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       berie na vedomie  
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 

Trenčín za rok 2014 bol predložený na rokovanie Komisie 

kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve 

v Trenčíne dňa 17. marca 2015, ktorá prijala uznesenie nasle-

dovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne po prerokovaní Návrhu záznamu Kro-

niky Mesta Trenčín za rok 2014, tento návrh berie na ve-

domie bez pripomienok.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2014 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 – spoločen-

ského života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-

spoločenského života, oblasť vzdelávania, oblasť nábožne-

ského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy a športu, 

oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť sta-

rostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, oblasť cestov-

ného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, oblasť čin-

nosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oblasť čin-

nosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom  úrade 

v Trenčíne a kalendár výročí osobností. Zaznamenané podu-

jatia sa uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v kto-

rých bezprostredne podieľali občania mesta Trenčín 

vo svojich aktivitách. Písomný záznam podujatí v kronike je 
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ilustrovaný fotografiami zhotovených účasťou kronikára 

na podujatiach, doplnené fotografiami od iných autorov, prí-

padne grafmi, plánmi a podobne.  

Kronika Mesta Trenčín zaznamenala 26. novembra 2014 

opäť úspech v celoslovenskom meradle, keď v 8. ročníku ce-

loslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2014“ o najlepšiu 

kroniku venovanej pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka 

v kategórii krajských miest získala prvé miesto Kronika kraj-

ského mesta Trenčín – záznam za rok 2013, písaná Mgr. Joze-

fom Čerym. 

Od roku 2003 je Kronika Mesta Trenčín zverejňovaná 

webovej stránke mesta Trenčín po schválení v príslušných or-

gánoch mesta Trenčín. Jej návštevnosť v roku 2014 zazname-

nala 8.068 vstupov, čo je oproti predchádzajúcemu roku zvý-

šenie návštevnosti o 0,92 %.  

Kronikársky záznam v roku 2014 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 platné v roku 2014 

 

1. Verejno spoločenský život 
 

- Novým riaditeľom Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja sa od 1. januára 2014 stal Mgr. Juraj 

Gerlici, ktorý vo funkcii riaditeľa tejto inštitúcie vy-

striedal Ing. Vladimíra Buzalku; 

- dňa 7. januára 2014 prezident Slovenskej republiky Ivan 

Gašparovič udelil pri príležitosti 21. výročia vzniku Slo-
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venskej republiky v Rytierskej sále Bratislavského hradu 

štátne vyznamenanie „Pribinov kríž 2. triedy“ spisova-

teľovi, publicistovi a občanovi Trenčína Rudolfovi Do-

biašovi; 

- dňa 9. januára 2014 sa uskutočnilo v Bratislave zasad-

nutie „Združenia samosprávnych krajov SK-8“ po voľ-

bách do vyšších územných celkov, ktorého sa zúčastnili 

všetci novozvolení predsedovia samosprávnych krajov, 

včítane predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslava Bašku;  

- dňa 20. januára 2014 sa uskutočnilo zastupiteľstvo 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom zvolili 

poslanci do funkcie podpredsedov Ing. Jozefa Trsten-

ského a Ing. Richarda Takáča; 

- dňa 26. januára 2014 zažili obyvatelia Ulica Dlhé Hony 

v Trenčíne šok spôsobený streľbou v pohostinstve „Bar 

u tuláka“, pri ktorej vyhasli dva životy 21 ročnej bar-

manky Jany, zastrelená 42 ročným Petrom, ktorý po tej-

to vražde obrátil zbraň proti sebe a strelil si do hlavy; 

- dňa 30. januára 2014 sa zúčastnil Trenčiansky samo-

správny kraj na veľtrhu „Slovakia Tour“, ako jeden 

z tradičných vystavovateľov. Na veľtrhu bola ocenená 

Marta Trebatická z Trenčína za prínos v oblasti pešej 

turistiky; 

- dňa 31. januára 2014 bola Mestom Trenčín vyhlásená 

medzinárodná urbanistická súťaž „Trenčín – mesto na 

rieke“; 

- dňa 7. februára 2014 sa uskutočnila v kine Hviezda ve-

rejná diskusia k výstavbe autobusového terminálu; 

- dňa 11. februára 2014 odovzdal veľvyslanec štátu Izrael 

J. E. Alexander Ben – Zvi piatim občanom Slovenska 
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za záchranu Židov v čase holokaustu počas druhej sve-

tovej vojny titul „Spravodlivý medzi národmi“, ktoré 

im udelil štát Izrael a múzeum Jad Vašem, medzi nimi aj 

Trenčanom Petrovi a Márii Rehákovým, dnes už ne-

bohých z mestskej časti Kubrica, ktorí zachránili vtedy 

malé dievčatko Zitu Löwenbeinovú, dnes dospelú ženu 

v najlepších rokoch. Titul prevzal syn záchrancov Peter 

Rehák; 

- dňa 14. februára 2014 uskutočnila v Kongresovej sále 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Študentská 

rada stredných škôl konferenciu pod názvom „Mením 

svet – participujem“, ktorej sa zúčastnili ako hostia 

poslanci Európskeho parlamentu Monika Flašíková – 

Beňová a Katarína Neveďalová a zástupcovia Národ-

nej rady, miestnej samosprávy a štátnej správy; 

- dňa 18. februára 2014 sa uskutočnila tlačová beseda sú-

vislosti s asanovaním Tisovej vily na Brezine hokejis-

tom Marián Hossom, ktorá mala byť odpoveďou na e-

maily z celého sveta, prečo Mesto Trenčín dopustilo sa-

náciu tejto pamiatky; 

- dňa 17. februára 2014 navštívila Mesto Trenčín 

a Trenčiansky samosprávny kraja delegácia talianskeho 

regiónu Benátsko, ktorú viedol poradca primátora Mesta 

Verona Enrico Corsi; 

- dňa 22. februára 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne udele-

nie ocenenia „Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja 

2013“ mladým občanov Trenčianskeho kraja; 

- dňa 1. marca 2014 sa uskutočnila konferencia Mestskej 

organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne, 

na ktorom si rybári zvolili nový výbor v čele s Tiborom 

Minárikom, ktorý vymenil vo funkcii predsedu Ľubo-

míra Klasa; 
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- dňa 1. marca 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie  

Regionálneho zväzu Slovenskej demokratickej a kres-

ťanskej únie – Demokratická strana Trenčianskeho kra-

ja, ktorá si zvolila za nového predsedu poslanca Národ-

nej rady Slovenskej republiky Mgr. Martina Fedora;  

- dňa 10. marca 2014 sa uskutočnil v Trenčíne Snem de-

legátov Krajského centra Študentskej rady stredných 

škôl Slovenskej republiky; 

- dňa 15. marca 2015 sa uskutočnilo prvé kolo prezident-

ských volieb na Slovensku, do ktorých sa registrovalo 

14 kandidátov. V tomto prvom kole najviac hlasov zís-

kali Róbert Fico a Andrej Kiska; 

- v mesiaci marec 2014 obmedzila Televízia Trenčín ob-

medzila digitálne terestriálne vysielanie z toho titulu, že 

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol 

hlavným klientom tejto televízie, prestal platiť za me-

diálne služby. Čo viedlo Trenčiansky samosprávny kraj 

k prerušeniu zmluvného vzťahu s Televíziou Trenčín 

vysvetlil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslav Baška dňa 19. marca 2014, keď konštato-

val, že po preskúmaní pôvodnej zmluvy jej platnosť 

zmluvy skončila 13. novembra 2013 a zmluva bola viac 

ako 15 mesiacov neplatná; 

- dňa 21. marca 2014 sa uskutočnilo informačné podujatie 

v Artkine Metro k voľbám do Európskeho parlamentu, 

ktorého sa zúčastnili poslankyňa Európskeho parlamentu 

Katarína Neveďalová, poslanec Národnej rady Sloven-

skej republiky a kandidát na poslanca Európskeho parla-

mentu Ivan Štefanec a riaditeľ Informačnej kancelárie 

Európskeho parlamentu Róbert Hajšel, ktorý predstavil 

Európsky parlament a voľby do Európskeho parlamentu; 
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- dňa 24. marca 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo návrh umiestnenia lavičiek a zoznamu osob-

ností po nich pomenovaných na Mierovom námestí; 

- dňa 29. marca 2014 vyvrcholili druhým kolom voľby na 

prezidenta Slovenskej republiky, v ktorom sa stretli Ró-

bert Fico a Andrej Kiska. Najvyšší počet hlasov sa poda-

rilo Andrejovi Kiskovi – 1.302.065, t.j. 59,4 % pred 

Róbertom Ficom s počtom 893.841 hlasov, t.j. 40,6  %; 

V Trenčíne odovzdalo Andrejovi Kiskovi hlasy             

62,13 % občanov a Róbertovi Ficovi 37,87 % občanov, 

- dňa 29. marca 2014 o 23,30 h sa na 60 minút zapojilo 

Mesto Trenčín do celosvetovej akcie šetrenia elektrickou 

energiou „Hodina Zeme“, keď zhaslo osvetlenie mest-

skej veže, mestského úradu, Farského a Piaristického 

kostola, synagógy a Morového stĺpa; 

- dňa 10. apríla 2014 si Mesto Trenčín pripomenulo                

69. výročie svojho oslobodenia Sovietskou a Rumun-

skou armádou; 

- dňa 11. apríla 2014 Mesto Trenčín hostilo primátorov 

krajských miest na pravidelnom stretnutí; 

- dňa 13. apríla 2014 prijal žilinského diecézneho biskupa 

Mons. Tomáša Gálisa predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav Baška; 

- dňa 30. apríla 2014 v predvečer osláv Sviatku práce bol 

na Mierovom námestí postavený máj ozdobený fareb-

nými stuhami deťmi Detského folklórneho súboru Ra-

dosť; 

- dňa 1. mája 2014 v jase jarného slniečka prežívali obča-

nia na Mierovom a Štúrovom námestí, kde sa o ich po-

hodu postarali dychové hudby, tanečné skupiny 

a folklórne súbory; 
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- dňa 5. mája 2014 odovzdal v Trenčíne predseda Ústavu 

pamäti národa Ondrej Krajňák v Kongresovej sále 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja ocenenia                     

19 veteránom protikomunistického odboja. Za  účastní-

kov protikomunistického odboja a za Konfederácie poli-

tických väzňov poďakoval Rudolf Dobiaš z Trenčína; 

- dňa 10. mája 2014  pri príležitosti 10. výročia vstupu 

Slovenska do Európskej únie sa uskutočnilo podujatie 

„Európska únia roadshow 2014“ určené pre mládež; 

- v dňoch 16. až 18. mája sa uskutočnil na trenčianskom 

výstavisku Expo Centrum tretí ročník veľtrhu cestovné-

ho ruchu „Región Tour Expo“. Súbežne s touto výsta-

vou sa uskutočnil „Jarmok remesiel“ a 2. ročník celo-

slovenskej výstavy „Torty a svet pečenia“, za účasti 

ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ing. 

Jána Počiatka a veľvyslankyne Českej republiky na 

Slovensku Ing. Lívie Klausovej, CSc.; 

- dňa 20. mája 2014 odvolalo Mestské zastupiteľstvo 

v Trenčíne primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie a na jeho miesto zvolili poslanca 

Bc. Tomáša Vaňa; 

- dňa 20. mája 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

zmenilo svoje rozhodnutie z decembra 2013 o skrátení 

financovania mesačníka „Info“ po podanej petícií se-

niormi Trenčína, keď jeho chýbajúce financovanie vy-

krylo úpravou niektorých rozpočtovaných položiek; 

- dňa 24. mája 2014 vo voľbách do Európskeho parlamen-

tu sa zúčastnilo 13,05 % zo Slovenska. Zo siedmich ob-

čanov nikto neuspel vo voľbách; 

- dňa 27. mája 2014 Krajský súd v Trenčíne rozhodol 

opäť rozhodol, že zmluva medzi Mestom Trenčín a Spo-
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ločnosťou Slovakia, ktorá prevádzkuje Televíziu Tren-

čín, je neplatná; 

- k 31. máju 2014 vykonal Trenčiansky samosprávny kraj 

personálne výmeny týchto riaditeľov v zariadeniach svo-

jej pôsobnosti na území Mesta Trenčín: 

- riaditeľka Trenčianskeho múzea Mgr. Katarína Ba-

bičová, 

- riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne 

PhDr. Danica Lovíšková, 

- riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne 

Mgr. Lýdia Brezová, 

- riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. 

Vladimír Zvalený, 

- poverená riadením Centra sociálnych služieb Trenčín 

– Juh Ing. Teresa Pavlásková; 

- dňa 31. mája 2014 bolo na Mierovom námestí počas 

podujatia venovaného „Dňu detí“ symbolicky odovzda-

ných do užívania desať lavičiek pomenovaných po 

osobnostiach trenčianskeho a svetového športu, ktoré 

venovala česká spoločnosť MM Cité a.s. z Bílovíc; 

- dňa 15. júna 2014 Ing. Andrej Kiska zložil do rúk 

predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky 

JUDr. Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a 

ujal sa funkcie prezidenta Slovenskej republiky; 

- dňa 24. júna 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

schválilo výpožičku časť nebytových priestorov v ob-

jekte na Kožušníckej ulici v Trenčíne pre Súkromné 

gymnázium Futurum v Trenčíne na dobu určitú 20 ro-

kov; 

- dňa 24. júna 2014 sa zasadnutie Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne skončilo predčasne, lebo po obedňajšej 

vyhlásenej prestávke dvadsať minúť túto lehotu poslanci 
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ignorovali a jeho ďalšie pokračovanie bolo v nedohľad-

ne, tak primátor Mgr. Richard Rybníček jeho rokovanie 

ukončil; 

- dňa 26. júna 2014 sa pred začiatkom letnej turistickej 

sezóny uskutočnila v priestoroch novej plavárne na 

Ostrove tlačová konferencia, aby médiá mohli informo-

vať verejnosť, aká je situácia s mestským kúpaliskom; 

- dňa 27. júna 2014 sa uskutočnila v Trenčíne celosloven-

ská kontrola bezpečnosti a plynulosti premávky vodičov 

motorových vozidiel na cestách, ktoré sú pri školách; 

- dňa 30. júna 2014 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne od-

súhlasilo verejné obstarávanie na búranie nekrytých tri-

bún mestského futbalového štadióna, odsúhlasili zaháje-

nie procesu zmeny územného plánu súvislosti 

s plánovanou výstavbou „Terminálu“, odsúhlasili nepo-

menovanú ulicu v mestskej časti Západ na Hroznovú; 

- dňa 7. júla 2014 poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja schválili návrh na zmenu organi-

začnej štruktúry Útvaru hlavného kontrolóra Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, boli vyhlásené voľby na  

hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kra-

ja a upravili kompetencie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja, riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja; str. 110 

- dňa 18. júla 2014 uplynulo od tragického pádu „O2 Aré-

ny“ už päť rokov na festivale „Pohoda“, pri ktorej počas 

silnej búrky na miestne zahynul 29. ročný muž z Piešťan 

a na následky zranení 19. ročná dievčina z Omšenia; 

- dňa 21. júla 2014 Trenčiansky samosprávny kraj s Klu-

bom slovenských turistov a Slovenským cykloklubom 
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podpísal dohodu o spolupráci pri budovaní „Vážskej 

cyklotrasy“; 

- v polovici mesiaca august 2014 sa uskutočnila spomien-

ková slávnosť v Trenčíne pri príležitosti 70. výročia 

Slovenského národného povstania na Úrade Trenčian-

skeho samosprávneho kraja, na ktorej odovzdali účast-

níkom protifašistického odboja ďakovné listy; 

- dňa 22. augusta 2014 na zasadnutí Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne oznámili trenčianski poslanci strany 

Smer – sociálna demokracia PaedDr. Daniel Beníček, 

František Koronczi a Ing. Mário Krist vystúpenie 

z poslaneckého klubu; 

- dňa 23. augusta 2014 sa primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček oženil. V priestoroch Farského kos-

tola Narodenie Panny Márie pod Trenčianskym hradom 

si zobral za manželku dlhoročnú priateľku Luciu; 

- dňa 26. augusta 2014 sa konala pri Pamätníku umuče-

ných na Brezine spomienková slávnosť pri príležitosti 

70. výročia Slovenského národného povstania; 

- dňa 27. augusta 2014 odporučil poslanec Národnej rady 

Slovenskej republiky PhDr. Marin Kvasnička voličom 

Kresťansko-demokratického hnutia kandidatúru doteraj-

šieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka v novembro-

vých komunálnych  voľbách; 

- za obdobie osem mesiacov roka 2014, teda k 31. augustu 

2014 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 785 neho-

dám, pri ktorých bolo 11 osôb usmrtených, 47 ťažko  

a 343 ľahko zranených; 

- začiatkom septembra 2014 oznámila Strana Smer –              

Sociálna demokracia, že nepostaví svojho straníckeho 



 

 

996 

 

kandidáta na funkciu primátora a podporí vo voľbách 

tento post terajšieho primátora Mgr. Richarda Rybníčka; 

- dňa 29. septembra 2014 bol v tajných voľbách v prvom 

kole zvolený opätovne zvolený do funkcie hlavného 

kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ri-

chard Horváth; 

- dňa 29. septembra 2014 rozhodli poslanci Trenčianske-

ho samosprávneho kraja o zrušení Strednej školy podni-

kania v Trenčíne na Veľkomoravskej ulici; 

- dňa 1. októbra 2014 sa uskutočnil prvý „Deň otvorených 

dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja“; 

- dňa 3. októbra 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne odsúhlasili zmluvu na rekonštrukciu futbalo-

vého štadióna AS Trenčín;  

- dňa 30. októbra 2014 sa v Posádkovom klube v Trenčíne 

uskutočnilo slávnostné veliteľské zhromaždenie pri prí-

ležitosti ukončenia činnosti Veliteľstva síl, výcviku 

a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky; 

- Mestský úrad v Trenčíne zverejnil kandidátov na pos-

lancov do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v komu-

nálnych voľbách dňa 15. novembra 2014;                  

- od 1. novembra 2014 pridalo Mesto Trenčín k rubrike 

„Otázky a odpovede“ na www.trencin.sk a k portálu 

„Odkaz pre starostu“ novú službu „City Monitor“;                 

str. 148   

- dňa 5. novembra 2014  sa uskutočnila na prvom progra-

me Slovenskej televízie o 21,00 h relácia, v ktorej sa 

predstavili kandidáti na primátora v meste Trenčín 

v tohoročných komunálnych voľbách - JUDr. Danica 

Bírošová, Bc. Tomáš Vaňo, Martin Žáčik, Ing. Jozef 

Žižka a súčasný primátor Mgr. Richard Rybníček; 

http://www.trencin.sk/
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- dňa 6. novembra 2014 predložil primátor Mgr. Richard 

Rybníček v Športovej hale odpočet splnených úloh za 

uplynulé volebné obdobie; 

- dňa 6. novembra 2014 v Ostrave bol Trenčiansky samo-

správny kraj ocenený druhým miestom za používanie 

elektronických aukcií; 

- dňa 11. novembra 2014 presne o 11 h 11 min. 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“;  

- 15. novembra 2014 trenčianski voliči v komunálnych 

voľbách vyjadrili svoju dôveru primátorovi Mgr. Ri-

chardovi Rybníčkovi v ďalšom volebnom období; 

- dňa 17. novembra 2014 si Mesto Trenčín pripomenulo 

25. výročie pamätných udalostí nežnej revolúcie z roku 

1989 vernisážou výstavy „Sviečková manifestácia                

25. marca 1988“, zavesením venca pod pamätnú tabuľu 

osadenú na budove Mestského úradu v Trenčíne a ďa-

kovnou svätou omšou v Piaristickom kostole; 

- dňa 26. novembra 2014 bola v Martine vyhodnotená ce-

loslovenská súťaž „Slovenská kronika 2014“, v ktorej 

v kategórii krajských miest prvé miesto získala Kronika 

Mesta Trenčín, písaná kronikárom Mgr. Jozefom Če-

rym; 

- dňa 28. novembra 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, na ktorom zložil sta-

ronový primátor Mgr. Richard Rybníček a 25 nových 

poslancov sľub. Jeho súčasťou bolo schválenie poslan-

cov do komisií; 

http://www.klubvtn.info/video_254a.htm
http://www.klubvtn.info/video_254b.htm
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- dňa 28. novembra 2014 bol Mgr. Ján Forgáč menovaný 

do funkcie viceprimátora primátorom Mgr. Richardom 

Rybníčkom; 

- dňa 18. decembra 2014 sa uskutočnilo druhé zasadnutie 

nového Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré pre-

rokovalo finančné otázky, odvolanie členov predstaven-

stva a dozornej rady „Trenčianskej parkovacej spoloč-

nosti“, schválenie členov nového predstavenstva a do-

zornej rady „Trenčianskej parkovacej spoločnosti“, zria-

dilo Komisiu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

o sťažnostiach a určilo mesačný plat primátora  Mgr. Ri-

charda Rybníčka; 

- k 31. decembru 2014 sa Mesto Trenčíne po dvojmesač-

nej skúšobnej dobe rozhodlo nezapojiť do projektu „City 

monitor“; 

- Mesto Trenčín vykázalo k 31. decembru 2014 výslednú 

štatistiku obyvateľstva – 55.493 občanov; 

 

 

2) Ekonomicko-spoločenský život 

- dňa 2. januára 2014 začala spoločnosť Johnson Controls 

oficiálne  svoju činnosť nových priestoroch v priemysel-

nom parku v Záblatí, v prenajatých priestoroch OU Op-

tronics; 

- dňa 16. januára 2014 bola podpísaná na veľtrhu cestov-

ného ruchu „Regiontour 2014 a GO 2014“ v Brne „Do-

hoda o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 

krajom a Juhomoravský krajom“; 

-  predpisy daní obyvateľstvu na rok 2014 sa oproti roku  

2013 nezmenili; 
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- od 1. februára do 30. apríla 2014 zisťovali pracovníci 

Štatistického úradu v Trenčíne informácie o výške, 

štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb 

v domácnosti; 

- v dňoch 15 a 16. februára 2014 sa na trenčianskom vý-

stavisku Expo Center uskutočnila najväčšia výstava 

„Carp show“, zameraná na lov kaprov;  

- v dňoch 20. až 23. februára 2014 sa uskutočnil v Prahe 

v Holešoviciach veľtrh cestovného ruchu „Holiday Wo-

rld 2014“, na ktorom sa zúčastnil ako jeden z vystavo-

vateľov Trenčiansky samosprávny kraj; 

- dňa 24. marca 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 

schválili predaj pozemkov pre prvú časť závodu japon-

skej spoločnosti Akebono Brake Europe V.V. za 962 ti-

síc eúr; 

- dňa 24. marca 2014 odsúhlasili poslanci Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne nové nájomné zmluvy pre Duklu 

Trenčín a.s. s výnimkou prenájmu ľadovej plochy; 

- zadĺženosť Mesta Trenčín za tri roky klesla o polovicu. 

Potvrdzujú to údaje, keď na začiatku volebného obdobia 

bol zdedený dlh na obyvateľa 714 eúr, tak k 31.12.2013 

sa znížil  dlh vo výške 379 eúr na obyvateľa; 

- dňa 24. marca 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne odsúhlasili pre spoločnosť „Akebono Brake 

Europe“ predaj za druhú časť pozemkov v priemyselnej 

zóne Záblatie o výmere 41.856 m2 za cenu 962.688 eúr; 

- dňa 9. apríla 2014 spoločnosť Johnson Controls otvorila 

v priemyselnom parku „Technologické centrum“ o 

rozlohe 11.000 m2; 

- dňa 12. apríla 2014 sa začala realizácia okružnej križo-

vatky pre obchodnom dome Kaufland; 
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- v mesiaci máj 2014 poskytla Nadácia Slovenského ply-

nárenského priemyslu vo výške 20.000 eúr, na realizáciu 

projektu „Vráťme život do centra Trenčína“ za ktorý 

sa vymenil šat na stánkoch a prekrytia amfiteátra Miero-

vého námestia; 

- dňa 1. júla 2014 Mesto Trenčín podalo trestné oznáme-

nie na zamestnankyňu Mestského úradu v Trenčíne pre 

spreneveru finančných prostriedkov;  

- dňa 2. júla 2014 rokovali v Trenčíne v hoteli Elizabeth 

„Slovensko – čínska obchodná komora“ a „China Coun-

cil For The Promotion of international Trade provincie 

Shandong“; 

- dňa 14. októbra 2014 sa začal na výstavisku Expo Tren-

čín 20. ročník medzinárodného veľtrhu elekroniky, 

energetiky a telekomunikácií „ELO SYS 2014“; 

- dňa 21. októbra 2014 poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne zmenili rozpočet Mesta Trenčín na základe 

rozhodnutia Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 16. sep-

tembra 2014 ,aby sa mohla vyplatiť spoločnosť Tatra 

Real Trade, ktorá vložila prostriedky do výstavby pod-

zemných garáží pri Posádkovom dome Trenčín, ktoré sa 

nemohli zrealizovať pre vyhlásenie predmetnej lokality 

za národnú kultúrnu pamiatku Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky; 

- dňa 28. októbra 2014 sa uskutočnil v hoteli „Elizabeth“ 

v Trenčíne 3. ročník oceňovania historických hotelov, 

ktorý organizovala „Asociácia historických hotelov 

Európy“. Na tomto stretnutí bola vyhlásená najlepšia 

desiatka európskych historických hotelov, medzi ktorý-

mi bol ocenený aj trenčiansky hotel „Elizabeth“; 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13406541&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7310241
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- dňa 1. novembra 2014 sa stala spoločnosť Trenčianske 

vodárne a kanalizácie a.s. prevádzkovateľom svojej vo-

dovodnej a kanalizačnej siete; 

- dňa 6. novembra 2014 sa uskutočnil 1. ročník súťaže 

v kopaní hrobových miest pri príležitosti konaní výstavy 

„Funeral“ na výstavisku Expo Trenčín, ktorej víťazom 

sa stalo družstvo Slovenska;  

- dňa 3. decembra 2014 medzinárodná skupina, ktorá sa 

podieľala na rekonštrukcii hotela Tatra v Trenčíne 

v roku 2012 získala ocenenie „Merkur 2014“ od Fi-

nančnej správy a Ministerstva  financií Slovenskej re-

publiky za prejavenú najväčšiu daňovú disciplínu 

v uplynulom roku; 

- dňa 4. decembra 2014 Mgr. Mária Muráriková opäť 

bodovala na svetovom gastronomickom fóre v Lu-

xemburgu, keď za svoje dielo z medu s tematikou „Vče-

ly“ získala striebornú medailu; 

 

 

3) Kultúrno – spoločenský život  

- dňa 6. januára 2014 sa uskutočnil v Piaristickom kostole 

tradičný „Trojkráľový koncert“ za učinkovania Tren-

čianskeho komorného orchestra Základnej umeleckej 

školy v Trenčíne, Detského speváckeho zboru Základnej 

umeleckej školy v Trenčíne a Školského speváckeho 

zboru Piarissimo z Piaristického gymnázia v Trenčíne; 

- dňa 24. januára 2014 nové divadelné dosky javisku kina 

Hviezda vyskúšalo Mestské divadlo Trenčín divadelnou 

hrou „Svadba“ od A. P. Čechova; 

- dňa 31. januára 2014 predstavila historička a spiso-

vateľka Daniela Dvořáková za prítomnosti svojho man-
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žela Pavla Dvořáka svoju novú knihu „Stopy dávnej 

minulosti 6. diel – Čierna kráľovná Barbora Celj-

ská“; 

- dňa 3. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 

výstavy pod názvom „Maľba, kresba, grafika a bati-

ka“, ktorou sa prezentovala výtvarná tvorba dospelých 

občanov tvoriacich pri Súkromnej základnej umeleckej 

škole Trenčín, Gagarinova ul.; 

- dňa 3. februára 2014 predstavila rozhlasová a televízna 

moderátorka Adela Banášová v kníhkupectve Panta 

Rey v obchodnom centre Laugarício svoju knižku pod 

názvom „Zabudnuté slovenské rozprávky“, ktorú ve-

novala svojej mame pred desiatimi rokmi; 

- dňa 5. februára 2014 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne prezentácia knihy „Náš zá-

pas o samostatnosť Slovenska“ približujúcej životné 

osudy bývalého politického väzňa Ivana Štelcera, žijú-

ceho v Trenčíne. Táto tristo stránková kniha vznikla 

v spolupráci jej hlavným protagonistom a historikom 

Ústavu pamäti národa Martinom Lackom;  

- dňa 7. februára 2014 vystúpila na koncerte v Steps Clu-

be v Trenčíne obľúbená koncertná kapela  „Puding Pa-

ni Elvisovej“. V koncerte ju podporili ďalší umelci – 

vibrafonista Stroon a streetartista Animo.  Kapela získa-

la tri roky po sebe cenu „Radio Head Awards“ ako Naj-

lepšia koncertná kapela; 

- dňa  14. februára 2014 vo výstavných priestoroch Tren-

čianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnila vernisáž 

prehliadky súčasnej umeleckej tvorby v maliarstve                  

6. ročníka „Medzinárodného bienále pastelu“, ktoré 
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bolo najdôležitejšou udalosťou projektu „Európsky Fes-

tival Malopoľska“; 

- od konca minulého roka 2013 bolo realizované 

v Trenčíne v kine Metro od času, kedy bolo zdigitalizo-

vané „Baby kino“, určené pre mamičky s ratolesťami; 

- dňa 20. februára 2014 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Trenčianskeho múzea vernisáž výstavy foto-

grafií „V krajine protikladov“, ktoré nafotili pri svojej 

ceste v čínskom Šanghaji pracovníčky Vlastivedného 

múzea v Považskej Bystrici RNDr. Daniela Dúbravko-

vá, PhD. a PhDr. Viera Praženicová, ako účastníčok 

generálnej konferencie svetových múzeí; 

- dňa 1. marca 2014 Trenčiansky hrad pripravil pre svo-

jich návštevníkov pochúťky fašiangovej kuchyne; 

- dňa 27. februára 2014 historička PhDr. Janka Karlíko-

vá z Trenčianskeho múzea ponúkla vo svojej prednáške 

prierez nielen dejinami rozbúreného Váhu, no zaoberala 

sa aj históriou budovania mostov a zaujímavosťami z 

historického miestopisu. Na jej prednášku nadviazal 

geograf RNDr. Ján Hanušin, ktorý hovoril o vývoji to-

ku Váhu, snahách o reguláciu rieky, vojenskom mapo-

vaní, generálnom projekte na úpravu toku Váhu, budo-

vania hrádzí, ako i o prítokoch rieky Váh na území veľ-

kého Trenčína; 

- dňa 4. marca 2014 sa uskutočnila v priestoroch Verejnej 

knižnice M. Rešetku v Trenčíne beseda s Branislavom 

Ladickým o histórii a súčasnosti Detského mestečka 

Trenčín – Zlatovce, ktorá bola spojená s prezentáciou 

knihy „Rodinné príbehy bez rodín“, zostavenej pri prí-

ležitosti 40. výročia Detského mestečka na základe au-

tentických výpovedí odchovancov, vychovávateľov a 

ďalších zainteresovaných ľudí; 
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- dňa 11. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 

29. ročníka výstavy  „Stretnutie – Setkání“; 

- dňa 11. marca 2014 rada Mesta Trenčín vzala na vedo-

mie svojím uznesením č. 520 návrh na vykonanie zápisu 

do Kroniky Mesta Trenčín za rok 2013; 

- dňa 15. marca 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Galérie Miloša Alexandra Bazovského vernisáž 

výstavy diel výtvarníka Jozefa Bajusa „Vzdialené vo-

lania“; 

- od 9. apríla do 12. apríla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 

Veľkonočný jarmok, ktorý ponúkol okrem remesel-

ných výrobkov aj tradičné slovenské jedlá; 

- dňa 13. apríla 2014 odštartovala „Trenčianska hudob-

ná jar“ koncertom detských virtuózov, ktorých repre-

zentovali víťazi všetkých možných súťaží. Záverečný 

komorný koncert sa uskutočnil dňa 11. mája 2014, v 

ktorom zaznela slovenská premiéra skladby Frederika 

Chopina, klavírny koncert e-mol, op. 11; 

- dňa 14. apríla 2014 ožila historická dominanta Trenčína 

i celého Považia Trenčiansky hrad džavotom detí na 

„Dni otvorených dverí“, keď na nich bol uvedený do 

života „Turistický denníček“; 

- dňa 14. apríla 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 

v priestoroch mestskej veže amatérskeho výtvarníka  

Ľubomíra Ježa; 

- dňa 23. apríla 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 

výstavy krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie 

„Amfo 2014 Trenčianskeho kraja“; 
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- dňa 1. mája 2014 sa uskutočnil prvý ročník „Farmár-

skeho jarmoku“, ako súčasť „Trenčianskeho majále-

su“; 

- dňa 1. mája 2014 sa uskutočnila vernisáž 18. ročníka sú-

ťaže „Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja“ 

v trenčianskej synagóge; 

- dňa 2. mája 2014 sa predstavil na vernisáži svojou autor-

skou výstavou „VL“ v Galérii Miloša Alexandra Bazov-

ského v Trenčíne akademický maliar Marek Orman-

dík, syn sochára Milana Ormandíka z Kremnice, ktorý 

je autorom súsošia Ľudovíta Štúra, Miroslava Hurbana 

a dr. Milana Hodžu na Hviezdoslavovej ulici v Trenčíne; 

- dňa 2. mája 2014 bola predstavená verejnosti výstava    

„5 minút za mestom“, ktorá ponúkla neustále o nové 

diela doplňovaný projekt mladých umelcov Jana Hla-

venkovej, Prekopovej a Tomáša Hlavenku; 

- dňa 14. mája 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 8. ročník 

medzinárodného projektu „Noc literatúry“, na ktorom 

čitatelia privítali spisovateľa Jozefa Banáša a publicistu 

Rasťa Piška; 

- dňa 15. mája 2014 zavítal do Trenčína slávny švajčiar-

sky spisovateľ a záhadológ Erich von Däniken v rámci 

tohtoročného československého turné. Pred zaplnenou 

Posádkového klubu v Trenčíne vystúpil s prednáškou 

„Tajomný Egypt a iné záhady staroveku“; 

- dňa 15. mája 2014 sa uskutočnil v Galérii M. A. Bazov-

ského 14. ročník umeleckého slova a koncertu mladých 

umelcov Trenčianskeho kraja pod názvom „Vyznanie 

jari“, ktoré tradične zabezpečuje Únia žien Slovenska 

v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom 

a Základnými umeleckými školami v Trenčíne 

a v Bánovciach n/B.; 
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- dňa 17. mája 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne, v Galérii 

Miloša Alexandra Bazovského, mestskej veži, Piaristic-

kom gymnáziu Jozefa Braneckého a na Trenčianskom 

hrade tradičné podujatie „Noc múzeí a galérií“;  

- dňa 24. mája 2014 vyše tristo spoločenských hier 

a vedomostná hra na stanovištiach v historickom centra 

mesta Trenčín prilákali stovky nadšencov zábavy. Histo-

rické miesta patrili priaznivcom logiky, inteligencie, 

dobrých nápadov, súťaživého ducha a permanentného 

úsmevu. O víťazstvo vo „Veľkej hre“ sa bojovalo pri 

Katovom dome, na nádvorí Trenčianskeho hradu pri 

Mórovom stĺpe a v Art Centre synagóga; 

- dňa 28. mája 2014 v kongresovej sále Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uskutočnilo Trenčianske osvetové 

stredisko a Verejná knižnica Michala Rešetku v spolu-

práci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska 

predstavili najnovšie literárne dielo spisovateľa Rudolfa 

Dobiáša „Triedni nepriatelia – 4. diel“; 

- dňa 30. mája 2014 Verejná knižnica Michala Rešetku 

vyhodnotila 12. ročník literárnej súťaže žiakov základ-

ných škôl a osemročných gymnázií Trenčianskeho kraja 

s názvom „Píšem, píšeš, píšeme“; 

- v dňoch 29. mája až 1. júna 2014 navštívilo Mesto Tren-

čín amatérske hudobné združenie hráčov na dychové ná-

stroje – „Orchester L´Unie musicale de Cran – Gevrier“ 

z tohto partnerského Mesta Trenčín vo Francúzsku, kto-

ré prišlo na pozvanie Trenčianskeho komorného orches-

tra; 

- dňa 1. júna 2014 sa vo výstavných priestoroch „Art Cen-

tra synagóga“ v Trenčíne vernisáž súťažnej prehliadky 

výtvarníkov zúčastnených na 18. ročníku „Výtvarné 
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spektrum Trenčianskeho kraja 2014“. Do súťaže sa 

prihlásilo 91 autorov, ktorí zaslali 268 prác; 

- dňa 2. júna 2014 sa začal v priestoroch bývalej trenčian-

skej textilnej továrne Merina „Týždeň súčasného ume-

nia“, ktorý vyvrcholil multižánrovým podujatím; 

- dňa 3. júna 2014 zavítala  do Verejnej knižnice Michala 

Rešetku spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková, kde 

čitateľom predstavila nový román „Julinkina peká-

reň“; 

- dňa 5. júna 2014 bol Posádkový klub v Trenčíne mies-

tom vernisáže výstavy pod názvom „100 rokov veľkej 

vojny“, na otvorení ktorej sa zúčastnila početná skupina 

vojenských veteránov druhej svetovej vojny; 

- dňa 6. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž au-

torskej výstavy obrazov pod názvom „Moje ženy“ ama-

térskeho výtvarníka Ing. Milana Petríka; 

- dňa 7. júna 2014 sa uskutočnila na Mierovom námestí 

v Trenčíne spoločenská hra Trenčianskej nadácie – štvr-

tý ročník „Človiečik, nehnevaj sa!“ so živými hráčmi; 

- v dňoch 11. do 15. júna 2014 sa konal jubilejný                 

v Ríme 10. ročník medzinárodného festivalu divadel-

ných škôl „Roma Teatro Festival 2014“, z ktorého si 

Trenčan Pavol Seriš priniesol ocenenie „Sofia Amen-

dolea“; 

- od 16. júna do 4. septembra 2014 Verejná knižnica M. 

Rešetku sprístupnila vo svojom objekte na Jaselskej ulici 

svoj letný variant knižnično-informačných služieb, ktorý 

sa tešil značnej pozornosti čitateľov; 

- dňa 16. júna 2014 sa začal 7. ročník medzinárodného 

výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 
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2014“, ktoré vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pút-

nického miesta na Slovensku Skalky pri Trenčíne a jeho 

neopakovateľného „genius loci“; 

- dňa 20. júna 2014 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 

vo svojich výstavných priestoroch sprístupnila na verni-

sáži diela Melity Gwerkovej, Mariana Vidu a Petra 

Orieška; 

- od soboty 21. júna 2014 do piatka 27. júna 2014 prebie-

hal v kine Posádkového klubu a v kine Metro v Trenčíne 

a kine Prameň v Trenčianskych Tepliciach „Art Film 

Fest“; 

- dňa 21. júna 2014 vyvrcholila tvorba výtvarníkov a lite-

rátov účastníkov 7. ročníku medzinárodného výtvarno – 

literárneho sympózia „Ora Et Ars“ pracovnou vernisá-

žou v kostole na Malej Skalke; 

- dňa 27. júna 2014 multižánrovým podujatím povesti 

o láske a hrdinstve Vodníka Valentína v réžii Vladimí- 

ra Kulíška bolo otvorené „Trenčianske kultúrne leto 

2014“; 

- dňa 30. júna 2014 sa uskutočnila vo výstavných priesto-

roch Art Synagóga v Trenčíne vernisáž výstavy pod ná-

zvom „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“, v ktorej vy-

stavujúcim umelcom, ktorí sa venujú tradičným cviče-

niam Falun Gong bolo v roku 1999 zakázané v krajine 

svojho pôvodu, v Číne; 

- v dňoch 2. až 7. júna 2014 sa uskutočnil už po druhýkrát 

v tomto roku v opustenej hale bývalej textilnej továrne 

Merina v Trenčíne týždeň súčasného umenia „Hala 

2014“; 

- v dňoch 11. až 13. júla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne na 

letisku najväčší hudobný festival „Pohoda“, ktorý prilá-
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kal opäť množstvo návštevníkov z rôznych kútov Euró-

py. Účastníkov tento rok na festivale spájal boj za ľud-

ské práva a lepšiu budúcnosť;   

- v mesiacoch júl až október roka 2014 trenčiansky ume-

lec Ing. arch. Július Brúna v rámci svojho projektu 

„mestské zásahy“ umelecky stvárnil názvy niektorých 

ulíc v centre Mesta Trenčín – Ulica Marca Aurélia, Uli-

ca Zamarovského a Ulica Matúšova, Štúrove námestie  a 

Sladkovičova ulica; 

- dňa 19. júla 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž 

v priestoroch kláštora Veľkej Skalky už 7. ročníka me-

dzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et 

Ars Skalka 2014“; 

- odo dňa 17. júla 2014 návštevníci Galérie Slováckeho 

múzea v Uherskom Hradišti si mohli pozrieť výtvarnú 

tvorbu Miloša Alexandra Bazovského,  ktorú pri príleži-

tosti 115. výročia umelca pripravila Galéria M. A. Ba-

zovského v Trenčíne; 

- dňa 27. júla 2014 si mohli návštevníci Trenčianskeho 

hradu po prvý raz vychutnať nielen surfovanie po inter-

nete zadarmo, ale aj výhľadom do okolia pod Trenčian-

skym hradom z obnovenej Veľkej bašty, zapojiť sa do 

súťaže „selfie“ alebo sa stretnúť na pikniku na Trenčian-

skom hrade;  

- dňa 27. júla 2014 sa uskutočnila prednáška v Delovej 

bašte o poslednej majiteľke Trenčianskeho hradu gróf-

ke Iphigenii De Castris D´Harcourt v podaní pracovníč-

ky Trenčianskeho múzea PhDr. Janky Karlíkovej, kto-

rá hrad v roku 1905 venovala Mestu Trenčín a ešte pred 

touto prednáškou svätou omšou vo farskom kostole si 

návštevníci pripomenuli 100. výročie jej úmrtia; 
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- dňa 27. júla 2014 sprístupnili obnovenú Veľkú baštu. 

na Trenčianskom hrade. Vyhliadková bašta je súčasťou 

Paláca Zápoľských, do ktorej sa vystupuje z koniarne; 

- od 28. do 31. júla 2014 prebiehal 9. ročník „Trenčian-

skych historických slávností“ na Mierovom námestí, 

ktorému však počasie neprialo; 

- dňa 1. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Art Synagóga vernisáž súťažnej výstavy 19. roč-

níka „Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“. Výstavy 

sa zúčastnilo 25 autorov, ktorí vystavovali 68 výtvar-

ných diel; 

- v dňoch 2. a 3. augusta 2014 vyvrcholil týždeň stredo-

vekej histórie 21. ročníkom „Trenčianskych hradných 

slávností“;  

- dňa 16. augusta  2014 netradičné plavidlá opäť obsadili 

Váh v Trenčíne. Po ročnej prestávke sa na Ostrove konal 

celkovo už 33. ročník obľúbeného podujatia „Splane-

kor  2014 – splav netradičných korábov“ z účasti vo-

dákov z Čiech, Moravy a zo Slovenska;   

- dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Posádkového klubu Trenčín vernisáž filatelistic-

kej výstavy pod názvom „Slovenské národné povstanie 

v kontexte druhej svetovej vojny“, pri príležitosti jubi-

lejného 70. výročia Slovenského národného povstania; 

- dňa 31. augusta 2014 sa uskutočnila v priestoroch kláš-

tora starej Skalky slovenská premiéra výstavnej prezen-

tácie veľkoformátových reprodukcií originálnych ilu-

strácií a sprievodných textov známych a menej známych 

kultúrno-historických objektov, ktoré sa nachádzajú 

v prihraničných lokalitách regiónov Slovenskej republi-

ky a Českej republiky spojených s cyrilometódskou mi-
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siou a počiatkami kresťanstva nazvanú „Misia v kon-

textoch a súvislostiach“; 

- dňa 3. septembra 2014 bol Katov dom v Trenčíne mies-

tom vernisáže výstavy dlhoročného spolupracovníka 

Klubu kultúry v Uherskom Hradišti Miroslava Potyku 

pri príležitosti jeho životného jubilea 70. rokov, ktorú 

pomenoval „Fotozáznamy – folklór, osobnosti a di-

vadlo“; 

- dňa 5. septembra 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy 

51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionál-

nej výtvarnej tvorby „Výtvarné spektrum 2014“; 

- dňa 7. septembra 2014 uskutočnila televízna stanica 

„JOJ“ na Mierovom námestí v Trenčíne svoj verejný te-

levízny program, ktorého súčasťou boli koncerty zná-

mych interpretov, hercov, relácií a Veľké televízne no-

viny; 

- dňa 11. septembra 2014 sa uskutočnil vo veľkej sále Po-

sádkového klubu 15. ročník „Celoslovenskej prehliad-

ky speváckych zborov seniorov“ za účasti deviatich 

speváckych zborov z celého Slovenska; 

- dňa 12. septembra 2014 sa v Galérii M. A. Bazovského 

uskutočnili dve autorské výstavy – Kataríny Vávrovej 

a Petry Neméthovej, ktoré uviedla kurátorka PhDr. 

Danica Lovíšková; 

- dňa 18. septembra 2014 sa uskutočnila vo výstavných 

priestoroch Posádkového klubu Trenčín slávnostne otvo-

rená posádková prehliadka desiatich záujmových klubov 

„Club aktivity 2014“; 

- dňa 26. septembra 2014 vyhlásili víťazov súťaže „Miss 

Kompost 2014“ na BIOjarmoku v Trenčíne; 
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- dňa 30. septembra 2014 bola otvorená na výstavisku 

Expo Center v Trenčíne výstava technológií na likvidá-

ciu nástražných výbušných systémov „NATO  EOD 

Demonstrations & Trials 2014“, ktorej sa zúčastnilo 

44 vystavovateľov zo 16 krajín; 

- v dňoch 1. až 5. októbra 2014 sa rozložil so svojim šapi-

tom v rámci svojho turné po Slovensku maďarský cirkus 

„Eötvös“ pri Obchodnom centre Laugaricio; 

- dňa 2. októbra 2014 oslávil jubilejných osemdesiat ro-

kov spisovateľ, publicista Rudolf Dobiáš a pri tejto prí-

ležitosti bol vydaný zborník členov Literárneho klubu 

Omega pod názvom „Slovobranie“; 

- dňa 2. októbra 2014 bola otvorená výstava v pobočke 

Štátneho archívu v Trenčíne venovaná 100. výročiu pr-

vej svetovej vojny, na ktorej sa  prezentovali vzácne ar-

chívne dokumenty, ako napríklad pohľadnice, listy, fo-

tografie, ako i dobové pešie zbrane z prvej svetovej voj-

ny; 

- dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnila vo výstavných prie-

storoch Trenčianskeho samosprávneho kraja vernisáž 

výstavy už 51. výročie tvorivej skupiny Méta;  

- dňa 3. októbra 2014 odovzdali v pražskom divadle „Na 

zábradlí“ počas 21. ročníka ocenenie festivalu alterna-

tívneho umenia s názvom „...příští vlna/next wave...“ 

získal Trenčan Pavol Seriš; 

- v prvú októbrovú sobotu dňa 4. októbra 2014 aj napriek 

nepriaznivému počasiu mali občania Trenčína dôvod na 

úsmev, lebo sa konal posledný tohoročný farmársky 

jarmok. Mierové námestie, kde sa jarmok konal sa za-

plnilo stánkami, v ktorých farmári z okolitých regiónov 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13494177&ids=1&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7419755
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ponúkali svoje produkty – kvalitný domáci burčiak, rôz-

ne špeciality, chutné jedlá, ovocie a zeleninu; 

- dňa 6. septembra 2014 sa začal prvý z koncertných veče-

rov 21. ročníka „Jazzový festival pod hradom“, ktorý 

niesol názov „Blues pod hradom“. Ďalšie koncerty sa 

uskutočnili dňa 18. septembra 2014, 26. septembra 2014 

a záverečný koncert sa uskutočnil dňa 27. septembra 

2014, na ktorom vystúpila trenčianska kapela „Erbetes 

Quartet“ pod vedením skúseného saxofonistu a pedagó-

ga Ludvika Soukupa a Štěpán Markovič s kapelou 

„Gipsy Groove“; 

- dňa 18. októbra 2014 v Posádkovom klube Trenčín 

spievalo a tancovalo lebo trenčiansky „Detský folklór-

ny súbor Radosť“ oslavoval jedinečné  jubileum - 40. 

výročie svojho založenia; 

- dňa 24. októbra 2014 vystavovala v Galérii Miloša Ale-

xandra Bazovského v Trenčíne výtvarníčka Gudrun  

Bartenberger – Geyer. Tá sa v Galérii Miloša Alexan-

dra Bazovského v Trenčíne po prvýkrát predstavila na 

kolektívnej výstave 3. ročníka „Trienále textilu - Bez 

hraníc 2012 – 2013“, kde za svoje dielo „Ovčia svadba“ 

získala Cenu Galérie Miloša Alexandra Bazovského; 

- dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila v Galérii M. A. Ba-

zovského v Trenčíne výstava fotografií Antona Štubňu 

pod názvom „Fotografické metaformózy“, ktorý svo-

jím novátorským dielom významne ovplyvnil vývoj 

čiernobielej fotografie 60. a 70. rokov na Slovensku; 

- dňa 27. októbra 2014 v kongresovej sále Trenčianskeho 

samosprávneho kraja ocenili pracovníkov kultúry Tren-

čianskeho kraja za dlhoročnú kultúrnu, osvetovú či ná-

učnú činnosť; 
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- dňa 31. októbra 2014 Trenčianske múzeum  pripravilo 

na zaujímavé podujatie pod názvom „Noc tajomných 

svetiel na Trenčianskom hrade“, v ktorej išlo o prvú 

a jedinečnú večernú prehliadku hradného podzemia 

a Matúšovej veže pri svetle sviečok a bateriek spojené 

s rozprávaním strašidelných a tajomných príbehov spo-

jených so životom pánov hradu; 

- dňa 11. novembra 2014 sa stretli členovia Klubu darcov 

v pube Sokolovne v Trenčíne, aby si vypočuli prezentá-

cie projektov predložených do jedenásteho grantového 

kola Klubu darcov a rozhodli o podpore tých najlepších; 

- dňa 15. novembra 2014 divadlá po celej Európe realizo-

vali 5. ročník projektu „Noc divadiel“, ktoré sa nieslo 

pod mottom „To sa ti nesnívalo!“. Do projektu sa zapojil 

v dňoch 14, až 15. novembra 2014 aj Lúč Klub 

v Trenčíne a pre milovníkov divadla dal k dispozícii 

všetky priestory bývalého kina Hviezda; 

- od 21. do 26. novembra 2014 sa uskutočnil v Artkine 

Metro 10. ročník podujatia „Festival francúzskych fil-

mov 2014“, ktoré pripravilo Mesto Trenčín v spolu-

práci s partnerským francúzskym mestom Cran-Gevrier 

a občianskym združením LampArt; 

- dňa 28. novembra 2014 napísal symbolickú bodku                  

za 22. ročníkom celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa 

Braneckého s názvom „Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára“. Najviac ocenení získala Zuzana Martišková 

z Topoľčian, ktorá triumfovala v žánri próza; 

- od 5. decembra 2014 Mierové námestie ožilo voňavým 

adventom. Vianoční jarmočníci priviezli množstvo jedla 

a pitia a aj toho, čo minulý rok nebolo a to pečené gašta-

ny, horúcu čokoládu, vianočnú kapustnicu i jelení guláš. 
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Na Hviezdoslavovej a Jaselskej ulici sa predával od 10. 

decembra 2014 spotrebný tovar a textil; 

- dňa 10. decembra 2014 čitateľská verejnosť na pôde Ve-

rejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne privítala 

trenčianskeho rodáka kňaza, cestovateľa, publicistu a 

moderátora kresťanskej televízie „Noe“ v Čechách a 

„Lux“ na Slovensku Mariána Gavendu, ktorý predsta-

vil svoju knihu pod názvom „Medzi nebom a zemou“; 

- dňa 14. decembra 2014 si Verejná knižnica Michala Re-

šetku v Trenčín pripomenula 100. výročie nedožitých 

narodenín trenčianskeho rodáka, básnika, publicistu, li-

teráta, režiséra, knihovníka a svojho dlhoročného riadi-

teľa Juraja Gönciho; 

- Trenčianska nadácia organizovala v decembri 2014 už 

desiaty ročník projektu „Otvor srdce, daruj knihu“. 

Projekt bol venovaný deťom zo sociálne slabších či 

mnohodetných rodín a deťom osamelých matiek, ktoré 

rady čítajú, ale kniha je pre ne finančne nedostupným 

darčekom. Odovzdanie knižiek sa uskutočnilo dňa 18. 

decembra 2014 v sále kine Hviezda v Trenčíne, ktoré  sa 

zaplnilo džavotajúcimi deťmi rôzneho veku. Šum 

v hľadisku prestal vtedy, keď sa na javisku zjavili herci 

Mestského divadla v Trenčíne a deťom zahrali rozpráv-

ku o Mackovi Uškovi. V priebehu desiatich rokov doká-

zal potešiť obľúbenými knihami už 2.052 detí. 

- počas adventu sa do 23. decembra 2014 v amfiteátri 

Mierového námestia sa vystriedalo množstvo domácich 

známych i menej známych spevákov, kapiel. Z nich 

možno spomenúť slovenskú speváčku  Katku Koščovú, 

kapelu „Korben Dallas“, spevácke trio „La Gioia“; 
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4) Školstvo a vzdelávanie 

- v mesiaci január 2014 zverejnil „Inštitút pre ekonomické 

a sociálne reformy“ hodnotenie stredných škôl na Slo-

vensku písomnej formy internej časti maturít, mimo-

riadnych výsledkov žiakov a zamestnanosť absolventov, 

kde si najlepšie viedla v roku 2013 trojica týchto stred-

ných škôl – Obchodná akadémia v Trnave, Obchodná 

akadémia Milana Hodžu v Trenčíne a Stredná priemy-

selná škola elektrotechnická v Prešove; 

- v dňoch 15. januára až 5. februára 2014 sa na základ-

ných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, 

vykonal zápis detí do prvého ročníka základnej školy na 

plnenie povinnej školskej dochádzky; 

- v mesiaci január 2014 vzniklo na Trenčianskej univerzi-

te Alexandra Dubčeka študentské rádio, ako súčasť 

„Študentského, ktoré bude vysielať prostredníctvom in-

ternetu na webovej lokalite radio.tnuni.sk, ktorá bude 

prístupná len na univerzitnej sieti; 

- dňa 3. marca 2014 rektor Trenčianskej univerzity Ale-

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

s riaditeľom hudobného festivalu „Bažant Pohoda“ Mi-

chalom Kaščákom, otvorili „Študentské centrum“; 

- dňa 11. marca 2014 sa konal v Gastrocentre pod Brezi-

nou v Trenčíne druhý ročník súťaže „Trenčiansky piv-

ný somelier 2014“. Na súťaži sa zúčastnili štyri školy, z 

toho tri slovenské a jedna česká škola; 

- dňa 24. marca 2014 pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa 

v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne uskutočnilo 

slávnostné odovzdávanie ocenenia „Vynikajúci peda-

góg Trenčianskeho kraja 2014“. za prítomnosti minis-
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tra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-

liky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.; 

- v dňoch 2. – 3. apríla 2014 ovládli roboti Výstavisko 

Expo Centrum v Trenčíne na usporiadanom 9. ročníku 

„Trenčianskeho robotického dňa“; 

- dňa 4. apríla 2014 si pripomenula Stredná odborná 

škola obchodu a služieb v Trenčíne 130. výročie  svoj-

ho  založenia na oslavách za prítomnosti ministra škol-

stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doc. 

PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc.; 

- dňa 4. apríla 2014 stretli najlepší riešitelia Stredoškol-

skej odbornej činnosti z Trenčianskeho kraja na kraj-

skom kole v Starej Turej, odkiaľ si víťazstvo odniesli 

študenti z Trenčína:  

- Miroslav Stacho zo Strednej odbornej školy pod So-

kolicami v Trenčíne, ktorý v kategórii „Voľný čas“ 

sa prezentoval prácou „Paintball Couter“; 

- Jakub Neuner a Dominik Slotík zo Strednej odbor-

nej školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii 

„Stavebníctvo, geodézia a kartografia“ sa prezen-

tovali prácou „Divadlo pri rieke“; 

- Juraj Laššo a Dalibor Maršálek zo Strednej odbor-

nej školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii 

„Stavebníctvo, geodézia a kartografia“ sa prezen-

tovali prácou „Aktualizácia mapy školy“. Víťazi kraj-

ského kola postúpili do celoštátneho kola; 

- dňa 8. apríla 2014 vyhlásilo Mesto Trenčín výberové 

konanie na obsadenie funkcií   

- riaditeliek materských škôl: MŠ Trenčín, Ul. Na doli-

nách, MŠ Trenčín, Ul. Niva, MŠ Trenčín, Považská 

ul., MŠ Trenčín, Šafárikova ul., MŠ Trenčín, Šmid-

keho ul.; 

http://www.sosostn.sk/
http://www.sosostn.sk/
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- riaditeľov základných škôl: ZŠ Trenčín, Ul. Dlhé Ho-

ny, ZŠ Trenčín, Hodžova ul., ZŠ Trenčín, Ul. Na do-

linách, ZŠ Trenčín, Ul. L. Novomeského; 

- dňa 9. apríla 2014 sa uskutočnil v Trenčíne 22. ročník 

dejepisnej súťaže gymnázií všetkých krajov z Českej 

a Slovenskej republiky. Témou súťaže bola „Prvá a dru-

há Československá republika“; 

- dňa 28. apríla 2014 sa uskutočnilo v kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja regionálne kolo  

vedomostnej súťaže 9. ročníka celoslovenskej súťaže 

„Mladý Európan“; 

- dňa 12. mája 2014 prijal Ing. Jaroslav Baška 34 úspeš-

ných riešiteľov stredoškolskej odbornej činnosti, ktorý 

sa zúčastnili na 36. ročníku celoštátnej súťaže Stredo-

školskej odbornej činnosti v školskom roku 2013/2014  

v Starej Ľubovni v dňoch 22. - 25. apríla 2014; 

- dňa 19. júna 2014 v obradnej miestnosti Mesta Trenčín 

prevzalo dvadsať žiakov trenčianskych základných škôl 

a zástupcovia školských športových družstiev ocenenie 

„Detská osobnosť roka 2014“ za popredné umiestnenie 

vo vedomostných olympiádach; 

- dňa 24. júna 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie tvorby 

školských časopisov na základných školách v Trenčian-

skom okrese. Do súťaže v tvorbe školských časopisov 

v školskom roku 2013/2014 sa prihlásilo 13 základných 

škôl okresu Trenčín. Osem časopisov bolo z tren-

čianskych škôl; 

- dňa 24. júna 2014 rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD. prevzal certifikát manažérstva kvality                       

ISO 9001:2008 z rúk generálneho riaditeľa certifikač-

ného orgánu „Elbacert“ Ing. Mareka Krajčova; 
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- dňa 25. júna 2014 sa pred ukončením školského roka 

uskutočnilo pracovné stretnutie mladých dobrovoľníkov 

pôsobiacich v žiackych školských radách základných 

škôl mesta Trenčín; 

- dňa 2. júla 2014 absolventi Univerzity tretieho veku 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

zavŕšili svoje štúdium slávnostnou promóciou, počas 

ktorej im rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD., vydal osvedčenie o štúdiu; 

- v dňoch 2. až 5. júla 2014 prebiehali na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka promócie absolventov 

v bakalárskom a magisterskom štúdiu; 

- dňa 15. augusta 2014 zostavil Inštitút pre ekonomické 

a sociálne reformy – INEKO rebríček najlepších základ-

ných, stredných škôl a gymnázií v rámci Trenčianskeho 

kraja a Slovenska. V rámci Trenčianskeho kraja sa pr-

vom mieste umiestnila Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 

Hony a na druhom mieste umiestnila Základná škola 

Trenčín, Kubranská ul. V rámci Slovenska sa na 11. 

mieste umiestnila Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Ho-

ny a na 29. mieste Základná škola Trenčín, Kubranská 

ul. 

- v dňoch 20. až 22. augusta 2014 Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka organizovala „Trenčiansku detskú 

univerzitu“, ktorej sa v tomto roku zúčastnilo 180 

chlapcov  a dievčat; 

- dňom 2. septembra 2014 Mesto Trenčín rozšírilo kapaci-

tu materských škôl o 60 miest v troch nových triedach 

a to o jednu triedu v Materskej škole Trenčín, Kubranská 

ul. a o dve triedy v Materskej škole Trenčín, Ul. na doli-

nách, ktorá je umiestnená v priestoroch Základnej školy 

Trenčín, Ul. Na dolinách;  
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- dňa 22. septembra 2014 učitelia a žiaci Strednej odbor-

nej školy podnikania v Trenčíne otvorene protestovali 

pochodom cez mesto Trenčín pred sídlo Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, aby vyjadrili svoje zá-

porné stanovisko so zrušením svojej školy od nového 

školského roka 2015/2016; 

- dňa 22. septembra 2014 vstúpila Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka do 18. ročníka akademického roka 

2014/2015 na slávnostnom podujatí za účasti najvyšších 

akademických funkcionárov vysokoškolských inštitúcii 

Slovenskej republiky, študentov, vedecko-výskumných i 

obchodných partnerov a popredných predstaviteľov poli-

tického a verejného života nielen z trenčianskeho regió-

nu; 

- dňa 30. septembra 2014 sa v uskutočnil prvý ročník ve-

domostnej súťaže o Európskej únii s názvom „Euroško-

lák 2014“ vyhlásenej pre žiakov 6. ročníkov základných 

škôl Trenčianskeho kraja, ktorí reprezentovali svoju ško-

lu v trojčlenných družstvách. Víťazom prvého kola sa 

stalo družstvo šiestakov zo Základnej školy. Trenčín, 

Hodžova ul. s celkovým počtom bodov 263 bodov, pred 

družstvom Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská 

ul. s celkovým počtom 233 bodov a Základnou školou 

v Soblahove s celkovým počtom 216 bodov; 

- dňa 1. októbra 2014 navštívil v podvečerných hodinách 

Základnú školu Trenčín, Kubranská ulica minister škol-

stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. 

Peter Pellergini, aby do rúk riaditeľky školy Mgr. 

Marty Kákošovej odovzdal nálepku kvality, ako oce-

nenie  za úspešné zvládnutie previerky žiakov deviateho 

ročníka – monitor v uplynulom školskom roku 
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2013/2014, ktorú školu udelilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; 

- dňa 1. októbra 2014 získala žiačka Základnej školy 

Trenčín, Ulica Dlhé Hony Natália Přibilová na kraj-

skom kole súťaže v prednese slovenskej rozprávky 

„Zlatá podkova, zlatý vlas, zlaté pero“ prvé miesto 

s postupom do celoslovenského kola v Rimavskej Sobo-

te.  

- dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnilo v Nákupno – zábav-

nom centre MAX slávnostné otvorenie putovnej výstavy 

pod názvom „Moje mesto – mesto povolaní pre deti“ 

primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníč-

kom a predsedníčkou občianskeho združenia „Edup-

lex“ Ing. Marcelou Kulifajovou; 

- dňa 20. októbra 2014 na celoslovenskom stretnutí riadi-

teľov katolíckych škôl v Poprade prevzala riaditeľka Zá-

kladnej cirkevnej školy sv. Svorada – Benedikta Ing. 

Hana Hulínová medailu „sv. Cyrila a Metoda za ob-

novu a rozvoj cirkevného školstva na Slovensku“; 

- dňa 5. novembra 2014 sa konala odborná konferencia 

pod názvom „Rozvoj gramotnosti – príprava pre ži-

vot“ v Trenčíne, ktorá poukázala na význam rozvoja 

jednotlivých tipov gramotnosti ako dôležitej súčasti kva-

litného vzdelania na Slovensku; 

- dňa 11. novembra 2014 prevzalo z rúk ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Petra 

Pellegriniho „Pamätný list sv. Gorazda“ viac ako 80 

žiakov a študentov, ktorí v uplynulom školskom roku 

2013/2014 úspešne reprezentovalo Slovenskú republiku 

na medzinárodných predmetových olympiádach a špor-

tových či umeleckých súťažiach. Medzi ocenenými boli 

aj štyria ocenení študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra – Fi-
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lip Ayazi, Lukáš Janošík, Michal Ržonc a Ján Hu-

nák; 

- dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnila na Základnej ško-

le Trenčín, Novomeského ulica prezentácia celosloven-

ského projektu pod názvom „Druhý krok“, ktorý rieši 

emociálne vzdelávanie detí, ako šikanu, agresivitu detí, 

útoky na učiteľov. Projekt pod názvom „Druhý krok“ 

priblížila školská psychologička prof. PhDr. Eva Gaj-

došová, PhD. 

- dňa 14. novembra 2014 si Obchodná akadémia Milana 

Hodžu v Trenčíne na slávnostnej pedagogickej rade pri-

pomenula 95. výročia svojho založenia; 

- v dňoch 19. a 20. novembra 2014 sa uskutočnil jubilejný 

45. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní 

„Trenčianske hodiny“, ktorého sa zúčastnilo 56 dievčat 

a chlapcov z 18 základných škôl trenčianskeho regiónu, 

ktorí pred odbornou porotou zaspievali 112 slovenských 

ľudových piesní; 

- dňa 3. decembra 2014 si na slávnostnej akadémii v Po-

sádkovom klube Trenčín si pripomenulo vedenie, peda-

gogický zbor, študenti, bývalí absolventi Gymnázia Ľu-

dovíta Štúra v Trenčíne jeho 95. výročie aj za účasti hos-

tí; 

- dňa 9. decembra 2014 Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka otvorila nové vedecké pracovisko pre vý-

skum Plazmových aplikácií, ktoré bolo vybudované 

v rámci projektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej 

platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencies-

chopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre 

sklo a keramické technológie“. Projekt bol riešený 

v operačnom programe cezhraničnej spolupráce Sloven-

ská republika – Česká republika 2007 – 2013; 
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- dňa 16. decembra 2014 ocenila Spoločnosť Kia Motors 

Slovakia študentov katedry automobilov a špeciálnej 

techniky Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka Daniela Siekela a  Domini-

ka Maleca, ktorý pod vedením pedagóga Ing. Ivana 

Kopeckého, PhD. získali prvé miesto v súťaži „KIA 

Innovation Award 2014“; 

- dňa 17. decembra 2014 bola vyhodnotená celoslovenská 

súťaž „Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014“. 

Víťazom v súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a 

energetika sa stal absolvent študijného programu – špe-

ciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Ing. Martin Ďuriš; 

  

  

                 

5. Telesná výchova a šport 

- dňa 7. januára 2014 začali futbalisti AS Trenčín so zim-

nou prípravou na jarnú časť Corgoň ligy sezóny 

2013/2014 v domácich podmienkach; 

- dňa 12. januára 2014 na Stredoeurópskom pohári v kara-

te v Havířově úspešne bojovali aj členovia Karate klubu 

Laugarício Trenčín, keď: 

- v súbornom cvičení  kata zvíťazili v kategórii žiakov 

7 – 11 ročných J. Mako a v kategórii žiakov 14 – 15 

ročných M. Petrovský.  

- v športovom zápase kumite zvíťazili v kategórii žia-

kov  12 – 13 ročných M. Šťastný a v kategórii žia-

kov 14 – 15 ročných K. Staník; 
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- dňa 17. januára 2014 Slovenský zväz kanoistiky na gala-

večere v Domu kultúry Ružinov v Bratislave vyhodnotil 

najlepších vodákov za rok 2013:  

- najlepším rýchlostným kajakárom Slovenska za rok 

2013 sa stal Peter Gelle z Dukly Trenčín;  

- najlepším rýchlostným kanoistom Slovenska sa stal 

Matej Rusnák z Dukly Trenčín; 

- dňa 18. januára 2014 sa uskutočnila v Trenčíne konfe-

rencia Oblastného futbalového zväzu Trenčín, ktorá si 

zvolila svojho nového predsedu Ivana Grófa, ktorý vo 

funkcii vymenil Jozefa Pecha; 

- dňa 18. januára 2014 sa uskutočnil v Senici 14. ročník 

halového futbalového turnaja rozhodcov a delegátov 

futbalových zápasov. Víťazom turnaja sa stalo družstvo 

z Trenčína na pokutové kopy 1:0 nad družstvom Prievi-

dza; 

- v olympijskom výbere hokejovej reprezentácie pre hoke-

jový turnaj Olympijských hier v Soči bolo povolaných 

až jedenásť hokejistov, ktorí vyrastali, alebo mali niečo 

spoločné s hokejovou Duklou Trenčín; 

- v dňoch 1. a 2. februára 2014 sa uskutočnil na Zimnom 

štadióne Pavla Demitru v Trenčíne 2. ročník „Veľkej 

ceny Trenčína“ v krasokorčuľovaní nádejí za účasti 

pretekárov z celého Slovenska. Na pretekoch sa úspešne 

prezentovali na pretekoch členky Krasoklubu Trenčín, 

keď: 

- v kategórii nádejí 9 ročných zvíťazila Petra Rešetko-

vá, 

- v kategórii nádejí 8 ročných zvíťazila Erika Balážo-

vá, 

- v kategórii hviezdičiek zvíťazila Natália Ostrolucká. 
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- dňa 7. februára 2014 v ruskom Soči bola otvorená vo 

Fišt aréne 22. Zimná olympiáda, na ktorej dostali poctu 

zapáliť olympijský oheň dvaja vynikajúci športovci kra-

sokorčuliarka Irina Rodninovová a hokejový brankár 

Vladimír Treťjak; 

- dňa 8. februára 2014 odletela do Turecka tridsaťčlenná 

výprava AS Trenčín, podobne ako pred rokom strávia 

Trenčania týždňové sústredenie v Beleku; 

- dňa 15. februára 2014 sa uskutočnil v Mestskej športo-

vej hale na Sihoti 15. ročník zimného halového futbalo-

vého turnaja „Memoriál Karola Borhyho“. Z víťazstva 

sa tešili hráči TJ Zamarovce; 

- dňa 1. marca 2014 futbalový klub AS Trenčín usporiadal 

pre svojich fanúšikov 1. ročník „AS Trenčín party“;  

- v dňoch 8. a 9. marca 2014 sa uskutočnili v Košiciach 

Majstrovstvá Slovenska nádejí, žiactva a juniorov 

v krasokorčuľovaní. Trenčín úspešne reprezentovali pre-

tekárky Krasoklubu Trenčín, keď: 

- v kategórii mladšie nádeje Erika Balážová získala ti-

tul majsterky Slovenska a v tej istej kategórii Máša 

Mošková skončila na druhom mieste; 

- v kategórii staršie nádeje Petra Rešetková obhájila 

minuloročné druhé miesto; 

- dňa 18. marca 2014  organizoval odbor dopravy Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja prvý cykloseminár, 

na ktorom sa hovorilo o doterajších skúsenostiach, ale aj 

o pripravovaných zámeroch a integrácii cyklistickej do-

pravy s ostatnými druhmi dopravy; 

- dňa 22. marca 2014 sa uskutočnil štvrtý semifinálový 

hokejový zápas dorastencov medzi družstvom Spišskej 

Novej Vsi a Trenčína, ktorý sa skončil víťazstvom 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12857573&ids=6
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z Trenčína v pomere v pomere 4:1 a Trenčania postúpili 

do finále; 

- od 29. marca do 3. apríla 2014 vyvrcholila hokejová sú-

ťaž Majstrovstiev Slovenska dorastencov medzi Duk-

lou Trenčín a HC´05 Banská Bystrica, keď Dukla vyhra-

la finálovú sériu 4:0 a stala sa majstrom Slovenska; 

- od 29. marca do 6. apríla 2014 sa rozohrala finálová sé-

ria Majstrovstiev Slovenska v hokeji juniorov medzi 

Duklou Trenčín a Slovanom Bratislava, keď Dukla vy-

hrala finálovú sériu 3:2 a stala sa majstrom Slovenska;  

- v dňoch 1. až 16. apríla 2014 v portugalskom meste Es-

pinho sa uskutočnili majstrovstvá sveta stredných škôl 

vo volejbale. Slovensko reprezentovali volejbalové tímy 

chlapci zo Športového gymnázia Trenčín a dievčatá zo 

Športového gymnázia Nitra. Účasť na majstrovstvách 

sveta si kolektívy vybojovali  v kvalifikačnom kole na 

Slovensku v Považskej Bystrici. V konkurencii 28 druž-

stiev z celého sveta chlapci zo Športového gymnázia 

Trenčín získali dvanáste miesto a dievčatá zo Športové-

ho gymnázia Nitra získalo šestnáste miesto; 

- v dňoch 3. až 5. apríla 2014 v Poprade sa uskutočnil ho-

kejový finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska star-

ších žiakov za účasti hokejistov Slovana Bratislava, Po-

pradu. Prešova a Trenčína. Titul majstra Slovenska zís-

kalo družstvo Dukly Trenčín; 

- dňa 23. apríla 2014 prijal na pôde Trenčianskeho samo-

správneho kraja jeho predseda Ing. Jaroslav Baška se-

demdesiatku úspešných športovcov – troch mládežníc-

kych družstiev juniorov, dorastencov a žiakov hokejis-

tov Dukly Trenčín, ktoré v sezóne 2013/2014 dosiahli 

mimoriadny úspech, keď získali mládežnícke trofeje 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165853&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165852&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165853&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13165853&ids=6
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majstra Slovenska vo svojich kategóriách – žiakov, 

dorastu a juniorov; 

- v polovici apríla 2014 sa uskutočnilo krajské kolo                 

8. ročníka futbalového turnaja „Coca Cola“ druhého 

stupňa základných škôl v Drietome, do ktorého sa kvali-

fikovali družstvá základných škôl z Myjavy, Drietomy, 

Lúky nad Váhom a Trenčína, Ulica Novomeského. Do 

krajského kola postúpilo družstvo Základnej školy Tren-

čín, Novomeského ulica; 

- dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské 

kolo 16. ročníka „McDonald´s Cup“ Majstrovstiev 

Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok prvého stupňa 

základných škôl za účasti deviatich futbalových druž-

stiev. Do celoslovenského finále s prehľadom postúpilo 

družstvo Základnej školy Novomeského ulica v Tren-

číne, ktoré zdolalo súpera zo Základnej školy Štúrova ul. 

z Myjavy výsledkom 8:0; 

- od 1. do 31. mája 2014 sa Mesto Trenčín zapojilo do ce-

lonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorou sa vy-

jadrila podpora rozvoju cyklistickej dopravy v meste. 

Súťažili dvoj a štvorčlenné družstvá zložené zo zamest-

nancov rovnakej firmy, alebo inštitúcie; 

- v dňoch 6. a 7. mája 2014 sa uskutočnilo v Starej Ľu-

bovni finále Majstrovstiev Slovenska vo volejbale žia-

kov a stredných škôl, na ktorých sa zúčastnili aj chlapci 

zo Športového gymnázia. Po dobrom výkone sa stali 

majstrami Slovenskej republiky; 

- od 26. mája do 27. mája 2014 vládol na štadióne Štiav-

ničky v Banskej Bystrici futbalový ruch, na ktorom sa 

postavilo proti sebe osem futbalových družstiev, aby 

rozhodli, kto bude absolútnym majstrom Slovenska 

v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl 
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v súťaži „McDonald´s Cup 2013/2014“. Do 16. ročníka 

turnaja v minifutbale sa zapojilo 836 základných škôl z 

celého Slovenska. Víťazstvo si z turnaja odnieslo druž-

stvo Základnej školy Základnej školy Trenčín, Novome-

ského ulica. Individuálne ocenenie – najlepší strelec tur-

naja získal Felix Dávid Tomík s 21 gólmi zo Základnej 

školy Trenčín, Novomeského ulica;  

- v uplynulej hokejovej sezóne 2013/2014 Dukla Trenčín 

obsadila až deviate miesto a aj vďaka prispeniu iných 

tímov sa vyhla barážovému súboju proti Bardejovu; 

- od 1. do 31. mája 2014 sa Mesto Trenčín zapojilo do ce-

lonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktorou sa vy-

jadrila podpora rozvoju cyklistickej dopravy v meste sa 

zapojilo 83 osôb. Na vrchole rebríčka sa umiestnili Lu-

káš Sýkora, Karel Sokolt a Daniel Mutňanský z tímu Bi-

cykloraj, s.r.o. „Cyklisti z raja“, z ktorých každý absol-

voval do práce a z práce až 50 jázd. Hneď za nimi sa 

umiestnila Jarmila Blašková z tímu „Hanjarka“  z 

Trenčína so 48 jazdami; 

- v dňoch 7. až 8. júna 2014 sa vo Zvolene konal najväčší 

hokejbalový turnaj v Európe „Országh Cup 2014“za 

účasti 42 družstiev z celého Slovenska. Na podujatí sa 

zúčastnil Slovenský Orol Trenčín po druhýkrát a opäť 

úspešne, keď obsadil tretie miesto a získal bronzové me-

daily; 

- dňa 14. júna 2014 rozhodol hokejový útočník Marián 

Gáborík z Los Angeles Kings svojím gólom, rozhodol 

o novom držiteľovi Stanleyho pohára a tom, že hokejová 

trofej zavíta opäť do Trenčína; 

- v dňoch 14. až 15. júna 2014 sa uskutočnil „Slovenský 

pohár v karate za rok 2014“, ktorý bol pre trenčianske 

pretekárky mimoriadne úspešný, keď majstrovské tituly 
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získali: v oboch kategóriách kata aj kumite mladších 

žiačok Adela Vlasáková, v kategórie kata starších žia-

čok E. Kubišová (KK Európa Trenčín); 

- v dňoch 18. až 22. júna 2014 sa uskutočnili v Čiernej 

hore 9. akademické „Majstrovstvá sveta v karate“. 

V reprezentačnom výbere Slovenska bola aj Trenčianka 

Ingrida Suchánková, ktorú trénoval tréner Ekonómu 

Trenčín Miroslav Ďudák a t. č. je členkou Telovýchov-

nej jednoty Rapid Bratislava. Na týchto majstrovstvách 

sveta sa vo finále stretla s reprezentantkou Iraku, nad 

ktorou zvíťazila 1:0 a stala sa Akademickou majster-

kou sveta na rok 2014; 

- dňa 29. júna 2014 na pretekoch spoločných českoslo-

venských majstrovstiev v cestnej cyklistike v Slavkove 

pri Brne na trati dlhej 192 kilometrov medzi Slovákmi 

podľa očakávania triumfoval Peter Sagan pred Petrom 

Velitsom a tretie miesto obsadil Martin Mahďar z 

Dukly Trenčín TREK. V kategórii do 23 rokov získal 

slovenský titul Ľuboš Malovec z Dukly Trenčín Trek; 

- dňa 11. júla 2014  sa „Stanleyho pohár“ vrátil do Tren-

čína, zásluhou Mariána Gáboríka. Trofej bol ukázaný 

na tlačovej konferencii akreditovaných novinárov 

v priestoroch MG Ringu, potom v športovom areáli Zá-

kladnej školy, Hodžova ulica predstavil trenčianskej ve-

rejnosti a nakoniec bol trofej predstavená účastníkom 

festivalu „Bažant Pohoda“; 

- dňa 17. júla 2014 v Dubnici nad Váhom AS Trenčín po-

razil v prvom kole predkola Európskej ligy Vojvodinu 

Nový Sad zo Srbska 4:0; 

- dňa 24. júla 2014 sa hral odvetný zápas v Novom Sade, 

kde síce AS Trenčín prehral, ale na zápasy postúpil ďa-

lej do druhého kola; 
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- dňa 31. júla 2014 futbalisti AS Trenčín sa v druhom kole  

stretli v Žiline  s anglickým tímom Hull City a po dob-

rom výkone rozišli 0:0; 

- dňa 2. augusta 2014 „Hokejistom roka 2014“ sa stal 

Marián Gáborík pri vyhlásení na galavečeri v hoteli 

Double Tree by Hilton v Bratislave a na tróne nahradil 

prvého v posledných troch ročníkov a celkovo štvorná-

sobného najlepšieho hokejistu Slovenskej republiky 

Zdena Cháru; 

- dňa 4. augusta 2014 po prvýkrát vykorčuľovali na ľado-

vú plochu hokejisti Dukly Trenčín pred štartom do novej 

extra ligovej hokejovej sezóny;  

- dňa 7. augusta 2014 v odvetnom súboji 3. predkola Eu-

rópskej ligy 2014/2015 AS Trenčín prehral na trávniku 

Hull City 1:2 (1:1) a do play-off EL postúpil anglický 

zástupca; 

- dňa 13. septembra 2014 sa v Mestskej športovej hale 

v Trenčíne uskutočnil 1. ročník v hádzanej žien „Me-

moriál Ernesta Brosku“, ktorého víťazom sa stalo 

družstvo HK Štart Trenčín. Za najlepšiu brankárku bola 

vyhlásená Kristína Majerská z HK Štart Trenčín; 

- v dňoch 14. až 16. augusta 2014 na turnaji „Rona Cup - 

Memoriál Pavla Demitru“ v Trenčíne zvíťazili hoke-

jisti Komety Brno;  

- dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnila tlačová beseda, 

na ktorej funkcionári AS Trenčín informovali o projekte 

kompletnej prestavby futbalového štadióna na Sihoti; 

- začiatkom septembra 2014 sa Dračia légia 2012 Trenčín, 

ako jediná zo Slovenska zúčastnila na 9. majstrovstvách 

sveta klubových posádok v talianskej Ravenne organi-

zovaných medzinárodnou asociáciou dračích lodí. 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13424950&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7338659
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V konkurencii 5.400 pretekárov zo 129 klubov získali 

druhé miesto v kategórii malých lodí „Senior A open“ 

na 2000 m a okrem tohto úspechu sa im podarilo vybo-

jovať i jedno štvrté, dve šieste a dve ôsme miesta 

v ďalších kategóriách;  

- dňa 22. augusta 2014 sa uskutočnil na ľade trenčianske-

ho zimného štadióna, ktorý nesie meno Pavla Demitru, 

priateľský hokejový zápas legiend klubu zámorskej 

NHL St. Louis Blues Alumni s výberom Slovak Stars 

v jednom zo série troch exhibičných duelov; 

- dňa 23. septembra 2014 Mestské zastupiteľstvo v Tren-

číne schválilo prenájom športovú halu na Sihoti v Tren-

číne na 15 rokov floorbalovému klubu Športový klub                   

1. FBC Trenčín; 

- dňa 25. septembra 2014 sa uskutočnil tretí ročník chari-

tatívnej akcie „Hoss Heroes“, pod záštitou hokejistov 

Marcela a Mariána Hossu, ktorý prilákal do ich športo-

viska v Trenčíne na Novinách množstvo detí; 

- dňa 27. septembra 2014 pritiahla na Mierové námestie 

takmer sto ľudí, ktorí prezentovali svoj názor, že Tren-

čania chcú vynovený futbalový stánok pre klub AS 

Trenčín. Bol to otvorený protest proti neschváleniu 

zmluvy na rekonštrukciu futbalového štadióna mestský 

zastupiteľstvom dňa 23. septembra 2014.  

- dňa 4. októbra 2014 si našli cestu pred nákupné centrum 

Južanka v Trenčíne strongmani z Európy, kde súťažili 

o trofej na súťaži „Meč Matúša Čáka“. Víťazom sa stal 

Igor Petrík; 

- dňa 4. októbra 2014 sa uskutočnil 11. ročník behu do vr-

chu „Inovecký výbeh“ za účasti 72 bežcov z rôznych 

kútov Slovenska od Bratislavy po Poprad. Trať dlhá 1,4 

km s prevýšením 257 metrov viedla od Inoveckej chaty 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13480228&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7399621
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13480228&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7399621
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13466702&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7379847
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priamo na vrchol Inovca (1042 m). Najúspešnejšie sa s 

nástrahami popasoval Matúš Forgáč z Dubodiela, ktorý 

trať zvládol za 10 minút a tri sekundy. V kategórii žien 

zvíťazila Katarína Drahovská z Piešťan; 

- dňa 16. októbra 2014 sa na štadióne AS Trenčín na Siho-

ti odohralo stredoškolské derby medzi Gymnáziom Ľu-

dovíta Štúra a Obchodnej akadémie Milana Hodžu vo 

futbale, v ktorom zvíťazilo družstvom v Gymnázia Ľ. 

Štúra; 

- dňa 31. októbra 2014 Futbalový klub AS Trenčín vy-

hodnotil šiesty ročník charitatívno-športového podujatia 

„Hviezdy deťom“, keď na charitatívne účely sa vybralo 

22.595 eúr; 

- dňa 5. novembra 2014 bolo odovzdané stavenisko nekry-

tých tribún AS Trenčín firme „Skladky a odpadky“, kto-

rá vyhrala konkurz na asanáciu tribún a tým začala ply-

núť 45 dňová lehota, dokedy musia byť nekryté tribúny 

zbúrané; 

- dňa 8. novembra 2014 sa v Ľuborči uskutočnil 46. roč-

ník „Behu okolo Ľuborče“, na ktorom v kategórii žien 

trumfovala Jitka Hudáková z Trenčína, pred Veroni-

kou Bakalárovou z Trenčína; 

- dňa 9. novembra 2014 uskutočnil 20. ročník „Stredoeu-

rópskeho pohára nádejí v karate“ za účasti 350 mla-

dých pretekárov. Medzi pretekármi  úspešne zabojoval:  

- v súbornom cvičení kata v kategórii starších žiakov 

zvíťazil A. Strigač, 

- súbornom cvičení kata v kat. dorasteniek sa umiestni-

la na 1. mieste A. Ješková;  

- v dňoch 10. a 11 novembra 2014 bola športová hala na 

Sihoti v Trenčíne dejiskom školských majstrovstiev 

Slovenska vo florbale v kategórii mladších žiačok, kto-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13534603&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7482948
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rých sa zúčastnili víťazné školské družstvá, ktoré postú-

pili z krajských škôl v školskom roku 2013/2014. Titul 

majsterky Slovenska získalo družstvo Základnej školy 

z Tvrdošína tesným víťazstvom nad svojím súperom 

2:1;  

- v dni 13. až 15. novembra 2014 patrili v Trenčíne opäť 

patrili dobrodružstvu, adrenalínu, prírode a športu pre 

osoby, ktorí sa zúčastnili deviateho ročníka festivalu 

„Horyzonty“; 

- v dňoch 21. – 23. novembra 2014  z medzinárodných 

krasokorčuliarskych pretekov „Grand Prix SNP“ 

v Banskej Bystrici si priniesli zlaté medaily Lucia Hor-

váthová, Erika Balažová a Natália Bičanovská;  

- dňa 21. novembra 2014 pred zápasom Trenčín – Senica 

sa v priestoroch hotela „Ellizabeth“ uskutočnilo sláv-

nostné otvorenie „Siene slávy trenčianskeho futbalu“, 

keď boli do nej boli uvedení prví piati členovia - Jusztin 

Baross, Artúr Michalec, Karol Borhy, Vojtech Mas-

ný a Rudolf Tvarožka; 

- v dňoch 24. až 30. novembra 2014 sa uskutočnil 

v Bratislave Svetový pohár v silovom trojboji, keď Jozef 

Gabrhel z Trenčína zvíťazil vo svojej kategórii výko-

nom 402,5 kg; 

- dňa 1. decembra 2014 sa v Mestskej v športovej hale na 

Sihoti v Trenčíne uskutočnil finálový florbalový turnaj 

stredných škôl pod názvom „TSK  Florbal Sk Cup 

2014“, víťazom ktorého sa stalo družstvo Strednej od-

bornej školy v Prievidzi; 

- dňa 5. decembra 2014 usporiadal AS Trenčín pre žiakov 

prvého stupňa základných škôl z Trenčína 4. ročník 

„Mikulášskeho turnaja“. Víťazstvo si už po tretí raz 

odnieslo družstvo Základnej školy, Trenčín, Hodžova 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13553228&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7509643


 

 

1034 

 

ul., ktorá vo finále zdolala družstvo Základnej školy, 

Bezručova ul.; 

- dňa 6. decembra 2014 na Majstrovstvách Slovenska 

v taekwondo získala majstrovský titul v poomsae súbor-

ných cvičeniach Zlatica Hlaváčová z klubu Ilyo Taek-

wondo Trenčín; 

- začiatkom mesiaca december 2014 sa uskutočnil jubilej-

ný 30. ročník „Kubranského turnaja seniorov“ v stol-

nom tenise. Titul absolútneho víťaza, ktorý si odniesol 

Vladimír Martinka. Vo dvojhrách sa najlepšie darilo 

dvojici Harák – Ország; 

- dňa 13. decembra 2014 sa uskutočnilo podujatie „Večer 

hviezd“, s kultúrno-športovým a dobročinným charakte-

rom v priestoroch Expo Center v Trenčíne, ktoré bolo 

zaradené do mestského programu „Čaro Vianoc“. 

V tomto prostredí v Trenčíne sa stretávajú najlepší špor-

tovci roka s vynikajúci umelcami, aby prezentovali svoje 

výkony a svoje tituly širokej verejnosti. Medzi špor-

tovcami návštevníci privítali slovenskú reprezentantku 

v bodyfitnes Adelu Ondrejovičovú; 

- dňa 13. decembra 2014 sa prezentoval na Majstrov-

stvách Slovenska klub bojového umenia „Chanbara“, 

ktorý bol založený v mesiaci september 2014 bojového 

umenia „Chanbara“. Z majstrovstiev si klub priniesol 

dva poháre, 13 zlatých. 11 strieborných a 6 bronzových 

medailí; 

- dňa 30. decembra na 20. ročníku „Silvestrovského be-

hu“ na tartane v Dubnici nad Váhom 2014 v kategórii 

nad 60 rokov zvíťazil Miroslav Kováč z Trenčína, ča-

som 20:43 min.; 

- dňa 30. decembra 2014 na 20. ročníku „Silvestrovského 

behu“ vo Vrútkach v kategórii 50 až 59 rokov nedal 
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šancu svojím súperom a s prevahou zvíťazil Ervín Pále-

ník z Trenčína, časom 40:43min.; 

- na 10. ročníku majstrovstiev sveta vo florbale vo Švéd-

sku nastúpilo družstvo Slovenska so štyrmi hráčmi druž-

sva 1. FBC Trenčín a kormidelníkom slovenských flor-

balistov bol trenčiansky tréner Miroslav Sága;  

 

 

6. Náboženský a cirkevný život 

- Duchovná štatistika Trenčianskej farnosti v roku 

2013: 

- sviatok krstu: 

v roku 2013 bolo pokrstených 134 detí, z toho 74 

chlapcov a 60 dievčat. Pre porovnanie s rokom 2012 

bolo pokrstených 149 detí, teda v roku 2013 bolo 

o 15 detí menej. 

- sviatok manželstva: 

v roku 2013 bolo uzatvorených 86 sobášov, kým 

v roku 2012 boli uzatvorených 90 sobášov, teda o 4 

sobáše menej. 

- sviatosť prvého svätého prijímania: 

 v roku 2013 prijalo 119 detí prvé sväté prijímanie. 

v roku 2013 sviatosť birmovania nebola v Trenčíne 

vysluhovaná. 

- pohreby: 

v roku 2013 do večnosti bolo odprevadených 118 ve-

riacich, z toho 44 mužov a 74 žien, z ktorých bolo 76 

zaopatrených a  42 nezaopatrených veriacich. 

- v závere občianskeho roka 2013 a skončila ďalšia fáza 

reštaurovania Farského kostola Narodenia Panny Márie, 
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v ktorej sa dokončila štuková výzdoba, práce na interiéri 

kostola a úprava krypty rodiny Iležháziovcov; 

- v dňoch  10. – 12. februára 2014 delegácia neinvestičné-

ho fondu „Beňadik“ pod vedením Nitrianskeho diecéz-

neho biskupa Mons. Viliama Judáka navštívila Rím, 

kde navštívila honorárneho opáta na Skalke a pápežské-

ho pronotára Mons. Jozefa Kráľa. Vyvrcholením poby-

tu v Ríme bolo stretnutie so Svätým Otcom Františ-

kom, ktorému odovzdali obraz pútnického miesta Skal-

ka od autora Jozefa Vydrnáka; 

- dňa 18. februára 2014 Rada pre vedu, vzdelanie a kul-

túru pri Konferencii biskupov Slovenska pri príležitosti 

sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov 

udelila dvanástim osobnostiam ocenenie „Fra Angeli-

co“, medzi nimi aj akademickému maliarovi Jurajovi 

Oravcovi za vynikajúce stvárnenie novej „Krížovej 

cesty“ na Skalke, či triptych svätcov sv. Andrej-Svorad, 

sv. Beňadik, sv. Sedembolestná Panna Mária, ktorá zdo-

bí počas výročných pútí na Skalke liturgický priestor; 

- dňa 5. apríla 2014 sa zúčastnilo verejného zhromaždenia 

za život v centre Trenčianskeho kraja na Mierovom ná-

mestí vyše 500 ľudí. Prišli dať najavo postoj 

a presvedčenie, že život každého z nás je neoceniteľ-

ným, že má byť rešpektovaná ľudská dôstojnosť a že 

pomôcť žiť je správnou voľbou pre každého z nás; 

- dňa 25. mája 2014 v Trenčíne na Ulici 1. mája sa usku-

točnila slávnosť posvätenia pozemku a položenia zá-

kladného kameňa nového gréckokatolíckeho chrámu sv. 

apoštolov Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov. Slávnosti 

predsedal bratislavský gréckokatolícky eparcha, vladyka 

Mons. Peter Rusnák. Slávnosť sa začala svätou litur-

giou v kaplnke sv. Anny za účasti kňazov Trenčianskeho 



 

 

1037 

 

dekanátu pod vedením dekana Mons. Mgr. Milana Kup-

číka, primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníč-

ka a cca troch stovák veriacich. Po ukončení svätej omše 

sa všetci prítomní v sprievode presunuli k pozemku na 

Ulicu 1. mája, Trenčín, na ktorom sa bude stavať nový 

chrám, pastoračné priestory a farská budova a uskutočni-

li sa náboženské obrady spojené s potvrdením zaklada-

júcej listiny, posvätením základného kameňa a kríža; 

- dňa 1. júla 2014 bol dekrétom Biskupského úradu 

v Nitre bol preložený kaplán Pavol Berka z Trenčian-

skej farnosti za kaplána do farnosti Ludanice; 

- v dňoch 19. a 20. júla 2014 sa uskutočnila púť na Skal-

ku. Púť sa začala slávnostnou vernisážou výtvarníkov 

a literátov v lokalite Veľkej Skalky dňa 19. júla 2014 

„Ora Et Ars“; 

- v mesiaci júl 2014 bol v Trenčianskej farnosti na dia-

konskej praxi diakon Ľubomír Mihalka; 

- dňa 5. septembra 2014 na rannej svätej omši v kostole 

Notre Dame dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan 

Kupčík privítal nového kaplána Trenčianskej farnosti               

vdp. Mgr. Ľubomíra Rebeka; 

- dňa 19. októbra 2014 si veriaci Trenčína pripomenul mi-

sijné dielo v kostole Notre Dame v Trenčíne za prítom-

nosti pátra misionára Jána Kušníra, SVD; 

- Duchovná štatistika za rok 2014 

- sviatosť krstu: 

celkom bolo pokrstených 138 detí, z toho 65 chlap-

cov a 73 dievčat; 

- svatosť manželstva: 

sobáš uzavrelo 86 párov 

- sviatosť prvého svätého prijímania: 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13314691&ids=6
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sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 145 detí, 

čo je o 26 detí viac ako v roku 2014; 

- sviatosť birmovania: 

birmovania sa zúčastnilo 140 osôb; 

- pohreby: 

do večnosti sme odprevadili 157 veriacich, z toho 80 

mužov a 77 žien; z týchto 157 veriacich bolo 70 osôb 

nezaopatrených  a 87 zaopatrených; 

- dňa 26. decembra 2014 sa uskutočnilo koledovanie detí 

v Trenčianskej farnosti „Dobrá novina“ v trenčian-

skych rodinách, na ktorej sa vyzbieralo 3.700 eúr; 

- v mesiaci december 2014 uskutočnilo Združenie Spolku 

kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul finančnú zbierku 

pod názvom „Boj proti hladu“ predajom medovníkov 

a darmi, keď bolo vyzbieraných 209.214,14 eúr; 

- dňa 15. decembra 2014 ordinár Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky biskup Mons. František Rábek posvätil 

novú vojenskú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie  na 

Brigáde bojového zabezpečenia v priestoroch Kasární 

SNP v Trenčíne; 

 

 

7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

- dňa 1. januára 2014  uzrel svetlo sveta o 01,42 h prvý 

občan Trenčína v roku 2014 Matias Jánošík, ako prvo-

rodený syn 33 ročnej Lenky Zaťkovej ktorý po narodení 

vážil 3.200 g a meral 50 cm;  

- dňa 29. januára 2014 Národná transfúzna služba Trenčín 

a Mesto Trenčín zorganizovali akciu na podporu dobro-

voľného darcovstva krvi „Primátorskú kvapku krvi“, 

ktorá sa uskutočnila v obradnej sieni Mestského úradu 
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v Trenčíne, kde bolo zriadené mobilné odberové praco-

visko. Akcia sa vydarila, keď krv darovalo celkom 32 

osôb, medzi ktorými bolo až 24 prvodarcov; 

- dňa 30. januára 2014 bolo slávnostne otvorené vedecko-

výskumné pracovisko Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka v Trenčíne – „Hyperbarickej oxygenote-

rapie“, ktoré vzniklo v spolupráci Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Fakultnou nemoc-

nicou Trenčín za účasti ministerky zdravotníctva Slo-

venskej republiky JUDr. Zuzany Zvolenskej, rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., riaditeľa Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne RNDr. Jána Dubovského; 

- dňa 6. februára 2014 v priestoroch Polikliniky Minister-

stva obrany Slovenskej republiky v Trenčíne sa za účasti 

zástupcov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 

Fakultnej nemocnice Trenčín, zdravotných poisťovní, 

sponzorov a Trenčianskeho samosprávneho kraja usku-

točnilo slávnostné otvorenie nového zdravotného praco-

viska, zameraného na vyšetrenia magnetickou rezonan-

ciou a počítačovou tomografiou; 

- dňa 12. februára 2014 priniesli Trenčianske noviny vý-

sledky merania drogových závislostí medzi obyvateľ-

stvom Slovenska s osobitým zreteľom zistených výsled-

kov v Trenčianskom kraji. Z výsledkov vyplýva, že Naj-

častejšou drogou užívanou v Trenčíne je „extáza“, ale 

policajti sa viac stretávajú s „marihuanou“. Vedci na zá-

klade analýz odobratých vzoriek z odpadových vôd zis-

tili, že najvyššie spotreba drog je v Bratislave a mesto 

Trenčín patrí medzi štyri mestá s najväčšou spotrebou 

drog; 



 

 

1040 

 

- v dňoch 11. a 24. marca 2014 sa uskutočnilo výberové 

konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho 

orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín. Výberového ko-

nania sa zúčastnili dvaja uchádzači - RNDr. Ján Dubov-

ský a Ing. Danka Kaššovicová, MBA. Výberová komisia 

odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa, štatutárneho 

orgánu Fakultnej nemocnice Trenčín RNDr. Jána Du-

bovského; 

- dňa 21. marca 2014 boli zverejnené výsledky na portáli 

www.sprievodcaporodnicami.sk, za ktoré v roku 2013 

hlasovalo 2.149 mamičiek. Na hodnotení pôrodníc sa 

podieľalo hodnotenie expertov, hodnotili sa služby a 

hodnotili mamičky. V celkovom hodnotení pôrodníc 

prvé miesto získala pôrodnica Fakultnej nemocnice 

Trenčín, na druhom mieste sa umiestnila pôrodnica 

Nemocnice Košice-Šaca a na treťom mieste sa umies-

tnila pôrodnica Kysuckej nemocnice s poliklinikou 

Čadca; 

- dňa 11. apríla 2014  v slovenských mestách a obciach, 

teda aj v Trenčíne tisíce dobrovoľníkov opäť ponúkali 

na „Deň narcisov“ ľuďom narcis, ako symbol prejavu 

podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou dia-

gnózou;  

- v dňoch 23. apríla do 6. mája 2014 Slovenský spolok 

študentov zubného lekárstva organizoval najväčší pre-

ventívny projekt v oblasti ústnej hygieny na Slovensku. 

Dňa 25. apríla 2014 na Mierovom námestí od 10.00         

do 18.00 h učili občanov správnej technike čistenia zu-

bov; 

- dňa 28. mája 2014 odovzdali zástupcovia spoločnosti 

Hyundai generálny riaditeľ Hyundai Motor Slovakia 

Martin Saitz, Gynekologicko-pôrodníckej klinike Fa-

http://www.sprievodcaporodnicami.sk/
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kultnej nemocnici v Trenčíne päť novorodeneckých vo-

zíkov s logom Hyundai ix1, ktoré budú zdravotníci vy-

užívať na prevoz bábätiek na vyšetrenia; 

- dňa 16. júna 2014 bolo v Trenčíne otvorené denné cen-

trum „Svetielko“, ktoré bude poskytovať komplexnú 

starostlivosť o deti s viacnásobným postihnutím. Cen-

trum „Svetielko“ slávnostne otvoril primátor Mesta 

Trenčín Mgr. Richard Rybníček s krstnými rodičmi 

modelkou Luciou Hablovičovou a Ladislavom Kossá-

rom; 

- dňa 19. júla 2014 prednosta Mestského úradu v Trenčíne 

Ing. Jaroslav Pagáč odovzdal pani Anna Paulovej do 

osobného vlastníctva elektrický stimulátor „WalkAide“, 

ktorého nákup bol vykrytý finančných prostriedkov z re-

zervy predsedu vlády; 

- v mesiaci júl 2014 získala PhDr. Eva Červeňanová po 

nominácii Slovenskou komorou sestier a pôrodných 

asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 

v kategórii „sestra – pedagóg“ ocenenie „Biele srdce“; 

- dňa 28. augusta 2014 prednosta Mestského úradu 

v Trenčíne Ing. Jaroslav Pagáč odovzdal darovacou 

zmluvou občianke Trenčína Miroslave Gombárovej do 

vlastníctva invalidný vozík, ktorý bol zakúpený z finan-

čných prostriedkov rezervy predsedu vlády Slovenskej 

republiky; 

- dňa 16. septembra 2014 „Združenie Sclerosis Multi-

plex Nádej“ otvorilo na sídlisku Sihoť 4. Trenčíne 

chránenú dielňu „Scarabeus“; 

- dňa 17. septembra 2014 sa uskutočnilo otvorenie                   

28. ročníka školského roka 2014/2015 „Akadémie tre-
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tieho veku“ v Kultúrnom stredisku Stred Ul. Dlhé Hony 

Trenčín; 

- dňa 24. septembra 2014 chodili dobrovoľníci zbierky 

„Biela pastelka“ v uliciach Trenčína, ktorej cieľom bo-

lo pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom; 

- dňa 8. októbra 2014 sa po druhý raz v tomto roku sa 

uskutočnila „Primátorská kvapka krvi“ v obradnej 

miestnosti Mestského úradu v Trenčíne; 

- dňa 15. októbra 2014 sa uskutočnil 5. ročník dopravno-

výchovnej akcie „Deň bielej palice“ v Trenčíne a ďal-

ších 48 mestách na 65 priechodoch pre chodcov; 

- dňa 16. októbra 2014 organizovala Trenčianska nadácia 

v pube Sokolovne druhý ročník „Aukcie vzácnych vín“, 

ktorej výnos dosiahol sumu 3.055 eúr. Z vydraženej 

sumy vrátane vstupného bolo podporených osem projek-

tov z jedenástich, ktoré sa použijú pre terapeutické akti-

vity pre ľudí s mentálnym postihnutím:  

- v mesiaci október 2014 získala Klinika pediatrie a neo-

natológie Fakultnej nemocnice v Trenčíne vďaka Nadá-

cii Slovenského plynárenského a futbalovému klubu AS 

Trenčín novú fototerapeutickú podložku pre liečbu no-

vorodeneckej žltačky, na ktorú prispeli sponzori čiast-

kou 4.500 eúr; 

- dňa 20. novembra 2014 uskutočnil tím špičkových od-

borníkov z 1. ortopedickej kliniky 1. Lekárskej fakulty 

Univerzity Karlovi z Prahy a z Fakultnej nemocnice 

v Motole z Prahy spolu s lekármi z Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne v Trenčíne unikátnu operáciu, ktorá spočíva-

la v rozsiahlej rekonštrukcii v oblasti bedrového kĺbu s 

jedinečným typom implantátu, ktorý bol v tejto konfigu-

rácii použitý na Slovensku po prvýkrát; 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13530915&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7477278
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13554999&ids=7&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7512250
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- dňa 12. decembra 2014 sa v divadelnej sále Posádkové-

ho klubu v Trenčíne uskutočnil 19. ročník najväčšieho 

vianočného charitatívneho galaprogramu pre deti (zdra-

vé, telesne postihnuté, deti z detských domovov a zo so-

ciálne slabších rodín) pod názvom „Rozprávka Vianoc 

2014“, ktorý pripravili pre malých divákov Občianske 

združenie „Európa detí“ a Umelecká a reklamná agentú-

ra „Amade Pop“ z Bratislavy v spolupráci s Minister-

stvom obrany Slovenskej republiky ; 

- dňa 15. decembra 2014 medzi 19 seniormi ocenenými v 

tohoročnej ankety neziskovej organizácie „Forum pre 

pomoc starším“ so sídlom v Prievidzi, pôsobiacej po ce-

lom Slovensku „Senior roka 2014“, bola aj Mgr. Má-

ria Kubelová z Trenčína. V návrhu na ocenenie je zvý-

raznená jej aktívnu činnosť v Matici slovenskej i v Klu-

be Združenia kresťanských seniorov Trenčín, v komi-

siách pri súťažiach v recitácii poézie a prózy, za redigo-

vanie kníh  a za prípravu a uvedenie mnohých prednášok 

z kultúry či histórie mesta Trenčín; 

- počas silvestrovskej noci 2014 a novoročného rána na 

oddelení úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice v 

Trenčíne ošetrili spolu 76 úrazov. Išlo najmä o úrazy v 

dôsledku pádov a pošmyknutí, ale ošetrovali sa aj váž-

nejšie zranenia. Niekoľko úrazov spôsobila aj pyrotech-

nika; 

 

 

8. Ochrana a tvorba životného prostredia 

- projekt „Autobusového terminálu“ spoločnosti SIRS 

rozpútal v Trenčíne veľkú diskusiu, pretože podľa nie-

ktorých odborníkov zasahuje aj do parku Milana Rasti-

slava Štefánika, čím sa nedodrží záväzný limit jeho ze-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13589363&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7568341
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12743032&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12743032&ids=6
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lenej plochy. Túto myšlienku obhajuje skupina neprajní-

kov, v čele ktorej stojí architekt so 40-ročnou praxou 

Ing. arch. Igor Mrva, ktorý sa nazdáva, že zásah do 

parku je zbytočný; 

- od januára 2014 začalo prebiehať na Mestskom úrade 

v Trenčíne územné konanie k pripravovanej stavbe „Po-

lyfunkčný, štvorposchodový objekt“, ktorý má vyrásť na 

mieste súčasného súkromného parkoviska, medzi Slo-

venskou sporiteľnou a kaplnkou sv. Anny; 

- dňa 29. januára 2014 bolo vydané povolenie Stavebného 

úradu Mestského úradu v Trenčíne na odstránenie stav-

by Tisovej vily na Brezine pre vlastníka – žiadateľa Ma-

riána Hossu a manželku Janu Hossovú; 

- dňa 31. januára 2014 vyhlásil primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček medzinárodnú súťaž „Trenčín 

– mesto na rieke“ zameranú na najlepšie komplexné 

urbanistické riešenie prepojenia centra mesta s riekou 

a využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii 

a prekládke železničnej trate a po vybudovaní nového 

železničného mosta; 

- v noci zo štvrtka 30. na piatok 31. januára 2014 v pod-

chode Hasičskej ulice náhodní chodci videli rozbité 

osvetlenie, zdevastované dopravné značky, rozbitá re-

klamná vitrína, zničená mreža – čo bol výsledok vyčíňa-

nia vandalov; 

- Mesto Trenčín požiadalo o finančný príspevok za sepa-

rovaný zber  odpadových surovín z Recyklačného fondu 

v roku 2013, ktorý mu z neho vyplatil v roku 2014 

v celkovú sumu 102.449 eúr;  

- dňa 5. februára 2014 webová stránka Mesta Trenčín pri-

niesla oznámenie všetkým občanom mesta Trenčín, čo 

všetko v súvislosti s pokračovaním stavby modernizácie 
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železničnej trate čaká mesto Trenčín v roku 2014 a ktoré 

nevyhnutné obmedzenia a obchádzkové trasy dočasne 

sťažia život občanov. Tieto zmeny sa budú týkať najmä 

časti Zámostia; 

- od pondelka 17. februára až do 26. februára 2014 ne-

premávali vlaky na traťovom úseku Trenčín - Trenčian-

ska Turná. Vlaková doprava bola vylúčená z jednoko-

ľajnej trate z Trenčína do Chynorian a späť pre rekon-

štrukčné a stavebné práce v stanici Trenčín; 

- od  3. marca 2014 bolo parkovisko na Mládežníckej ulici 

v Trenčíne pre verejnosť zatvorené. Dôvodom boli práce 

na modernizácii železnice cez mesto, pre ktoré musela 

byť ulica zatvorená. Obmedzenie potrvá približne do le-

ta 2015, keď by mali byť práce ukončené; 

- dňa 6. marca 2014 v trenčianskej mestskej časti Opatová 

sa začali práce s dobudovaním kanalizácie. Práce trvali 

do mesiaca október 2014 a v Opatovej tak pribudlo2.452 

bm kanalizácie a 185 kanalizačných prípojok. Celková 

investícia predstavuje sumu 658.610 eúr. 

- dňa 13. marca 2014 v meste Trenčín sa začali čistiť 

chodníky a ulice po zime. Ako prvé začalo čistiť cen-

trum mesta od 6:00 do 18:00 h, teda Mierové námestie, 

ulice Matúšova a Farská, Štúrovo námestie, Hviezdo-

slavova ulica - pešia zóna, Vajanského ulica, Rozmarí-

nová ulica a chodníky za Priorom. V nasledujúce dni sa 

čistili ulice blízke k centru mesta - Palackého, Hasičská, 

Braneckého, Námestie svätej Anny a Ulica K dolnej sta-

nici; 

- vzhľadom na tohoročné mierne zimné obdobie  

2013/2014 táto nezanechala také veľké množstvo výtl-

kov, ako v zimnom období 2012/2013 a tiež sa ušetril 

väčší objem finančných prostriedkov na nákup posypo-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12886295&ids=6
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vého materiálu. Ušetrené finančné prostriedky sa využili 

opravu poškodených úsekov na uliciach mesta; 

- dňa 17. marca 2014 firma Marius Pedersen otvorila nové 

zberné miesto odpadu na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Do 

zrekonštruovaného zberného dvora investovala firma 

650 tisíc  z vlastných zdrojov;  

- dňa 12. apríla 2014 bola na križovatke pri obchodnom 

dome Kaufland odpojená a demontovaná svetelná signa-

lizácia, ktorá tam bola ako dočasne osadená v roku 2010 

a začala sa výstavba kruhovej výstavby križovatky; 

- dňa 14. apríla 2014 bola osadená dopravná značka „Pre-

jazd zákazaný!“ na časti Ulice Partizánska a sídliskom 

Juh, ktorou sa vyriešil problematický prechod touto uli-

cou motorovými vozidlami; 

- dňa 14. apríla 2014 sa začalo v Trenčíne prvé celoplošné 

kosenie zmluvným partnerom Mesta Trenčíne spoloč-

nosťou Marius Pedersen; 

- dňa 29. apríla 2014 sa uskutočnil na Mierovom námestí 

v Trenčíne „Lesnícky deň“ s témou „Zdravie z prí-

rody“. Lesnícky deň sa stal tradičným podujatím organi-

zovaným lesníckymi inštitúciami v Trenčíne koncom 

mesiaca apríl, ktorý nadviazal na podujatie „Apríl – 

Mesiaca lesov“ a „Deň Zeme“; 

- dňa 6. mája 2014 sa uskutočnilo v Trenčíne verejné pre-

rokovanie návrhu „autobusového terminálu“ z hľadiska 

vplyvu stavby na životné prostredie. Správa z prero-

kovania so všetkými pripomienkami prítomných bola 

zaslaná na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktoré by malo vydať záverečné stanovisko; 
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- v polovici mesiaca máj 2014 predložili mladí architekti 

Matej Škriečka a Ivan Chudý návrh na úpravu Ulici     

1. mája v rámci „Mestských zásahov“; 

- dňa 15. mája 2014 vyhodnotila jedenásťčlenná medziná-

rodná odborná porota 59 súťažných návrhov medziná-

rodnej urbanistickej súťaže „Trenčín - mesto na rieke“, 

ktoré prišli z viac ako 15 krajín sveta. Okrem 20 sloven-

ských kolektívov sa o ceny uchádzali aj kolektívy 

z Poľska, Českej republiky, Lotyšska, Španielska, Por-

tugalska, Srbska, Slovinska, Turecka, Talianska, Fran-

cúzska, Holandska, ale aj Indonézie, Číny a USA. Víťa-

zom sa stal švédsky tím Mandaworks AB a Hosper 

Sweden AB  zo Stockholmu, ktorý uspel so súťažným 

návrhom s názvom “Tracing Trencin“ – „Stopy Trenčí-

na“; 

- odo dňa 21. mája 2014 sa Železničná ulica v Trenčíne 

stala prejazdnou v oboch smeroch a bez akýchkoľvek 

obmedzení. Obmedzenia prejazdu ulicou súviseli s re-

konštrukciou kanalizácie, ktorá v týchto miestach pre-

biehala od decembra minulého roka 2013, ako súčasť 

modernizácie železnice; 

- v polovici mája 2014 zvýšená hladina Váhu počas čas-

tých dažďov spôsobila stavebníkom nového železničné-

ho mosta v Trenčíne problémy. Na čas museli prestať s 

prácami, keď veľká voda spôsobila odplavenie provi-

zórnej prístupovej cesty medzi štvrtým a piatym pilie-

rom rozostavaného nového železničného mosta. Poško-

denie hrozilo najmä stavebným strojom. Situáciu dostali 

pod kontrolu;  

- v mesiaci máj 2014 sa vzniesla vlna kritiky občanov na 

nedodržanie termínu ukončenia rekonštrukcie železnič-

nej stanice v Opatovej n/V.; 
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- v mesiaci máj 2014 sa hodnotil stav budovania nového 

cestného mosta, železničného mosta a funkčné využitie 

starého železničného mosta; 

- dňa 31. mája 2014 na Mierovom námestí v Trenčíne boli 

umiestnené a odovzdané do užívania lavičky, ktoré boli 

pomenované po desiatich športových osobnostiach spo-

jených s mestom Trenčín. 

- dňa 6. júna 2014 na hlavnom ťahu z Trenčína na Žilinu 

v časti Ulice Pred poľom bola presmerovaná doprava na 

obchádzkovú trasu, ktorá čiastočne zachádzala do Ulice 

Pred poľom v súvislosti s prácami na novom pojazde 

pod železničnú trať na Ulicu Jasná; 

- dňa 17. júna 2014 začala dlho očakávaná výstavba naj-

dlhšieho diaľničného tunela Višňové – Vrútky poklepa-

ním základného kameňa; 

- dňa 1. júla 2014 sa začali práce na rozšírení križovatky 

ulíc Legionárska a Dlhé Hony, aby autobusy a veľké vo-

zidlá nezachádzali do Legionárskej ulice. Križovatka 

bude počas prác neprejazdná. Práce boli ukončené 

a odovzdané do užívania motoristickej verejnosti dňa   

23. júla 2014; 

- dňa 14. júla 2014 bol odovzdaný do predčasného užíva-

nia podchod spájajúci Sihoť so železničnou stanicou 

Trenčín a autobusovými zástavkami mestskej a prímest-

skej dopravy;  

- v mesiaci júl 2014 Mesto Trenčín zrekonštruovalo po-

vrch vozovky na časti Zlatovskej ulice a štát začal pra-

covať na jej napojení na diaľničný privádzač; 

- dňom 5. augusta 2014 bol uzavretý prejazd železničnej 

trate na Vlárskej ulici pri Old Herolde z titulu vybudo-

vania podjazdu pod železničnou traťou. Budovanie pod-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13345183&ids=6
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jazdu na Vlárskej ulici pri Old Herolde znamenalo nie-

len uzavretie tamojšieho železničného priecestia, ale aj 

zabezpečenie množstva obchádzkových trás, aby sa za-

bezpečila priepustnosť automobilovej dopravy;  

- dňa 11. augusta 2014 začali horolezci na hradnú skalu 

nad parkoviskom hotela Elizabeth pripevňovať ochrannú 

sieť, aby táto zabránila padaniu kameňov na parkujúce 

vozidlá; 

- dňa 18. augusta 2014 začala ďalšia etapa rekonštrukcie 

kanalizácie na Štefánikovej ulici od okružnej križovatky 

pri Zábavno-obchodnom centre Max až po čerpaciu sta-

nicu Lukoil;  

- dňa 22. augusta 2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo 

Trenčín dohodu medzi investorom HB Reavis na ob-

chodné centrum „Aupark“ Mestom Trenčín, podľa kto-

rej investor vráti Mestu Trenčín kúpené pozemky a Mes-

to Trenčín vráti finančné prostriedky, ktoré investor in-

vestoval do kúpy pozemkov; 

- dňa 31. augusta 2014 bola Zlatovská ulica napojená na 

diaľničný privádzač; 

- v mesiaci september 2014 bolo ukončené rozšírenie 

mestského cintorína na Juhu zrekonštruovaním pozem-

kov bývalých Bočkových sadov; 

- dňa 2. septembra 2014 sa začali práce na rekonštrukcii 

časti chodníka na Legionárskej ulici od DV Centra (bý-

valé Masaryčky), ktorý sa napojil chodník pri okružnej 

križovatke Soblahovská – Legionárska; 

- od 18. septembra 2014 sa začalo v Trenčíne jesenné 

upratovanie, ktoré trvalo do 15. novembra 2014;   
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- dňa 2. októbra 2014 projekt „Trenčín si Ty“ kladne 

zhodnotil veľvyslanec Švajčiarska J.E. Alexander Wit-

twer; 

- v mesiaci október 2014 sa zintenzívnili práce na želez-

ničnej stanici v Zlatovce, ktoré znamenali pre cestujú-

cich občanov obmedzenie cestovania osobným vlakom; 

- v mesiaci november 2014 nahradil umelec Ing. arch. 

Július Brúna chýbajúce označenie Štúrovho námestia a 

Ulice Andreja Sladkoviča na stene rožného domu zobra-

zením dvoch našich národných dejateľov Ľudovíta Štúra 

a Andreja Sládkoviča aj s ich slávnymi citátmi;  

- dňa 20. novembra 2014  v deviatom ročníku súťaže 

„Kultúrna pamiatka roka 2013“ získala rehoľa Piaris-

tov na Slovensku za komplexné reštaurovanie interiéru 

kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne za práce 

v útrobách kostola cenu „Fenix – Kultúrna pamiatka 

roka 2013“; 

 

9)  Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

- „Banka v pekelnom dome“;  

- Mgr. Martin Karlík: „Trenčiansky park“;  

- Mgr. Martin Karlík: „Prvý opravám hradných múrov 

chýbala odbornosť;  

- Mgr. Martin Karlík: „Pri opravách hradu pomáhal aj 

muzeálny vlastivedný krúžok“;  

- Mgr. Peter Martinák: „Cez vojnu si Trenčania čapo-

vali“;  

- Mgr. Martin Karlík: „Ifigénia De Castris 

D´Harcourt“;   

- PhDr. Jozef Karlík: „Mestský erb prežil bez väčších 

zmien takmer sedem storočí“;  
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- Mgr. Martin Karlík:   „Mestská radnica oslávila 

v roku 2014 okrúhle výročie“;  

- „Farský kostol Narodenia Panny Márie v Trenčíne“;  

- Mgr. Martin Karlík: „Farnosť v Opatovej nad Vá-

hom“;  

- Mgr. Martin Karlík: „Mýtus o tajnej chodbe znova 

ožil“; Mgr. Martin Karlík:  „Luteránsky kostol po-

máhali stavať aj kompletné rodiny“;  

- Martin Šimovec: „Mučenie a popravy bosoriek  neo-

bišli v minulosti ani Trenčiansku župu“;  

- Jozef Branecký: „História kostola piaristov 

v Trenčíne“;  

 

10)  Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese 

Trenčín v roku 2013  

A) Jubilujúce osobnosti,  

B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia, Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubi-

leum prvej písomnej pamiatky v roku 2013,  

C) Výročia významných udalosti mesta Trenčín, Zoz-

nam použitej literatúry.  

 

12)  Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2014 

-   mesiac január 2014,  

- mesiac február 2014,  

- mesiac marec 2014,  

- mesiac apríl 2014,  

- mesiac máj 2014,  

-  mesiac jún 2014,  

- mesiac júl 2014,  

- mesiac august 2014,  

- mesiac september 2014,  
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- mesiac október 2014,  

- mesiac november 2014,  

-  mesiac december 2014,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


