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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Tren-
čín za rok 2015 bol predložený na rokovanie Komisie kultúry 
pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 23. februára 2016, 
ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne berie správu na vykonanie zápisu do kroni-
ky mesta Trenčín za rok 2015 na vedomie a odporúča prejsť 
materiály jazykovou úpravou.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2015 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 boli zaznamenané osobne alebo sprostredkovane a 
podľa svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do 
jednotlivých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t.j. 
do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov 
mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejno-
spoločenského života, oblasť ekonomického rozvoja, oblasť 
kultúrno-spoločenského života, oblasť vzdelávania, oblasť ná-
boženského života a života cirkví, oblasť  telesnej výchovy 
a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, ob-
lasť starostlivosti o životné prostredie, oblasť počasia, oblasť 
cestovného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, oblasť 
činnosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oblasť 
činnosti Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom  úrade 
v Trenčíne a kalendár výročí osobností.  

Zaznamenané podujatia sa uskutočnili v Trenčíne i mimo 
mesta, pokiaľ sa na nich obyvatelia Trenčína bezprostredne 
podieľali. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný 
fotografiami zhotovenými priamo kronikárom na podujatiach 
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a doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, 
plánmi a podobne.  

Kronikársky záznam v roku 2015 zaznamenal viacero 
významných udalostí, z ktorých treba spomenúť : 

- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 
v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta 
Trenčín,  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov,  
- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

platné v roku 2015 
 
 
1. Verejno-spoločenský život 
 

- dňa 1. januára 2015 o 11.20 h prišiel na svet prvý Tren-
čan narodený v roku 2015 – Jakub Mendel ako druhý 
syn manželov Mendelových, 

- dňa 18. januára 2015 sa dožil 100 rokov významný tren-
čiansky lekár MUDr. Viliam To čík, 

- od 15. do 18. januára  2015 sa Trenčiansky samosprávny 
kraj prezentoval v Brne na tradičnom medzinárodnom 
veľtrhu turistických možností v regiónoch Regiontour 
2015, 

- na miestnych daniach a poplatkoch vybrali v roku 2014 
v Trenčíne 7,823 milióna korún, najväčšiu sumu tvorila 
daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny a drobný 
stavebný odpad, 

- hokejista Marián Hossa rozbehol na prelome rokov nie-
len stavbu svojej novej rezidencie na mieste bývalej Ti-
sovej vily na Brezine, ale aj golfového areálu na brehu 
Váhu, 

- dňa 20. januára 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom poslanci 
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schválili rozpočet zameraný na pokračovanie znižovania 
celkového zadlženia mesta; mestské zastupiteľstvo zruši-
lo mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný 
a kontrolný orgán; trenčiansky parlament okrem iného 
odsúhlasil pre každú mestskú časť 75 tisíc eur, 

- dňa 30. januára 2015 vyhlásil prednosta Okresného úradu 
v Trenčíne Štefan Bohúň vinou hustého sneženia mimo-
riadnu situáciu a o pomoc požiadal krízový štáb; viace-
ré z cestných komunikácií sa počas pár hodín stali nepre-
jazdnými hlavne z dôvodu uväznených kamiónov, 

- nový železničný most v Trenčíne nebudú môcť využívať 
chodci ani cyklisti, mesto plánuje na toto využitie odkú-
piť starý železničný most, z ktorého by mohol vzniknúť 
kolonádny cyklomost, 

- automatizovaný externý defibrilátor , prístroj, ktorý mô-
že zachrániť život, venovala Mestskej polícii v Trenčíne 
spoločnost Aura Trade, 

- dňa 2. februára 2015 primátor mesta Richard Rybníček 
a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 
Baška podpísali memorandum o spolupráci na prípra-
ve a implementácii „Regionálnej integrovanej územnej 
stratégie Trenčianskeho kraja“, 

- v súčasnosti podľa slov riaditeľa Trenčianskeho múzea 
Petra Martiniska  nehrozí žiadnemu z objektov Tren-
čianskeho hradu zrútenie, 

- dňa 7. februára 2015 sa uskutočnilo hlasovanie v refe-
rende o rodine, ktoré bolo neplatné; v Trenčíne sa na 
ňom zúčastnilo iba 19,34 percenta občanov oprávnených 
hlasovať, 

- v roku 2014 vybralo mesto Trenčín na dani za ubytova-
nie o vyše 2 tisíc eur viac ako v roku 2013, 

- dňa 17. februára 2015 sa dožil 100 rokov major vo vý-
službe Ján Pafčuga, 
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- dňa 23. februára 2015 otvorili knižnicu  v zariadení pre 
seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne, na začiatku ma-
la 2 tisíc zväzkov, ale ďalšie neustále pribúdajú, 

- v dňoch 19. – 21. marca 2015 sa uskutočnil 23. ročník 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum 
Slovakia, na ktorom sa prezentovali nechtové dizajnér-
ky, manikérky, kozmetičky, vizážistky, kaderníčky a pe-
dikérky, 

- dňa 25. februára 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré zriadilo Komisiu 
pre dohľad nad ukončením výstavby modernizácie želez-
ničnej trate; primátor Richard Rybníček oznámil, že 
nová letná plaváreň v Trenčíne bude definitívne bez vody 
aj v roku 2015,  

- dňa 7. marca 2015 sa v kultúrnom stredisku Stred na Dl-
hých Honoch uskutočnila tvorivá dielňa veľkonočných 
medovníkov s majsterkou sveta Máriou Murárikovou , 

- dňa 16. marca 2015 natrvalo uzavreli Čierny mostek na 
Žabinského ulici, 

- dňa 18. marca 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestské-
ho zastupiteľstva v Trenčíne, za hlavného kontrolóra 
poslanci v tajnej voľbe zvolili Libušu Zigovú 
a odsúhlasili zmenu funkčného využitia trávnatej plochy 
– bývalého futbalového ihriska v Biskupiciach, na ktorej 
by mala vyrásť zmiešaná zástavba s bytovými domami 
a rodinnými domami, 

- dňa 25. marca 2015 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie 
vlády SR v Trenčíne, primátor Richard Rybníček sa na 
rokovaní nezúčastnil, bol pozvaný až na pracovný obed; 
vláda rozhodla o podpore viac ako 13 miliónov eur pre 
Trenčiansky kraj, 

- dňa 25. marca 2015 slávnostne otvorili nový cestný most 
v Trenčíne za účasti ministra dopravy SR Jána Počiatka, 
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primátora Richarda Rybníčka a ďalších hostí; výstavba 
sa začala v septembri 2011, pre Slovenskú správu ciest 
ho zhotovila firma Strabag, celkové náklady dosiahli 37 
miliónov eur, pričom 85 percent z tejto sumy išlo z euro-
fondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu, 

- dňa 26. marca 2015 na stretnutí zástupcov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja s primátormi a starostami predsta-
vili optimálny variant vedenia Vážskej cyklotrasy na 
území kraja, 

- dňa 31. marca 2015 po 43 rokoch tvorby kroniky mesta 
Trenčín odišiel do dôchodku Jozef Čery, novým kroni-
károm sa stal novinár Pavol Seriš, 

- od 1. apríla 2015 sa novým prevádzkovateľom mestské-
ho verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie 
stalo Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., kto-
ré nahradilo spoločnosť Siemens, 

- dňa 9. apríla 2015 sa uskutočnil snem Okresnej organi-
zácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne, za 
predsedníčku OO JDS účastníci na ďalšie tri roky zvolili 
opäť Emíliu Plškovú, 

- dňa 13. apríla 2015 sa uskutočnilo hasičské cvičenie za-
merané na záchrannú akciu v prípade úniku nebezpečné-
ho čpavku na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčí-
ne, 

- dňa 14. apríla 2015 zorganizovalo Mesto Trenčín spo-
mienku pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta 
pri Pamätníku umučených v lesoparku Brezina, 

- plánované zriadenie sociálneho centra pre ľudí v núdzi 
v budove Dukly na Štefánikovej ulici sa neuskutoční, 
lebo nový zákon pripravený ministerstvom financií za-
stavil bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu na 
mestá a obce, 
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- dňa 22. apríla 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci odsúhlasili zmeny 
v rozpočte, ktoré vyplynuli napríklad aj z nových inves-
tičných akcií, ako rozšírenie cintorína v Zlatovciach, 
priechod pre chodcov na Hodžovej ulici, nový nozdrkov-
ský chodník, stavebné úpravy v MŠ na Stromovej ulici 
pre rozšírenie jej kapacity, 

- dňa 26. apríla 2015 zomrel po ťažkej chorobe bývalý 
dvojnásobný predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Pavol Sedláček, ktorý pôsobil vo funkcii v rokoch 
2005 – 2013, kedy ho vystriedal súčasný predseda Jaro-
slav Baška, 

- dňa 1. mája 2015 sa zaľúbené páry bozkávali aj pod roz-
kvitnutým stromom čerešne na Trenčianskom hrade po-
čas akcie „Bozk pod hradnou čerešňou“ , ktorou otvori-
li turistickú sezónu na hrade, 

- od 1. mája 2015 sa novým náčelníkom trenčianskej 
Mestskej polície stal Ivan Liptai , 

- od začiatku mája začali nezamestnaní pracovať na 
Trenčianskom hrade aj ako sprievodcovia a dozerajú na 
expozície, ďalší upratujú nádvorie, čistia okolie hradieb 
a pripravujú národnú kultúrnu pamiatku na hlavnú turis-
tickú sezónu, 

- ihrisko  pri Družbe na Legionárskej ulici zbúrajú  pre 
stavbu nového polyfunkčného objektu, investor - spoloč-
nosť E-RAN Property – však musí vybudovať nové det-
ské ihrisko, 

- priestor pri Posádkovom klube, ktorý vznikol po zasy-
paní jamy, zostáva zatiaľ prázdny, lebo Mesto Trenčín 
sa stále súdi so spoločnosťou, ktorá vlastnila pozemok a 
plánovala na tomto mieste výstavbu garáží 
a polyfunkčnej budovy, 
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- začiatkom mája 2015 začalo Mesto Trenčín v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom, občianskym 
združením Fialka, Liberty Trade s.r.o., Slovenskými 
elektrárňami a.s. a Slovanetom osádzať v meste cyklis-
tické stojany, 

- dňa 6. mája 2015 otvorili v Posádkovom dome výstavu 
k 70. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny, na ktorej 
sa okrem iných hostí zúčastnili aj veteráni odboja, 

- dňa 12. mája 2015 poslanec NR SR Marián Kvasni čka 
oznámil, že vystupuje z klubu KDH  a vzdáva sa člen-
stva v predsedníctve hnutia, dôvodom je jeho nominácia 
Henriety Crkoňovej do voľby predsedu Najvyššieho 
kontrolného úradu, ktorá sa podľa Mariána Kvasničku  
zvrhla na mediálnu kampaň voči KDH, 

- dňa 13. mája 2015 sa uskutočnilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci zmenou rozpočtu 
navýšili finančné prostriedky pre jednotlivé mestské časti 
zo 75 tisíc na 155 tisíc eur,  

- dňa 14. mája 2015 začali zamestnanci mestského úradu 
roznášať Trenčanom v rámci prieskumu verejnej mienky 
dvanásťstranové dotazníky, ktoré po vyplnení v náhodne 
vybraných dvetisíc domácnostiach prispejú k tvorbe no-
vého plánu rozvoja mesta, 

- v dňoch 15.-16. mája 2015 sa v areáli výstaviska Expo 
Center v Trenčíne uskutočnila výstava cestovného ruchu 
regiónov Region Tour Expo spoločne s tretím ročníkom 
celoslovenskej cukrárskej výstavy a Jarmokom remesiel, 

- zlepšenie kvality života a zabezpečovanie poskytovania 
verejných služieb je globálnym cieľom trenčianskej sa-
mosprávy  pri príprave zásobníkov projektov na nové 
programové obdobie, 

- dňa 18. mája 2015 zastupiteľstvo Trenčianskeho samo-
správneho kraja schválilo záverečný účet za rok 2014, 



1117 
 

kraj ušetril vďaka racionalizačným opatreniam a zmenám 
zmlúv 4,5 milióna eur, 

- dňa 20. mája 2015 sa v Trenčíne prvýkrát uskutočnilo 
stretnutie honorárnych konzulov, ktorí zastupujú zá-
ujmy SR a jej občanov v zahraničí, diskutovali najmä 
o investičnom a turistickom potenciáli Trenčianskeho 
kraja, 

- v roku 2014 v Trenčianskom kraji uzavrelo manželstvo 
2803 párov, priemerný vek ženícha bol 33,7 roka, neves-
ty do manželstva vstupovali v priemere ako 30,8-ročné, 

- na konci roka 2014 žilo v Trenčianskom samosprávnom 
kraji 591 233 obyvateľov, čo bolo 10,9 percenta z cel-
kového počtu obyvateľov Slovenska, počet obyvateľov 
kraja klesol medziročne o 1161 osôb, 

- dňa 28. mája 2015 v Bratislave na prestížnom podujatí 
ASB Gala za účasti prezidenta SR Andreja Kisku  odo-
vzdali predstaviteľom mesta Trenčín Špeciálnu cenu ro-
ka 2015 za projekt Trenčín si Ty, 

- Trenčín sa zapojil do celoslovenskej súťaže „Do práce 
na bicykli“ , v meste sa zaregistrovalo až 38 tímov, 

-  dňa 16. mája 2015 sa uskutočnila prvá sprevádzaná 
prehliadka mestom, ktorá sa stretla s veľkým úspechom, 

- dňa 29. mája 2015 prijal primátor Richard Rybníček zá-
stupcov Asociácie rakúskych modrých baretov vedenú 
generálom Güntherom Greindlom, 

- od 1. decembra 2014 do 31. mája 2015 odovzdali obyva-
telia Trenčianskeho kraja v rámci tretej zbraňovej am-
nestie spolu 214 nelegálne držaných zbraní a 4469 kusov 
streliva, 

- členovia občianskeho združenia „Silnejší slabším“ ve-
nujú svoj voľný čas deťom a mladým ľuďom z detských 
domovov a sociálnych zariadení, do práce zapájajú aj se-
niorov, ktorí učia deti šiť, vyšívať a pliesť, 
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- od novembra 2014 do marca 2015 vydali v nocľahárni 
na Nešporovej ulici v Trenčíne vyše 6 tisíc porcií teplé-
ho jedla desiatkam ľudí bez strechy nad hlavou, 

- dňa 1. júna 2015 počas Medzinárodného dňa detí otvo-
rilo Trenčianske múzeum na Trenčianskom hrade dobo-
vý tábor, deti do 15 rokov mali vstup na hrad v tento deň 
zadarmo, 

- strecha na budove trenčianskej synagógy je deravá, do 
budovy tečie, v máji 2015 sa stav výrazne zhoršil, 

- od začiatku júna 2015 Kultúrno-informačné centrum 
v Trenčíne odštartovalo projekt spoznávania dejín mesta 
prostredníctvom sprevádzaných prehliadok, 

- od júna 2015 pracuje v Trenčíne na aktivačných prá-
cach pre mesto 218 ľudí, z nich 59 pracuje podľa zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi, sedem vykonáva menšie 
obecné služby a musia odpracovať minimálne 64 hodín 
mesačne, ďalších 150 občanov v hmotnej núdzi musí od-
pracovať mesačne 32 hodín, 

- dňa 4. júna 2015 vyšiel v týždenníku Trend rozsiahly 
rozhovor s primátorom Trenčína Richardom Rybníč-
kom, ktorý okrem iného povedal, že nevylučuje po do-
končení reformy v Trenčíne vstup do veľkej politiky, 

- dňa 4. júna 2015 v rámci projektu „Celé Slovensko číta 
deťom“ čítali mládeži zo svojich obľúbených kníh pri-
mátor Richard Rybníček, župan Jaroslav Baška, literáti 
a ďalšie osobnosti, 

- jednou z mála možností na kúpanie pre Trenčanov je 
prírodné jazero pri chate v Opatovej, majiteľ chaty 
preto celý areál prerobil, skultúrnil a ponúkol viac slu-
žieb, pribudli nové sedenia, terasy na opaľovanie, šatne 
a dva nové bufety, 

- dňa 10. júna 2015 uzavrelo svoju 28. kapitolu celoživot-
né vzdelávanie seniorov Akadémia tretieho veku 
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v Trenčíne, osvedčenie o absolvovaní prevzalo 125 po-
slucháčov, 

- začiatkom júna 2015 Mesto Trenčín zrušilo verejnú sú-
ťaž na rekonštrukciu Kultúrneho strediska Hviezda, 
dôvodom je nárast finančnej spoluúčasti mesta na 1,78-
miliónovom projekte z plánovaných asi 88 tisíc eur na 
takmer 279 tisíc eur, 

- dňa 13. júna 2015 sa dožila 50 rokov trenčianska rodáč-
ka, etnologička Slovenskej akadémie vied v Bratislave 
Monika Vrzgulová, 

- dňa 14. júna 2015 zomrel vo veku 83 rokov MUDr. Jú-
lius Činčár, známy lekár a legenda trenčianskej výtvar-
nej scény,  

- dňa 19. júna 2015 vyhlásili v sobášnej sieni mestského 
úradu najvýraznejšie detské osobnosti mesta Trenčín za 
rok 2015, pamätný list a plaketu im odovzdal primátor 
Richard Rybníček, 

- dňa 22. júna 2015 po rekonštrukcii otvorili kasáreň na 
Trenčianskom hrade, vznikli v nej reprezentačné priesto-
ry pre spoločenské i kultúrne podujatia, 

- dňa 23. júna 2015 sa v sídle trenčianskej župy uskutočni-
la konferencia „Spoznávaj prihrani čie Trenčianskeho 
a Zlínskeho kraja“ , výsledkom slovensko-českej spolu-
práce a výmeny skúseností v oblasti cykloturistiky  je 
mapa s trasami, tipmi na výlety a vybranými turistickými 
cieľmi v partnerských regiónoch, 

- dňa 24. júna 2015 si vo Verejnej knižnici Michala Rešet-
ku v Trenčíne pripomenuli dvojsté výročie narodenia 
Ľudovíta Štúra zážitkovou formou – tematickým diva-
delným predstavením, 

- dňa 25.júna 2015 otvorila nezisková organizácia „Lepší 
svet“ na Palackého ulici v Trenčíne nové zariadenie so-
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ciálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením 
a duševným ochorením, 

- prechodný domov pre opustené a týrané psy v Trenčíne 
sa snaží zlepšovať podmienky, na jeseň 2015 chce pri-
staviť ďalšiu budovu, informovala predsedníčka Ob-
čianskeho združenia „Tren čiansky útulok“ Petra Ož-
valdová, 

- Mesto Trenčín vypožičalo Slovenskému rybárskemu 
zväzu na 50 rokov územie na pravom brehu Váhu, za 
bývalou fabrikou Ozety na záplavovom území majú ry-
bári podľa podmienok mesta vybudovať prírodnú rela-
xačno-odpočinkovú zónu, 

- dňa 2. júla 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci okrem iného schvá-
lili zmeny v rozpočte na tento rok a odsúhlasili aj nové 
investičné akcie, napríklad vypracovanie projektovej do-
kumentácie na rekonštrukciu Mierového námestia, re-
konštrukciu šatní Zimného štadióna Pavla Demitru, vy-
budovanie betónovej zásteny pri smetných nádobách na 
Soblahovskej ulici, rekonštrukciu detského ihriska na 
Karpatskej ulici a niektoré ďalšie,  

- Mesto Trenčín kúpilo špeciálne zariadenie na opravu 
výtlkov , ktoré pracuje na báze infračerveného žiarenia 
bez potreby rezania či frézovania asfaltu, 

- počas rekonštrukcie mosta ako jedinej prístupovej cesty 
na Ostrov platí pre motoristov i cyklistov dočasné do-
pravné značenie vrátane svetelnej signalizácie, chodcov 
preváža kyvadlová autobusová doprava, 

- Mesto Trenčín priznalo nárok na náhradné bývanie 
dvadsiatim siedmim nájomcom v domoch, ktoré boli reš-
tituované pôvodnými vlastníkmi, do konca roka 2016 má 
povinnosť im ho zabezpečiť, 
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- v dňoch 27. – 31. júla 2015 sa konali „Tren čianske his-
torické slávnosti“, počas ktorých ožilo Mierové námes-
tie gladiátorskými súbojmi, 

- dňa 31. júla 2015 otvorili ďalšiu kamienkovú pláž pod 
starým cestným mostom, 

- dňa 2. augusta 2015 bola nedeľa a Trenčiansky hrad 
prekonal rekord v dennej návštevnosti – pozrelo si ho 
až 1295 platiacich návštevníkov, 

- dňa 10. augusta 2015 oslávila 90. narodeniny legenda pe-
šej turistiky v trenčianskom  regióne Marta Trebatická , 
držiteľka viacerých ocenení vrátane Zlatého odznaku 
Klubu slovenských turistov, aj v súčasnosti organizuje 
turistické trasy pre verejnosť a nedeľné vychádzky v oko-
lí Trenčína, 

- dňa 10. augusta 2015 sa uskutočnilo mimoriadne za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci 
schválili návrh primátora na zmenu rozpočtu s tým, že 
došlo len k presunu finančných prostriedkov bez vplyvu 
na celkovú výšku rozpočtu a schválili aj 70 tisíc eur na 
výstavbu multifunkčného ihriska v športovom areáli ZŠ 
Dlhé Hony, 

- dňa 20. augusta 2015 priviezli do trenčianskej nemocnice 
štyroch zranených ľudí po zrážke dvoch športových lie-
tadiel pri obci Červený Kameň, ktorá si vyžiadala sedem 
obetí, 

- starý cestný most v Trenčíne je vo veľmi zlom technic-
kom stave, Slovenská správa ciest ho mala začať opra-
vovať hneď po dokončení nového cestného mosta, pre-
stavba je naplánovaná až na roky 2018 – 2021, 

- dňa 26. augusta 2015 si predstavitelia Matice slovenskej, 
samospráv, spoločenských organizácií a obyvatelia Tren-
čína na evanjelickom cintoríne pietnou spomienkou pri-
pomenuli matku Ľudovíta Štúra Annu Štúrovú, rode-
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nú Michalcovú; od jej úmrtia uplynulo presne v tento deň 
162 rokov, 

- dňa 29. augusta 2015 si miestna časť Kubrá  pripomenu-
la 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci, k boha-
tým oslavám prispelo vydanie publikácie o Kubrej auto-
rov Stanislava Lišku a Pavla Moška a osadenie lavičky 
s menom najslávnejšieho kubranského rodáka, olympij-
ského víťaza Janka Zacharu pred miestnym kostolom, 

- hotel Elizabeth v Trenčíne sa stal na základe hodnotenia 
dvoch miliónov hotelových hostí víťazom kategórie 
„Hotel s najlepšími službami pre zákazníka“, rebríček 
zostavil rezervačný portál Hotel.de, 

- Trenčiansky samosprávny kraj musí zaplatiť takmer 
polmiliónovú pokutu za chyby pri verejnom obstarávaní 
pri výstavbe terajšej budovy TSK ešte v roku 2006, 

- Trenčín kopíruje všeobecný trend starnutia v porovna-
teľných mestách a pre jeho ďalší rozvoj bude kľúčový 
spôsob, akým zabojuje v konkurencii ostatných miest 
Slovenska o pritiahnutie nových obyvateľov, 

- dotazník v rámci prípravy plánu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta vyplnilo a odovzdalo 826 res-
pondentov z celkového počtu 2 tisíc náhodne vybraných 
trenčianskych domácností; prieskum sa uskutočnil 
v druhej polovici mája a začiatkom júna, 

- v letných mesiacoch 2015 investovalo Mesto Trenčín do 
rekonštrukcie troch mestských materských škôlok 42 
tisíc eur, 

- z depozitu Trenčianskeho múzea zmizol obraz Miloša 
Alexandra Bazovského „Ženy pod krížom“  v hodnote 
vyše 50 tisíc eur, páchateľkou bola zamestnankyňa mú-
zea, kupec, ktorému ho predala, ho vrátil, 

- v dňoch 11. – 13. septembra 2015 sa v miestnej časti 
Opatová nad Váhom uskutočnili oslavy 777. výročia 
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prvej písomnej zmienky o obci, pri tejto príležitosti vyšla 
kniha „Také sme my boli deti“ autora Stanislava Van-
ča, 

- dňa 15. septembra 2015 pod záštitou nitrianskeho bisku-
pa Mons. Viliama Judáka otvorili v Trenčíne na Farskej 
ulici Centrum pre rodinu , 

- dňa 16. septembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, poslanci schválili 
zmenu rozpočtu, v rámci ktorej uvoľnili finančné pro-
striedky napríklad na opravu schodiskovej plošiny WC 
Sládkovičova, opravu kotlov na krytej plavárni, opravu 
fontány na Štúrovom námestí a na výmenu dverí 
v Centre seniorov, 

- dňa 9. októbra 2015 sa stretli bývalí susedia 
z Kukučínovej ulice č. 1 v Trenčíne pri svojom pôvod-
nom bydlisku, ktoré museli opustiť pred štyridsiatimi 
rokmi , keď dom získala armáda, 

- v dňoch 13. – 16. októbra 2015 sa na trenčianskom vý-
stavisku Expo Center uskutočnil 21. ročník veľtrhu elek-
trotechniky, automatizácie, osvetlenia a telekomunikácií 
ELO SYS, najúspešnejším exponátom sa stalo terénne 
pásové vozidlo s elektrickým pohonom z dielne študen-
tov Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Daniela Siekela, Dominika Maleca 
a Miroslava Bartoša, 

- v dňoch 15. – 16. októbra 2015 na 32. svetovom kongre-
se pracovného lekárstva v Jihlave odovzdali MUDr. 
Františkovi Jarošovi, CSc. z Trenčína Čestnú medailu 
prof. MUDr. J. Teisingera, DrSc. za zásluhy a rozvoj 
odboru pracovného lekárstva, 

- dňa 21. októbra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, primátor na ňom in-
formoval, že dlh stále klesá, aj keď nie už tak rýchlo ako 
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v minulých rokoch a je to tým, že mesto už aj investuje, 
poslanci schválili ďalšie zmeny v rozpočte, navýšili fi-
nancie napríklad pre MŠ Kubranská na nákup novej 
práčky, Školský klub detí Východná dostane viac peňazí 
na obnovu svojich oddelení, 

- dňa 23. októbra v areáli Základnej školy na Hodžovej 
ulici  v Trenčíne odovzdali prístrešok so stojanmi na 12 
bicyklov, najviac sa o to zaslúžilo občianske združenie 
Fialka, 

- od 1. novembra 2015 je nocľaháreň pre bezdomovcov 
na Nešporovej ulici v Trenčíne opäť otvorená pre ľudí 
bez domova, 

- dňa 5. novembra 2015 ocenili v obradnej sieni Mestské-
ho úradu v Trenčíne 39 bezpríspevkových darcov krvi, 

- krajská Správa ciest inštalovala na rizikové cesty v kraji 
meteostanice, webkamery neustále informujú dispečera 
o stave ciest, 

- dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnil prvý Deň otvore-
ných dverí náčelníka Mestskej polície Trenčín Ivana 
Liptaia , 

- dňa 17. novembra 2015 si Trenčania na Mierovom ná-
mestí pripomenuli pamätné revolučné udalosti 
z novembra roku 1989, 

- trenčiansky hotel Elizabeth získal na zasadnutí predsta-
viteľov historických hotelov Európy na francúzskom 
zámku Chateau de lˇEpinay prestížne ocenenie „Najlepší 
mestský historický hotel Európy“ na rok 2016, 

- dňa 18. novembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktorom okrem iné-
ho poslanci schválili prevod budov po Detskom domove 
v Hornom Orechovom do vlastníctva mesta pre účely 
krízového centra, 
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- dňa 23. novembra 2015 schválili poslanci zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja rozpočet na rok 
2016, ktorý počíta s prebytkom 16,74 milióna eur, 

- kancelária občianskeho združenia „Pomoc obetiam ná-
silia“ začala po štyroch rokoch opäť fungovať 
v Trenčíne, 

- dňa 27. novembra 2015 umiestnili na Mierovom námestí 
v Trenčíne vianočný stromček – smrek pichľavý s výš-
kou 13 metrov, ktorý daroval mestu občan zo Zámostia, 

- dňa 5. decembra 2015 rozsvietil Mikuláš na Mierovom 
námestí vianočný stromček, 

- dňa 14. decembra 2015 sa v trenčianskom hoteli Eliza-
beth uskutočnilo stretnutie prezidenta SR Andreja Kis-
ku s osobnosťami Trenčianskeho kraja, na ktorom prezi-
dent dva a pol mesiaca pred parlamentnými voľbami pre-
zentoval svoj názor na aktuálnu vnútropolitickú situáciu, 
najväčšie problémy vidí v neutešenom stave zdravotníc-
tva a školstva, 

- dňa 16. decembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré schválilo vyrov-
naný rozpočet na rok 2016 – mesto bude hospodáriť 
s celkovou sumou 38 miliónov eur,  

- dňa 16. decembra 2015 otvorili novovybudovaný pod-
jazd Brnianska pod železničnou traťou, 

- rok 2015 bol z pohľadu zásahov do infraštruktúry mesta 
asi najzložitejší za posledných niekoľko dekád, konšta-
toval v koncoročnom rozhovore pre mesačník Info pri-
mátor Richard Rybníček. 

 
2. Ekonomický život 
 

- v roku 2015 ušetrí podpísaním dodatkov k zmluvám 
o poskytovaní autobusovej dopravy Trenčiansky samo-
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správny kraj  v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 
doprave asi 3,5 milióna eur,  

- Colný úrad v Trenčíne odviedol v roku 2014 do štátneho 
rozpočtu v rámci vymáhacieho konania 620 tisíc eur 

- začiatkom januára dali Železnice SR primátorovi Tren-
čína prísľub, že dokončia rozostavané objekty do konca 
roka 2015, 

- nový systém projektového riadenia začal fungovať 
v Trenčianskom samosprávnom kraji, 

- dňa 20. januára 2015 mestské zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie, v ktorom vyjadruje svoju nespokojnosť s 
predlžovaním termínov na niektorých úsekoch moder-
nizácie železničnej trate, 

- dňa 5. februára 2015 vyhlásil v Národnej rade SR minis-
ter dopravy Ján Počiatek, že jeho rezort pravdepodobne 
stiahne projekt modernizácie železničnej trate zo Zla-
toviec po Trenčiansku Teplú z financovania z práve sa 
končiaceho eurofondového obdobia, 

- v priebehu januára 2015 rozbehlo proces výstavby 
v trenčianskom priemyselnom parku sedem nových fi-
riem, 

- dňa 24. februára 2015 Úrad pre verejné obstarávanie roz-
hodol o uložení pokuty takmer pol milióna eur Tren-
čianskemu samosprávnemu kraju za chyby pri verejnom 
obstarávaní, 

- koncom februára 2015 Ministerstvo dopravy uzavrelo so 
Železnicami SR dohodu o mimoriadnom ukončení 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
zo zdrojov EÚ na modernizáciu traťového úseku Zlato-
vce – Trenčianska Teplá, 

- vo februári 2015 bola priemerná evidovaná miera neza-
mestnanosti v okrese Trenčín 7,55 percenta, 
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- dňa 25. februára 2015 zriadilo mestské zastupiteľstvo 
Komisiu pre dohľad nad ukončením výstavby mo-
dernizácie železničnej trate, 

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu aktu-
álne komunikuje s deviatimi firmami , ktoré uvažujú 
nad investíciou v Trenčianskom kraji; projekty majú po-
tenciál preinvestovať približne 50 až 150 miliónov eur a 
vytvoriť až 3 tisíc nových pracovných miest, 

- na rok 2015 nemá Mesto Trenčín v rozpočte vyčlenené 
finančné prostriedky na nájomné byty, o nákupe bytov 
s využitím Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej do-
tácie uvažuje mesto až v roku 2016, 

- dňa 2. marca 2015 navštívil premiér Robert Fico 
a minister obrany Martin Glvá č VOP Trenčín, ktorý 
vláda prenajala na dve desaťročia za 7,56 milióna eur, 

- optimalizácia prímestskej dopravy v Trenčianskom 
samosprávnom kraji má v roku 2015 priniesť úsporu 357 
tisíc eur; týka sa to asi 170 autobusových liniek, nové 
cestovné poriadky nadobudli platnosť 1. marca 2015, 

- Mesto Trenčín plánuje nákup techniky používanej pri 
prevádzke kompostoviska, zámer vyhlásiť verejné ob-
starávanie schválilo trenčianske Mestské zastupiteľstvo, 

- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Tren-
čianskom kraji klesla vo februári 2015 medzimesačne 
o 0,13 percenta na úroveň 9,39 percenta, 

- v marci 2015 ministerstvo dopravy uzavrelo so Železni-
cami Slovenskej republiky dohodu o mimoriadnom 
ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku zo zdrojov Európskej únie a štátu na moderni-
záciu traťového úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá, 

- značka Nehera, pred vojnou svetový textilný gigant, 
opäť ožíva a mieri medzi luxusné módne ikony, vyrába 
modely aj vo svojej tradičnej neherovskej bašte Trenčíne, 
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- v apríli 2015 získala spoločnosť Trenčianske vodárne 
a kanalizácie, a.s. právoplatné kolaudačné rozhodnutia 
pre nové úseky kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach, 

- bilancia zimnej údržby Správy ciest TSK je viac ako 
184 tisíc obhospodárených kilometrov ciest, 37 tisíc ton 
posypového materiálu a takmer 3 milióny eur, 

- dňa 4. mája 2015 informovala vláda SR o zámere nájsť 
strategického partnera pre Letecké opravovne Trenčín, 

- exminister hospodárstva a šéf Sitno Holdingu Ľudovít 
Černák v rozhovore v Hospodárskych novinách hovorí 
o svojom záujme prenajať si Letecké opravovne Tren-
čín, 

- spoločnosť SCZ Slovakia a.s. s centrálou v Trenčíne je 
jedným z dominantných zamestnávateľov v oblasti IT 
technológií v trenčianskom regióne, 

- dňa 5. mája 2015 sa v Trenčíne uskutočnila konferencia 
s názvom „Inova čný región – možnosti financovania 
inovácií“ , ktorej obsahom boli praktické informácie 
o možnostiach financovania firiem v oblasti výskumu, 
vedy a inovácií z najväčšieho európskeho programu „Vý-
skum a inovácie“, 

- harmonogram dokončenia stavieb pri modernizácii že-
leznice v Trenčíne má ďalší posun - stavba podjazdu na 
Vlárskej ulici mala byť dokončená v júli 2015, nový ter-
mín je prelom tretieho a štvrtého kvartálu 2015, 

- dňa 13. mája 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne predaj 11 548 štvorcových metrov pozemkov 
za 346 440 eur spoločnosti HS-Tec, ktorá tam vytvorí až 
40 pracovných miest, 

- dňa 13. mája 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo hos-
podárenie mesta za rok 2014 bez výhrad a rezervný 
fond vo výške 432 tisíc eur, 
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- Trenčínu sa podarilo po rokoch snahy získať eurofondy 
na rekonštrukciu bývalého kina Hviezda, ktoré zároveň 
slúži ako divadelná scéna pre miestnych ochotníkov 
a vyše desiatku rôznych súborov, 

- nová prístavba staničnej budovy v železničnej stanici 
Zlatovce bude slúžiť pre umiestnenie nového zabezpe-
čovacieho zariadenia, v máji 2015 prebieha jeho montáž 
a po ukončení výluk dôjde k jeho spusteniu, 

- najväčšou investičnou akciou financovanou z eurofondov 
bola v Trenčíne v končiacom sa programovom období 
rekonštrukcia troch základných škôl v rokoch 2010 – 
2012, celkové náklady na rekonštrukciu boli 4,14 milióna 
eur, z eurofondov prišlo 3,94 milióna eur, 

- dňa 5. júna 2015 premiér Robert Fico informoval o svo-
jej návšteve v Moskve a uviedol, že tam hovoril aj 
o možnom využití kapacít Leteckých opravovní Tren-
čín pri modernizácii vrtuľníkov Mi-17, 

- v trenčianskej firme Virtual Reality Media  vznikajú vy-
spelé letecké simulátory pre vrtuľníky a stíhačky, ktoré 
využíva ja americká armáda, 

- dňa 3. júna 2015 spoločnosti Trenčianske vodárne a 
kanalizácie a.s. a Trenčianska vodohospodárska spo-
ločnosť a.s. uzavreli Dohodu o urovnaní sporných 
a pochybných práv, prevádzkovateľom celej infraštruk-
túry sa stali Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., 

- most v trenčianskej mestskej časti Opatová nad Váhom 
je poškodený, ale začiatok opravy opäť odložili, hoci 
podľa zmluvy mala byť oprava ukončená už na konci ro-
ka 2014, 

- dňa 5. júna informoval premiér Robert Fico o svojej 
návšteve v Moskve, témou rozhovorov bola aj moderni-
zácia vrtuľníkov Mi-17, kde by si premiér vedel pred-
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staviť väčšie využitie kapacít Leteckých opravovní Tren-
čín, 

- dňa 23. júna 2015 otvorili v priemyselnom parku v Tren-
číne nový závod japonskej spoločnosti Akebono, ktorá je 
celosvetovým lídrom vo vývoji a výrobe automobilových 
bŕzd, 

- do priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici by mali naj-
bližšie pribudnúť dve trenčianske firmy – spoločnosť 
Wlana, s.r.o. má záujem postaviť mlyn na mletie kuku-
rice a spoločnosť Štefan Vanko, s.r.o. podnikajúca v ob-
lasti zasielateľstva chce vybudovať firemné zázemie spo-
ločnosti, 

- dňa 2. septembra 2015 vyhlásil primátor Trenčína Ri-
chard Rybníček mimoriadnu situáciu na frekventova-
nom moste v Opatovej nad Váhom, ktorý je 
v havarijnom stave, 

- dňa 15. októbra 2015 začala Slovenská správa ciest s op-
ravou mosta v Opatovej nad Váhom,  

- dňa 27. októbra 2015 zrušili Letecké opravovne Tren-
čín súťaž na výber svojho strategického partnera 
a zostávajú v portfóliu Ministerstva obrany SR, sústredia 
sa na strategické zákazky, ktoré im má zabezpečiť minis-
terstvo obrany, 

- dňa 11. novembra 2015 v Trenčíne vyhlásili TOP 10 fi-
riem v regióne, ktoré v štyroch kategóriách vyhodnotili 
Hospodárske noviny: Bijou Brigitte, s.r.o. Trenčín, Linde 
Material Handling,, s.r.o. Trenčín, MCL, s.r.o. Rudník 
a Porfix a.s. Zemianske Kostoľany, 

- priemyselný park v Trenčíne by mal byť do dvoch ro-
kov naplnený, o posledné dva hektáre mestských po-
zemkov má záujem nemecký investor zaoberajúci sa lo-
gistikou, vyhlásil v novembri primátor Richard Rybní-
ček, 
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- v priebehu novembra 2015 práce na rekonštrukcii mos-
ta na Ostrov pokračujú, ale termíny dokončenia aj 
v tomto prípade Železnice SR posúvajú – namiesto pô-
vodného termínu v apríli 2016 sa predpokladá sprevádz-
kovanie v máji a úplné ukončenie v auguste 2015, 

- firma Leoni v Trenčíne v roku 2015 významne rozšírila 
svoju výrobu testovacích zariadení a skúšobných modu-
lov v novo postavenom inžinierskom centre, testovacie 
zariadenia firma dodáva do celého sveta. 

 
3. Kultúrno-spoločenský život 

 
- dňa 5. januára 2015 zomrel vo veku 87 rokov Ing. Čes-

tmír Harní ček, všestranná osobnosť, ktorého verejnosť 
vnímala predovšetkým ako vášnivého fotografa a spolu-
zakladateľa skupiny Méta, 

- dňa 15. januára 2015 otvorili vo výstavných priestoroch 
budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja 30. družob-
nú výstavu výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín 
a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“, 

- dňa 29. januára 2015 otvorili zrekonštruovanú a digitali-
zovanú školskú knižnicu v Základnej škole na dolinách, 

- od 13. februára do 22. marca 2015 bola v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského inštalovaná kolektívna výstava 
„Nové Mosty – New Bridges“ popredných škótskych 
a slovenských výtvarníkov, 

- dňa 16. februára sa konalo slávnostné stretnutie pri príle-
žitosti 90. výročia založenia Verejnej knižnice Michala 
Rešetku v Trenčíne, jeho súčasťou bolo aj slávnostné 
uvedenie do života zborníka „Vinše nad zlato“, ktorý 
zostavil Peter Martinák , 

- dňa 16. februára 2015 uviedli do života najnovšiu knihu 
Jána Maršálka „Cesta k bráne“, autor je síce povola-
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ním technik, ale dušou básnik a literát, predseda literár-
neho klubu Omega a člen Spolku slovenských spisovate-
ľov, 

- Mesto Trenčín podporí v roku 2015 zo svojho rozpočtu 
kultúrne projekty  sumou 14 tisíc eur, 

- veľkoplošné maľby v uliciach Devínskej Novej Vsi pú-
tajú pozornosť obyvateľov i návštevníkov, ich autorom je 
rodák z Trenčína Ing. arch. Juraj Hubinský , 

- dňa 28. februára 2015 na majstrovstvách Slovenska 
v štandardných tancoch veľmi dobre reprezentoval svo-
je mesto Tanečný klub Dukla Tren čín - v kategórii do 
21 rokov Martin Šrámka  a Lucia Centárová, štvrté 
miesto získal Matúš Szegho, medzi dospelými sa stali 
vicemajstrami Slovenska Matteo Cicchitti a Simona 
Brecíková, 

- od 1. marca 2015 je Posádkový klub v Trenčíne mimo 
prevádzky, strešný plášť nad divadelnou sálou má trhli-
ny a voda prenikla aj na miesta s elektrickými káblami,  

- dňa 2. marca 2015 otvorili vo vestibule Okresného úradu 
v Trenčíne výstavu najlepších výtvarných prác regionál-
neho kola súťaže „Vesmír očami detí“, 

- dňa 3. marca 2015 otvorili v mestskej veži v Trenčíne 
výstavu českého umelca Pavla Talicha pod názvom 
„Stromu naděje zbývá“, 

- dňa 5. marca 2015 sa uskutočnila prezentácia knihy roz-
hovorov Antona Baláža s Rudolfom Dobiášom „Vy-
niesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci“ za účasti autora 
knihy Antona Baláža, 

- dňa 6. marca 2015 otvorili vo výstavných priestoroch 
Trenčianskeho samosprávneho kraja výber z tvorby jubi-
lujúcej autorky Milady Ždrnja , 
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- dňa 23. marca 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku stretli literárne činné osobnosti s blízkym vzťa-
hom k trenčianskemu regiónu,  

- dňa 25. marca 2015 sa uskutočnila prezentácia spevníka 
a najnovšieho CD Lýdie Fajtovej za účasti tejto známej 
81-ročnej speváčky, 

- dňa 26.marca 2015 zomrel v Bratislave trenčiansky ro-
dák, spisovateľ, publicista, ctiteľ humoru a westernov 
Kornel Földvári ,  

- Jerguš Oravec, rodák z Trenčína, bluesový gitarista 
a spevák zaujal publikum i odborníkov na medzinárodnej 
súťaži „European Blues Challenge“ v Bruseli, chválou 
nešetril ani prezident americkej The Blues Foundation 
Jay Sieleman, 

- dňa 27. marca 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského výstavu diel dvoch výtvarníkov – grafickú 
tvorbu Vladimíra Gažoviča a maľby Jany Hýbalovej 
Ovšákovej, 

- dňa 1. apríla 2015 otvorili v mestskej veži výstavu víťaz-
ných prác 4. ročníka celoslovenskej súťaže „Bienále fi-
gurálnej kresby a maľby“ , 

- dňa 9. apríla sa v Posádkovom klube v Trenčíne usku-
točnila regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy mládeže a dospelých, recitač-
ných kolektívov a divadiel poézie 61. Hviezdoslavov 
Kubín (Štúrov Uhrovec), 

- v apríli 2015 obsadila trenčianska patchwokárka Hana 
Nekorancová pekné 12. miesto na 9. ročníku prestížnej 
medzinárodnej výstavy Prague Patchwork Meeting, 
porota hodnotila okolo stovky vystavovaných quiltov, 

- dňa 17. apríla 2015 sa v Trenčíne konal krst poviedkovej 
knihy Evy Bodnárovej pod názvom „Všetko krásne čo 
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sa mi mohlo stať“ ; autorka je rodáčkou z Trenčína, kto-
rá dlhé roky žije v Košiciach, 

- v apríli 2015 udelila generálna riaditeľka Národného 
osvetového centra v Bratislave medailu „Pocta svätého 
Gorazda“ folklórnemu súboru Trenčan, ktorý od roku 
1949 pôsobí pri trenčianskom gymnáziu, 

- dňa 28. apríla 2015 prevzal mladý herec Trenčan  Pavol 
Seriš na medzinárodnom divadelnom festivale FITUA 
v marockom Agadire cenu za najlepší herecký výkon, 

- začiatkom mája 2015 v Trenčíne vyhodnotili krajskú po-
stupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 19. Vý-
tvarné spektrum Trenčianskeho kraja, 

- francúzsky portál Couvre-feu zaradil trenčiansku Poho-
du medzi desať festivalov, ktoré sa oplatí v lete navští-
viť; Pohoda je podľa autorov rebríčka ideálnou voľbou 
pre ľudí, ktorí hľadajú vzrušenie či netradičný priestor, 

- dňa 7. mája 2015 otvorili krajskú súťažnú výstavu ama-
térskej fotografie AMFO 2015 a počas vernisáže vo vý-
stavných priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja odovzdala porota ocenenia najlepším autorom, 

- dňa 10. mája 2015 Mestské divadlo v Trenčíne uviedlo 
premiéru hry svetového autora Mira Gavrana „Bábka“ , 

- dňa 15. 5. 2015 sa v Galérii Miloša Alexandra Bazov-
ského uskutočnila vernisáž výstav Jozefa Kostku a Ka-
rola Felixa, 

- dňa 16. mája 2015 sa aj galérie a múzeá v Trenčíne zapo-
jili do celoeurópskeho podujatia „Noc múzeí a galérií“, 

- dňa 2. júna 2015 uvideli do života v trenčianskej knižnici 
knižku s názvom „Štefan – trenčiansky mestský bube-
ník“  za účasti autora textu Vlada Kulíška a autora kre-
sieb Jozefa Vydrnáka, 
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- dňa 23. a 24. mája 2015 uviedol divadelný súbor Opa-
tová 21 hru s názvom „To ste vy pán Taner?“, ktorú 
režíroval Roman Oravec, 

- od 6. júna do 2. septembra 2015 je v Delovej bašte Tren-
čianskeho hradu inštalovaná výstava mýtických zvierat 
„Draci a drakobijci“ , 

- v dňoch 6. – 7. júna 2015 na 25. ročníku celoštátnej sú-
ťažnej prehliadky detských folklórnych súborov a 40. 
ročníku detského folklórneho festivalu „Pod likavským 
hradom“  získali najmenšie deti detského folklórneho 
súboru Korni čka zlaté pásmo, Cenu Eleny Medveckej 
za významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí pro-
stredníctvom ľudového umenia udelili vedúcej súboru 
Kornička Jarke Kohútovej, 

- dňa 11. júna 2015 sa na Trenčianskom hrade stretli na 
unikátnej prehliadke „Ódy módy“ najúspešnejší absol-
venti dizajnu na trenčianskej Strednej umeleckej škole, 

- od 15. do 20. júna 2015 sa v areáli malej a Veľkej Skalky 
konalo medzinárodné výtvarno-literárne sympózium Ora 
et Ars, 

- dňa 14. júna zomrel bývalý vojenský lekár, riaditeľ tren-
čianskej nemocnice a uznávaný výtvarník Július Činčár, 
ktorý sa venoval maľbe, kresbe, plastike a grafike, 

- dňa 15. júna 2015 otvorili na pešej zóne v Trenčíne pro-
jekt letnej čitárne, 

- dňa 19. júna 2015 otvorili v mestskej veži výstavu foto-
grafií Radovana Stoklasu „Od Belmonda po Cardinale“, 
ktorá približuje dianie na festivale Art Film Fest, 

- od 19. do 26. júna 2015 prebiehal v Trenčíne a Trenčian-
skych Tepliciach už 23. ročník medzinárodného filmové-
ho festivalu Art Film Fest , ktorý ponúkol 84 dlhomet-
rážnych a 41 krátkych a stredometrážnych filmov; pre-
stížne ocenenie Hercova misia dostali česká herečka 
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Anna Geislerová a slovenský herec Juraj Kukura , 
ocenenie Zlatá kamera prevzal dvorný kameraman reži-
séra Juraja Jakubiska Ján Ďuriš, 

- dňa 22. júna 2015 sa vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku uskutočnil poetický večer „Trojružový pe ľ“  za 
účasti umelkýň Zuzany Laurin číkovej, Kataríny Hu-
decovej a speváčky Simony Martausovej, ktorého sú-
časťou bol krst knihy Zuzany Laurinčíkovej „Smutno-
krásny rok“ a Kataríny Hudecovej „Z nočných monoló-
gov“, 

- dňa 26. júna sa v centre Trenčína odohral príbeh lásky 
mestského bubeníka Štefana za svetiel fakieľ a magic-
kého sveta cirkusu, 

- od 9. do 10. júla 2015 prebiehal na trenčianskom letisku 
19. ročník multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda, 
ktorého hlavnými hviezdami boli Mano Chao, Björk 
a Franz Ferdinand & Sparks, 

-  od začiatku júla 2015 sa Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského pripojila k svetovým výstavným sieňam, 
ktoré si môžu návštevníci pozrieť vďaka unikátnemu 
Google Art Projektu priamo cez monitor počítača, 

- dňa 10. júla 2015 zavŕšil Pavol Seriš svoju úspešnú di-
vadelnú sezónu ziskom hlavnej ceny na festivale Euro-
pean Young Theatre v talianskom Spolete, 

- dňa 10. júla 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského maľby mladých autorov z desiatich ročníkov 
festivalu Pohoda a novú videoinštaláciu Andrey Uváči-
kovej, 

- Trenčín má po dvoch rokoch opäť letné kino - predsta-
venia pod holým nebom ponúka autocamp na Ostrove, 

- aj nádvorie Galérie Miloša Alexandra Bazovského sa po-
čas letných piatkových večerov mení na letné kino, galé-
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ria tak chce vytvoriť priestor pre komunitné stretnutia 
a oživiť večerné mesto kultúrnymi podujatiami, 

- dňa 18. júla 2015 sa v areáli bývalého kláštora na Skalke 
uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy diel 16 autorov, 
tvoriacich vo výtvarnej, literárnej a fotograficko-
literárnej sekcii v rámci medzinárodného sympózia Ora 
et Ars Skalka 2015, 

- augustové hudobné pikniky sa konajú vždy v piatok na 
tráve za pódiom Mierového námestia, 

- dňa 7. augusta 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského výstavu výtvarníkov  Roberta Bielika 
a Miroslava Knapa, 

- dňa 9. septembra 2015 otvorili v Základnej umeleckej 
škole Karola Pádivého Pamätnú izbu výnimočného hu-
dobného skladateľa Karola Pádivého; predmety, kto-
rých sa Karol Pádivý počas života dotýkal, poskytol jeho 
syn Jaroslav, 

- od 10. do 13. septembra 2015 sa uskutočnil festival jed-
ného herca „Sám na javisku“,  na ktorom okrem iných 
vystúpili Eva Pavlíková, Bohumil Klepl, František 
Výrostko so synom a ďalší umelci, 

- dňa 16. septembra 2015 sa prvým podujatím začal pro-
jekt „Večer študentských filmov“ za účasti známeho te-
levízneho, divadelného a dabingového herca Mila Krá-
ľa; projekcie sa konajú vždy prvý piatok v mesiaci, 

- dňa 22. septembra 2015 založili vo Verejnej knižnici Mi-
chala Rešetku trenčiansku odbočku Spolku slovenských 
spisovateľov, 

- dňa 25. septembra 2015 sa v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského uskutočnila vernisáž výstav českého malia-
ra Michaela Rittsteina a manželov Jozefa a Jaroslavy 
Hoborovcov, 
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- v dňoch 25. a 26. septembra 2015 sa v Trenčíne konal 
ďalší džezový sviatok – festival Jazz pod hradom, 

- dňa 2. októbra 2015 otvorili v priestoroch budovy Tren-
čianskeho samosprávneho kraja už 52. Métu – výstavu 
fotografií rovnomennej fotoskupiny, 

- dňa 12. októbra 2015 predstavila vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku spisovateľka, novinárka a prekladateľka 
Irena Brežná slovenský preklad svojej knihy „Nevďač-
ná cudzinka“, 

- dňa 28. októbra 2015 otvorilo Mestské divadlo Trenčín 
v Posádkovom dome divadelnú sezónu predstavením Ja-
ny Juráňovej „Misky strieborné – nádoby výborné“ 
o ženách, ktoré žili so štúrovcami, 

- dňa 23. októbra 2015 otvorili v mestskej veži výstavu 
diel rodáka z Drietomy, výtvarníka Petra Lehockého, 

- dňa 26. októbra 2015 v Kursalóne v Trenčianskych Tep-
liciach na podujatí nazvanom Flores Musarum odo-
vzdali ocenenia ľuďom, ktorí pracujú v oblasti kultúry v 
Trenčianskom samosprávnom kraji, 

- 30. októbra a 1. novembra 2015 si dvoma slávnostnými 
koncertmi pripomenul Komorný orchester mesta Tren-
čín 25 rokov svojej existencie, 

- dňa 5. novembra 2015 uviedlo Mestské divadlo Trenčín 
v kine Hviezda svoju druhú premiéru – dramatizáciu po-
viedky Ladislava Mňačka „Dvaja priatelia“,  

- dňa 6. novembra 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexan-
dra Bazovského výstavu trenčianskeho akademického 
sochára Igora Mosného a svetovo uznávaného fotografa 
Ruda Prekopa, 

- od 12. do 14. novembra sa v Trenčíne konal desiaty roč-
ník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty , ktorý sa 
tešil mimoriadnej diváckej pozornosti, 
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- v priebehu novembra 2015 vystavovala v Centre senio-
rov KS Sihoť v Trenčíne keramikárka Gabriela Sedile-
ková, 

- dňa 27. novembra 2015 sa v kine Hviezda uskutočnila 
premiéra autorskej komédie jedného herca s názvom 
„Pri kase“  v podaní Pavla Seriša, 

- v dňoch 1. a 2. decembra 2015 sa v priestoroch Základ-
nej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne konal 
46. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní 
„Tren čianske hodiny“, 

- dňa 8. decembra 2015 otvorili v priestoroch Kultúrno-
informačného centra na Mierovom námestí výstavu ví-
ťazných prác žiakov z výtvarnej súťaže „Svet očami 
skutočnosti a fantázie“, 

- dňa 9. decembra 2015 zástupcovia medzinárodného fil-
mového festivalu Art Film Fest  na tlačovej konferencii 
oznámili, že dejiskom 24. ročníka festivalu budú Košice, 

- dňa 11. decembra 2015 sa v trenčianskej galérii uskutoč-
nila vernisáž projektu študentov Oddelenia priemyselné-
ho dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka s názvom „Duša slovanská“, 

- dňa 11. decembra 2015 otvorili v trenčianskej galérii aj 
výstavu trenčianskej výtvarníčky Evy Olexíkovej, 

- dňa 16. decembra 2015 zástupcovia festivalu Pohoda na 
stretnutí s médiami oznámili, že ukončili spoluprácu so 
spoločnosťou Heineken a značkou Zlatý Bažant, novým 
partnerom je banskobystrický pivovar Urpiner  a festival 
sa vracia k svojmu pôvodnému názvu Pohoda, 

- dňa 18 .decembra 2015 otvorili v Galérii Miloša Alexan-
dra Bazovského výstavy dvoch výtvarníkov – Nikolaja 
Feďkoviča a Ivana Patúca. 
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4. Školstvo a vzdelávanie 
 

- dňa 21. januára 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, na kto-
rom sa hovorilo o zmenách v oblasti stredného školstva 
a plánoch na rok 2015, 

- v celonárodnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska 
zvíťazil v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika 
absolvent Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Ing. Martin Ďuriš, 

- v januári 2015 rozbehol Trenčiansky samosprávny kraj 
ako zriaďovateľ stredných škôl kampaň pre nábor žiakov 
na odborné školy pod názvom „Hrdina remesla“ , 

- od 15. do 28. januára 2015 sa konal zápis detí do prvého 
ročníka základných škôl, z ktorého vyplynulo, že od sep-
tembra budú mať mestské základné školy o 88 žiakov 
viac, 

- v dňoch 3. až 5. februára  sa v Trenčíne uskutočnila celo-
štátna študentská súťaž ZENIT 2015, 

- v dňoch 5. a 6. februára 2015 sa uskutočnila v Nových 
Zámkoch slovenská súťaž someliérov juniorov, na kto-
rej obsadil tretie miesto študent hotelovej akadémie SOŠ 
obchodu a služieb Natanael Ševčík, 

- v dňoch 21. až 23. februára 2015 sa na medzinárodnom 
veľtrhu módy, obuvi a koženého tovaru Styl a Kabo 
v Brne zúčastnili aj módni návrhári z Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka a svoje práce prezentovali v 
expozícii Young Design, 

- dňa 2. marca 2015 podpísala Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka „Memorandum o spolupráci“  medzi 
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Strednou odbornou školou sklárskou a významnými za-
mestnávateľmi v trenčianskom regióne, 

- dňa 3. marca 2015 na prvom ročníku Technickej olym-
piády žiakov 8. - 9. ročníka usporiadanom v rámci pro-
jektu „Hrdina remesla“ zvíťazil Michal Mikuš  zo ZŠ 
Dlhé Hony pred Gregorom Kráľom zo ZŠ na Hodžovej 
ulici, 

- dňa 6. marca 2015 sa žiaci stredných škôl stali členmi 
vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením 
najaktuálnejších problémov svetového výskumu vďaka 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka a jej spolu-
práci s medzinárodnými vedeckými inštitúciami, 

- dňa 12. marca 2015 udelila vedecká rada Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka čestný titul Doctor hono-
ris causa významnému odborníkovi v oblasti strojárske-
ho priemyslu Ing. Milanovi Cagalovi, CSc., 

- dňa 25. marca 2015 sa počas návštevy Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka premiér Robert Fico vyjad-
ril, že túto školu vníma vláda SR ako významný prvok 
siete univerzít na Slovensku, 

- dňa 25. marca 2015 na medzinárodnej súťaži Trenčian-
sky pivný someliér získala druhé miesto Michaela Pú-
čeková zo SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, 

- dňa 27. marca 2015 pri príležitosti Dňa učiteľov prijal 
primátor Richard Rybníček 13 pedagógov mestských 
škôl a odovzdal im ocenenia, 

- dňa 31. marca 2015 na vyhodnotení celoslovenskej súťa-
že v detskej audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe 
„Zlata klapka“ v Bratislave získal prvé miesto sedem-
členný kolektív Strednej umeleckej školy v Trenčíne za 
film s názvom „Voda“ , 

- na najprestížnejšiu vedeckú súťaž pre mládež na svete 
Intel ISEF v USA sa kvalifikovali aj štyria Slováci, me-
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dzi nimi aj Lukáš Jánošík z Gymnázia Ľudovíta Štúra 
v Trenčíne, 

- od septembra 2015 vznikne v Trenčíne Na Zongorke 
súkromná materská škola s kapacitou 38 detí ako vý-
sledok aktivity neziskovej organizácie Best Friends Kids 
Club, 

- v ankete Zlatý Amos, ktorá je súťažou pedagógov, sa 
najlepšou učiteľkou fyziky stala Ľubomíra Záhumen-
ská z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne, 

- Mesto Trenčín podporí v roku 2015 aktivity v oblasti 
školstva, výchovy a vzdelávania celkovou sumou 3790 
eur, ktorú rozdelilo jedenástim projektom, 

- dňa 11. mája 2015 spustila Trenčianska univerzita Ale-
xandra Dubčeka vysielanie prvého študentského rádia 
v Trenčíne pod názvom TrenchTown, 

- dňa 13. mája 2015 otvorili v Spojenej škole internátnej 
v Trenčíne špeciálnu multisenzorickú miestnosť „Jas-
mínka“, 

- študenti SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne po skončení 
tretieho ročníka majú možnosť zúčastniť sa takmer päť-
mesačnej praxe v lukratívnych zahraničných destiná-
ciách, 

- na 22. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu  v Nitre 
(19.-22. mája 2015) pútalo veľkú pozornosť terénne pá-
sové vozidlo na elektrický pohon, ktoré navrhli a vyrobili 
študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka Daniel Siekela, Dominik M a-
lec a Miroslav Bartoš, 

- dňa 26. mája 2015 vyhodnotili súťaž „Stredoškolské ča-
sopisy Trenčianskeho kraja“, časopis Veget Gymnázia 
Ľudovíta Štúra v Trenčíne obsadil tretie miesto, 
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- zrušenie Strednej odbornej školy v Trenčíne má za ná-
sledok prepúšťanie zamestnancov, o prácu príde 38 ľudí, 

- dňa 29. mája 2015 si bohatým celodenným programom 
pripomenula Základná škola na Bezručovej ulici v 
Trenčíne 50. výročie svojho vzniku,  

- dňa 2. júna 2015 vymenoval prezident Andrej Kiska 26 
nových profesorov vysokých škôl, medzi nimi bol aj vy-
sokoškolský učiteľ z Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Pavol Lizák, PhD., 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka získala v sil-
nej medzinárodnej konkurencii príležitosť vybudovať 
v Trenčíne Excelentné centrum pre funkčné 
a povrchovo funkcionalizované sklá, 

- dňa 11. júna 2015 sa asi dvesto školákov z Trenčína zú-
častnilo interaktívnej výučby dopravnej výchovy a testov 
o zvieratách v rámci projektu „Digiškola na kolesách“, 

- v dňoch 15. - 16. júna 2015 na celoštátnej súťaži s me-
dzinárodnou účasťou v poskytovaní prvej pomoci 
v Brne v konkurencii 23 tímov z Čiech a Slovenska zví-
ťazili študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne 
Marek Pieťka, Miroslav Salva a Martin Zemanovič, 

- dňa 18. júna 2015 predviedlo s úspechom trinásť študen-
tov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka svoju 
módnu tvorbu s názvom „Módny expres“  v Ríme, 

- počas letných prázdnin sa na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka už šiestykrát koná „Tren čianska 
detská univerzita“, 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka je 
v uplatnení absolventov na trhu práce na 13. mieste 
spomedzi 30 univerzít a vysokých škôl na Slovensku, 

- dňa 24. júna 2015 sa zišli koordinátori, predsedovia 
a podpredsedovia žiackych školských rád základných 
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škôl na území mesta Trenčín, aby zhodnotili svoju čin-
nosť v školskom roku 2014/2015, 

- žiaci 6. A triedy ZŠ na Kubranskej ulici sa stali víťazmi 
celoslovenského projektu „Bezpečné školy“ v kategórii 
programovanie a pre školu získali užitočné ceny, 

- rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef 
Habánik vyhlásil, že škola je schopná pripraviť vysoko-
kvalifikovaných absolventov na mieru podľa požiadaviek 
automobilky Jaguar Land Rover, ktorá avizovala inves-
tíciu na Slovensku, 

- študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka budú v novom akademickom 
roku riešiť v rámci výskumu aj otázky, ako nezabudnúť 
dieťa v automobile; ide o reakciu na prípad zabudnuté-
ho dieťaťa v aute, ktoré zomrelo následkom extrémnej 
letnej horúčavy, 

- v školskom roku 2015/2016 navštevuje základné školy 
v pôsobnosti mesta Trenčín 4141 žiakov, čo je o 29 viac 
ako v predchádzajúcom školskom roku, 

- od začiatku septembra 2015 otvorili v priestoroch ZŠ Na 
dolinách súkromnú základnú školu pre deti 
s autizmom, 

- dňa 6. septembra 2015 nastúpila do funkcie nová de-
kanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka PhDr. Iveta Matišáková, PhD., 
ktorá vystriedala vo funkcii doc. MUDr. Jána Bielika, 
CSc., 

- dňa 21. septembra 2015 otvorili v mestskej veži výstavu 
žiakov a učiteľov odboru odevný dizajn zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne, 

- Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka rozšírila svoje prístrojové vybavenie 
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o špičkové zariadenia v celkovej hodnote 1,7 milióna 
eur, 

- študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
Petra Rendková a Lukáš Zelieska vymysleli projekt 
Fresh Snack – automat s bezhotovostným výdajom de-
siat, 

- v dňoch 12. a 13. novembra 2015 na 17. ročníku prezen-
tačných výstav Stredoškolák – Hrdina remesla a Job 
Forum v Trenčíne počet prezentovaných stredných škôl 
presiahol tri desiatky a počet podnikateľských subjektov 
sa oproti predchádzajúcemu roku počtom 25 vystavova-
teľov zvýšil až dvojnásobne, 

- v dňoch 6. - 8. novembra 2015 sa na kontaktnom meetin-
gu programu EÚ Erasmus+ na Sicílii zúčastnili aj zá-
stupcovia Strednej odbornej školy Trenčín, ktorí tam 
nadviazali cenné zahraničné kontakty, 

- dňa 8. decembra 2015 sa na SOŠ obchodu a služieb 
v Trenčíne uskutočnila súťaž „Majster rétor 2015“  pre 
žiakov s rečníckym talentom a skvelých moderátorov, 

- dňa 10. decembra 2015 sa v priestoroch Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka uskutočnilo podujatie pre 
stredoškolákov z Trenčianskeho kraja „Stredoškolská 
konferencia maturantov – vzdelávaním k úspechu“, 

- dňa 17. decembra 2015 sa v kasárni na Trenčianskom 
hrade stretli mladí fanúšikovia Štúrovho odkazu na origi-
nálnom podujatí nazvanom „HipŠtúr“ , 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v závere roka 
2015 rozšírila svoj vedecký park o „Centrum pre testo-
vanie kvality a diagnostiku materiálov“. 

 
 
5. Telesná výchova a šport 
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- dňa 2. februára 2015 prijal prezident USA Barack 
Obama víťazov Stanley Cupu - hokejistov Los Angeles 
Kings; bol medzi nimi aj odchovanec Dukly Trenčín 
Marián Gáborík , 

- trenčianska rodáčka a úspešná športová strelkyňa Danka 
Barteková sa stala ambasádorkou a tvárou 27. svetovej 
zimnej univerziády, 

- dňa 3. februára 2015 vo Verejnej knižnici Michala Re-
šetku predstavil Pavol Gáborík ako autor knihu 
o svojom synovi, svetoznámom hokejistovi pod názvom 
„Marián Gáborík“  a s podtitulom „Otec, teraz to už 
môžeš vydať“ , 

- hokejový majster sveta z roku 2002 Richard Lintner  sa 
v polovici februára 2015 rozhodol ukončiť svoju boha-
tú kariéru , posledný zápas odohral v drese Dukly Tren-
čín 27. januára 2015 na ľade Piešťan, 

- na XVI. ročníku Memoriálu Karola Borhyho  
v Mestskej športovej hale sa z celkového víťazstva tešili 
futbalisti Zamaroviec, 

- trenčianska bodyfitnesska Adela Ondrejovičová ozná-
mila, že končí so súťažením na amatérskej scéne 
a vstupuje do profesionálnych súťaží, 

- dňa 9. marca 2015 v piatom zápase štvrťfinále play off 
hokejovej extraligy HK05 Banská Bystrica zdolala 
Duklu Trenčín 4:2, v sérii zvíťazila na zápasy 4:1 
a ukončila Dukle súťažnú sezónu, 

- dňa 18.marca 2015 zomrel vo veku 74 rokov dlhoročný 
futbalový funkcionár a odborník na športovo-technickú 
oblasť Jozef Pecho, 

- dňa 3. apríla 2015 víťaznými záverečnými zápasmi finá-
lových sérií získali tituly  hokejových  majstrov Sloven-
ska juniori i dorastenci  Dukly Trenčín, 
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- dňa 4. apríla 2015 si celodenným programom pripomenul 
20. výročie svojho založenia Basketbalový klub TJ 
Štadión Trenčín, 

- v dňoch 9. - 11. apríla 2015 na hokejovom  finálovom 
turnaji v Poprade starší žiaci Dukly Trenčín získali titul  
a skompletizovali tak zlatý hetrik trenčianskej mládeže, 

- v dňoch 9. - 11. apríla 2015 na majstrovstvách Českej 
a Slovenskej republiky v Prahe začal Trenčan Jozef Ga-
brhel novú sezónu dvojnásobným zlepšením svetového 
rekordu v tlaku na lavičke, 

- dňa 11. apríla 2015 sa uskutočnil jubilejný 40. ročník  
diaľkového turistického pochodu Vojenská päťdesiatka 
pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Trenčína, 

- dňa 11. apríla 2015 sa v areáli trenčianskeho autistického 
centra v Soblahove konal 3. ročník benefičného behu Pro 
Autis, 

- v polovici apríla 2015 Jozef Daňo ukončil svoje pôsobe-
nie vo funkcii športového manažéra hokejovej Dukly 
Trenčín, generálnym manažérom sa stal Ján Kobezda, 

-  trenčianski volejbalisti obsadili v extraligovom ročníku 
2014/2015 konečné siedme miesto, 

- dňa 24. apríla 2015 prijal zlatých juniorov, dorastencov 
i starších žiakov hokejovej Dukly Trenčín spolu s vede-
ním klubu i trénermi primátor mesta Richard Rybníček,  

- dňa 1. mája 2015 na štadióne v Poprade získali futbalisti 
AS Trenčín Slovnaft Cup – Slovenský pohár, keď po 
remíze 2:2 porazili FK Senica po streľbe zo značky po-
kutového kopu s pomerom 3:2, 

- začiatkom mája 2015 sa doterajší hlavný tréner juniorov 
hokejovej Dukly Trenčín Marcel Hanzal presunul na 
pozíciu asistenta v seniorskom extraligovom tíme 
Dukly, 
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- dňa 6. mája 2015 v krajskom kole 17. ročníka futbalové-
ho McDonald´s Cupu na školských ihriskách ZŠ No-
vomeského v Trenčíne obhájili prvenstvo domáci žiaci, 

- v dňoch 9. - 10. mája 2015 na kanoistických majstrov-
stvách Slovenska v Trenčíne bola z domácich preteká-
rok najúspešnejšia Kristína Mrvová  zo Slávie Športové 
gymnázium Trenčín, víťazka kategórie C2 juniorky na 
5000 m, 

- Duklu Trenčín povedie v nasledujúcej sezóne hokejovej 
extraligy duo Ján Kobezda – Marcel Hanzal, Ján Ko-
bezda tak bude mať okrem funkcie generálneho manažé-
ra aj trénerské povinnosti, 

- dňa 11. mája 2015  na 13. ročníku florbalového turnaja 
žiakov 1. stupňa ZŠ v Mestskej športovej hale zvíťazili 
žiaci ZŠ na Hodžovej ulici, 

- kvalitne obsadený futbalový turnaj mladých talentov do 
jedenásť rokov pod názvom „This Is My Sen“  vyhral 
biely tím domáceho AS Trenčín, 

- dňa 16. mája 2015 získal Športový klub Real team 
Trenčín na majstrovstvách SR žiakov v karate 
v Sabinove celkovo 13 medailí, 

- dňa 21. mája 2015 vyhrali futbalisti Slovana Bratislava 
v Žiline 2:1 a tento výsledok už dve kolá pred koncom 
najvyššej slovenskej súťaže rozhodol o tom, že maj-
strovský titul definitívne získava mužstvo AS Trenčín, 

- dňa 23. mája 2015 ani prehra s MŠK Žilina 0:1 nepokazi-
la futbalistom AS Trenčín oslavy titulu – pred domácimi 
divákmi prevzali zlaté medaily a kapitán Peter Kleščík 
zdvihol nad hlavu víťazný pohár,  

- dňa 1. júna 2015 na 2. ročníku florbalového turnaja  
žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ o Pohár primátora mesta 
Trenčín sa z víťazstva tešilo družstvo zo ZŠ na Bezru-
čovej ulici, 
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- v závere futbalovej sezóny sa dorastenecké výbery AS 
Trenčín zúčastnili mládežníckych turnajov 
v Holandsku, najlepšie reprezentovala „šestnástka“, kto-
rá skončila tretia, 

- v dňoch 6 .- 7. júna 2015 na nultom ročníku turnaja otvo-
rených majstrovstiev Slovenska v hádzanej mladších 
žiačok získali titul dievčatá HK Štart Trenčín, 

- dňa 8. júna 2015 sa v Trenčíne uskutočnil 7. ročník cha-
ritatívnej exhibície „Hviezdy deťom“,  na ktorej sa ok-
rem iných zúčastnili futbaloví reprezentanti Martin Škr-
tel a Juraj Kucka , hokejista Detroitu Red Wings Tomáš 
Tatar a ďalší populárni športovci, 

- hádzanárske mladšie dorastenky HK Štart Trenčín si 
vybojovali celkové druhé miesto v slovenskej lige, dru-
hé miesto obsadili aj na finálovom turnaji Českosloven-
ského pohára  Hodoníne, 

- dňa 15. júna 2015 úspešne zavŕšili hokejisti Chicaga 
Black Hawks spolu s Mariánom Hossom finálovú sériu 
s Tampou Bay a získali Stanleyho pohár, 

- v celoštátnom finále 17. ročníka minifutbalového turnaja 
McDonald´s Cup v Nitre získali prvenstvo žiaci ZŠ na 
Novomeského ulici v Trenčíne a okrem iného vyhrali aj 
účasť na zápase talianskej Serie A AC Miláno – SSC Ne-
apol, 

- dňa 25. júna 2015 neuspel Richard Lintner vo voľbách 
prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, delegáti 
zvolili doterajšieho šéfa Igora Nemečka, 

- v dňoch 16.-20. júna 2015 na majstrovstvách Európy 
v Prahe zvíťazil silový trojbojár Jozef Gabrhel vo svojej 
kategórii a okrem toho vytvoril aj štyri nové svetové re-
kordy, 
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- v závere júna 2015 vyvrcholil ďalší ročník Trenčianskej 
hokejbalovej ligy, z triumfu sa radovalo družstvo Fal-
cons Trenčín, 

- starší žiaci z futbalovej triedy zo ZŠ na Novomeského 
ulici v Trenčíne si v Dubnici nad Váhom zmerali sily 
s najlepšími tímami z celého Slovenska a odviezli si ce-
nu pre víťazov, 

- dňa 14. júla 2015 futbalisti AS Trenčín na náhradnom 
štadióne v Žiline prehrali v prvom zápase 2. predkola Li-
gy majstrov s rumunskou Steaou Bukurešť 0:2, 

- dňa 23. júla 2015 vyhrali futbalisti AS Trenčín na pôde 
Steauy Bukurešť 3:2, ale ani tento skvelý výsledok im 
nestačil na postup do 3. predkola Ligy majstrov, 

- dňa 8. augusta 2015 na majstrovstvách SR na piešťan-
skej Sĺňave získal slovenský reprezentant Peter Gelle 
z Dukly Trenčín titul na 500 a 1000 m, 

- v dňoch 15. - 16. augusta v seriáli majstrovstiev Euró-
py vznášadiel v Piešťanoch obsadil 3. miesto viacnásob-
ný európsky šampión a medailista z MS Jaroslav Baláž, 
ktorý žije v Trenčíne, 

- dňa 21. augusta 2015 si Trenčania užili Stanley Cup po-
čas jedinečnej road show – Marián Hossa sa s víťazným 
pohárom viezol na americkom ťahači zo sídliska Juh až 
pred Zimný štadión Pavla Demitru, 

- v dňoch 21. – 23. augusta florbalisti ŠK 1.FBC Trenčín 
na medzinárodnom turnaji Elite Cup v Nowom Targu 
obsadili 2. miesto, keď prehrali až vo finále so švédskym 
Malmö FBC 1:2, 

- koncom augusta 2015 opustila futbalový káder  AS 
Trenčín dvojica opôr – Brazílčan Jairo de Macedo da 
Silva prestúpil do PAOK Solún a odchovanec Stanislav 
Lobotka do dánskeho FC Nordsjaelland, 
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- dňa 27. augusta 2015 na trenčianskom zimnom štadióne 
remizovali hokejisti Dukly Trenčín v exhibičnom zápa-
se s výberom hviezd NHL 12:12, 

- dňa 13. septembra 2015 absolvovalo asi 250 bežcov 
Trenčiansky polmaratón, zvíťazil Miroslav Ilavský , 
prvou ženou v cieli bola Barbora Brezovská, 

- septembrové absolútne víťazstvo bodyfitnessky Adely 
Ondrejovičovej na jej prvej profisúťaži v Londýne ju 
posunulo na vysnívanú prestížnu súťaž Olympia do Las 
Vegas, 

- v dňoch 19. – 20. septembra 2015 na 18. ročníku medzi-
národného karatistického turnaja Budapest Open 
v hlavnom meste Maďarska získali členovia Karate 
klubu Ekonóm Trenčín 6 zlatých a 2 strieborné medai-
ly, 

- začiatkom októbra 2015 predĺžil slovenský futbalový 
šampión AS Trenčín zmluvu s trénerom Martinom Še-
velom o 3 roky, 

- úradujúci cyklistický majster Európy Erik Baška prestú-
pil z Dukly Trenčín do profesionálneho cyklistického tí-
mu Tinkoff-Saxo, kde sa pripojí k bratom Petrovi a Jura-
jovi Saganovcom a Michaelovi Kolářovi, 

- dňa 30. októbra podpísal majstrovský futbalový tím AS 
Trenčín viacročné kontrakty s brankárom Igorom 
Šemrincom, obrancom Martinom Šulekom 
a kanonierom Matúšom Berom, 

- v závere októbra 2015 na medzinárodnej súťaži Tirnavia  
Ice Cup potešili ziskom medailí trenčianske krasokorču-
liarky – žiačky Nina Benková, Michaela Ševčíková, 
Natália Ostrolucká, Erika Balážová a Máša Mošková, 

- dňa 15. novembra 2015 trenčianska bodyfitnesska Adela 
Ondrejovičová zvíťazila na výborne obsadenej súťaži 
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San Marino Pro 2015 a kvalifikovala sa na Olympia 
Weekend 2016, 

- koncom novembra 2015 sa stali novými členmi Siene 
slávy trenčianskeho futbalu kanonier Pavol Benc in 
memoriam, lekár Jozef Piaček a úradujúci majstri Slo-
venska mužstvo AS Trenčín, 

- dňa 5. decembra 2015 sa na trenčianskom výstavisku 
Expo Center uskutočnil 13. ročník športovo-benefičného 
podujatia „Večer hviezd 2015“, na ktorom odmenili de-
sať špičkových športovcov v neolympijských disciplí-
nach. 
 

 
6. Duchovný a náboženský život 
 

- na sviatok Troch kráľov sa konal už tradičný Trojkrá ľo-
vý koncert v Piaristickom kostole sv. Františka Xaver-
ského, na ktorom vystúpili Komorný orchester ZUŠ Ka-
rola Pádivého a Školský spevácky zbor Piaristického 
gymnázia Jozefa Braneckého Piarissimo, 

- dňa 3. februára 2015 prvýkrát sprístupnili verejnosti 
katakomby pod trenčianskym piaristickým kostolom, 
ktoré sa spájajú s viacerými legendami, 

- dňa 29. mája 2015 sa uskutočnilo celoeurópske podujatie 
„Noc kostolov“, do ktorého sa zapojilo aj najstaršie pút-
nické miesto na Slovensku, Skalka, 

-  v dňoch 18. – 10. júna sa na Skalke konala púť 
k svätým Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorej sú-
časťou boli aj sväté omše 

- v polovici júla 2015 sa na Skalke konal tretí verejný roč-
ník konferencie „Nové svitanie“, ktorého sa zúčastnilo 
vyše 600 veriacich zo Slovenska i Čiech, 
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- dňa 26. júla 2015 bol Trenčín jednou zo zastávok cyklo-
púte „Na bicykli za život“ , ktorá bola prípravou na sep-
tembrový Národný pochod za život v Bratislave, 

- v lete 2015 našli archeológovia  v priestoroch kláštora na 
Veľkej Skalke jedinečne zachovaný systém vykurova-
nia – podlahové kúrenie (hypokaust), 

- Trenčiansky samosprávny kraj prispel sumou 1550 eur 
k obnove a zreštaurovaniu  obrazu Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie vo farskom kostole v Trenčíne, 

- dňa 17. októbra 2015 sa konala spomienková slávnosť 
na počesť pôsobenia rehole dominikánov v Trenčíne v 
rokoch 1939 – 1949, počas ktorej odhalili pamätnú ta-
buľu na rehoľnom dome Kongregácie Milosrdných ses-
tier sv. Vincenta de Paul – Satmárok na Námestí sv. An-
ny, 

- práce na stavbe gréckokatolíckeho chrámu v Trenčíne 
stále pokračujú, hoci podľa pôvodných plánov už mal 
byť chrám hotový už v septembri 2015. 

 
 
7. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 
- začiatkom roka 2015 odvolal minister zdravotníctva Vi-

liam Čislák z funkcie zastupujúcu riaditeľku Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne Danku Kaššovicovú kvôli tendru 
na upratovanie, 

- v okresoch Trenčianskeho kraja sa počet nezaočkova-
ných detí takmer zdvojnásobil, lekári upozorňujú na 
zvyšujúce sa riziká, 

- v dňoch 2. - 8. februára 2015 (šiesty kalendárny týždeň) 
nahlásili lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji do-
vedna 13 006 akútnych respiračných ochorení, čo je 
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oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o takmer 17 per-
cent, 

- dňa 11. februára 2015 sa v Trenčíne uskutočnil odborný 
seminár na podporu transplantačného programu a dar-
covstva orgánov na Slovensku spojený s vernisážou fo-
tografickej výstavy s názvom „Krása okamihu“,  

- vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne je v testovacej pre-
vádzke elektronické objednávanie pacientov na vyšet-
renie, 

- dňa 6. marca 2015 v rámci „Jarnej kvapky krvi“  daro-
vali krv zamestnanci Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsob-
nosti, 

- dňa 11. marca 2015 darovala Nadácia Križovatka odde-
leniu neonatológie Kliniky pediatrie a neonatológie vo 
Fakultnej nemocnici v Trenčíne dva monitory dychu 
BabySence, 

- dňa 20. marca 2015 sa na Mierovom námestí uskutočnilo 
podujatie určené predovšetkým žiakom materských, zá-
kladných i stredných škôl, ktorého cieľom bolo upozor-
niť na dôležitosť stomatologickej prevencie a dentálnej 
hygieny, 

- dňa 25. marca 2015 na výjazdovom zasadnutí v Trenčíne 
vyčlenila vláda 1,168 milióna eur pre Fakultnú nemoc-
nicu v Trenčíne na prístrojové vybavenie rádiodiagnos-
tického oddelenia a zateplenie nemocnice, 

-  dňa 25. marca 2015 vláda vyčlenila aj 200 tisíc eur pre 
tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianske-
ho samosprávneho kraja, 

- Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil, že vzhľa-
dom na oteplenie sa už v marci môžu vyskytnúť kliešte, 
ktoré sa zvyknú objavovať až v období od apríla do ok-
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tóbra; medzi miesta ich vysokého výskytu patrí aj tren-
čiansky región, 

- víťazom verejného obstarávania na údržbu a servis CT 
prístroja  pre Fakultnú nemocnicu v Trenčíne na najbliž-
šie dva roky v hodnote 168 tisíc eur bez DPH sa stala 
spoločnosť Siemens, 

- v dňoch 13. a 14. apríla 2015 sa v Trenčíne konala tra-
dičná Celoštátna odborná konferencia s názvom 
„Zdravie jedinca a spoločnosti“  za účasti takmer šty-
roch stoviek zdravotníckych pracovníkov, 

- začiatkom mája 2015 dokončili  v trenčianskej Fakultnej 
nemocnici rekonštrukciu kuchyne, ktorú realizovala 
firma Hospital Catering Solutions, 

- dňa 14. mája 2015 prevzala odborná asistentka z Katedry 
ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka Darina Šimovcová ocenenie 
„Biele srdce“, ktoré vyjadruje charakter starostlivosti, 
vedomosti a humanitu v oblasti ošetrovateľstva, 

- od začiatku júna 2015 sa aj Fakultná nemocnica v Tren-
číne pridala k ďalším nemocniciam, ktoré na podnet mi-
nisterstva zdravotníctva zriadili emailovú adresu na 
pomoc v odhaľovaní úplatných lekárov, 

- dňa 12. júna 2015 prijal primátor Trenčína Richard 
Rybníček mnohonásobných darcov krvi  pri príležitosti 
Svetového dňa darcov krvi (14. júna 2015), 

- dňa 16. júla 2015 prevzali zástupcovia Fakultnej nemoc-
nice v Trenčíne od spoločnosti Lidl  dva inkubátory a vý-
hrevné lôžko, 

- dňa 20. júla 2015 riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčí-
ne Stanislav Pastva odvolal z funkcie primára gyneko-
logicko-pôrodníckej kliniky Petra Kaščáka pre natáča-
nie hudobného klipu skupiny Karpatské Chrbáty v prie-
storoch pôrodnice, 
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- dňa 20. júla 2015 primátor Richard Rybníček nazval 
odvolanie primára Petra Kaščáka hroznou politickou 
hrou, ktorá ohrozuje medicínsku kvalitu pôrodnice 
v Trenčíne, 

- dňa 21. júla odštartovala v Trenčíne petičná akcia na 
podporu zrušenia odvolania Petra Kaščáka z funkcie 
primára, 

-  na očnej klinike  Fakultnej nemocnice v Trenčíne urobia 
ročne asi 5 tisíc operačných zákrokov, čo je po dvoch 
bratislavských nemocniciach tretí najväčší počet na Slo-
vensku, 

- v dňoch 13. a 14. októbra sa uskutočnilo výberové ko-
nanie na obsadenie miesta primára gynekologicko-
pôrodníckej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, 
vyhral ho odvolaný primár Peter Kaščák ako jediný 
uchádzač, 

- koncom októbra 2015 dokončili výmenu všetkých sta-
rých okien vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorá sa 
začala v auguste 2015, 

- dňa 30. novembra 2015 podali zdravotné sestry v Trenčí-
ne už asi sto výpovedí a pripojili sa k zdravotným ses-
trám na celom Slovensku, ktoré takto vyjadrujú nespo-
kojnosť predovšetkým s neplnením ich mzdových po-
žiadaviek, 

- dňa 1. decembra 2015 predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja Jaroslav Baška informoval, že v ne-
mocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja nedôjde k zníženiu miezd zdra-
votníckych pracovníkov, 

- dňa 7. decembra 2015 vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 
podalo výpovede prostredníctvom právneho zástupcu 
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 189 
zdravotných sestier, 
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- vedenie trenčianskej Fakultnej nemocnice údajne zvažu-
je, že v prípade, ak by pôrodné asistentky nestiahli výpo-
vede, tak pôrodnicu spolu s neonatologickým centrom 
od marca 2016 zavrú, 

- na konci roka 2015 Fakultná nemocnica v Trenčíne 
uhradí poslednú splátku zo sumy 243 tisíc eur pre spo-
ločnosť Hospital Catering Solutions, ktorá nemocnici 
dodáva stravu, 

- dňa 22. decembra 2015 sa vedenie Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne dištancovalo od informácií, podľa ktorých 
hrozí, že ak zdravotné sestry nestiahnu výpovede, pôrod-
nicu spolu s neonatologickým centrom od marca 2016 
zatvoria, 

- výsledkami prevádzky hyperbarickej komory  ako ve-
decko-výkumného pracoviska a spoločného projektu 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne sú stovky úspešne liečených pa-
cientov i zachránené životy. 

 
8. Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

- Centrum environmentálnych aktivít spolu s dobrovoľ-
níkmi chce revitalizovať Čerešňový sad neďaleko 
opevnenia Trenčianskeho hradu, 

- Mesto Trenčín sa po šiestich rokoch začalo starať o ve-
rejnú zeleň vlastnými silami prostredníctvom Mestské-
ho hospodárstva a správy lesov  a zároveň ku koncu mar-
ca 2015 vypovedáva zmluvu na zabezpečovanie pre-
vádzky verejného osvetlenia so spoločnosťou Siemens, 

- z 276 obcí Trenčianskeho kraja je verejná kanalizácia 
vybudovaná iba v 70 obciach, prístup k nej má takmer 60 
percent obyvateľov, 
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- obyvatelia Trenčína upozorňujú na nedostatok smet-
ných kontajnerov a prebytok odpadu v niektorých čas-
tiach mesta 

- v marci 2015 vyrúbali ďalšie stromy na Hviezdoslavo-
vej ulici i neďaleko železničného mosta, dôvodom bol 
vek a stav drevín, 

- do konca apríla 2015 sa Slovenský vodohospodársky 
podnik zaviazal odstrániť odpadky a krovie v blízkosti 
garáží a hrádze na Považskej ulici v Trenčíne, 

- dňa 28. marca 2015 sa uskutočnila celosvetová akcia 
„Hodina Zeme“,  na problém svetelného znečistenia 
upozornili aj viaceré pamiatky v Trenčianskom kraji  
hodinovým vypnutím osvetlenia, 

- na prelome marca a apríla 2015 ochranári zo Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty natiahli na 
frekventovaných cestách zábrany, aby ochránili žaby 
počas ich každoročnej púte k vode, 

- dňa 30. marca 2015 otvorili v budove Okresného úradu 
v Trenčíne medzinárodnú výstavu fotografií, ktoré po-
ukazujú na problémy spojené so zmenou klímy, nepome-
ru materiálnej spotreby vo svete a hľadanie riešení, 

- aj v jarných mesiacoch pokračuje revitalizácia Čereš-
ňového sadu, aktivisti, časť poslancov mesta 
a dobrovoľníci chcú na jeseň začať sadiť prvé stromy, 

- v priebehu prvých dvoch aprílových týždňov roku 2015 
absolvovali hasiči v Trenčianskom kraji 28 výjazdov 
k požiarom, ktoré vznikli vypaľovaním suchej trávy, 

- dňa 24. apríla 2015 zorganizovali žiaci ZŠ na Dlhých 
Honoch v Trenčíne „Komunitný ak čný deň“ , počas 
ktorého šírili medzi spolužiakmi i ľuďmi v uliciach in-
formácie týkajúce sa ochrany životného prostredia 
a čistili lesopark Brezina, 
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- obce a mestá budú podľa nového zákona o odpadoch 
platiť len za nevytriedený komunálny odpad, Mesto 
Trenčín chystá v tejto súvislosti osvetu a mediálne kam-
pane, 

- dňa 28. apríla sa na Mierovom námestí uskutočnil Les-
nícky deň, na ktorom mohli najmä mladí návštevníci 
spoznať les ako výnimočný priestor pre načerpanie sily 
a energie, 

- Trenčín patrí medzi mestá s najprašnejším ovzduším, 
bolo v ňom až 67 smogových dní v roku, hoci norma pri-
púšťa maximálne 35 smogových dní, 

- počas prvých dvoch májových týždňov roku 2015 sa 
v Trenčíne uskutočnila tradičná jarná deratizácia prie-
stranstiev verejnej zelene v rozsahu asi 110 hektárov, 

- spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie  získala 
právoplatné kolaudačné rozhodnutia pre nové úseky 
kanalizácie v Trenčíne a Zamarovciach v dĺžke 8 332 
metrov, 

- od dňa 4. mája 2015 sa začalo prvé celoplošné kosenie 
v Trenčíne, ktoré po vypovedaní zmluvy so spoločnosťou 
Marius Pedersen vykonáva mestská rozpočtová organi-
zácia Mestské hospodárstvo a správa lesov, 

- firma Služby pre bývanie informovala, že odstránila 
problémy s popolčekom a hlukom, ktoré spôsobovala jej 
biomasová kotolňa na Liptovskej ulici v Trenčíne, 

- začiatkom júla 2015 spustila trenčianska firma Old He-
rold Hefe skúšobnú prevádzku novej linky  na sušenie 
viacerých druhov kvasníc, ľudia z okolia sa sťažovali na 
zápach, ktorý spôsobuje, 

- v auguste 2015 odštartoval Trenčiansky samosprávny 
kraj prípravu projektu „Zelená župa“ zameraného na 
väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
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- v septembri 2015 sa po dlhšom čase začala ťažba dreva 
v lesoparku Brezina, zameraná na odstránenie suchých 
a poškodených stromov, 

- množia sa sťažnosti na hudbu a iný hluk z nočných 
prevádzok a podujatí v Trenčíne, mestá však nemajú do-
sah na úpravu otváracích hodín prevádzok, 

- Trenčín vyhlásili v rámci konferencie „Samospráva 
a triedený zber 2015“ za celkového víťaza 6. ročníka Sú-
ťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov, 

- dňa 4. novembra 2015 odštartovalo Centrum environ-
mentálnych aktivít v Trenčíne 4. ročník kampane Litter 
Less, do ktorej sú zapojené školy v rámci programu 
„Mladí reportéri pre životné prostredie“,   

- koncom roka 2015 začínajú mestá a obce na Slovensku 
vyberať poplatky za drobný stavebný odpad, kým do-
teraz v Trenčíne stačil doklad totožnosti a trvalé bydli-
sko. 

 
 
9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 
 

- evanjelický chrám v Trenčíne oslávil 220. výročie svo-
jej existencie, jeho výstavba prebiehala za každého poča-
sia a s jednoduchými pracovnými postupmi, 

- Vladimír Me čiar  si mal pred 25 rokmi nechať priniesť 
z Tisovej vily v Trenčíne tajné spisy ŠtB, 

- dňa 23. marca 1750, pred 265 rokmi, zomrel počas cesty 
z Trenčína do Banskej Štiavnice polyhistor, polytechnik, 
učiteľ, kartograf, zememerač, vojenský odborník a znalec 
baníctva Samuel Mikovíny, 

- rod Ľudovíta Štúra je už po stáročia spojený s Trenčí-
nom, jeho matka Anna Michalcová bola dcérou miest-
neho mäsiara, 
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- v Trenčíne bývalo veľa pamätných nehnuteľností súvi-
siacich so štúrovským obdobím našich národných dejín, 
museli však ustúpiť novej výstavbe mesta, 

- v roku 1813 sa trenčianska rodina Samuela Štúra star-
šieho presťahovala do Uhrovca, ktorý sa stal miestom ich 
trvalého bydliska na celý život, 

- dňa 12. apríla pred 200 rokmi sa narodil archeológ, his-
torik umenia, prírodovedec a cirkevný hodnostár Florián 
František Rómer, ktorý absolvoval gymnaziálne štúdiá 
v Trenčíne, 

- spomienky Štefana Mrázika na udalosti druhej svetovej 
vojny v Trenčíne a okolitých obciach, 

- dňa 15. mája 2015 uplynulo 295 rokov od narodenia fy-
zika, matematika, vynálezcu a astronóma svetového výz-
namu Maximilána Hella, ktorý v roku 1738 nastúpil 
v Trenčíne do dvojročného noviciátu, 

- Stredná odborná škola obchodu a služieb je 
s výnimkou Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
najstaršou strednou školou v Trenčíne, v roku 2014 oslá-
vila 130. výročie svojho založenia, 

- dňa 15. augusta 1915, pred 100 rokmi, vznikol prvý 
trenčiansky skautský oddiel, 

- podľa archeológa Milana Horňáka je Považie fenome-
nálnym priestorom pre slovenskú archeológiu, kon-
centráciu pravekých hradísk a hrobov z doby rímskej v 
našom regióne označuje za unikátnu, 

- sedem mladých trenčianskych skautských vodákov po 
prevrate v roku 1948 začalo bojovať s novým režimom, 
vyhodili do vzduchu dve veľké červené hviezdy nad 
Trenčínom a pokúsili sa o útek do Rakúska, 

- publicista a historik Pavel Dvořák spomína na vojnové 
roky 1944 – 1945, keď spolu s rodinou býval v Trenčíne, 
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- vieme, ako Ľudovít Štúr približne vyzeral, ale nevieme 
presne, ktorá z jeho podobizní je najvernejšia, pretože sa 
zachovalo len pár jeho vyobrazení, ale iba jediná portrét-
na fotografia, 

- dňa 18. decembra 1915 zomrel v Trenčíne Karol Jozef 
Brančík, jeden z najagilnejších organizátorov vedecké-
ho, ale aj kultúrno-spoločenského života. 

 
 
10. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     
      v roku 2015 
 

A) Jubilujúce osobnosti,  
B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia,  
C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum pr-

vej písomnej pamiatky v roku 2015,  
D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,                   
E) Zoznam použitej literatúry.  

 
 
11. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2015 
 

- mesiac január 2015, 
- mesiac február 2015, 
- mesiac marec 2015, 
- mesiac apríl 2015, 
- mesiac máj 2015, 
- mesiac jún 2015 
- mesiac júl 2015, 
- mesiac august 2015, 
- mesiac september 2015, 
- mesiac október 2015, 
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- mesiac november 2015, 
- mesiac december 2015. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


