technika na údržbu ciest“ 

292/1/2013 článok „Deň deti v Trenčíne“ 

293/1/2013 článok „Slávnostné otvorenie Centra excelen-

tnosti keramiky, skla a silikátových materiálov“ 

294/1/2013 pozvánka na výstavu Slávky Mikulovej „Det-

ská fotografia“ 

295/1/2013 článok „Skončilo krajské kolo súťaže Môj ná-

pad za milión“ 

296/1/2013 článok „Stretnutie univerzitných kaplánov Slo-

venska“ 

297/1/2013 pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne 

298/1/2013 pozvánka na rokovanie Zastupiteľstva Tren-

čianskeho samosprávneho kraja 

299/1/2013 Trenčiansky blesk – máj 2013 

300/1/2013 Info Trenčín č.5/2013 

 

Pomocná evidencia – 3. diel 

301/1/2013 článok „V Trenčíne riešili odborníci urbanistic-

kú ekonómiu“ 

302/1/2013 článok „Odborníci riešili dopravu pre budúce 

generácie“ 

303/1/2013 článok „Prezentácia knihy Emire Khidayer 

„Dubajské tajomstvá“ 

304/1/2013 článok „Mária Holoubková významná fotograf-

ka žila v troch storočiach 

305/1/2013 článok „Výbory Mestských častí poslanci občas 

ignorujú“ 
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306/1/2013 článok „Chaty v okolí Trenčína lákajú ľudí no-

vými stavbami“ 

307/1/2013 článok „Školy a škôlky v regióne potrebujú re-

konštrukciu“ 

308/1/2013 článok „Kráľ Matej Korvín a šašo vítajú náv-

števníkov“ 

309/1/2013 článok „V Trenčíne sa bude hrať kvalitný flor-

bal“ 

309/2/2013 článok „Do Trenčína príde nový investor“ 

310/1/2013 článok „Najlepšie nápady mali v obchodnej 

akadémii“ 

310/2/2013 článok „Trenčianske sokolky sa zúčastnili špor-

tového festivalu v Nemecku“ 

311/1/2013 článok „Vzpieračkám znela hymna až trikrát“ 

311/2/2013 článok „Slovenský orol strieborný na Országh 

Cupe 2013“ 

312/1/2013 článok „Výbory Mestských častí poslanci občas 

ignorujú“ 

313/1/2013 pozvánka na 23. ročník Trenčianskych folklór-

nych slávností“ 

314/1/201 pozvánka na besedu s expremiérkou a socio-

logičkou Ivetou Radičovou novinárkou Ľubou 

Lesnou o knihe „Krajina hrubých čiar“ 

315/1/2013 pozvánka na autorskú výstavu Rudolfa Moška 

„Obrazy a kresby“ 

316/1/2013 článok „Výsledková listina Beh trenčianskou 

Brezinou 

317/1/2013 článok „Kornička si vytancovala ďalší titul lau-

reáta“ 

318/1/2013 článok „Húščari z Korničky si vytancovali ďal-

ší titul laureáta“ 

319/1/2013 Farské listy – jún 2013 

320/1/2013 článok „Stará hudba bude zniesť Trenčínom“ 
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321/1/2013 článok „3. etapa – Liptovský Hradok – Tren-

čín“ 

322/1/2013 článok „Relikvie sv. Cyrila Konštantína 

v Trenčíne“ 

323/1/2013 článok „Výstava Rudolfa Moška“ 

324/1/2013 článok „Osudy relivií sv. Cyrila – Konštantína“ 

325/1/2013 článok „Maroš Kováč obsadil v tretej etape 

Okolo Slovenska tretie miesto“ 

  326/1/2013 článok „Mária Holoubková, významná foto-

grafka, žila v troch storočiach“ 

327/1/2013 článok „Trenčianske folklórne slávnosti“ 

328/1/2013 článok „Výstava Milana Chabera: Domluvíme 

se/ Dohovoríme sa“ 

329/1/2013 článok „Výstava Jána Šafránka: Svět lidí/Svet 

ľudí“ 

330/1/2013 pozvánka na výstavu Milana Malasta „Modlitba 

dreva“ 

331/1/2013 článok „Kamil Bystrický sa domáha posla-

neckého kresla súdnou cestou“ 

332/1/2013 pozvánka na stretnutie s Matúšom Vallom, au-

torom projektu „Mestské zásahy“ 

333/1/2013 článok „Baránok v erbe mesta Trenčín“ 

334/1/2013 pozvánka na 6. ročník celoslovenskej súťaže 

v čítaní a písaní Brailovho písma 

335/1/2013 článok „Monitoring tlače 11.06.2013 

336/1/2013 pozvánka na sprievodné podujatia „Ora Et Ars“ 

337/1/2013 pozvánka na seminár „Historické kláštory – od 

záchrany k dnešnému využitiu“ 

338/1/2013 článok „Križovatku budú od zajtra riadiť sema-

fory“ 

339/1/2013 článok „Obnovu kasární pozastavili“ 

340/1/2013 článok „Tohoročný Beh pre život vyvrcholí na 

Mierovom námestí“ 
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341/1/2013 článok „COP Trenčín úspešne ukončil sezónu“ 

342/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy „Thajsko“ Anny 

Hrabalovej 

343/1/2013 článok „Projekt Mestské zásahy“ 

344/1/2013 článok „Mesto poskytne dotácie na prácu 

s mládežou“ 

344/2/2013 článok „Stolnotenisový turnaj na vysokej úrov-

ni“ 

345/1/2013 článok „Emíre Khidayer otvorila trinástu kom-

natu Dubaya“ 

346/1/2013 článok „Trenčín chce vybudovať cyklotrasy“ 

347/1/2013 článok „Novým trénerom AS Trenčín je Nosic-

ký“ 

348/1/2013 článok „Ľudia kritizujú postup železničnej vý-

stavby“ 

349/1/2013 článok „Monitoring 14.06.2013“ 

350/1/2013 článok „Monitoring 350/1/2013 

351/1/2013 pozvánka „Majstrovstvá Slovenska Pole Dan-

ce“ 

352/1/2013 článok „Artkino Metro otvára svoju digitálnu 

éru“ 

353/1/2013 článok „Krst  Zborníka Univerzity tretieho veku 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“ 

354/1/2013 článok „Stretnutie talentovaných žiakov“ 

355/1/2013 článok „Ora Et Ars“ 

356/1/2013 článok „Beh pre život lámal rekordy“ 

357/1/2013 článok „Monitoring 17.06.2013 

358/1/2013 článok „Monitoring 18.06.2013 

359/1/2013 článok „V meste oživili tradíciu svätojánskych 

ohňov“ 

360/1/2013 článok „Výrobné haly bývalého textilného gi-

gantu zmenili na umelecký ateliér“ 
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361/1/2013 článok „Náhradný festival prinesie na hrad 

hudbu a divadlo“ 

362/1/2013 článok „Detská osobnosť“ – zoznam ocenených 

žiakov 

363/1/2013 pozvánka na „Trenčianske historické slávnosti“  

a na „Trenčianske hradné slávnosti“ 

364/1/2013 časopis „Trendy“ – TnU AD 

365/1/2013 článok „Wagus pozýva na rozprávku Kocúr 

a čarodejník“ 

366/1/2013 článok „Primátor Rybníček odvolal viceprimá-

tora Kudlu“ 

367/1/2013 článok „V nemocnici ošetrili 18 pacientov, kto-

rí skolabovali vplyvom horúčav“ 

368/1/2013 pozvánka na výstavu „Tmavomodrá krása“ 

369/1/2013 pozvánka na výstavu maliara B. Mikuša 

a sochára M. Žitňana „Otázky a odpovede“ 

370/1/2013 článok „Súťaž vyhral časopis Rozhľad“ 

371/1/2013 Katalóg výstavy „Modlitba dreva“ 

372/1/2013 pozvánka na podujatie „Svätojánsky oheň“ 

373/1/2013 článok „Tabuľku J. Satinského v parku pripev-

nila jeho dcéra Lucia“ 

374/1/2013 článok „Prehľad podujatí TOS v mesiaci júl 

2013“ 

375/1/2013 pozvánka na zasadnutie TSK 24.06.2013 

376/1/2013 článok „Monotoring 24.06.2013“ 

377/1/2013 článok „Katalóg výstavy „Tmavomodrá krása“ 

378/1/2013 pozvánka na podujatie „Hviezdy deťom“ 

379/1/2013 článok „Kultúrne leto 2013“ 

380/1/2013 článok „Monitoring 24.06.2013“ 

381/1/2013 článok „Monitoring 25.06.2013 

382/1/2013 článok „Detská osobnosť za školský rok 

2012/2013“ 
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383/1/2013 článok „Ocenenie najlepších žiakov 

v prospechu a v športe za školský rok 

2012/2013 Krajským školským úradom 

v Trenčíne“ 

384/1/2013 program „Kultúrneho leta 2013 v Trenčíne“ 

385/1/2013 článok „Výstava Tmavomodrá krása“ 

386/1/2013 článok „Trenčín si Ty na výstave urbanizmu 

v Prahe“ 

387/1/2013 článok „Monitoring 27.06.2013“ 

388/1/2013 pozvánka na výstavu „Misia“ 

389/1/2013 článok „Monitoring 28.06.2013“ 

390/1/2013 článok „Oceňovaní žiaci a študenti Obvodným 

úradom, odborom školstva v Trenčíne 

391/1/2013 článok „Hviezdy deťom“ 

392/1/2013 článok „Deviatka víťazom Sparta Brno Cupu 

2013“ 

393/1/2013 článok „Dvanástka v Rakúsku strieborná“ 

394/1/2013 článok „Európsku ligu nebudeme hrať 

v Trenčíne“ 

395/1/2013 článok „Modrý anjel ArtFilm Festu letí do Ka-

zachstanu“ 

396/1/2013 článok „Richard Rybníček odvolal svojho zá-

stupcu“ 

397/1/2013 článok „Na premietanie pod hviezdami si musí-

te zájsť mimo Trenčína“ 

398/1/2013 článok „Tabuľky hercov zostanú na svojich 

miestach“ 

399/1/2013 článok „Milan Lasica otvoril ďalší ročník festi-

valu“ 

400/1/2013 článok „Deti v Opatovej si uctili svojich otcov“ 

400/2/2013 článok „Martin Huba prilákal na festival veľa 

divákov“ 
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401/1/2013 článok „Sternova fotografia predstavuje histo-

rický dokument svojej doby“ 

402/1/2013 článok „Skalka pri Trenčíne má za sebou týž-

deň plný umenia“ 

403/1/2013 článok „Výrobné haly gigantu sa zmenili na in-

teriér“  

403/2/2013 článok „Vzdelávanie seniorov slávnostne ukon-

čili“ 

403/3/2013 článok „Mimoriadne nadané deti predstavili 

svoje ročníkové práce. 

404/1/2013 článok „Hotel Elizabeth je čerstvým členom 

Asociácie historických hotelov na Slovensku“ 

405/1/2013 článok „Dorastenci AS  získali federálny titul“ 

405/2/2013 článok „Ervín Páleník víťazom behu Čertovi-

cou“ 

406/1/2013 článok „Potrebujeme konfrontáciu s európskym 

florbalom, tvrdí Sága“ 

407/1/2013 článok „Julo Satinský dostal cenu in memo-

riam“ 

408/1/2013 článok „Školáci dostali minulý týždeň vysved-

čenia“ 

408/2/2013 článok „Najrýchlejší žiak mesta Trenčín je Ri-

chard Plevka“ 

408/3/2013 článok „Šampión je Peter Sagan, cyklisti Dukly 

úspešní“ 

409/1/2013 článok „Karatistky zažili úspešní záver sezóny“ 

409/2/2013 článok „Ďalší úsek modernej železničnej trate 

je hotový“ 

410/1/2013 článok „Pre zníženú hladinu Váhu zrušili pod-

nikatelia vyhliadkové plavby“ 

411/1/2013 článok „Na poslednom ročníku ArtFilm Festu 

získali tvorcovia päť Modrých anjelov“ 
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412/1/2013 článok „Lobotka dúfa, že sa v Holandsku pre-

sadí“ 

412/2/2013 článok „Ľudia sa boja orezov stromov“ 

413/1/2013 článok „Dominik Graňák opäť priniesol Gaga-

rinov pohár“ 

413/2/2013 článok „Miss vydražila fľašu sektu“ 

413/3/2013 článok „Zdeno Chára najlepším hokejistom 

Slovenska“ 

414/1/2013 článok „Smer – SD ide do regionálnych volieb 

samostatne“ 

415/1/2013 článok „Sternova fotografia predstavuje histo-

rický dokument doby“ 

416/1/2013 článok „Beh Mladých filantropov Trenčianskej 

nadácie 

417/1/2013 článok „Skalka pri Trenčín má za sebou týždeň 

plný umenia“ 

418/1/2013 článok „Monitoring 01.07.2013 

419/1/2013 článok „Monitoring 02.07.2013 

420/1/2013 pozvánka na výstavu Rada Jarábka vo Vážke 

421/1/2013 článok „Nové centrum pre pacientov so sclero-

sis multiplex v Trenčíne a okolí“ 

422/1/2013 pozvánka Trenčín si Ty – pamiatkový poten-

ciál, história, panoráma, identita mesta Trenčín 

423/1/2013 článok „ 

424/1/2013 článok „Dominik Graňák v Trenčíne“ 

425/1/2013 pozvánka na koncert Komorného orchestra 

mesta Trenčín 

426/1/2013 článok „Od 4. júla v užívaní nadjazd v Opato-

vej 

427/1/2013 článok „Monitoring 03.07.2013 

428/1/2013 článok „Univerzita chce kúpiť štrnásť prístro-

jov, časť pôjde do nemocnice“ 
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429/1/2013 článok „Cyklistická Cyrilometódska púť obme-

dzí dopravu“ 

430/1/2013 článok „Na Trenčianskom hrade straší deti čer-

nokňažník“ 

431/1/2013 pozvánka na „Kultúrne leto 2013“ 

432/1/2013 Farské listy č. 7/2013 

433/1/2013 článok „Vernisáž výstavy ak. mal. B. Mikuša 

a ak. soch. M. Žitňana 

434/1/2013 článok „Výstava fotografií Eda Gensereka“ 

435/1/2013 článok „Monitoring 08.07.2013“ 

436/1/2013 článok „Pohoda začala v trenčianskej mestskej 

veži“ 

437/1/2013 Katalóg k výstave „Misia“ 

438/1/2013 Info Trenčín 08.07.2013 

439/1/2013 článok „Vyhodnotenie dopravných nehôd 

v Trenčianskom kraji za obdobie prvého pol-

roka 2013 

440/1/2013 článok „Monitoring 10.07.2013“ 

441/1/2013 pozvánka na koncert „Lemon Bucket orkestra“ 

442/1/2013 článok „Trenčianske historické slávnosti“ 

443/1/2013  článok „Pre práce bude zatvorený Čierny mos-

tek“ 

444/1/2013 článok „Siete k plavárni dobudujú Železnice 

SR“ 

445/1/2013 článok „Prvé dieťa v trenčianskom Hniezde zá-

chrany“ 

446/1/2013 článok „Do priemyselného parku mieria dve 

firmy“ 

447/1/2013 článok „Trenčín spravuje mestské lesy už 20 

rokov“ 

448/1/2013 článok „Monitoring 11.07.2013“ 

449/1/2013 článok „Emma Kubišová je vicemajsterkou Eu-

rópy“ 
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450/1/2013 článok „Juniori ŠK 1. FBC Trenčín sú opäť 

majstri Slovenska“ 

451/1/2013 článok „Trenčianka bodovala v stolnom tenise“ 

452/1/2013 článok „Trenčianski hokejbalisti na výbornú“ 

453/1/2013 článok „Krásna bodka za sezónou ŠK Real Te-

am Trenčín“ 

454/1/2013 článok „Poznáme najrýchlejších Trenčanov“ 

455/1/2013 článok „Pohoda bude vo veži aj na námestí“ 

456/1/2013 článok „Monitoring 12.07.2013“ 

457/1/2013  článok „The Lemon Bucket Orkestra na námes-

tí“ 

458/1/2013 článok „Marko Daňo modrokabátnikom“ 

458/2/2013 článok „Začala sa výstavba železničného mos-

ta“ 

459/1/2013 článok „Ľuďom v Opatovej dochádza trpezli-

vosť, chýbajú chodníky“ 

459/2/2013 článok „Občania a sponzori suplujú mesto v 

obnove detského ihriska“ 

460/1/2013 článok „Zastavanie časti parku je pre mesto 

poplašná správa“ 

461/1/2013 článok „Žiačka HK Štart tretie najlepšie na 

Slovensku“ 

462/1/2013 článok „Beňo so Zaťkom triumfovali pred Gel-

lem a Jankovcom“ 

463/1/2013 článok „Malý veľký muž, ktorý poznal recept 

na Brazílčanov“ 

464/1/2013 článok „S túžbou zachovať si pozitívnu ener-

giu“ 

464/2/2013 článok „Nové posily z Balkánu – Rundič a Haj-

radinovič“ 

465/1/2013 článok „Trenčania pre sezónou plní očakáva-

nia“ 

466/1/2013 článok „Ženy HK Štart sa vracajú na scénu“ 
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466/2/2013 článok „Trenčania druhopolčasovým uragánom 

zostrelili Nitru“ 

467/1/2013 článok „Rado Jarábek vidí v tvorbe výsledky, 

ktoré potešia 

468/1/2013 článok „Kapely na Pohode zahrali ľuďom aj zo 

strechy poschodového autobusu“ 

469/1/2013 článok „Ministerstvo chce prenajať vojenský 

podnik v Trenčíne na dvadsať rokov“ 

470/1/2013 článok „Nemocnica má fungovať efektívnejšie“ 

471/1/2013 pozvánka na výstavu Marcela Kubinského 

„Nebo, peklo, raj“ 

472/1/2013 pozvánka na výstavu „Ora Et Ars“ 

473/1/2013 článok „Monitoring 15.07.2013“ 

473/2/2013 článok „Monitoring 15.07.2013“ 

474/1/2013 článok „Zlatá Fatima získava novú tvár“ 

475/1/2013 článok „Trenčiansky kraj je stále bez rozpočtu, 

predseda ho vetoval“ 

476/1/2013 článok „Vojtech Béla Masný oslávil sedemde-

siatpäť rokov“ 

477/1/2013 článok „Trenčianska nemocnica má fungovať 

efektívnejšie“ 

478/1/2013 článok „Návštevníci Pohody podporili desať 

neziskoviek sumou 21.240 eúr“ 

479/1/2013 článok „Monitoring 16.07.2013“ 

479/2/2013 článok „Monitoring 16.07.2013“ 

480/1/2013 pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva 22.07.2013 

 

Pomocná evidencia – 4. diel 

481/1/2013 článok „Halalovka je už jednosmerná“ 

482/1/2013 článok „Ženy HK Štart Trenčín sa vracajú na 

hádzanársku scénu“ 
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483/1/2013 článok „Školáčikovia vyštudujú na Trenčian-

skej univerzite za tri dni“ 

484/1/2013 článok „Trenčín demontoval Nitru po prestáv-

ke“ 

485/1/2013 článok „Monitoring 17.07.2013 

486/1/2013 článok „Obrazová zbierka rodiny Ilešházi“ 

487/1/2013 článok „Miesto po jame sa mení“ 

488/1/2013 článok „Monitoring 18.07.2013“ 

489/1/2013  článok „Jeden z troch výnimočných koncertov 

Trenčíne“ 

490/1/2013 článok „Rekonštrukcia kanalizácie výrazne 

obmedzí dopravu“ 

491/1/2013 článok „Rado Jarábek vidí v tvorbe výsledky, 

ktoré potešia“ 

492/1/2013 článok „Monitoring 19.07.2013“ 

493/1/2013 článok „Vernisáž Marcela Kubinského 

v mestskej veži“ 

494/1/2013 článok „6. ročník Ora Et Ars v kláštore na 

Skalke“ 

495/1/2013 Katalóg „6. ročníka Ora Et Ars“ 

495/2/2013 Príloha „Oko 6. ročníka Ora Et Ars“ 

496/1/2013 článok „Exhibíciu trenčianskej Jednoty podpo-

rili aj futbalisti z Trenčianskych Teplíc 

497/1/2013 Info Trenčín zo dňa 05.07.2013 

498/1/2013 Náučný chodník „Malá Skalka – Veľká Skalka“ 

499/1/2013 článok „Dobrovoľní hasiči musia rušiť stredi-

sko“ 

499/2/2013 článok „Žiaci Ostrov Trenčín postúpili do finá-

le“ 

500/1/2012 článok „Knihy môžete vrátiť aj o polnoci“ 

501/1/2013 článok „Trenčania v desiatich uhrali cennú re-

mízu“ 
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502/1/2013 článok „V Trenčíne sa formuje americký fut-

bal“ 

503/1/2013 článok „Stará Skalka sa pokojom storočí dotkla 

viacerých“ 

504/1/2013 článok „Filoména Trefná konkurovala najzná-

mejším ateliérom v mesta“ 

505/1/2013 článok „Zlý stav kultúrneho strediska pretrvá-

va“ 

506/1/2013 článok „Písomné pamiatky Trenčína“ 

507/1/2013 článok „Nestíhate vrátiť knihu!“ 

508/1/2013 pozvánka na prednášku Márie Kubelovej 

509/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy Jána Mikušku 

510/1/2013 článok „Univerzita pripravuje moderné študent-

ské centrum“ 

511/1/2013 článok „Nový investor by mal  v Trenčíne vy-

tvoriť desiatky pracovných miest“ 

512/1/2013 článok „Kaščáková bude kandidovať na župan-

ku“ 

513/1/2013 článok „AS Trenčín vyhral v odvete nad IFK 

Göteborg“ 

514/1/2013 článok „Fotografka Filoména Trefná“ 

515/1/2013 článok „Žiaci Ostrov postúpili do finále“ 

516/1/2013 pozvánka na Trenčianske historické slávnosti“ 

517/1/2013 článok „Práce na kanalizácii obmedzia dopra-

vu“ 

517/2/2013 článok „Trenčianski seniori vysadili bylinky“ 

518/1/2013 článok „Firmy zasiahnu do vzdelávania“ 

519/1/2013 článok „Trenčín postúpil, rozhodli góly Nige-

rijčana Adiho“ 

520/1/2013 článok „Kapitána potešil výkon, Mazán prežil 

ťažké chvíle“ 

521/1/2013 článok „Marcel Kubinský tvorí obrázky, kto-

rých sa musíte dotknúť“ 
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522/1/2013 článok „Dobrovoľníci vrátili starej Skalke stra-

tený lesk“ 

523/1/2013 článok „Trenčín bude mať prvé stále komorné 

divadlo“ 

524/1/2013 článok „Nový investor by mal zamestnať de-

siatky ľudí“ 

525/1/2013 článok „Univerzita pripravuje študentské cen-

trum“ 

526/1/2013 článok „Novým veliteľom Síl výcviku 

a podpory OS SR bude plukovník Stoklasa“ 

527/1/2013 článok „Združenie kresťanských seniorov sadili 

bylinky“ 

528/1/2013 článok „Program Galérie Vážka“ 

529/1/2013 pozvánka koncert skupiny „Slovak tango“ 

530/1/2013 článok „Monotoring 29.07.2013“ 

531/1/2013 článok „Monitoring 30.07.2013“ 

532/1/2013 článok „Začal sa 8. ročník Trenčianskych histo-

rických slávností“ 

533/1/2013 článok „Horúčavy majú vplyv na rekordnú náv-

števnosť kúpaliska“ 

534/1/2013 článok „Marta Gergelyová debutovala svojou 

novou knihou“ 

535/1/2013 článok „VOP odštartoval výber strategického 

partnera“ 

536/1/2013 článok „Trenčianska univerzita A. D.  sa pri-

pravuje na získanie certifikátu ECTS Lebel“ 

537/1/2013 článok „Vyhodnotenie súťaže o cenu rektora 

2013“ 

538/1/2013 Info Trenčín č. 8/2013 zo dňa 02.08.2013 

539/1/2013 Farské listy č. 8/2013 

540/1/2013 článok „Veterná smršť strhávala konáre, niekde 

aj stromy“ 
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541/1/2013 článok „Dobrovoľníci vrátili Skalke stratený 

lesk“ 

542/1/2013 článok „Vernisáž Syrového Švikruhu 

a Tichého“ 

543/1/2013 Katalóg výstavy Syrového Švikruhu a Tichého 

544/1/2013 vstupenka na Trenčianske hradné slávnosti 

545/1/2013 článok „Trenčania na Astru nestačili a prehrali 

o dva góly“ 

546/1/2013 článok „Stará Skalka by mala ľudí spájať, nie 

rozdeľovať“ 

547/1/2013 článok „Maľuje symboly éterických žien“ 

548/1/2013 článok „Historické slávnosti v Trenčíne“ 

549/1/2013 článok „Horúce dni sa neskončili“ 

549/2/2013 článok „Ruina hradu Súča patrí do prírodnej re-

zervácie“ 

550/1/2013 článok „Trenčanom prekáža hlasná hudba na 

Ostrove“ 

551/1/2013 článok „80. výročie Folklórneho súboru Kubra“ 

552/1/2013 článok „Zbierka na pamätník Pavla Demitru“ 

553/1/2013 článok „Horúce leto pokračuje ďalej“ 

554/1/2013 článok „Trenčania v Rumunsku siahali po vý-

hre“ 

555/1/2013 článok „Letné kúpalisko zažíva úspešnú letnú 

sezónu“ 

556/1/2013 článok „Mesto začína s rekonštrukciou zastá-

vok MHD“ 

557/1/2013 článok „Odbočiť zo Sihote na Hasičskú bude 

dať v stredu“ 

558/1/2013 článok „Monitoring 12.08.2013“ 

559/1/2013 článok „Monitoring 13.08.2013“ 

560/1/2013 článok „Hossa z pohára opäť jedol bryndzové 

pirohy“ 

560/2/2013  článok „V škôlke budú riešiť“ 
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561/1/2013 článok „Miroslav Sága trénerom reprezentač-

ného mužstva“ 

562/1/2013 článok „Maľuje symboly éterických žien“ 

564/1/2013 článok „Podujatia TOS v mesiaci september 

2013“ 

565/1/2013 článok „Monitoring 15.08.2013“ 

566/1/2013 článok „Niektoré cesty na Juhu dostanú novú 

cestu“ 

567/1/2013 článok „Zástavka na Braneckého ulici dočasne 

premiestnená“ 

568/1/2013 článok „Symbol rosy a tŕnia preniká životom 

a dielom Vladimíra Roya“ 

569/1/2013 článok „Bakalárik 2013“ 

570/1/2013 článok „Trenčianska detská univerzita“ 

571/1/2013 článok „Na výstavisku otvorili výstavu Kôň 

2013“ 

572/1/2013 článok „Monitoring 17.08.2013“ 

573/1/2013 článok „Rozlúčková párty s letnou plavárňou“ 

574/1/2013 článok „Bakalárik 2013“ 

575/1/2013 článok „Aréna Mariána Gáboríka úspešne vy-

chováva hokejovú mládež v Trenčíne“ 

576/1/2013 článok „Dve významné výročia jednej medaile“ 

577/1/2013 článok „Monitoring 20.08.2013“ 

578/1/2013 pozvánka na výstavu „50. ročníka Výtvarného 

spektra“ 

579/1/2013 pozvánka na 27. zasadnutie Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

580/1/2013 článok „Monitoring 21.08.2013“ 

581/1/2013 článok „Rozkopávka na Partizánskej ulici 

skončí v polovici októbra  

582/1/2013 článok „Za pravicu bude v Trenčíne kandidovať 

zápasník Jozef  Lohyňa“ 

583/1/2013 článok „Hokejový turnaj Rona Cup 2013“ 
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584/1/2013 článok „Medzinárodný festival Sám na javisku 

otvorí Noga“ 

585/1/2013 článok „Monitoring 22.08.2013“ 

586/1/2013 článok „V Trebaticiach sa z víťazstva tešili 

Maníková, Páleník, Bašista“ 

587/1/2013 článok „Monitoring 23.08.2013“ 

588/1/2013 pozvánka na besedu o knihe „Odkiaľ a kam“ 

589/1/2013 pozvánka na výstavu „Ora Et Ars 2013“ 

v mestskej veži 

590/1/2013 článok „Pôrodnica v Ilave končí“ 

591/1/2013 článok „Monitoring 26.08.2013“ 

592/1/2013 článok „Monitoring 27.08.2013“ 

593/1/2013 pozvánka na spomienkovú slávnosť k 100. vý-

ročiu narodenia Ľudovíta Vladimíra Riznera 

594/1/2013 článok „Ján Smrek bol jedným z básnikov, kto-

rý nešiel s prúdom“ 

595/1/2013 článok „Objavu pomohla vyššia moc“ 

596/1/2013 pozvánka s R. Dobiašom a prezentácia jeho 

knihy „Rozhovory s Rúth“ 

597/1/2013 článok „Monitoring 28.08.2013“ 

598/1/2013 článok „Monitoring 30.08.2013“ 

599/1/2013 článok „Oslavy 69. výročia SNP v Trenčíne“ 

600/1/2023 Info Trenčín č. 9/2013 30.08.2013 

601/1/2013 pozvánka na spomienky Jaroslava Pádivého na 

jeho otca skladateľa Karola Pádivého“ 

602/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Obrazy“ od Ja-

ny Horákovej z U. Hradošťa 

603/1/2013 pozvánka na koncert Karola Pádivého pri príle-

žitosti 105. narodenia na Mierovom námestí 

604/1/2013 pozvánka na výstavu mestských zásahov dňa 

07.09.2013 na Mierovom námestí 

605/1/2013 článok „Monitoring 02.09.2013“ 

606/1/2013 článok „Monitoring 03.09.2013“ 
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607/1/2013 článok „Monitoring 06.09.2013“ 

608/1/2013 pozvánka na slávnostné otvorenie Akadémie 

tretieho veku 

609/1/2013 článok „Quo vadis Slovensko – beseda o knihe“ 

610/1/2013 článok „Farské listy č. 9/2013 

611/1/2013 článok „Ľudia obdivovali návrhy na zmenu 

Trenčína“ 

612/1/2013 článok „Priestor pred Domom armády bude 

mať nové pomenovanie i podobu“ 

613/1/2013 článok „Ani výnimočnosť lokality stavby neza-

bránila koncu letnej plavárne“ 

614/1/2013 článok „Na pamätníky často zabúdame“ 

615/1/2013 článok „Dobiaš píše, aby nezradil bývalých 

spolužiakov“ 

616/1/2013 článok „Zosúlaď sa s prírodou“ 

617/1/2013 článok „Dukla do nového ročníka s veľmi mla-

dým kádrom“ 

617/2/2013 článok „Štefánik prestúpil do NEC Nijmegen“ 

618/1/2013 pozvánka na besedu s Jozefom Heribanom 

o jeho knihe „Prelet prelietavých vtákov“ 

619/1/2013 na stretnutie s Pavlom Baričákom prozaikom 

620/1/2013 pozvánka na výstavu výberu diela Laca Belicu 

621/1/2013 článok „Monitoring 10.09.2013“ 

622/1/2013 článok „Monitoring 09.09.2013“ 

 

Pomocná evidencia – 5. diel 

623/1/2013 článok „Výtvarné spektrum 2013“ 

624/1/2013 Katalóg výstavy „Výtvarné spektrum 2013“ 

625/1/2013 článok „Mariánsky koncert na Trenčianskom 

hrade“ 

626/1/2013 článok „ 

627/1/2013 článok „Oslavy prvej písomnej zmienky o Opa-

tovej nad Váhom 



 

 

1022 

 

628/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Club acktivity 

2013“ 

629/1/2013 článok „Monitoring 09.09.2013“ 

630/1/2013 článok „Monitoring 12.09.2013“ 

631/1/2013 článok „Prvé stále komorné divadlo v Trenčíne 

otvára svoje priestory 

632/1/2013 článok „Promenáda na Sihoti“ 

633/1/2013 článok „Nový kostol gréckokatolíckej cirkvi“ 

634/1/2013 článok „Pri trenčianskej bráne 2013“ 

635/1/2013 pozvánka TnU AD na začiatok akademického 

roka 

636/1/2013 pozvánka slávnostné otvorenie nového akade-

mického roka 2013/2014 

637/1/2013 pozvánka na vernisáž výstavy „Súhry“ 

638/1/2013 pozvánka na besedu s Jozefom Heribanom 

639/1/2013 pozvánka na stretnutie Pavlom Baričákom 

640/1/2013 článok „Monitoring 19.09.2013/ 

641/1/2013 Katalóg Folklórnej skupiny Kubrá pri príleži-

tosti jej 80. výročia vzniku  

642/1/2013 článok „Značky by mali zabrániť parkovaniu 

kamiónov“ 

643/1/2013 článok „Prvé stále komorné divadlo v Trenčíne 

otvorilo svoje priestory“ 

644/1/2013 článok „Nový kostol zasvätí cirkev Cyrilovi 

a Metodovi“ 

645/1/2013 článok „Majú svoje zlé skúsenosti“ 

646/1/2013 článok „Dukla do novej sezóny so zmeneným 

vedením“ 

647/1/2013 článok „V drese Dukly kvarteto majstrov sveta“ 

647/2/2013 článok „Zlato pre Ondrejovičovú. Batkyová 

bronzová“ 

648/1/2013 článok „Poskytuje radosť i poučenie pre senio-

rov“ 
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648/2/2013 článok „Chodcom parkovanie na chodníkoch 

prekáža“  

649/1/2013 článok „Opatovčania oslavovali svoje výročie“ 

650/1/2013 článok „Ida Rapaičová sa dožíva jubilea“ 

651/1/2013 článok „Odkazy platnosti súčasného života“ 

652/1/2013 článok „Leteckí záchranári v Trenčíne opäť za-

sahujú“ 

653/1/2013 článok „Digitalizáciu zbierok galérie vítajú aj 

jej pracovníci“ 

654/1/2013 článok „Trenčín naďalej zostáva bez viceprimá-

tora“ 

654/2/2013 článok „Ondrejovičová získala titul majsterky 

sveta“ 

655/1/2013 článok „Leteckí záchranári v Trenčíne opäť za-

chraňujú“ 

656/1/2013 článok „Piatym kandidátom na župana 

v Trenčíne Marián Herdel“ 

657/1/2013 pozvánka na 20. ročník Trenčianskeho jazzové-

ho festivalu 

658/1/2013 pozvánka na výstavu Milana Struhárika „So-

chy“ 

659/1/2013 článok „Monitoring 23.09.2013“ 

660/1/2013 pozvánka na výstavu „Ora Et Ars“ na TSK 

661/1/2013 článok „Monitoring 20.09.2013“ 

662/1/2013 článok „Bazén na plavárni rozoberajú“ 

663/1/2013 článok „Monitoring 25.09.2013“ 

664/1/2013 článok „Monitoring 26.09.2013“ 

665/1/2013 Volebný plátok občianskeho združenia „Váh – 

Bebrava – Nitra“ pred voľbami do vyššieho 

územného celku 

666/1/2013 pozvánka na „Zelený bazár“ 

667/1/2013 pozvánka na „Bio Jarmok 2013“ 
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668/1/2013 článok „V nedeľu v Trenčíne majstri sveta na 

ľade i v hľadisku“ 

669/1/2013 článok „Dukla Trenčín do novej sezóny 

s novým vedením“ 

670/1/2013 článok „Bio jarmok a Biopotravina roka 2013“ 

671/1/2013 pozvánka na tlačovú konferenciu rektora TnU 

AD 

672/1/2013 článok „Tlačová konferencia rektora TnU AD“ 

673/1/2013 článok „Monitoring 27.09.2013“ 

674/1/2013 pozvánka na 10. ročník podujatia „Inovecký 

výbeh“ 

675/1/2013 článok „20. Trenčiansky jazzový festival“ 

676/1/2013 článok „Zelený bazár“ 

677/1/213 článok „Spomienka na Ľ. V. Riznera“ 

678/1/2013 článok „Voľby do samosprávnych krajov“ 

679/1/2013 článok „Bývalá plaváreň je bez antikorového 

bazéna“ 

680/1/2013 článok „Mesto zrekonštruuje umeleckú školu“ 

681/1/2013 článok „Jazz pod hradom jubiloval s hviezdami“ 

682/1/2013 článok „Ľudovít Vladimír Rizner“ 

683/1/2013 článok „Trenčianska plaváreň prišla o antiko-

rový bazén“ 

684/1/2013 článok „Monitoring 30.09.2013“ 

685/1/2013 pozvánka a program tlačovej konferencie TnU 

AD 

686/1/2013 článok „Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sa 

narodili trojičky Amélia, Anabela a Adriana“ 

687/1/2013 „článok „Vie na koho sa podobáte“ 

688/1/2013 článok „Monitoring 01.10.2013“ 

689/1/2013 článok „Beseda so spisovateľkou fantastickej li-

teratúry Vanessou Jóriou“ 

690/1/2013 pozvánka s cestovateľkou Antóniou Dvoranou 

o potulkách po Izraeli“ 
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691/1/2013 pozvánka na prezentáciu kníh literárnych prác 

členov Literárneho klubu Omega 

692/1/2013 článok „Slávnostné zahájenie akademického ro-

ka 2013/2014 Trenčianskej univerzity A. Dub-

čeka“ 

693/1/2013 článok „Aktívni študenti TnU AD idú do praxe“ 

694/1/2013 článok „Zasadnutie správnej rady TnU AD“ 

695/1/2013 článok „Detská pohotovosť je presťahovaná“ 

696/1/2013 pozvánka na „Papučkovú noc v knižnici“ 

697/1/2013 pozvánka na odovzdanie nového chodníka do ZŠ 

Kubranská 

698/1/2013 článok „Monitoring 02.10.2013“ 

699/1/2013 článok „Zo starého perónu postavia novú tržni-

cu“ 

700/1/2013 článok „V Trenčíne zasadala prvýkrát krajská 

volebná komisia“ 

701/1/2013 článok „Šiestim kandidátom za predsedu TSK  

je Juraj Smatana“ 

702/1/2013 článok „Pohárová súťaž vo fitnes“ 

703/1/2013 článok „Majú svoje zlé skúsenosti“ 

704/1/2013 článok „Prvé stále komorné divadlo“ 

705/1/2013 článok „Ondrejovičová získala titul majstra sve-

ta“ 

706/1/2013 článok „Digitalizácia zbierok Dalérie M. A. Ba-

zovského“ 

707/1/2013 článok „Výstava Erika Šilla“ 

708/1/2013 článok „Monitoring 04.10.2013“ 

709/1/2013 Info Trenčín č. 10/2013 zo dňa 04.10.2013 

710/1/2013 článok „Poškodené schodiská sú opravené“ 

711/1/2013 článok „Primátor Rybníček odmieta uťahovanie 

opaskov“ 

712/1/2013 článok „Trenčín privíta európsku foorbalovú 

špičku“ 
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713/1/2013 článok „Priestor po jame bude zatrávnený“ 

714/1/2013 článok „Monitoring 07.10.2013“ 

715/1/2013 článok „Monitoring 08.10.2013“ 

716/1/2013 pozvánka na „Spomienkové stretnutie k 100. vý-

ročie otvorenia synagógy v Trenčíne“ 

717/1/2013 článok „Pocta zakladateľovi slovenskej architek-

túry“ 

718/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

07.10.2013“ 

719/1/2013 pozvánka na besedu s Erikou Horňákovou 

o knihe „Tak som to chcela“ 

720/1/2013 článok „Bezpečný príchod detí do školy“ 

721/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

09.10.2013“ 

722/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

10.10.2013“ 

723/1/2013 pozvánka na predstavenie volebného programu 

pravicovej koalície vo voľbách do VÚC 2013 

724/1/2013 článok „Archív vystavil vzácne listiny o vpáde 

Turkov“ 

725/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

11.10.2013“ 

726/1/2013 článok „Rozšírenie cintorína sa začína“ 

727/1/2013 článok „Desať rokov, desať darcov, desiateho 

októbra“ 

728/1/2013 článok „Trenčania vedia separovať“ 

729/1/2013 článok „Spomienkové stretnutie k 100. výročiu 

synagógy“ 

730/1/2013 článok „Storočná synagóga prežila slávu aj po-

níženia“ 

731/1/2013 článok „Monitoring relácie Lampáreň 

14.10.2013“ 
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732/1/2013 článok „Nespútaná fantázia Igora Ševčíka 

v mestskej veži“ 

733/1/213 článok „Vláda presadzuje obnovu električkovej 

trate“ 

734/1/2013 článok „Výsledky 10. ročníka Inoveckého výbe-

hu“ 

735/1/2013 článok „Štatistika desiatich ročníkov Inoveckého 

výbehu“ 

736/1/2013 článok „Jubilejný 10. ročník Inoveckého výbe-

hu“ 

737/1/2013 článok „Biele palica skrížia cestu vodičom“ 

738/1/2013 článok „Monitoring relácie 15.10.2013“ 

739/1/2013 článok „Podujatia ZNOS v novembri 2013“ 

740/1/2013 pozvánka na „Informačné fórum pre stredoško-

lákov“ 

741/1/2013 článok „Papučková noc bola v znamení detek-

tívky“ 

741/2/2013 článok „Na Inovec vybehlo 75 bežcov“ 

 

Pomocná evidencia – 6. diel 

742/1/2013 článok „Od vysvätenia otvorenia synagógy 

uplynulo sto rokov“ 

743/1/2013 článok „Trenčín predposledný, Nemšová 

v semifinále“ 

743/2/2013 článok „Striebro pre Blaškovú, bronz pre Jurico-

vú“ 

744/1/2013 článok „Budú spomínať na nezabudnuteľných 

Kubalovcov“ 

745/1/2013 Informačný spravovodaj Spoločnosti Služby pre 

bývanie 

746/1/2013 článok „Martin Karlík: Od vysvätenia a otvo-

renia synagógy uplynulo sto rokov“ 

747/1/2013 článok „Monitoring relácie 15.10.2013“ 
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748/1/2013 článok „Striebro pre Blaškovú, bronz pre Jurico-

vú“ 

749/1/2013 článok „Papučková noc v knižnici“ 

750/1/2013 článok „Monitoring relácie 17.10.2013“ 

751/1/2013 Občasník „Zámostie“ pre občanov mestskej časti 

Trenčín - západ 

752/1/2013 článok „Monitoring relácie 18.10.2013“ 

753/1/2013 článok „Na železnicu padol žeriav, dopravu och-

romil na dve hodiny“ 

754/1/2013 článok „Stránka uľahčí hlásenie porúch“ 

754/2/2013 článok „V Dome armády vystavujú dokumenty 

z afrického frontu“ 

755/1/2013 článok „Miss 2013 je Ivona Ďuračková“ 

756/1/2013 článok „Grísa nasadol do digitálneho vlaku“ 

757/1/2013 článok „Sociálne centrum v Zámostí radnica ne-

vybuduje“ 

758/1/2013 článok „Ivona Ďuračková Miss Trenčín 2013“ 

759/1/2013 článok „Začína sa oprava ďalších komunikácií“ 

760/1/2013 článok „Monitoring relácie 21.10.2013“ 

761/1/2013 pozvánka na oceňovanie pracovníkov z kultúry 

TSK 

762/1/2013 článok „Výstava Petra Grisa a Jána Pochribné-

ho“ 

763/1/2013 článok „Najohľaduplnejší vodiči voči nevidia-

cim sú v Trenčianskom kraji“ 

764/1/2013 článok „Monitoring 22.10.2013“ 

765/1/2013 pozvánka na prezentáciu básní Kataríny Hude-

covej 

766/1/2013 pozvánka na Benefičný večer Trenčianskej na-

dácie 

767/1/2013 pozvánka na autorskú výstavu fotografií Ing. Já-

na Tluku pri príležitosti 60 rokov 



 

 

1029 

 

768/1/2013 článok „Jozef Lohyňa chce byť tmelom medzi 

starostami a primátormi“ 

769/1/2013 pozvánka na prezentáciu výsledkov auditu agen-

túry MOODYS v TSK 

770/1/2013 článok „V Dome armády vystavujú dokumenty 

z afrického frontu“ 

771/1/2013 pozvánka na zastupiteľstvo TSK „ 

772/1/2013 článok „Trenčania si pripomenuli 95. výročie 

popravy 44 slovenských vojakov v Kragujevaci“ 

773/1/2013 článok „Monitoring 23.10.2013“ 

774/1/2013 článok „Poslanci v Trenčíne neprídu o mandáty“ 

775/1/2013 článok „Monitoring 24.10.2013“ 

776/1/2013 pozvánka na Laugarício Cup“ 

777/1/2013 článok „Moody´s Investors Service potvrdil ra-

ting TSK““ 

778/1/2013 článok „Stavebné projekty v Trenčíne napredujú 

podľa plánu“ 

779/1/2013 článok „Na prestížnej súťaži Slovak Press Foto 

sa presadila Katarína Babálová z Trenčína“ 

780/1/2013 pozvánka na 3. ročník „Dní Maximiliána Hella“ 

781/1/2013 pozvánka na stretnutie s cestovateľom Michalom 

Knitlom 

782/1/2013 pozvánka na besedu so spisovateľkou S. Havel-

kovou 

783/1/2013 článok „Monitoring 25.10.2013“ 

784/1/2013 článok „Komuniké 28. rokovania Zastupiteľstva 

TSK“ 

785/1/2013 článok „Ocenenie kultúrnych pracovníkov TSK“ 

786/1/2013 článok „Kandidáti na poslancov do TSK za 

Smer“ 

787/1/2013 článok „Kandidáti na poslancov do TSK za koa-

líciu“ 

788/1/2013 článok „Kandidát na poslanca T. Bečár do TSK“ 
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789/1/2013 článok „Monitoring 28.10.2013“ 

790/1/2013 pozvánka na podujatie „Nov divadiel“ 

791/1/2013 článok „Monitoring. 30.10.2013“ 

792/1/2013 článok „Posledný župan za HZDS zanecháva 

Trenčiansky kraj v dusnej atmosfére“ 

793/1/2013 Preslov k výstave F. Rybníčka „Trenčín, moje 

mesto“ 

794/1/2013 článok „Študentské formuly jazdili na výstavi-

sku“ 

795/1/2013 článok „Trenčiansky cintorín rozširujú“ 

796/1/2013 článok „Grísa nasadol do digitálneho vlaku“ 

797/1/2013 článok „Vstup do fakultnej nemocnice rozširujú“ 

798/1/2013 článok „Výstava Jahrada“ 

799/1/2013 článok „Príhovor kandidáta na predsedu TSK             

J. Lohyňu k voľbám“ 

800/1/2013 Info Trenčín 01.11.2013 

801/1/2013 článok „Volebné noviny strany Smer – SD“ 

802/1/2013 článok „Monitoring 04.11.2013“ 

803/1/2013 pozvánka na odovzdanie vysvedčenia MUDr.           

P. Sedláčkovi 

804/1/2013 článok „Monitoring 05.11.2013“ 

805/1/2013 článok „Úprava vstupu do nemocnice“ 

806/1/2013 článok „Dušičky“ 

807/1/2013 článok „Trenčiansky kraj druhý v SR z pohľadu 

indexu rozvoja“ 

808/1/2013 pozvánka na „Open Days 2013“ 

809/1/2013 pozvánka na výstavu fotografií Pavla Obsta „Na-

ture“ 

810/1/2013 pozvánka na výstavu obrazov Petra Marčeka 

811/1/2013 článok „Bulletin pravicovej koalície k voľbám 

do VÚC“ 

812/1/2013 článok „Predvolebný príhovor Mgr. R. Kaščá-

kovej“ 
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813/1/2013 pozvánka na besedu s publicistom Antonom Ba-

lážom 

814/1/2013 článok „Monitoring. 06.11.2013“ 

815/1/2013 článok „Pribudla celodenná opatera“ 

816/1/2013 článok „Analytici – Smer bude opäť valcovať“ 

817/1/2013 článok „Britská diplomatka na TSK“ 

818/1/2013 článok „Výsledok súťaže „O najkrajšie mesto 

a obec Slovenska“ 

819/1/2013 článok „Výstava fotografií Ferdiannda Rybníč-

ka“ 

820/1/2013 článok „Monitoring. 05.11.2013“ 

821/1/2013 článok „Monitoring. 07.11.2013“ 

822/1/2013 katalóg k výstave Jána Tluku a Jaroslava Strnada 

823/1/2013 článok „Má talent od Boha a internet v malíčku“ 

824/1/2013 článok „Koláriková víťazkou Záhoráckeho po-

hára“ 

824/2/2013 článok „Pribudla celodenná opatera“ 

825/1/2013 článok „Sedláčkova éra predsedu končí bez 

schváleného rozpočtu“ 

826/1/2013 článok „Na Slovak Press Photo vyhrala druhé 

miesto“ 

827/1/2013 článok „Kňaz Martin Rázus“ 

828/1/2013 článok „Prípojku na most by mal zaplatiť štát 

a mesto“ 

829/1/2013 článok „Výsledky volieb do vyšších územných 

celkov“ 

830/1/2013 článok „Strana Smer-SD bude mať v TSK väčši-

nu“ 

831/1/2013 článok „V obvode Trenčín triumfovala Kaščá-

ková“ 

832/1/2013 článok „Monitoring.11.11.2013“ 

833/1/2013 článok „Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba sa 

začala“ 
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834/1/2013 pozvánka na prednášku prof. Mikuláša Hubu 

„Historické štruktúry krajiny“ 

835/1/2013 pozvánka na prezentáciu knihy Kataríny Teke-

ľovej „Nedokonalý plán“ 

836/1/2013 pozvánka na vyhodnotenie 21. ročníka literárnej 

súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa s dažďom 

zhovára“ 

837/1/2013 článok „Monitoring 11.11.2013“ 

838/1/2013 článok „Slovenskí žiaci získali na medzinárod-

ných olympiádach 51 medailí“ 

839/1/2013 článok „Spomienka na obete vojen“ 

840/1/2013 článok „Ocenenie primátora pamätnou medai-

lou“ 

841/1/2013 článok „Novembrové udalosti pripomenula vý-

stava o ŠTB, výstava  a svätá omša“ 

842/1/2013 článok „Festival HoryZonty“ 

843/1/2013 článok „Marček predstavil ženské ticho medzi 

hviezdami“ 

844/1/2013 pozvánka na 40. výročie otvorenia ZŠ detského 

mestečka“ 

845/1/2013 pozvánka na „Spomienka na 17. november“ 

846/1/2013 článok „Poslanci nahnevali Rybníčka“ 

847/1/2013 článok „Monitoring 13.11.2013“ 

848/1/2013 článok „Monitoring 15.11.2013“ 

849/1/2013 článok „Marček predstavil ženské ticho medzi 

hviezdami“ 

850/1/2013 článok „Výstava Job Forum 2013 

a Stredoškolák“ 

951/1/2013 článok „Monitoring médií od 01.11. do 

15.11.2013“ 

952/1/2013 článok „Monitoring 18.11.2013“ 

953/1/2013 článok „Podujatia TOS na mesiac december 

2013“ 
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954/1/2013 pozvánka na stretnutie so spisovateľkou Lenkou 

Gahérovou 

955/1/2013 pozvánka na prednášku doc. RNDr. Mgr. Petra 

Chrastinu, PhD. 

956/1/2013 pozvánka na výstavu fotografií Veroniky Mar-

kovičovej a Veroniky Raffajovej 

957/1/2013 článok „Monitoring 19.11.2013“ 

958/1/2013 článok „Výskum odhaľuje nálezy v kláštore“ 

959/1/2013 článok „Trojruža 2013 pre Rudolfa Dobiáša“ 

960/1/2013 článok „Lenka je víťazkou Záhorackého pohára 

2013“ 

 

Pomocná evidencia – 7. diel 

961/1/2013 článok „Úspešný začiatok sezóny krasokorčulia-

rok“ 

962/1/2013 článok „Výsledky44. ročníka Trenčianske hodi-

ny“ 

963/1/2013 článok „Monitoring 21.11.2013“ 

964/1/2013 článok „Na stanici pokračuje obmedzený režim“ 

964/2/2013 článok „Pamätník potrebuje záchranu“ 

965/1/2013 článok „Uctili si veteránov prvej svetovej vojny“ 

966/1/2013 článok „Karanténnu stanicu mesto rozšíri 

o útulok pre psov“ 

966/2/2013 článok „Trenčianska nadácia rozdelí 4.250 eúr“ 

967/1/2013 článok „Zákutia Ázie objavoval podľa soviet-

skych máp“ 

968/1/2013 článok „Výskum odhaľuje cenné nálezy 

v kláštore“ 

969/1/2013 článok „Zastupiteľstvo schválilo majetkové pre-

vody“ 

970/1/2013 pozvánka na seminár „Akadémie tretieho veku“ 

971/1/2013 článok „Monitoring 22.11.2013“ 
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972/1/2013 pozvánka na výstavu Boba Perneckého „Jazz 

a karikatúra“ 

973/1/2013 pozvánka na muzikál  „Mata Hari“ 

974/1/2013 pozvánka na výstavu „50. výročie Méta“ 

975/1/2013 článok „Monitoring 23.11.2013“ 

976/1/2013 článok „Prišla k nám zima“ 

977/1/2013 článok „Odevná tradícia v Ozete prežila viac ako 

šesť dekád“ 

978/1/2013 článok „Do VOP Trenčín vstúpi nový investor“ 

979/1/2013 článok „Monitoring 26.11.2013“ 

980/1/2013 článok „Trenčianska univerzita si uctila A. Dub-

čeka“ 

981/1/2013 pozvánka na „Jarmočné námestie CSS Juh“ 

982/1/2013 pozvánka na stretnutie s umelcom Tiborom Elio-

tom 

983/1/2013 článok „Čo je stavbe železničného mosta“ 

984/1/2013 článok „Tretie nástupište bude čoskoro hotové“ 

985/1/2013 článok „Mesto získala získalo cenu čestného ná-

kupu“ 

986/1/2013 článok „Kaštieľ v Záblatí“ 

987/1/2013 článok „Trenčín získal Cenu – Mesto rozvoja“ 

988/1/2013 článok „Zomrel bývalý vicepremiér ČR Egon 

Lánsky“ 

989/1/2013 článok „Monitoring 27.11.2013“ 

990/1/2013 článok „Monitoring 28.11.2013“ 

991/1/2013 článok „Tradícia kostola piaristov“ 

992/1/2013 článok „Do Púchova postúpili Trenčín 

a Prievidza“ 

992/2/2013 článok „Císarová víťazkou Munich Open“ 

993/1/2013 článok „Redaktorka napísala román“ 

994/1/2013 pozvánka na spomienkovú svätú omšu na patró-

na mesta sv. Františka Xaverského 

995/1/2013 článok „Lukáš Jánošík žne úspech za úspechom“ 
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996/1/2013 článok „Monitoring 02.12.2013“ 

997/1/2013 pozvánka na výstavu Jozefa Švikruhu 

998/1/2013 článok „Uctenie si pamiatky A. Dubčeka“ 

999/1/2013 článok „Prorektor Dušan Galúsek bol menovaný 

za profesora“ 

1000/1/2013 článok „Monitoring 03.12.2013“ 

1001/1/2013 pozvánka na ustanovujúca zasadnutie Zastupi-

teľstva TSK 

1002/1/2013 článok „Výstava karikatúra a džez“ 

1003/1/2013 pozvánka na koncert Aurelius 

1004/1/2013 pozvánka na stretnutie so Zuzanou Csontosovou 

1005/1/2013 pozvánka na stretnutie Martinou Monošovou 

1006/1/2013 pozvánka na podujatie Galérie Vážka 

v decembri 2013 

1007/1/2013 článok „Monitoring 04.12.2013“ 

1008/1/2013 pozvánka muzikál  „Maata Hari“ 

1009/1/2013 článok „Vodiči pozor, Ulica 28. októbra bude 

uzavretá“ 

1010/1/2013 pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva Trenčín 

1011/1/2013 článok „Trenčín skončil na turnaji v P. Bystrici 

štvrtý“ 

1012/1/2013 článok „Slovák má k dispozícii o 42 % menej 

financií“ 

1013/1/2013 článok „Počet prvákov na TnU AD stúpol o 13,9 

%“ 

1014/1/2013 článok „Monitoring 06.12.2013“ 

1015/1/2013 pozvánka na výstavu Ladislava Zdvíhala 

1016/1/2013 Farské listy č.12/2013 

1017/1/2013 pozvánka na výstavu Viery, Igora a Jána Meš-

kovcov 

1018/1/2013 článok „Výstava „Inšpirácie pri príležitosti 70. 

Jozefa Švikruhu“ 
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1019/1/2013 článok „Monitoring 09.12.2013“ 

1020/1/2013 článok „Plán činnosti Verejnej knižnice 

v Trenčíne na rok 2014“ 

1021/1/2013 článok „Pán činnosti Galérie M. A. Bazovského 

na rok 2014“ 

1022/1/2013 článok „Plán činnosti Trenčianskeho múzea na 

rok 2014 

1023/1/2013 článok „Plán kultúrnych aktivít v Roku Ľ. Štúra“ 

1024/1/2013 pozvánka na výstavu Dana Veselského „Tempus 

Fugit“ 

1025/1/2013 pozvánka predvianočný obed s rektorom TnU 

AD 

1026/1/2013 článok „Monitoring 10.12.2013“ 

1027/1/2013 článok „Ustanovujúce Zastupiteľstvo TSK“ 

1028/1/2013 článok „E Bulletin Trenčianskej nadácie“ 

1029/1/2013 článok „Monitoring 11.12.2013“ 

1030/1/2013 článok „Výstava Dana Veselského: Tempus Fu-

gip“ 

1031/1/2013 pozvánka na „Zimný umelecký jarmok“ 

1032/1/2013 článok „Monitoring 12.12.2013“ 

1033/1/2013 článok „Výber z tvorby Ladislava Zdvíhala“ 

1034/1/2013 článok „Martinka trojnásobným víťazom“ 

1035/1/2013 článok „V Trenčíne vznikne moderný terminál“ 

1036/1/2013 článok „Premiér Fico v Trenčianskom kraji“ 

1037/1/2013 článok „SIRS preinvestuje na projekte Terminál 

107 miliónov Sk 

1038/1/2013 článok „Monitoring 16.12.2013“ 

1039/1/2013 článok „Monitoring 17.12.2013“ 

1040/1/2013 článok „Ochotní ľudia pomáhali“ 

1041/1/2013 článok „ŠK  1. FBC sa prepracoval do flórbalo-

vej Európy“ 

1042/1/2013 článok „MikuláAS Cup opäť vyhrala ZŠ Hodžo-

va“ 
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1042/2/2013 článok „Odstránili skládku v centre Trenčína“ 

1042/3/2013 článok „Bronzový kov pre Kišša“ 

1043/1/2013 článok „My PopStar Trenčianskeho kraja má 

nového laureáta“ 

1044/1/2013 článok „Oprava piaristického kostola oživuje je-

ho barokový pôvod“ 

1045/1/2013 článok „Pribudli zmeny v doprave“ 

1046/1/2013 článok „Oprava piaristického kostola oživuje je-

ho barokový pôvod“ 

1047/1/2013 článok „Monitoring 18.12.2013“ 

1048/1/2013 článok „Obojsmerná premávka na Braneckého 

ulici zostáva“ 

1049/1/2013 článok „Knižky pre deti od darcov boli už odo-

vzdané“ 

1050/1/2013 článok „Monitoring 20.12.2013“ 

1051/1/2013 článok „Z mesačníka Info by sa mal stať kvar-

tálnik“ 

1052/1/2013 článok „Farské lista č.12/2013 

1053/1/2013 článok „Monitoring 23.12.2013“ 

1054/1/2013 článok „Mesto osvetlilo hrádzu“ 

1055/1/2013 článok „ŠK 1. FBC Trenčín sa prepracoval do 

Európy“ 

1056/1/2013 článok „Monitoring 27.12.2013“ 

1057/1/2013 článok „Seminár Združenia bytového hospodár-

stva“ 

1058/1/2013 článok „Vianočný darček pre Sabrinku“ 

1059/1/2013 článok „Problém s vodou na Sihoti pred sviat-

kami“ 

1060/1/2013 článok „Monitoring 30.12.2013“ 

1061/1/2013 článok „Postaviť výťah v Studni lásky. Pokrok či 

barbarstvo?“ 
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1062/1/2013 článok „Spoločnosť Altis už nemá záujem o kú-

pu zimného  

 štadióna“ 

1063/1/2013 článok „Zasypaná jama pred Posádkovým klu-

bom námestím nebude“ 

1064/1/2013 článok „Trenčianske hradné divadlo zmenilo ná-

zov na Mestské divadlo Trenčín“ 
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Príloha č. 3 
 

 

Komisia kultúry a cestovného pri Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne 
 

 

 

 

P o z v á n k a 

 

 

Pozývam vás na zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ru-

chu, ktoré sa uskutoční v pondelok  17.02.2014 o 17:00 hod. v 

zasadačke Útvaru KIS (v budove bývalej lekárne na 1. pos-

chodí, Mierové námestie 9).  

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Stanovisko k správe na vykonanie zápisu do kroniky 

mesta Trenčín za rok 2013 

3. Správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti za rok 

2013 

4. Vyjadrenie k žiadostiam o nájom nebytových priestorov 

v objekte KS Juh 

5. Novelizácia VZN 12/2011 o určovaní cien za prenájom 

nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Trenčín 

6. Rôzne 

 

 

 

     Ján Babič 

predseda komisie 
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Príloha č. 4 
 

Zápisnica z Komisie kultúry a cestovného ruchu                                                                               

pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 

 

zasadnutie dňa: 17.02.2014  

 

 

Výpis z uznesenia k bodu 2): 

 Stanovisko k správe na vykona-

nie zápisu do kroniky mesta 

Trenčín za rok 2013 

Uznesenie:   

Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne berie na vedomie Návrh záznamu Kroniky 

Mesta Trenčín za rok 2013 bez pripomienok a odporúča Mest-

skej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie. 

 

Hlasovanie:  

ZA :  4 – L. Kužela, J.Babič, N.Puzderová, E.Matejková) 

 

 

Zapísala: J. Sedláčková 
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Príloha č. 5 
 

Primátor 

Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček 

           

 

 

 

                  Trenčín, 11.03.2014 

 

 

P o z v á n k a 

 

 
Na základe §-u 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a článku 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady 

v Trenčíne, zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne, 

ktoré sa uskutoční dòa 
 

11. marca 2014 / štvrtok / o 14.00 h. 
 

v  miestnosti č. 117 na 1. poschodí Mestského úradu 

v Trenčíne s programom: 
 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Otvorenie a schválenie programu 

3. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta 

Trenčín na rok 2014   

 Predkladá: Ing. Mária Capová 

                        vedúca ekonomického útvaru                         
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4. Informácia o rozpočtových opatreniach vykona-

ných primátorom mesta 

 Predkladá:  Ing. Mária Capová 

                         vedúca ekonomického útvaru                         

5. Majetkové prevody 

Predkladá:  Ing. Gabriela Vanková 

                        vedúca útvaru majetku mesta 

            Róbert Buchel  

                            poverený vedením MHSL, m.r.o. 

6. Návrh VZN č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 12/2011 o určovaní cien za prenájom hnu-

teľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

Mesta Trenčín 
Predkladá:  Ing. Gabriela Vanková 

 vedúca útvaru majetku mesta 

7. Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín 
Predkladá:  MUDr. Stanislav Pastva 

 člen MsR 

8. Návrh na doplnenie člena do dočasnej komisie 

MsZ v Trenčíne pre kontrolu postupov 

a procesov modernizácie železnice v úseku Zlato-

vce – Trenčianska Teplá (zmena uznesenia MsZ 

v Trenčíne č. 126 písm. b) zo dňa 19.5.2011) 

 Predkladá:  JUDr. Katarína Mrázová 

                     vedúca útvaru právneho 

9. Návrh riešenia situácie ohľadom kotolne  na ulici 

Liptovská v Trenčíne 
Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                     primátor mesta 
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10. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Škol-

ských zariadení mesta Trenčín, m.r.o. 
Predkladá:  Mgr. Danica Lorencová 

riaditeľka Školských zariadení mesta 

Trenčín, m.r.o.  

11. Podnety na Zmeny a doplnky č. 1 k Územnému 

plánu mesta Trenčín 

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta  

12. Návrh umiestnenia lavičiek osobností v centre 

mesta Trenčín   

Predkladá:  Mgr. Richard Rybníček 

                   primátor mesta  

13. Návrh na vykonanie zápisu do kroniky mesta 

Trenčín za rok 2013   

  Predkladá:  Ing. Jaroslav Pagáč 

                   prednosta MsÚ  

14. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne 

a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za 

rok 2013 

 Predkladá: JUDr. Stanislav Bero 

                   náčelník MsP v Trenčíne  

15. Žiadosť o vyjadrenie sa k zaradeniu Súkromnej 

materskej školy Motýlik do siete škôl 

a materských zariadení v SR 

Predkladá: Mgr. Jozef Baláž 

                   vedúci útvaru školstva  
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16. Návrh na udelenie výnimky z VZN č. 12/2011 

o určovaní  cien za prenájom nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Trenčín pre Piaristické gymná-

zium Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 

Trenčín na dni:  

- 27.11. 2014 od 13.00 do 15.00 – skúška prog-

ramu 

- 28. 11. 2013 od 10.00 do 12.00 – slávnostná 

školská akadémia 

Predkladá:  Ing. Janka Sedláčková 

                     vedúca útvaru kultúrno-informačných 

služieb 

17. Rôzne 

18.  Záver 
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Príloha č. 6 
 

Mestský úrad v Trenčíne 

 

Mestská rada       V Trenčíne 05.04.2014 

v   T r e n č í n e 

         

N á v r h  

 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 

za rok 2013 

 

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 2013  

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 Tren-

čín za rok 2013  bez pripomienok a odporúča Mestskej rade 

v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“  

V Trenčíne dňa 20.02.2014 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 

Trenčín za rok 2013 bol predložený na rokovanie Komisie 

kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 20. febru-

ára 2012, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu  Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne berie na vedomie kronikársky záznam Mesta 

Trenčín za rok 2013 s pripomienkami a odporúča Mestskej 

rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2013 bol vy-

pracovaný v súlade s platnou Smernicou primátora Mesta 

Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín a Metodikou písania 

kroniky mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou radou 

v Trenčíne uznesením č. 316 zo dňa 11. apríla 2013. 

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 ná-

boženského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy 

a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, ob-

lasť 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 poduja-

tia sa uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v ktorých 

bezprostredne podieľali občania mesta Trenčín vo svojich ak-

tivitách. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný fo-

tografiami zhotovených účasťou kronikára na podujatiach, do-
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plnené fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, plánmi 

a podobne.  

Kronika Mesta Trenčín zaznamenala 21. marca 2013 ús-

pech v celoslovenskom meradle, keď v 7. ročníku celosloven-

skej súťaži „Slovenská kronika 2012“ o najlepšiu kroniku 

venovanej pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka v kategórii 

krajských miest získala prvé miesto Kronika Trenčín – zá-

znam za rok 2011 písaná Mgr. Jozefom Čerym. 

Od roku 2003 je kronika Mesta Trenčín zverejňovaná 

webovej stránke mesta Trenčín po schválení v orgánoch mesta 

Trenčín. Jej návštevnosť v roku 2013 zaznamenala 7.437 

vstupov, čo je 75 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. 

Tento ukazovateľ určite ovplyvnil výborný výsledok 

v celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2012“ 

Kronikársky záznam v roku 2011 zaznamenal viacero 

významných udalostí, z ktorých treba spomenúť : 

- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 

v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mes-

ta Trenčín  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov  

- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Tren-

čín v roku 2011 

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

štrukcia prístrešku pre cestujúcich na autobusovom ná-

stupišti v Trenčíne,  

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

ny kraj sa predstavil na veľtrhu cestovného ruchu ITF 

Slovakiatour vo vlastnej expozícii ako „Kraj Pohody“ 

s podtitulom „Vesmír na dosah“,  

- dňa 23. januára 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce za-

sadnutie Fóra akčnej mládeže na Mestskom úrade 
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v Trenčíne za účasti poslancov Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne viceprimátora JUDr. Rastislava Kudlu  a 

PaedDr. Daniela Beníčka,  

- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnilo rokovanie mimo-

riadne Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne,   

- dňa 19. februára 2013 sa v Kultúrnom centre Aktivity 

Trenčín - Juh bolo založené „Občianske združenie 

Priateľov zvierat a prírody“,   

- dňa 25. februára 2013 sa uskutočnilo Zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 22. za-

sadnutí v tomto funkčnom období,  

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

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

výzvou pre originálne nápady mladých ľudí, neformál-

nych skupín vo veku od 15 do 30 rokov,  

- dňa 21. marca 2013 v priestoroch Slovenského národné-

ho múzea v Martine sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-

tenie a vyhlásenie výsledkov 7. ročníka celoštátnej súťa-

že Slovenská kronika 2012 o najlepšiu kroniku, v kto-

rej v kategórii krajských miest, získala prvé miesto 

Kronika Mesta Trenčín za kronikársky zápis za rok 

2011, ktorú napísal kronikár Mgr. Jozef Čery, 

- dňa 26. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 

odovzdané v obradnej sieni Mestského úradu ocenenie 

primátora Mesta Trenčín 12 pedagógom z trenčianskych 

materských a základných škôl, ktoré vyznamenaným 

učiteľom odovzdal predseda Komisie školstva pri Mest-

skom zastupiteľstve doc. Ing. Oto Barborák, CSc., 

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

výročie  oslobodenia od fašistickej krutovlády pri Pa-

mätníku umučených na Brezine,  

- dňa 11. apríla 2013 v Bratislave odovzdali Ladislavovi 

Farkašovi, občanovi Trenčína ocenenie „Zlatý záchra-



 

 

1049 

 

nársky kríž“ v kategórii Záchranársky čin laickej verej-

nosti za záchranu 20-mesačného chlapčeka, ktorý spadol 

z preliezky,  

- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne,  

- dňa 18. apríla 2013 schválené uznesenie Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne o zvýšení rozpočtu Mesta Tren-

čín na opravu ciest o 150 tisíc eúr primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček vetoval,  

- dňa 30. apríla 2013 sa podpredseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Ing. Milan Panáček vzdal svojej 

funkcie,  

- dňa 9. mája 2013 sa uskutočnil pred budovou Posádko-

vého klubu v Trenčíne slávnostný akt na počesť 68. vý-

ročia ukončenia druhej svetovej vojny,  

- dňa 4. mája 2013 Trenčiansky samosprávny kraj už po 

ôsmykrát predstavil v Bruseli svoj potenciál v oblasti 

cestovného ruchu na podujatí „Deň otvorených dverí 

v inštitúciách Európskej únie“,  

- dňa 10. mája 2013 na zasadnutí mimoriadneho Mestské-

ho zastupiteľstva v Trenčíne poslanci rozhodli 

o neodobratí mandátov poslancom Bc. Tomášovi Va-

ňovi, JUDr. Rastislavovi Kudlovi a Patrikovi Buria-

novi,  

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

rený 2. ročník výstavy cestovného ruchu Slovenskej re-

publiky a Českej republiky pod názvom „Región Tour 

2013“ pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a pod ga-

ranciou Českej centrály cestovného ruchu „Czech Tou-

rism“,  
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- dňa 20. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič poveril výkonom funkcie veľvyslanca v Por-

tugalsku Jozefa Adamca, rodáka z Trenčína,  

- dňa 10. júna 2013 si delegácie členov Klubu vojenskej 

histórie Základnej organizácie Slovenského zväzu proti-

fašistických bojovníkov Trenčín, 1. Základnej organizá-

cie Jednoty dôchodcov na Slovensku v meste Trenčín, 

profesijných klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube 

Trenčín, posádky Trenčín a zamestnanci Posádkového 

klubu Trenčín položením kvetov k pamätníku v Kasárni 

SNP pripomenuli už 95. výročie kragujevskej vzbury,              

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

chard Rybníček informoval zástupcov médií o svojom 

rozhodnutí odvolať svojho zástupcu JUDr. Rastislava 

Kudlu,  

- dňa 1. júla 2013 kandidát na predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a poslanec za Smer – Sociálna de-

mokracia Ing. Jaroslav Baška odštartoval na Mierovom 

námestí v Trenčíne za svojimi voličmi na bicykli, ktorú 

nazval „Tour de Baška“,  

- za obdobie od 01. januára do 30. júna 2013 došlo na ces-

tách v Trenčianskom kraji k 593 dopravným nehodám, 

zaznamenaný nárast o 12 nehôd, pri ktorých bolo 5 osôb 

usmrtených,  

- dňa 3. júla 2013 rozhodnutím predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky Pavla Pašku zo a zverejnením 

v zákone 191/2013 Z.z. boli vyhlásené voľby do zastu-

piteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov sa-

mosprávnych krajov,  

- dňa 29. júla 2013 štátny tajomník Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky Miloš Koterec vymenoval do 

funkcie veliteľa Síl výcviku a podpory Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky plukovníka Martina Stoklasu,  

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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- dňa 20. augusta 2013  na tlačovej konferencii v Trenčíne 

zástupcovia všetkých pravicových strán: Slovenskej 

kresťanskej a demokratickej únie, Kresťanského demo-

kratického hnutie, Sloboda a Solidarita, Most - Híd, 

NOVA a Občianska konzervatívna strana vydali spoloč-

né vyhlásenie, že spoločným kandidátom pravicových 

strán na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

bude bývalý zápasník Jozef Lohyňa,  

- dňa 28. augusta 2013 sa konala pri Pamätníku umuče-

ných na Brezine spomienková slávnosť pri príležitosti 

69. výročia Slovenského národného povstania,  

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

nad Váhom, ktorá je dnes súčasťou mesta Trenčín, pri-

pomenuli 775. výročie prvej písomnej zmienky o obci 

Opatová nad Váhom na oslavách, ktoré sa uskutočnili 

pod názvom „Bola raz jedna dedina“,  

- dňa 2. októbra 2013 v Trenčíne po prvýkrát zasadala 

krajská volebná komisia pre voľby poslancov a predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jej piati členovia 

zložili sľub a vyžrebovali si predsedu a podpredsedu 

komisie. Predsedom sa stal Mgr. Juraj Gerlici, delego-

vaný stranou Smer – Sociálna demokracia a podpredse-

dom Ing. Ondrej Beracka, delegovaný Slovenskou ná-

rodnou stranou,  

- dňa 15. októbra 2013 pri príležitosti Svetového dňa bie-

lej palice pripravila Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru 

Slovenskej republiky ďalší ročník dopravno-výchovnej 

akcie „Deň bielej palice“,  

- dňa 17. októbra 2013 informovala hovorkyňa Železníc 

Slovenskej republiky o mimoriadnej udalosti, ktorá sa 

stala v tento deň, keď o 10,45 h na železničnú trať v 

úseku Trenčín - Trenčianska Teplá predpoludním počas 
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prác na rekonštrukcii železničnej trate sa prevrátil že-

riav,  

- dňa 23. októbra 2013 bolo doručené rozhodnutie Kraj-

ského súdu v Trenčíne, že poslanci v Trenčíne, ktorí po-

berali honorár za podujatia v rámci zboru pre občianske 

záležitosti neprídu o mandáty a náhradníkom tieto posty 

nepatria,  

- v mesiaci september 2013 v Trenčíne sa uskutočnilo 

dvojdňové pracovné rokovanie zástupcov odborov do-

pravy samosprávnych krajov na Slovensku,  

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

nancovaných z fondov Európskej únie minister dopravy 

Slovenskej republiky Ing. Ján Počiatek, že stavebné 

práce na úprave železnice pokračujú bez zásadných 

problémov,  

- dňa 25. októbra 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostné udeľo-

vanie ocenení z oblasti kultúry jednotlivcom a kolektí-

vom z okresov Trenčín,  

- dňa 28. októbra 2013 Zastupiteľstvo Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja  sa zišlo na svojom poslednom 28. 

zasadnutí vo svojom volebnom období,  

- 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,  

- z konečných výsledkov volieb do vyšších územných 

celkov, ktoré sa uskutočnilo 9. novembra 2013 vyplynu-

lo, že v zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja získali poslanci strany Smer - Sociálna demokracia 

dvadsaťpäť poslaneckých kresiel, pravicová koalícia 

zložená zo strán Kresťansko – demokratického hnutia, 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokra-

tická strana, Most-Híd, Nová väčšina - Dohoda, Sloboda 
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a Solidarita, Občianska konzervatívna strana budú mať v 

zastupiteľstve osem poslancov, jeden poslanec bude za-

stupovať Zmenu zdola, Demokratickú úniu a jedenásť 

poslancov bude nezávislých,  

- voliči Trenčianskeho kraja zvolili hneď v prvom kole za 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-

roslava Bašku, kandidáta za Sme – Sociálna demokra-

cia, ktorý získal 53,45 % hlasov,  

- ziskom 4.018 hlasov sa stala suverénne najúspešnejšou 

kandidátkou na poslankyňu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja vo volebnom obvode číslo 9 – Trenčín Mgr. 

Renáta Kaščáková,  

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

nad trenčianskym cintorínom zo záznamu zvony z ta-

lianskeho mesta Rovereto a pieseň o rozkvitnutých di-

vých makoch, ktoré pokryli bývalé bojiská pri Ypres 

„Na flámskych poliach“ pri príležitosti „Dňa vojnových 

veteránov“,  

- dňa 11. novembra 2013 pri príležitosti Dňa vojnových 

veteránov náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky udelil primátorovi Mesta Trenčín 

Mgr. Richardovi Rybníčkovi Pamätnú medailu k 20. 

výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

ktorú prevzal z rúk veliteľa Síl výcviku a podpory plu-

kovníka generálneho štábu Martina Stoklasu,  

- dňa 15. novembra 2013 si v Trenčíne pripomenula ve-

rejnosť udalosti zo 17. novembra roka 1989 koncertom 

kapely Simplify v amfiteátri na Mierovom námestí 

a v tom istom čase vernisážou výstavy v mestskej veži 

pod názvom „Prísne tajné!“,  

- v novembrových dňoch 2013 trenčianska spoločnosť 

„Virtual Reality Media“ získala už svoj tretí kontrakt 

http://www.klubvtn.info/video_254a.htm
http://www.klubvtn.info/video_254b.htm
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od Armády USA, ktorými sú letecké simulátory pre vr-

tuľníky MI – 17  za desať miliónov dolárov,  

- dňa 19. novembra 2013 na mimoriadnom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne poslanci podporili 

predaj voľných nájomných bytov i odkúpenie pozemkov 

v priemyselnej zóne ktoré mesto potrebuje pre nového 

investora Akebono,  

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

dzinárodnej súťaži „Fair Sourcing Awards“ (ceny 

čestného nákupu) Mesto Trenčín za úspešné a transpa-

rentné využívanie elektronických aukcií. Cenu prevzala 

špecialistka pre verejné obstarávanie z právneho útvaru 

Mestského úradu Trenčín Ing. Jana Molnárová,  

- štúdia Ekonomickej univerzity v Bratislave v mesiaci 

november zaradila Mesto Trenčín na tretie miesto v 

rámci Slovenska ako mesto s najvyššou úrovňou rozvo-

ja. Mesto Trenčín tak získalo „Cenu mesto rozvoja“. 

Ocenenie v Bratislave prevzal z rúk rektora Ekonomic-

kej univerzity v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa 

Siváka, PhD. prednostka Mestského úradu v Trenčíne 

Ing. Jaroslav Pagáč,  

- dňa 25. novembra 2013 vo veku 79 rokov zomrel 

v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe trenčiansky 

rodák Egon Lánsky,  

- dňa 9. decembra 2013 sa uskutočnilo ustanovujúce za-

sadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 

kraja vo štvrtom funkčnom období,  

- dňa 22. decembra 2013, teda tesne vianočnými sviatka-

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

pitnej vody. Sedem ulíc týchto sídlisk Žilinskej, Opatov-

skej, Armádnej, Klementisovej, Kraskovej, Pádivého 

a Sibírskej zásobovali tri cisterny. Poruchu odstránili 

pracovníci Trenčianskych vodární a kanalizácií,  
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- dňa 19. septembra 2013 s petíciou za pomenovanie prie-

storu ako Námestie sv. Cyrila a Metoda sa obrátili obča-

nia ešte začiatkom septembra tohto roku zasadnutie za-

stupiteľstva informáciu o petícií zobralo na vedomie. 

Nezaoberalo sa ňou preto, že v čase prerokovania infor-

mácie 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. 

- dňa 12. decembra 2013 Mestské zastupiteľstvo v Tren-

číne nevyhovelo návrhu petície na pomenovanie priesto-

ru pred Posádkovým klubom v Trenčíne. Dôvodom boli 

právoplatne neukončené súdne spory medzi mestom 

Trenčín a spoločnosťou Tatra Real Trade dotýkajúce sa 

priestoru pri Posádkovom klube,  

2) Ekonomicko-spoločenský život 

- od 1. januára 2013 Trenčianska vodohospodárska spo-

ločnosť a.s. pristúpila na základe rozhodnutia Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky k 

úprave cien vodného a stočného,  

- v noci zo 14. na 15. januára 2013 podlomila konštrukcia 

prístrešku pre cestujúcich na autobusovom nástupišti 

v Trenčíne pod ťarchou ťažkého snehu,  

- 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,  

- dňa 21. februára 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

odsúhlasilo predaj pozemkov v trenčianskom priemysel-

nom parku pre trenčiansku firmu PrintAlliance AM, 

s.r.o. Trenčín,  

- v auguste 2013 vyhrali Letecké opravovne súťaž na op-

ravu troch amerických vrtuľníkov Mi-17,  
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- v dňoch 28. februára až 2. marca 2013 organizovalo vý-

stavisko Expo Center Trenčín v poradí už 11. ročník vý-

stavy kameňo-priemyslu a geológie „Kamenár“,                     

- dňa 5. marca 2013 sa podarilo spojazdniť osobný výťah 

do podchodu pri hoteli Elizabeth, ktorý v decembri 2012 

poškodili dvaja 16-roční mladíci, 

- Týždenník TREND uverejnil najsledovanejšie hodnote-

nie hotelov na Slovensku, v ktorom hotel Elizabeth i na-

priek krátkemu trvaniu prevádzky, zaznamenal hneď 

niekoľko úspechov: 

-   v kategórii Najlepšie hotely Slovenska sa umiestnil 

Hotel Elizabeth v konkurencii päťhviezdičkových ho-

telov na 11. mieste; 

-  v kategórii hotelov štyroch hviezdičiek skončil Hotel 

Elizabeth na               6. mieste;  

- v kategórii Top hodnota pre zákazníka skončil na 7. 

mieste.  

- v kategórii Najlepší mestský hotel na Slovensku sa 

umiestnil Hotel Elizabeth na 1. mieste,  

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

lizácie z Námestia SNP na Ulicu Martina Rázusa,                     

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

terstvo dopravy Slovenskej republiky Mestu Trenčín asi 

30.000 eúr, čo bolo oproti nutným opravám o päťkrát 

menej,  

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

po Opatovskej ulici pre všetky motorové vozidlá, všet-

kých cyklistov a chodcov z dôvodu realizácie podchodu 

v mieste bývalého železničného priecestia. Jediná mož-

nosť dostať sa z Trenčína do Opatovej a späť bude po 

komunikácii 1/61,  
- v priebehu roka 2013 sa uskutočňoval na Farskom kos-

tole Narodenia Panny Márie reštaurátorský výskum 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11738665&ids=6
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a reštaurovanie šťukovej výzdoby bočných kaplniek 

a šťukového oltára bočnej kaplnky Iležháziovcov,                   

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

Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne novú 

cestnú techniku - šesť kusov špeciálnych kompletov 

s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami na leto 

i zimu v hodnote takmer jeden milión 500 tisíc eúr,                 
- dňa 13. júna 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne predaj pozemkov dvom trenčianskym firmám 

AgroTrend Slovakia a TnTEL v priemyselnom parku 

na vybudovanie sídla firmy, administratívnych a sklado-

vých priestorov,  
- dňa 22. júla 2013 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

podporilo záujem japonskej firmy Akebono o podnika-

nie v Trenčíne,  

- dňa 22. júla 2013 na mimoriadnom Mestskom zastupi-

teľstve 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 pre-

daj. Poslanci ponuku prijali s podmienkou, že ako sa ob-

jekty 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.   
- dňom 1. septembra 2013 spoločnosť AAF z Nového 

Mesta nad Váhom sa začala sťahovať do voľných prie-

storov AU Optronics v trenčianskom priemyselnom par-

ku,  

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

ník „BIO jarmoku“ a vyhlásenie výsledkov 9. ročníka 

hlasovania „Biopotravina roka 2013“,  
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- dňa 6. novembra 2013 začala prvá fáza legendárnej 

funkcionalistickej stavby českého architekta Bohuslava 

Fuchsa rekonštrukcie kúpaliska a priľahlého priestran-

stva plavárne „Zelená žaba“ v Trenčianskych Tepli-

ciach,  

- dňom 1. januára 2014 vstúpi do Vojenského opraváren-

ského podniku Trenčín ako strategický partner firma 

MSM Martin. Firmu vybralo Ministerstvo obrany Slo-

venskej republiky z dvoch uchádzačov,  

-  v mesiaci október 2013 sa začali rysovať kontúry nové-

ho osobného nástupišťa na železničnej stanici v Trenčí-

ne,  

- dňa 24. októbra 2013 zorganizovala správna rada Zdru-

ženia bytového hospodárstva Slovenska v spolupráci 

členskou organizáciou Služby pre bývanie Trenčín v 

Trenčíne odborný seminár pre správcov, zástupcov 

vlastníkov bytov a verejnosť, ktorý bol zameraný na 

problematiku správy bytového fondu,  

- od 1. decembra 2013 sa začala rekonštrukcia kanalizácie 

na Železničnej ulici. Je súčasťou modernizácie železnič-

nej trate. Rekonštrukčné prác potrvajú do konca mája 

2014,  

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

októbra uzatvorená pre rozkopávku z dôvodu napojenia 

dažďovej kanalizácie trhoviska na verejnú kanalizáciu,  

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

obojstranne spojazdnená miestna komunikácia – Bra-

neckého ulica pre osobnú dopravu, čo si vynútili prepl-

nené ulice a dopravné zápchy v križovatkách autami 

v dôsledku rôznych vynútených zásahov do miestnych 

komunikácií a následných obmedzení v doprave. Toto 

opatrenie kladne privítala najmä motoristická verejnosť,  
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- pomerne teplá zima ušetrila Mestu Trenčín nemalé fi-

nancie na údržbe ciest. Náklady za november a decem-

ber roka 2013 predstavovali čiastku 34.935 eúr,  

3) Kultúrno – spoločenský život 

- dňa 7. januára 2013Hotel Elizabeth v Trenčíne sprístup-

nil pre svojich návštevníkov výstavu fotografii Borisa 

Filana a jeho syna Olivera pod názvom „Cesta okolo 

seba“,  

- dňa 8. januára 2013 sa uskutočnila vo vestibule Tren-

čianskeho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 

„Krehké stretnutia – Krehká setkání“,  

- od utorka 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej 

veže v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií sied-

mich študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 

odboru fotografického dizajnu,  

- vernisáž výstavy MUDr. Júliusa Činčára pod názvom 

„Človečina“ sa uskutočnila dňa 15. januára 2013 v ka-

viarni „Vážka“,  

- dňa 16. januára 2013 sa uskutočnilo v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja seminárne stretnu-

tie pri príležitosti 150. výročia vzniku Matice sloven-

skej,  

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

visku Expo Trenčín „Medzinárodná výstava psov“,  

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

Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne historik a 

spisovateľ PhDr. Pavel Dvořák svoju najnovšiu knihu. 

„Piata kniha o Bratislave“,  

- dňa 12. februára 2013 vo Verejnej knižnici Michala Re-

šetku v Trenčíne krstila svoju novú knihu „Knihu Mé-

dium love – láska ako stejk“ spisovateľka Barbora 

Kardošová,  
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- dňa 15. februára 2013 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy pod 

názvom „Tajomstvá kuchyne“, ktorá mala za úlohu 

poodhaliť prítomným návštevníkom históriu vnútorného 

vybavenia kuchyne nábytkom hrncami, taniermi 

a ďalšími rôznymi pomôckami,  

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

sáž výstavy fotografií mladého trenčianskeho fotografa 

Radovana Stoklasu,  

- dňa 23. februára 2013 sa Mesto Trenčín sa po druhýkrát 

zapojilo do osláv „Svetového dňa sprievodcov“. Pri 

tejto príležitosti pripravilo Mesto Trenčín pre obyvate-

ľov mesta bezplatnú prehliadku mesta s profesionálnymi 

sprievodcami,  

- dňa 5. marca 2013 vo Verejnej knižnici Mihala Rešetku 

v Trenčíne cestovateľ Roman Vehovský predstavil na 

besede svoje zážitky z exotických destinácií, ako sú 

Austrália, Nová Zeland, Malajzia a Thajsko,  

- dňa 12. marca 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy ob-

razov mladého trenčianskeho umelca Juraja Tomana 

pod názvom „Miesta“ v Galérii Vážka na Mierovom 

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

M. A. Bazovského akademická maliarka Xénia Berge-

rová so svojimi kolegami Romanom Gajdošom, Blaže-

jom Balážom, Cyrilom Blažom a študentmi,  

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

slovenských knižníc, ktorý si vo Verejnej knižnici Mi-

chala Rešetku v Trenčíne pripomenuli Týždňom otvo-

rených dverí,  

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

toroch výstaviska Expo Centrum v Trenčíne 21. ročník 
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medzinárodného kozmetického veľtrhu „Beauty Forum  

Slovakia“,  

- dňa 5. apríla 2013 sa uskutočnilo v priestoroch mestskej 

veže v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka celoslovenskej 

súťažnej výstavy žiakov základných umeleckých škôl 

„Figurálna kresba 2013“,  

- dňa 26. marca 2013 vo Verejnej knižnici Michala Rešet-

ku v Trenčíne vyvrcholil „Mesiac knihy“ vo veľkom 

štýle, keď už po šiesty raz mali čitatelia možnosť na jed-

nom mieste stretnúť takmer dvadsať súčasných výz-

namných spisovateľov,  

- dňa 11. apríla 2013 večerom piesní Giuseppe Verdiho 

mal premiéru tradičný festival „Trenčianska hudobná 

jar 2013“ v Galérii M. A. Bazovského, ktorý priviezlo 

do Trenčína umelecké združenie Harmonia Seraphica. 

Festival bol zameraný na komornú hru v rôznych nástro-

jových obsadeniach. Na ďalšom koncerte sa predstavil 

dňa 21.apríla 2013 taliansky klarinetista Nicolo Bulfone 

a na poslednom festivalom koncerte sa dňa 28. apríla 

2013 predstavilo komorné združenie Collegium Wart-

berg_SK,  

- dňa 4. apríla 2013 sa uskutočnila vo výstav-

ných priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja vernisáž výstavy fotografií Františka Janouša 

z Uherského Hradišťa pod názvom „Retro“,  

- dňa 16. apríla 2013 vo výstavnom priestore v Galérie 

Vážka na Mierovom námestí sa prezentoval autorskou 

výstavou dizajnér a maliar, člen Slovenskej výtvarnej 

únie Ján Koválik, ktorý sa narodil v roku 1953 v Tren-

číne, kde doteraz stále tvorí, pracuje a žije,  

- počas mesiaca apríl 2013 bola v mestskej klubovni sprí-

stupnená výstava fotografií židovských architektonic-

kých pamiatok mesta Třebíč Pavla Heřmana, ktoré sú  
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zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO  

- v mesiaci apríl 2013 vystavoval svoje obrazy v Posád-

kovom klubu v Trenčíne výtvarník Miroslav Volník 

pod názvom „Takto to vidím“,  

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

Juhu v Remys Pube trenčianske džezové kapely – „Le-

vel Funk“, „Rico Baby Band“ a „Aurélius Q“, aby za-

znel džez na oslavu mladosti a lásky,  

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

ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Milana 

Chabera pod názvom „Domluvíme sa – Dohovoríme 

sa“,  

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

ského v Trenčíne vernisáž výstavy obrazov Jána Šaf-

ránka pod názvom „Svět lidí/Svet ľudí“,  

- dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila vo foyer Trenčianske-

ho samosprávneho kraja vernisáž výstavy 17. ročníka 

krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie „AM-

FO Trenčianskeho kraja 2013“,  

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

túry“ v Trenčíne, v ktorom sa uskutočnilo verejné číta-

nie diel slovenských i európskych autorov na netradič-

ných miestach. Čítanie odštartoval historik Pavel Dvo-

řák na pešej zóne pred budovou verejnej knižnice,                  

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

sku Expo Center a.s. Trenčín 2. ročník výstavy cestov-

ného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky 

„Región Tour Expo“ a 1. ročník celoslovenskej cukrár-

skej výstavy „Torty & svet pečenia“,  

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

navštívilo historické budovy Trenčiansky hrad, Katov 
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dom a Karner sv. Michala v Trenčíne spolu 3.667 náv-

števníkov,  

- dňa 18. mája 2013 vyhralo družstvo Strednej umeleckej 

školy Trenčín 300-eurový grant v živej hre „Človiečik, 

nehnevaj sa!“, ktoré sa hralo na Mierovom námestí,                  

- dňa 23. mája 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Katovho domu vernisáž výstavy maďarských bá-

bok v stredovekých a renesančných odevoch pod ná-

zvom „Z kráľovských dvorov“,  

- dňa 22. mája 2013 minister kultúry Slovenskej republiky 

Marek Maďarič odovzdal pri príležitosti osláv Medzi-

národného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa, PhDr. 

Danici Loviškovej z Galérie M. A. Bazovského v Tren-

číne za ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti 

vedy o výtvarnom umení,  

- dňa 1. júna 2013 oslávili deti na Mierovom námestí 

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

túrny program,  

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

prehliadke detských folklórnych súborov uskutočnenej 

v Likavke pri Ružomberku získal Detský folklórny sú-

bor „Kornička“ z Trenčína cenu držiteľa Zlatého pás-

ma a Laureáta prehliadky,  

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

ládli rozprávkové bytosti, ktorú pre jeho návštevníkov 

pripravila skupina historického šermu Wagus prostred-

níctvom rozprávky „Kocúr a Čarodejník“, ktorá bola 

vhodná pre všetky vekové kategórie,  

- dňa 4. júna 2013 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne beseda o špecifikách arab-

ského sveta s diplomatkou, prekladateľkou a spisovateľ-

kou Emire Khidayer pri prezentácii jej poslednej knihy 

pod názvom „Dubajské tajomstvá“,  

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

stavy akademického maliara Rudolfa Moška v Galérii 

Vážka za početnej účasti návštevníkov,  

- dňa 4. júna 2013 sa vo výstavných priestoroch Galérie 

M. A. Bazovského v Trenčíne uskutočnila vernisáž vý-

stavy prác žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy 

v Trenčíne na Gagarinovej ulici pod názvom „Maľuje-

me pre radosť“,  

- dňa 8. júna 2013 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne 23. ročník „Trenčianskych folklórnych 

slávností“,  

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

bola otvorená digitálna prevádzka tohto kina, pri príleži-

tosti ktorej sa premietal pôsobivý taliansko-španielsky 

film „Príbeh môjho syna“ s Penelope Cruz v hlavnej 

úlohe,  

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

opustené výrobné haly bývalej textilnej továrne Merina 

v Trenčíne, v ktorom ako prvé vystavovalo tridsať účast-

níkov výtvarného sympózia zo Slovenskej a Českej re-

publiky v rámci projektu „Hala 2013“,  

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

kom leta stretli na Trenčianskom hrade milovníci divad-

la a hudby na podujatí „NáHradný festival“,  

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

ského v Trenčíne vernisáž výstavy pod názvom „Vodné 

hladiny – hladiny duše“,  

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

ského v Trenčíne vernisáž výstavy tvorby mladého so-

chára Ondreja Zimka,  

- dňa 21. júna 2013 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 

vernisáž výstavy „Tmavomodrá krása“, venovaná mo-

drotlači textílií na území Slovenska,  
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- dňa 21. júna 2013 vo večerných hodinách bol slávnostne 

otvorený v Posádkovom klube Trenčín 21. ročník filmo-

vého festivalu „Art Film Fest“,  

- dňa 26. júna 2013 slávnostným ceremoniálom 

a vyhlásením výsledkov sa skončil 23. ročník „ArtFilm 

Festu“,  

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

ka vernisáž výstavy obrazov Rada Jarábka z Nového 

Mesta n/Váhom pod názvom „PoPoToPe“,  

- dňa 3. júla 2013 sa uskutočnila v mestskej veži 

v Trenčíne autorská výstava fotografií Eda Gensereka, 

jedného z oficiálnych fotografov festivalu „Bažant – 

Pohoda“,  

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila v Katovom dome 

v Trenčíne vernisáž výstavy z tvorby akademického ma-

liara Blažeja Mikuša a akademického sochára Mareka 

Žitňana,  

- dňa 4. júla 2013 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch „Art Synagóga“ v Trenčíne vernisáž výstavy „Mi-

sia“, ktorá prezentovala práce neprofesionálnych vý-

tvarníkov z celého Slovenska vo vyhlásenej súťaži tema-

ticky zameranej na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na územie Veľkej Moravy,  

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

hoda“ koncertoval na Mierovom námestí hosť festivalu 

„Lemon Bucket Orkestra“,  

- odo dňa 19. júla 2013 si mohli príležitostní návštevníci 

pozrieť v mestskej veži v Trenčíne diela, postavičky 

z rozprávok ťahané na motúzoch  vystavujúceho Marce-

la Kubínskeho,  

- dňa 20. júla 2013 sa uskutočnila v priestoroch kláštora 

Skalky slávnostná vernisáž už 6. ročníka výtvarno-

literárneho sympózia „Ora Et Ars“,  
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- od polovice júla 2013 mohli čitatelia Verejnej knižnice 

Michala Rešetku vrátiť knihy požičané z pracoviska na 

Jaselskej ulici bez časového obmedzenia. Mimo otvára-

cích hodín knižnice túto službu zabezpečuje špeciálne 

zariadenie – bibliobox,  

- dňa 23. júla 2013 bratislavské hudobné zoskupenie  

„Preßburger Klezmer Band“ svojím koncertom s líd-

rom najznámejšej klezmerovej skupiny na svete Lori-

nom Sklambergom z USA vystupovalo v rámci Kul-

túrneho leta v amfiteátri Trenčianskeho hradu,  

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

v Trenčíne uskutočnil už 8. ročník „Trenčianskych his-

torických slávností“,  

- dňa 2. augusta 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy diel 

troch trenčianskych výtvarníkov Jozefa Syrového, Mgr. 

Jozefa Švikruhu a Ing. Vojtecha Tichého pri príleži-

tosti ich životných jubileí vo výstavných priestoroch 

Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

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

výročie svojho vzniku Folklórneho súboru „Kubra“. 

Toto jubileum ocenila Európska únia umenia udelením 

„Ceny Európskej únie umenia“, ktorú prevzala vedúca 

Folklórneho súboru Kubra Janka Lišková z rúk vice-

prezidenta Európska únia umenia Bernarda Loiza Mar-

ten,  

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

Vážka výtvarno-literárne popoludnie počas horúcich au-

gustových dní, na ktorom sa stretli výtvarník Ján Mi-

kuška a spisovateľ Rudolf Dobiaš, 

- dňa 17. augusta 2013 bol otvorený na výstavisku Expo 

Center, a. s. Trenčín 10. ročník medzinárodnej výstavy 

„Kôň 2013“ a 7. ročník výstavy potrieb pre deti, detskej 
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módy, hračiek, detskej literatúry a školských potrieb 

„Detský svet & Intertoys“,  

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

výročie príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a 150. 

výročie založenia Matice slovenskej a obe najväčšie vý-

ročia Slovákov v tomto roku sa pretavili vydaním po-

slednej medaily pobočkou Slovenskej numizmatickej 

spoločnosti v Trenčíne,  

- dňa 4. septembra 2013 prezentoval kolektív autorov vo 

Verejnej knižnici Michala Rešetku prezentovalo pohľad 

dvadsaťročnej cesty samostatnosti Slovenskej republiky, 

ktoré priniesla kniha pod názvom „Quo vadis Sloven-

sko alebo Dvadsať rokov samostatnosti“,  

- dňa 6. septembra 2013 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Art Synagógy vernisáž výstavy 50. ročníka 

celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby „Výtvarné spektrum 2013“,  

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

Bazovského vernisáž výstavy výtvarníka Erika Šilleho, 

- dňa 10. septembra 2013 si kultúrna verejnosť mesta 

Trenčín pripomenula 105. výročie narodenia hudobného 

skladateľa Karola Pádivého. Túto všestrannú osobnosť 

si občania pripomenuli samostatnými koncertmi na Mie-

rovom námestí.  

- dňa 12. septembra 2013 po dvojmesačnej rekonštrukcii 

bola otvorená v Klube Lúč, bývalé kino Hviezda, prvá 

stála komorná divadelná scéna v Trenčíne,  

- v dňoch 12. až 15. septembra 2013 sa uskutočnil festival 

jedného herca pod názvom „Sám na javisku 2013“, 

v Klube Lúč v Trenčíne,  

- dňa 25. septembra 2013 sa uskutočnila v kongresovej sá-

le Trenčianskeho samosprávneho kraja spomienková 

slávnosť pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia a 165. 
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výročia jeho narodenia významného slovenského biblio-

grafa, básnika, pedagóga a publicistu Ľudovíta Vladimí-

ra Riznera,  

- v dňoch 27. a 28. septembra 2013 sa uskutočnilo jubilej-

né 20. výročie Trenčianskeho jazzového festivalu, kto-

rý finančne podporilo Mesto Trenčín a firma Siemens. 

- dňa 28. septembra 2013 uskutočnilo v Trenčíne v inudá-

cii pravej strany Váhu v katastri Orechového „Občian-

ske združenie pre prírodu“ podujatie, určené predovšet-

kým rodinám s malými deťmi a priateľom prírody pod 

názvom „Zelený bazár“ naplnený bohatým športovým 

a zábavným programom,  

- v mesiaci október 2013 v Hoteli Elizabeth fotografka 

Katarína Schreiberová vystavovala fotografie dvojní-

kov známych osôb,  

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

ského digitalizáciu svojich zbierkových 3.008 predme-

tov (obrazov, kresieb, grafík a plastík). Do digitalizácie 

bolo zapojených 17 slovenských galérií. Plánované ná-

klady zabezpečilo v čiastke 14.222.218 eúr Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky,  

- dňa 3. októbra 2013 sa v Kongresovej sále Trenčianske-

ho samosprávneho kraja uskutočnil seminár pri príleži-

tosti 145. výročia narodenia zakladateľa modernej slo-

venskej architektúry Ing. arch. Dušana Samuela Jur-

koviča,  

- dňa 4. októbra 2013 pripravila Verejná knižnica Michala 

Rešetku podujatie „Papučková noc“ plná hier a prekva-

pení mala tradične bohatý sprievodný program,  

- 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 vo-
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jakov, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali na se-

veroafrickom fronte,  

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

novia Klubu darcov Trenčianskej nadácie na svojom 

pravidelnom hodnotiacom stretnutí,  

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

priblížila dielo na výstave výtvarníka, karikaturistu a 

filmára Igora Ševčíka pod názvom „Igor Ševčík: Maľ-

ba, kresba, grafika“ s vernisážou  dňa 14. októbra 2013 

pri príležitosti desiateho výročia úmrtia výtvarníka,                    

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

rejných vystúpení „Folklórneho súboru Trenčan“, ktoré 

boli venované spomienkam jeho zakladateľov manželov 

Eleonóry a Ferdinanda Kubalových v Posádkovom klu-

be Trenčín,  

- dňa 19. októbra 2013 sa uskutočnila regionálna súťaž 

10. ročníka „Miss Trenčín 2013“ v Posádkovom Tren-

čín,  

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

v Trenčíne na prvej samostatnej prezentácii výstave pre-

zentoval absolvent bratislavskej Vysokej školy výtvar-

ných umení Peter Grísa,  

- dňa 23. októbra 2013 v Primaciálnom paláci v Bratislave 

odmenili úspešných autorov druhého ročníka fotografic-

kej súťaže „Slovak Press Photo“, v ktorej druhé miesto 

získala Trenčianka, v súčasnosti študentka Vysokej ško-

ly výtvarných umení Katarína Babálová v kategórii 

portrét so snímkou: „Rybárik riečny“,  

- 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 

renomovaný ruský scenárista Vladislav Romanov,  
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- dňa 30. novembra 2013 sa uskutočnila v priestoroch 

mestskej veže vernisáž výstavy fotografií bývalého ho-

vorcu a tlačového tajomníka primátora Ing. Jozefa Žišku 

Ferdinanda Rybníčka  pod názvom „Trenčín, moje 

mesto“ pri príležitosti jeho nedožitých 70. narodenín,  

- dňa 5. novembra 2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy 

Petra Marčeka, pri príležitosti 70. rokov v prostredí 

Galérie Vážka,  

- dňa 6. novembra 2013 ocenili v Bratislave spisovateľa 

Rudolfa Dobiáša cenou „Trojruža 2013“ za súbor pro-

zaických a rozhlasovo-dramatických diel, v ktorých su-

gestívnym spôsobom ochraňuje jedinečné citové i mrav-

né hodnoty detského sveta. Túto cenu udeľuje od roku 

1991 Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana 

– Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave,                  

- dňa 16. novembra 2013 sa uskutočnila divadelná akcia 

„Herci nespia“, ktorá priniesla zážitok všetkým, ktorí 

divadlu v meste Trenčín naozaj „fandia.“ S množstvom 

predstavení  prišlo viacero divadelných súborov,  

- 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,  

- od 30. novembra 2013 žiarili vianočné ozdoby na Mie-

rovom námestí zavesené na stromoch, na mestskej veži  

a na vianočnom stromčeku, ktorý zasvietil Mikuláš               

5. decembra 2013. Od 5. do 22. decembra 2013 si Tren-

čania mohli vychutnať predvianočnú atmosféru z „Via-

nočných trhov“,  

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

formačnom stredisku v Trenčíne vernisáž výstavy naj-

novšej tvorby Mgr. Jozefa Švikruhu pri príležitosti je-

ho 70. narodenín pod názvom „Inšpirácie“,  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12559466&ids=6
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- dňa 10. decembra 2013 mestská veža bola miestom ver-

nisáže výstavy fotografií Dana Veselského pod názvom 

„Tempus Fugip“, ktorá dokumentuje architektúru reli-

gióznych objektov predovšetkým na území Českej re-

publiky,  

- dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v Posádkovom 

klube Trenčín 8. ročník speváckej súťaže „MY Popstar 

Trenčianskeho kraja“ určenej pre mladých spevákov 

vo veku od jedenásť do osemnásť rokov. Laureátkou 8. 

ročníka sa stala Denisa Ovseníková z Považskej Bys-

trice,  

- dňa 19. decembra 2013 knižné darčeky za takmer 2500 

eúr dostalo od Trenčianskej nadácie 237 trenčianskych 

detí, ktorých rodičia sú v sociálnej núdzi,  

- v mesiaci november 2013 Trenčianske hradné divadlo 

zmenilo svoj názov na „Mestské divadlo Trenčín“,   

              

4) Školstvo a vzdelávanie 

- dňa 15. januára 2013 sa v Trenčíne začali zápisy žiakov 

do prvých tried základných škôl, ktoré skončili sa 6. feb-

ruára 2013. Zápisu sa zúčastnilo 514 šesťročných detí,  

- dňa 8. januára 2013 navštívil rektora Trenčianskej  uni-

verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozefa Habánika, 

PhD. štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a športu Slovenskej republiky Ing. Štefan Chu-

doba, PhD.,  

- od 8. januára 2013 bola v priestoroch mestskej veže 

v Trenčíne nainštalovaná výstava fotografií študentov 

Klaudie Krupovej, Lucie Salayovej, Lýdie Adamcovej, 

Barbory Tvrdoňovej, Kvetoslavy Bobákovej, Lucie 

Wernerovej a Patrície Jarabicovej, ktoré študujú fotogra-

fický dizajn na Strednej umeleckej školy v Trenčíne,                         

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12686109&ids=6
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- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

otvorila od akademického roka 2013/2014 dva nové štu-

dijné programy: 

- Európske a globálne štúdiá 

- Kvalita produkcie strojárskej techniky,  

- dňa 14. januára 2013 Akademický senát Trenčianskej 

univerzity 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 kandi-

dátov určil na deň 4. februára 2013,  

- dňa 29. januára 2013 Rozvojová agentúra Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, ako hlavný cezhraničný partner 

projektu „V.I.P. – Vzdělávání, Inovace, Partnerství“, 

zorganizovala spolu s českými partnermi na pôde Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne záve-

rečnú konferenciu  a Technologickú a  kooperačnú burzu 

projektu VIP,  

- dňa 19. januára 2013 sa uskutočnil na Trenčianskej uni-

verzite Alexandra Dubčeka „Astronomicko-vedecký 

deň pre verejnosť“,  

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

bornej školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici 

v Trenčíne zúčastnili kuchárskej súťaže pod záštitou ob-

chodnej siete Metro pod názvom „Kuchársky päťboj“ 

na výstavisku Incheba v Bratislave. Študenti boli úspeš-

ní, keď Jakub Rea zvíťazil v súťaži zručnosti, Alexan-

dra Maiová získala druhé miesto v barmanskej súťaži 

a Denisa Bučková získala tretie miesto v čašníckej sú-

ťaži „Skills Slovakia“,  

- dňa 8. februára 2013 sa uskutočnil v Záblatí slávnostný 

promočný akt absolventov doktorandského a bakalár-

skeho štúdia Fakulty špeciálnej techniky 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. Na fakulte úspešne ob-

hájilo dizertačné práce 18 doktorandov a bakalárske prá-

ce 19 študentov,  

- dňa 7. marca 2013 bola ukončená oprava zatekajúcej 

strechy na Materskej škole Ul. Niva v mestskej časti 

Opatová,  

- od pondelka 11. marca 2013 boli všetky odbory Základ-

nej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne umies-

tnené pod jednou strechou v budove na Námestí SNP.  

Prestrihnutie symbolickej stuhy otvorenie vykonal pri-

mátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a ria-

diteľka školy Veronika Soukupová. Uvoľnený priestor 

vznikol presťahovaním Verejnej knižnice Michala Re-

šetku do náhradných priestorov na Jaselskej ulici,                 

- dňa 20. marca 2013 Akademický senát Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne jednohlasne 

zvolil doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. za kandidáta na 

rektora univerzity,  

- dňa 28. marca 2013 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH vybraných 21 pedagógov – uči-

teľov a majstrov odbornej výchovy zo stredných škôl v 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,                    

- dňa 23. apríla 2013 sa uskutočnila pod záštitou rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

konferencia, ktorá niesla názov „Mladí Európania - eu-

rópske občianstvo“, ktorá bola určená predovšetkým 

mladým ľuďom, ktorí mali záujem o vysokoškolské štú-

dium,  

- dňa 13. marca 2013 sa uskutočnilo celoslovenské testo-

vanie žiakov základných škôl, ktoré poukázalo na kva-

litné vzdelávanie žiakov našimi pedagógmi, ale aj ich 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11652466&ids=6
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záujem o dosiahnutie, čo najlepších výsledkov u žiakov 

pre vstup na stredoškolské štúdium,  

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

8. ročník medzinárodnej súťaže autonómnych robotov 

„Trenčiansky robotický deň“,  

- dňa 26. apríla 2013 v budove Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb v Trenčíne sa uskutočnilo Gastrodi-

vadlo pod názvom „Rómeo a Júlia“, ktoré pripravili a 

zorganizovali študenti z odboru Hotelová akadémia ako 

praktickú časť maturitnej skúšky,  

- dňa 9. mája 2013 v knižnici Posádkového klubu 

v Trenčíne sa uskutočnila vernisáž výstavy fotografií 

študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod ná-

zvom „Európske metropoly na Dunaji“,  

- dňa 13. mája 2013 prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič v Prezidentskom paláci v Bratislave vyme-

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

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  

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

turitných prác študentov Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne v Posádkovom klube Trenčín,  

- dňa 27. mája 2013 sa uskutočnilo v sídle Trenčianskeho 

samosprávneho kraja krajské kolo súťaže „Môj nápad 

pre región“, zameranej na podporu a rozvoj štúdia ces-

tovného ruchu. V súťaži zvíťazila Denisa Godálová 

z Obchodnej akadémie v Partizánskom projektom „Deň 

plný prekvapení“,  

- dňa 29. mája 2013 sa uskutočnilo na Trenčianskej uni-

verzite Alexandra Dubčeka slávnostné otvorenie „Cen-

tra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové ma-

teriály, ktoré vzniklo spojením výskumných aktivít pra-

covných kolektívov – Ústavu materiálového výskumu 

Slovenskej akadémie vied v Košiciach, Ústavu anorga-
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nickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave 

a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,  

- dňa 13. júna 2013 sa uskutočnil v Univerzitnej knižnici 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka krst 

„Zborníka absolventov Univerzity tretieho veku 

v Trenčíne“,  

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

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity  Ale-

xandra Dubčeka stretli mimoriadne nadaní žiaci z celého 

Slovenska na 4. ročníku „Celoslovenskej malej vedec-

kej konferencie mimoriadne nadaných žiakov“, aby 

prezentovali svoje ročníkové práce,  

- dňa 20. júna 2013 sa uskutočnili redaktori stredoškol-

ských časopisov v regionálnej súťaži o najlepší stredo-

školský časopis v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Prvé miesto obhájil časopis „Rozhľad“, vychádzajúci na 

Gymnáziu v Považskej Bystrici,   

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

Richarda Rybníčka prevzali trenčianski žiaci a kolek-

tívy žiakov ocenenia „Detská osobnosť“. Ocenenie 

„Mimoriadna detská osobnosť“ prevzala Paulína 

Podskubová zo Základnej školy Dlhé Hony za získanie 

titulov Najlepší matematik, Najlepší geograf, Najlepší 

biológ, Najlepší olympionik v dejepise, Najlepší rétor 

v krajských súťažiach,  

- dňa 25. júna 2013 na Trenčianskom hrade už deviatykrát 

ocenil Krajský školský úrad v Trenčíne najlepších žia-

kov základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja za 

školský rok 2012/2013,  

- 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 
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2013. Projekt bol určený žiakom prvého stupňa základ-

ných škôl vo veku od šesť do 12 rokov,  

- Od nového školského roka 2013/2014 pribudla 

v Materskej škole v Trenčíne, Ulica na Dolinách špe-

ciálna trieda pre deti so špeciálnymi potrebami v oblasti 

výchovy i vzdelávania,  

dňa 19. augusta 2013 uskutočnil rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habá-

nik, PhD. otvorenie „Trenčianskej detskej univerzity 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka“ v Trenčíne 

za účasti profesora Stanley Cupu Mariána Hossu,               

- v mesiaci január 2013 Rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vy-

hlásil „Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013“ v štyroch 

súťažných kategóriách a víťazom ocenenia boli odo-

vzdané dňa 23. septembra 2013 na slávnostnom otvorení 

nového akademického roka 2013/2014,  

- dňa 23. septembra 2013 na slávnostnom otvorení nového 

akademického roka 2013/2014 Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka sa zúčastnil predseda Vlády Sloven-

skej republiky doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.,  

- dňa 27. augusta 2013 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej 

rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne,  

- dňa 22. októbra 2013 vymenoval prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič nových profesorov vysokých 

škôl. Medzi novými menovanými 35 profesormi bol aj 

prorektor pre vedu a výskum a medzinárodné vzťahy 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Dušan 

Galúsek, PhD., menovaný v odbore anorganická tech-

nológia a ma-teriály,  

- dňa 4. októbra 2013 bol odovzdaný do užívania chodník 

pre školopovinné deti pred vstupom do Základnej školy 
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Trenčín, Kubranská, na ktorý finančne prispela firma 

„Johnson Controls“ čiastkou 1.000 USD,  

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

čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo dvojdňo-

vé podujatie 5. ročníka s názvom Open Days 2013 pre 

študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho kraja 

s cieľom poskytnúť informácie o Európskej únii, inštitú-

ciách Európskej únie a o možnostiach, ktoré môžu vyu-

žiť ako mladí euroobčania,  

- v novembri 2013 začali rekonštruovať objekt Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého za 154.000 eúr, počas 

ktorej škola dostane nové okná a fasádu,  

- medzi úspešnými slovenskými študentmi, ktorí sa zú-

častnili rôznych súťaží, sa zaradil Lukáš Jánošík z Gym-

názia Ľ. Štúra v Trenčíne, ktorí získal tri strieborné me-

daily na medzinárodnej biologickej olympiáde, medziná-

rodnej olympiáde environmentálnych projektov a na 

olympiáde Európskej únie v prírodných vedách,  

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

čianskom výstavisku „Expo Center“ veľtrh pracovných 

príležitostí pod názvom „Job Forum 2013“ a v rovna-

kom termíne bol organizovaný 15. ročník výstavy stred-

ných škôl pod názvom „Stredoškolák“,  

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

ník 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.  

- dňa 22. novembra 2013 si pripomenuli učitelia, žiaci 

a rodičia 40. výročie Základnej školy Trenčín, Ulica 

Na dolinách na slávnostnej akadémii v kultúrnom dome 

Detského mestečka v Zlatovciach,  
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- dňa 27. novembra 2013 si členovia Vedeckej rady 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v čele 

s rektorom doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD. 

pripomenuli 92. výročie narodenia Alexandra Dubčeka, 

významnej osobnosti slovenských a európskych poli-

tických a spoločenských dejín, ktorého meno univerzita 

hrdo nosí od roku 2002 položením kytice kvetov k jeho 

buste, 

- pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odo-

vzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-

skej republiky Dušan Čaplovič „Pamätný list sv. Go-

razda“ dvom študentom Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 

a to Lukášovi Jánošíkovi za úspešnú reprezentáciu Slo-

venskej republiky na Medzinárodnej biologickej olym-

piáde, 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,               
                 

5. Telesná výchova a šport 

- nový rok 2013 priniesol so sebou na Zimný štadión Pav-

la Demitru v Trenčíne prekvapenie v podobe novej in-

formačnej kocky, ktorá nahradila starý model. Okrem 

toho sa kompletne vymenilo aj ozvučenie celého zimné-

ho štadióna,  

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

finálový halový turnaj majstrovstiev Slovenska vo futba-

le starších a mladších žiakov. V kategórii starších žiakov 

vyhrali Trenčania, v kategórii mladších žiakov Žilinča-

nia,  

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

Demitru v Trenčíne mladým krasokorčuliarom, ktorí 

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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stretli na pretekoch Slovenského pohára pod názvom 

„Veľká cena Trenčína“,  

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

ského futbalového zväzu „Futbalista roka 2012“ bol 

vyhodnotený za trénera uplynulého roka 2012 kormidel-

ník AS Trenčín Adrián Guľa, najlepším hráčom Mar-

tin Škrtel a druhým najlepším futbalistom najvyššej 

domácej súťaže sa stal niekdajšia opora AS Trenčín Da-

vid Depetris,  

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

mitru v Trenčíne sa konal hokejový Deň Dukly pre 

mládež,  

- 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,  

- dňa 16. februára 2013 sa uskutočnila tlačová beseda 

primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka 

k financovaniu športu a športových aktivít a kriticky sa 

vyjadril v akom úbohom stave sa nachádza slovenská 

hokejová ligy,  

- v dňoch 15. až 17. februára 2013 sa uskutočnil 

v Michalovciach medzinárodný hádzanársky turnaj star-

ších žiačok „Enjoy handball cup“ za účasti šiestich 

družstiev, ktorý vyhralo družstvo z Trenčína a za najlep-

šiu hráčku turnaja bola vyhlásená Trenčianka Katarína 

Kostelná,  

- dorastenci Dukly Trenčín pod vedením trénera Viliama 

Čacha si v sezóne 2012/2013 vybojovali vo svojej veko-

vej kategórii bronzové medaily,  

- pre Športový klub polície Trenčín bola tohoročná už 

v poradí 13. sezóna krajskej hokejovej ligy úspešná, keď 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11627082&ids=6
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majstrovský titul získalo družstvo po víťaznom nad 

družstvom Trenčianskych  Teplíc,  

- začiatkom apríla 2013 sa uskutočnil v našom regióne  

23. ročník medzinárodného futbalového turnaja hráčov 

do osemnástich rokov „Slovakia Cup“, v ktorom si ví-

ťazstvo odnieslo družstvo Ruska pred mladými Slovák-

mi,  

- 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 Národ-

nej rady Slovenskej republiky nebudú zaoberať zmenou 

financovania športovej infraštruktúry a daňovej legisla-

tívy v oblasti športu, nedokážu ďalej spolu so sponzormi 

a fanúšikmi udržať pri živote hokejovú extraligu,                     

- dňa 26. apríla 2013 na slávnostnej akadémii v Po-

sádkovom klube v Trenčíne si pripomenuli zamestnanci, 

študenti a hostia 30. výročie Osemročného športového 

gymnázia v Trenčíne,  

- svetový šampionát v ľadovom hokeji v Štokholme 

a Helsinkách mali možnosť sledovať trenčianski fanúši-

kovia na veľkoplošnej obrazovke na Mierovom tí svojho 

mesta,  

- dňa 14. mája 2013 sa uskutočnilo v športovom areáli 

Základnej školy Novomeského v Trenčíne štvrté krajské 

kolo jubilejného 15. ročníka McDonald´s v minifut-

bale žiakov a žiačok prvého stupňa základných škôl. Ví-

ťazom turnaja v Trenčíne Základná škola Slatina nad 

Bebravou,   

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

trenčianskou Brezinou“ za účasti 140 pretekárov, 

z toho 36 súťažiacich Trenčanov,  

- dňa 6. júna 2013 bolo mesto Trenčín etapovým mestom 

v tretej etape 57. ročníka pretekov „Okolo Slovenska“. 
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Víťazstvo si odniesol jazdec tímu Ceramica Flaminia 

Talian Andrea Fedi,  

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

rovom námestí v Trenčíne 6. ročník „Behu pre život“ 

organizovaný Nadáciou Tesco,  

- dňa 21. júna 2013 prijal primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček hráčov seniorského a juniorského 

družstva vo florbale 1. FBC Trenčín, ktorý v tohoročnej 

sezóne 2012/2013 získali tituly majstra Slovenskej re-

publiky,  

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

Trenčín do deväť rokov zúčastnil prvého ročníka „Spar-

ta Brno Cup 2013“. Štart družstva bol veľmi úspešní, 

lebo konkurencií 24 družstiev obsadil trenčiansky výber 

prvé miesto,  

- 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 ro-

kov, ktoré si vybojovalo druhé miesto,  

- dňa 25. júna 2013 organizovala Trenčianska nadácia 

„Deň Mladých filantropov“,  

- dňa 27. júna 2013 priniesol hokejista Dominik Graňák 

víťazný pohár víťaza Kontinentálnej hokejovej ligy do 

Trenčína,  

- dňa 30. júna 2013 sa uskutočnil piaty ročník tradičného 

charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“, ktorý zor-

ganizoval Futbalový klub AS Trenčín v spolupráci s ne-

ziskovou organizáciou „Hoss Heroe“ a športovou agen-

túrou „Stars and Friends“,  

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

rópa sa zúčastnila 1. ročníka Majstrovstiev Európy Shito 

Ryu karate federácie detí, kadetov, juniorov a seniorov 
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v Nových Zámkoch a umiestnila sa na výbornom dru-

hom mieste,  

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

pionát vo florbale v kategórii juniorov v Mestskej špor-

tovej hale Trenčín. Titul Majstra Slovenska vo florbale v 

kategórii juniorov obhájili členovia juniorského družstva 

1. FBC Trenčín, keď vo finálovom stretnutí porazili fa-

vorita turnaja ATU Košice 3:2,  

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

najväčší hokejbalový turnaj v Európe 4. ročník „Or-

szágh Cup 2013“ za účasti 32 družstiev z celého Slo-

venska, na ktorom druhé miesto získal Výber hráčov 

Trenčianskej hokejbalovej ligy pod názvom „Slovenský 

Orol Trenčín“,  

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

Open 2013“ v karate v rakúskom Salzburgu priniesla 

Trenčiankam, zo Športového klubu RealTeam Trenčín, 

ktoré štartovali vo farbách Národného družstva Sloven-

ska, zlaté medaily. Trio Veronika Kadlečíková, Klau-

dia Mičková a Simonka Prpičová v súťaži družstiev 

Kata U-18,  

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

trénerom Ľubošom Nosickým do prvého jesenného kola 

na svojom futbalovom štadióne s nevídaným apetítom, 

keď svojho súpera FC Nitra nešetrili a nasúkali mu štyri 

góly,  

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

zasadnutí výkonných výborov TTS Trenčín a TJ Odevy 

Trenčín, ktoré rozhodli o zjednotení oboch oddielov pod 

spoločnou hlavičkou TJ Jednota Trenčín,  

- dňa 25. júla 2013 dosiahli futbalisti AS Trenčín veľký 

medzinárodný úspech, keď zvíťazili v pomere 2:1 v od-

vetnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA v 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=12025301&ids=6
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Dubnici nad Váhom nad švédskym IFK Göteborg. V tre-

ťom predkole sa AS Trenčín tak dobre nedarilo s rumun-

ským tímom Astra Giurgiu, s ktorým prehrali doma 3:1 

a na súperovom ihrisku remizovali 2:2,  

- dňa 9. augusta 2013 prevzal Marián Hossa slávnu trofej 

„Stanleyho pohár“, určeného víťaza pre Kanadskej ho-

kejovej ligy v blízkosti domova svojich rodičov 

v mestskej časti Trenčín – Zlatovce,  

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

nom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne hokejový turnaj 

„Rona Cup 2013“ za účasti šiestich družstiev. Víťazom 

sa stalo družstvo HC Košice,  

- dňa 13. septembra 2013 prišla potešujúca správa, že 

štvorica majstrov sveta z Göteborgu – Richard Lintner, 

Ján Lašák, Róbert Petrovický a Rastislav Pavlikovský, 

definitívne potvrdila, že tohoročnú sezónu začnú v Tren-

číne a pomôže Hokejovému klubu Dukla Trenčín odštar-

tovať do nového ročníka,  

- 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 Kyjeva. Na majstrovstvá sveta sa víťazstvom 

nominovala niekoľkonásobná majsterka Slovenska, maj-

sterka Európy a majsterka sveta Adela Ondrovičová,  

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

sveta v body fitness v kategórii do 168 cm uskutočnené 

v ukrajinskom Kyjeve získala titul majsterky sveta Ade-

la Ondrejovičová z Fitness-centra P+D Jarábek Trenčín 

v konkurencii pretekárok z päťdesiatich štátov,  

- dňa 5. októbra 2013 sa uskutočnil jubilejný desiaty roč-

ník behu „Inovecký výbeh“,  
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- 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“,  

- začiatkom mesiaca október 2013 sa uskutočnili 

v Budapešti majstrovstvá Európy vo fitness detí, na kto-

rých zabodovali členky z oddielu Fitness Gabrhel Tren-

čín, keď priniesli Katarína Blašková striebornú 

a Kristína Juricová bronzovú medailu,  

- dňa  6. novembra 2013 bol odvolaný Róbert Kaláber z 

funkcie trénera hokejistov Dukly Trenčín a dočasne po-

verilo vedením mužstva doterajšieho asistenta Romana 

Chatrnúcha, 

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

lu „HoryZonty“, ktorý bol zameraný na propagáciu 

dobrodružného filmu, všestrannú podporu zdravého ži-

votného štýlu a podporu alternatívneho využitia voľného 

času,  

- na konci mesiaca októbra 2013 sa trenčianske krasokor-

čuliarky zúčastnili v Trnave 6. ročníka „Tirnavia Edea 

Ice Cup“. V kategórii nádejí vo veku do 8 rokov zvíťa-

zila Erika Balážová,  

- v mesiaci november 2013 Lenka Koláriková z Trenčí-

na – Zlatoviec zvíťazila v celosezónnom seriáli pretekov 

v parkúrovom skákaní v kategórii detí,  

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

ník kvalifikačného turnaja o postup na finálový turnaj 

„O pohár predsedu Západoslovenského futbalového 

zväzu“ v Považskej Bystrici, z ktorého postúpil výber 

Trenčína,  

- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v telocvični Zá-

kladnej školy Kubranská ulica 29. ročník tradičného 

„Kubranského turnaja seniorov“,  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12481101&ids=6
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- začiatkom decembra 2013 sa uskutočnil v Trenčíne tretí 

ročník „Mikulášského futbalového turnaja“ žiakov za 

účasti ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stali žiaci 

Základnej školy Trenčín Hodžova,  

6. Náboženský a cirkevný život 

- počas svätej omše na Nový rok 2013 Nitriansky diecéz-

ny biskup Mons. Viliam Judák oznámil veriacim, že 

menoval 55 ročného Mons. Petra Brodeka za generál-

neho vikára Nitrianskej diecézy,  

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

tikáne pápež Benedikt 16. a odletel do letného pápež-

ského sídla v Castel Gandolfo a prestal fungovať ako 

pápež rímsko-katolíckej cirkvi a stal sa emeritným pápe-

žom,  

- 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 latin-

skú formulu: „Annuntio vobis gaudium magnum: Ha-

bemus papam“ (Oznamujem vám veľkú radosť: Máme 

pápeža). Novým pápežom sa stal kardinál Jorge Mario 

Bergoglio z Argentíny. Prijal meno František.  

- dňa 29. apríla 2013 sa uskutočnila na Veľký piatok 

„Krížová cesta“ mestom Trenčín, ktorú absolvovali ve-

riaci so svojimi kňazmi od kostola Notre Dame na ná-

dvorie Trenčianskeho hradu,  

- dňa 18. apríla 2013 sa uskutočnil v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja seminár k 1.150 

výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko. Na 

seminári bola uvedená do života príležitostná medaila 

sv. Cyrila, Metoda a Gorazda z dielne trenčianskej po-

bočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti. Autorom 

výtvarného návrhu bol plk. v.v. Ing. Ján Dibala a auto-
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rom umeleckého spracovania je Štefan Novotný 

z Kremnice,  

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

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, sa usku-

točnilo pravidelné informačné stretnutie a rokovanie vy-

sokoškolských kaplánov Slovenska, správcov univerzit-

ných pastoračných centier,  

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

skeho dekanátu, ktoré veriaci a široká verejnosť privítali 

pred súsoším sv. Trojice na Mierovom námestí. Tento 

akt sa uskutočnil pri príležitosti „Roku viery“ vyhláse-

ného Svätým Otcom Benediktom 16. apoštolským lis-

tom „Porta fidei“ z 11. októbra 2011 a spomienky na 

1150. výročie príchodu solúnskych bratov Konštan-

tína a Metoda na Veľkú Moravu, kedy relikvie sv. Cy-

rila putovali tri roky po slovenských obciach a mestách,  

- dňa 17. júna 2013 prijal umelcov medzinárodného vý-

tvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars“ primátor 

Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček v obradnej 

miestnosti Mesta Trenčín,  

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

tickej „Cyrilometódskej púte mladých a duchom 

mladých“, ktorá mala svoj cieľ v Nitre, kde sa uskutoč-

nili oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Meto-

da na Slovensko,  

- dňa 6. júla 2013 sa uskutočnil farský odpust a požehna-

nie pozemku, kde bude stáť nový gréckokatolícky chrám 

sv. Cyrila a sv. Metoda v Trenčíne za účasti bratislav-

ského eparchu Mons. Petra Rusnáka biskupa Dimit-

rios Salachas z Grécka,  

- dňa 8. septembra 2013 sa vo večerných hodinách sa 

uskutočnil na nádvorí Trenčianskeho hradu benefičný 
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„Mariánsky koncert“ na podporu rekonštrukčných 

prác na Skalke pri Trenčíne,  

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

mienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia otvore-

nia synagógy v Trenčíne,  

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

čianskom mestskom cintoríne spomienková svätá omša 

za zomrelých občanov celebrovanou farárom kostola 

Svätej rodiny na sídlisku Juh Mons. Jozefom Varhaní-

kom,  

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

- prvým občanom v Trenčíne sa stala Alžbeta Kaliňáko-

vá, ktorá sa narodila 1. januára 2013 až po obede o 15, 

47 h, ktorá po narodení vážila 3.960 g a merala 51 cm,  

- nocľaháreň na Nešporovej ulici v Trenčíne ponúkla ľu-

ďom v núdzi v zimnom období strechu nad hlavou,              

- dňa 5. februára 2013 predstavil Health Policy Institute a 

portál rodinka.sk. zoznam najlepších pôrodníc, v ktorom 

prvé miesto obsadila Gynekologicko-pôrodnícka klinika 

Fakultnej nemocnice v Trenčíne,  

- v roku 2013 Sociálne služby mesta Trenčín vyšli 

v ústrety rodinám, ktoré  umožňujú poskytovať opatro-

vateľskú činnosť vo svojom  zariadení na Piaristickej 

ulici na troch oddeleniach s nepretržitou prevádzkou, pre 

denný a týždenný pobyt a pre celoročný pobyt s opatro-

vateľskou službou,  

- dňa 3. mája 2013 sa uskutočnilo vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne na oddelení geriatrie sprístupnenie novej lôž-

kovej časti pre dlhodobo chorých,  

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

a obľúbeného podujatia – „Farbičky – čarbičky“ 

v Centre sociálnych služieb DEMY v Trenčíne,                 
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- dňa 23. júna 2013 v Trenčíne nezisková organizácia 

StarDOS na Štúrovom námestí pripravila kultúrno-

spoločenské podujatie pod názvom „Zapáľme sväto-

jánsky oheň pomoci starším“, ktorou oživila tradíciu 

svätojánskych ohňov,  

- od 7. júna do 23. júna 2013 územie Slovenska postihli 

veľké horúčavy, kedy obedňajšie teploty vystupovali na 

rekordných 35 až 36 °C. Tieto horúčavy spôsobili, že 

najmä starší ľudia ťažko dýchali a mali problémy so srd-

com a museli vyhľadať lekársku pomoc,  

- dňa 1. júla 2013 z rozhodnutia Ministerstva zdravotníc-

tva Slovenskej republiky bolo otvorené vo Fakultnej 

nemocnici Trenčín nové Centrum pre pacientov so scle-

rosis multiplex,  

- dňa 12. júna 2013 podvečer našli v „Hniezde záchra-

ny“ vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne odložené dieťa. 

Bolo ním dievčatko Veronika (meno mu ho dali sestrič-

ky) s mierami 3130 gramov a 49 centimetrov a je prvým 

dieťaťom, ktoré bolo odložené do trenčianskeho hniezda 

od jeho vzniku v roku 2010,  

- Mesto Trenčín spravovalo v roku 2013 dve zariadenia 

opatrovateľskej služby. V prvom na Piaristickej ulici bo-

lo umiestnených spolu 137 klientov a v zariadení pre se-

niorov na Lavičkovej ulici 74 klientov,  

- dňom 31. augusta 2013 skončila činnosť pôrodnice v 

Ilave. Ženy z Ilavy či Dubnice nad Váhom tak dostali 

šancu porodiť svoje deti vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne, alebo v pôrodnici v Považskej Bystrici,                  

- v dňoch 16. do 27. septembra 2013  Ministerstvo zdra-

votníctva Slovenskej republiky nepredĺžilo licenciu le-

teckým záchranárom v Trenčíne a dostali „neplánovaný 

oddych“. Táto skutočnosť sa dostala kritiku i na pôde 

parlamentu,  
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- dňa 16. septembra 2013 pripravila Fakultná nemocnica 

v Trenčíne pre pacientky seminár o karcinóme prsníka,  

- dňa 18. septembra 2013 sa vo Fakultnej nemocnici v 

Trenčíne sa narodili trojčatá tri dievčatká Amélia, Ana-

bela a Adriana, ktoré porodila mamička z Prievidze,         

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

palice“ zameranej na výchovu vodičov k ohľaduplnosti 

voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu,           

- v mesiaci november 2013 Dom sociálnych služieb na 

Lavičkovej ulici v Trenčíne prešiel rekonštrukciou prvé-

ho poschodia, ktorou sa vylepší starostlivosť o imobil-

ných dôchodcov,  

- v predvianočnom čase Mikulášskou kvapkou rodičia, 

pedagógovia Základnej školy v Opatovej, občania a 

miestny pán farár, t.j. viac ako štyridsať  ľudí darovalo 

svoju krv,  

- dňa 23. decembra 2013 Peter Kucharčík zo spoločnosti 

„Wtorpol“ potešil malú Sabrinku Nagyovú vianočným 

darom trojkolesným bicyklom, aby jej tak uľahčil ob-

medzený handicap pohyblivosti,  

8. Ochrana a tvorba životného prostredia 

- od mesiaca február 2013 bol verejne vystavený vo vesti-

bule na Farskej ulici č. 10 nový Územný plán Mesta 

Trenčín schválený v mestskom zastupiteľstve dňa              

12. decembra 2012,  

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

dernizácii železničnej trate v etape od Zlatoviec do 

Trenčianskej Teplej prvou stavbou „nadjazd železničnej 

trate v Trenčíne Opatovej“,  

- dňa 14. februára 2013 boli zverejnené výsledky verejné-

ho prieskumu „Čo namiesto jamy“,  
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- od 25. februára do 7. apríla 2013 sa začali prekládky in-

žinierskych sietí na ulici Pred poľom v súvislosti s mo-

dernizáciou železničnej trate,  

- v mesiaci marec 2013 sa vykonávali rozkopávky na pla-

tenom parkovisku na Mládežníckej ulici bez výrazného 

obmedzenia jeho prevádzky,  

- dňa 21. februára 2013 po pripomienkach prokurátora 

schválili poslanci zmeny vo všeobecnom záväznom na-

riadení o podmienkach držania psov v Trenčíne,  

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

zametaním zimného  posypového materiálu,  

- dňa 20. marca 2013 uskutočnilo v Kultúrnom dome 

v Opatovej stretnutie občanov so zástupcami investora 

a realizátora modernizácie železničnej trate,  

- dňa 19. marca 2013 po spustení výroby teplých obaľo-

vacích zmesí v Dubnici nad Váhom sa začala v Trenčíne 

oprava väčšom rozsahu poškodených miestnych komu-

nikácií po tohoročnej zime,  

- dňa 8. apríla 2013 priniesli skoro všetky slovenské mé-

dia, že modernizácia železničnej trate sa v úseku od Zla-

toviec po Trenčiansku Teplú komplikuje, lebo Úrad pre 

verejné obstarávanie nariadil Železniciam Slovenskej 

republiky znovu vyhodnotiť ponuky v už uzavretom 

tendry,  

- v mesiacoch apríl a máj 2013 začalo Mesto Trenčín 

skúmať názory Trenčanov na súčasnú a budúcu tvár cen-

trálnej mestskej zóny formou rozhovorov s občanmi,   

- dňa 15. apríla 2013 Železnice Slovenskej republiky po-

dali na Úrad pre verejné obstarávanie žalobu za zrušenie 

pôvodného rozhodnutia o modernizácii železnice na 

úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá,  
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- dňa 16. apríla 2013 sa začali na križovatke Štefánikovej  

a Kukučínovej ulice práce na budovaní svetelnej signali-

zácie,  

- dňa 18. apríla 2013 desiatka odborníkov diskutovala na 

tému „Ekologické aspekty využitia nábrežia a vzťah 

rieky a mestského prostredia“,  

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

v Trenčíne, na Partizánskej ulici, Ulica Kúty, Olbrachto-

va ul., Ulica Dolný Šianec, Zelená ulica, Tatranská uli-

ca, Ulica Janka Kráľa, Krátka ulica a Záhradná ulica,  

- Súbežne prebiehala obnova plynovodov aj v Zámostí na 

Brnianskej, Kožušníckej, Prúdy, Bratislavskej, Javoro-

vej, Brezovej, Obchodnej, Orgovánovej, Lipovej, Viš-

ňovej, Vážskej, Jedľovej a Bavlnárskej ulici,  

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

k otázke revitalizácie trenčianskeho nábrežia, ktoré sa 

budú týkať tém ekonomickej udržateľnosti a dopravy,  

- dňa 14. mája 2013 odborná porota rozhodla o výsled-

koch 3. ročníka súťaže „Mladí reportéri pre životné 

prostredie“, zameraného na minimalizáciu odpadu,                  

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

„Mladí reportéri pre životné prostredie“ prevzali dip-

lomy a hodnotné vecné ceny v Bratislave rúk predsedu 

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdo-

hospodárstvo a životné prostredie prof. RNDr. Mikulá-

ša Hubu,  

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

lezničného mostu v Trenčíne,  

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

šobnej prevádzke svetelná signalizácia na križovatke 

ulíc Štefánikovej s Kukučínovou,  

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

ep“ v Trenčíne stretnutie s architektom Matúšom Val-
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lom, jedným z autorov úspešného projektu „Mestské 

zásahy“,  

- v dňoch 19.- 23.júna 2013 v Prahe bol predstavený na 

najväčšom festivale venovanom rozvoju miest v strednej 

Európe „reSite 2013“ Projekt „Trenčín si TY“,  

- dňa 4. júla 2013 bol odovzdaný užívania nový nadjazd 

v Opatovej a bola preložená Opatovská ulica,  

- dňa 8. júla 2013 bolo natrvalo uzavreté súčasné úrovňo-

vé priecestie so železničnou traťou v Opatovej,  

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

točnili plánované prekládky inžinierskych sietí na uli-

ciach Istebnícka, Žabinská, Michala Kišša a Radlinského 

a bol uzavretý tkzv. „čierny mostek“,   

- dňa 13. júna 2013 odsúhlasili aj poslanci Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne zmluvy na realizáciu dobudo-

vania infraštruktúry k novej letnej plavárni rekon-

štrukciu mosta na Ostrov,  

- 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,  

- v mesiaci júl 2013 Spoločnosť Coop Jednota Trenčín 

vykonala úpravu pasáže „ Zlatá Fatima“,  

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

križovatky s Východnou ulicou jednosmernou,  

- v letných mesiacoch 2013 sa na mieste po bývalej jame 

pre Posádkovým klubom vznikla z časti trávnatá a z čas-

ti lúčna plocha s jednoročnými odrodami lúčnych bylín,  

- 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 dvojsto-

pových a jednostopových motorových a nemotorových 
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vozidiel, chodcov a cyklistov.  Vykonávala nutná rekon-

štrukcia kanalizácie, pri ktorej bola celá križovatka tak-

mer rozkopaná,  

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

nikácie pri zástavke mestskej hromadnej dopravy na Le-

gionárskej ul., oproti poisťovne Alianz,  

- dňa 19. augusta 2013 dostali niektoré miestneho komu-

nikácie na sídlisku Juh v Trenčíne nový asfaltový kobe-

rec,  

- dňa 19. augusta 2013 začalo Mesto Trenčín rekonštruo-

vať miestnu komunikáciu pri zastávke mestskej hro-

madnej dopravy na Braneckého ulici oproti Strednej 

zdravotníckej škole,  

- dňa 7. septembra 2013 sa Trenčín stal dejiskom prezen-

tácie návrhov architektov a študentov v rámci akcie 

„Mestské zásahy“. V projekte „Mestské zásahy Trenčín 

2013“, ktorý organizoval Ing. Richard Ščepko, sa pre-

zentovalo 37 návrhov na zmenu Trenčína.  Prvým bol 

návrh s názvom „Promenáda na Sihoti“ od trenčian-

skeho Ing. arch. Juraja Uhroviča,  

- dňa 31. augusta 2013 sa skončila úspešná posledná 79 

ročná kúpeľná sezóna na letnej plavárni pred jej asaná-

ciou, keď musela ustúpiť pred modernizáciou železnice,  

- od 3. septembra do 15. októbra 2013 prebiehali asanačné 

práce dožitej letnej plavárne. Nerezová vaňa bola od-

predaná firme „Ski park“ z Bánoviec nad Bebravou, kto-

rá zvíťazila v elektronickej aukcii 12-tisíc eúr bez DPH.,  

- v priebehu mesiaca septembra 2013 boli opravené dve 

najviac poškodené schodiská na most z Ulice kniežaťa 

Pribinu Krajskou správou ciest v Trenčíne,  

- dňa 5. októbra 2013 bola posledným trhovým dňom na 

starej tržnici,  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12273535&ids=6


 

 

1094 

 

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

číne pri nákupnom stredisku Družba, aby sa zabezpečilo 

jej pevné zastrešenie,  

- dňa 7. októbra 2013 sa začala likvidovať Tržnica v 

Trenčíne pri nákupnom stredisku Družba premiestňova-

ním predajných stánkov z pôvodnej plochy tržnice na 

plochu parkoviska medzi Obchodným domom Družba 

a pobočkou Národnej banky Slovenska,  

- dňa 7. októbra 2013 odovzdalo Mesto Trenčín staveni-

sko realizátorovi rozšírenia mestského cintorína, aby sa 

tak mohla začať ďalšia z významných investičných akcií 

za 250 tisíc eúr, ktorá prinesie 896 hrobových miest,   

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

mospráva a separovaný odpad“ uskutočnenej v Sielni-

ci pri Banskej Bystrici udelila spoločnosť Envi-Pak 

Mestu Trenčín hlavnú cenu v súťaži najlepšie separujú-

cich  miest a obcí na Slovensku 2013 spolu s finančnou 

odmenou 2.500 eúr,  

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

menci, Janka Kráľa a Partizánska v Trenčíne nový asfal-

tový povrch,  

- od 28. októbra 2013 začalo Mesto Trenčín realizovať 

ďalšiu investičnú akciu, ktorým bola úprava vstupu do 

areálu Fakultnej nemocnice v Trenčíne z Legionárskej 

ulici, ktorá bola jej odovzdaním do užívania v posled-

ných dňoch mesiaca decembra 2013,  

- dňa 31. októbra 2013 boli ukončené práce na obnove 

plynovodu v Trenčíne, na Partizánskej ulici, Ulica Kúty, 

Olbrachtova ul., Ulica Dolný Šianec, Zelená ulica, Tat-

ranská ulica, Ulica Janka Kráľa, Krátka ulica a Záhradná 

ulica,  

- dňa 19. decembra 2013 spoločnosť SIRS predložila na 

stretnutí s verejnosťou svoje zámery prestavby autobu-
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sovej a železničnej stanice pod názvom „Terminál“, 

ktorý zahŕňa malý záber plochy mestského parku, čo je 

v súlade s územným plánom mesta Trenčín,  

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

šobne 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 ovplyv-

ní zaplnenosť miestnych komunikácií a zrýchlenia au-

tomobilovej dopravy,  

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

domu občana Dušana Balúcha na jeho náklady vyvážať 

nahromadený odpad, ktorým porušoval zásady občian-

skeho spolunažívania, keď v čase letných horúčav sa 

z pozemku šíril smrad,  

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

v Trenčíne od železničného mosta smerom do Zamaro-

viec bolo osadené nové verejné osvetlenie.  

 

9)  Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2013 
-  mesiac január 2013,  

- mesiac február 2013,  

- mesiac marec 2013,  

- mesiac apríl 2013,  

- mesiac máj 2013,  

-  mesiac jún 2013,  

- mesiac júl 2013,  

- mesiac august 2013,  

- mesiac september 2013,  

- mesiac október 2013,  

- mesiac november 2013,  

-  mesiac december 2013,  
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10)  Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

-   Trenčianske Gymnázium Ľ. Štúra sídli v rovnakej bu-

dove už 94 rokov,  

- História krasokorčuľovania v Trenčíne,  

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

čín (1923 – 2010),  

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

nostiam Trenčína,  

- Mágia a veštenie,  

- Mgr. Martin Pavlík: „Dokončenie železnice pomohlo 

Trenčínu k rozvoju priemyslu,  

- Mgr. Martin Karlík: „Trenčianske mosty veľakrát ničili 

rozsiahle povodne a ľad“  

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

lom známych vojenských posádok“,  

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

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

tografka, žila v troch storočiach,   

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

- Mgr. Martin Karlík: „Sternova fotografia predstavuje 

historický dokument doby“,  

- Vývoj udalostí okolo modernizácie železničnej trate,  

- Ing. Jaroslava Ványová: „Trenčín spravuje mestské lesy 

už 20 rokov“,   

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

kov“,  

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

razov rodu Ilešháziovcov,  

- Mgr. Viera Bernáthová: „Písomné pamiatky Trenčína,  

- Mgr. Martin Karlík: „Filoména Trefná konkurovala 

najznámejším ateliérom v meste,  

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

tom a dielom Vladimíra Roya“,  
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- Ing. Ján Dibala: „História vzniku a zániku súsošia M. 

R. Štefánika v Trenčína“,  

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

- Mgr. Martin Karlík: „Ani výnimočnosť lokality stavby 

nezabránila koncu letnej plavárne“,  

- Mgr. Martin Karlík: „Archív vystavil vzácne listiny 

o vpáde Turkov“,  

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

gógy v Trenčíne uplynulo sto rokov“,  

- „Vláda presadzuje obnovu električkovej trate“,                   

- „Odevná tradícia v OZETE prežila viac ako šesť dekád 

rokov“,  

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

- Mgr. Martin Karlík: „Oprava piaristického kostola oži-

vuje jeho barokový pôvod“,  

- „Športový klub 1. FBC Trenčín sa prepracoval do Eu-

rópy“,  

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

rok či barbarstvo“,  

- „Trenčianski richtári“,  

- Jozef Korený: „Nikto nebude zabudnutý!“,  

 

11)  Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese 

Trenčín v roku 2013  

A) Jubilujúce osobnosti,  

B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia,  

C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum pr-

vej písomnej pamiatky v roku 2013,  

D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,                   

E) Zoznam použitej literatúry.  
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Príloha č. 7 
 

 

 

U z n e s e n i e  č.  520 
 

 

k Návrhu na vykonanie zápisu do Kroniky mesta Trenčín za rok 

2013 

 

 

 

Mestská rada v Trenčíne   

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Návrh na vykonanie zápisu  do Kroniky Mesta Trenčín za 

rok 2013.  

 

 


