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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 

Trenčín za rok 2017 bol predložený na rokovanie Komisie 

kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 20. marca 

2018, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne berie na vedomie návrh na vykonanie zápisu 

do kroniky mesta Trenčín za rok 2017.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2017 bol vypra-

covaný 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 po-

dujatí boli zaznamenané osobne alebo sprostredkovane a podľa 

svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do jednot-

livých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t.j. do jed-

notlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov mesta, ob-

lasť štatistických údajov, oblasť verejno-spoločenského života, 

oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-spoločenského 

života, oblasť vzdelávania, oblasť náboženského života a života 

cirkví, oblasť  telesnej výchovy a športu, oblasť zdravotníct-

va  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť starostlivosti o životné 

prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, oblasť no-

vých poznatkov z histórie, oblasť činnosti Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne, oblasť činnosti Zboru pre občian-

ske záležitosti pri Mestskom  úrade v Trenčíne a kalendár vý-

ročí osobností.  

Zaznamenané podujatia sa uskutočnili v Trenčíne i mimo 

mesta, pokiaľ sa na nich obyvatelia Trenčína bezprostredne po-

dieľali. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný foto-

grafiami zhotovenými priamo kronikárom na podujatiach a 

doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, plán-

mi a podobne.  
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Kronikársky záznam v roku 2017 zaznamenal viacero 

významných udalostí, z ktorých treba spomenúť: 

- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Tren-

číne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín,  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov,  

- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín plat-

né v roku 2016. 
 

 

 

1. Verejno-spoločenský život 

 

- dňa 1. januára 2017 o 12,04 h   prišiel na svet prvý nový 

občan Trenčína – Andrei Matuškovej sa narodil syn 

Adam; 

- počas silvestrovskej noci hasiči v Trenčianskom kraji 

absolvovali celkovo sedem výjazdov, zasahovali najmä 

pri požiaroch a poskytovali technickú pomoc; 

- Mesto Trenčín uspelo so žiadosťou o nenávratný finanč-

ný príspevok na obnovu dvoch materských škôl, 

v rámci Operačného programu Kvalita životného pro-

stredia zrekonštruuje mesto dve materské školy za 

takmer dva milióny eur;  

- najväčšie trenčianske sídlisko Juh sa k záveru roku 2016 

dočkalo vybudovania dvoch nových stojísk s polopod-

zemnými kontajnermi na komunálny a triedený odpad; 

- návštevnosť Trenčianskeho hradu v roku 2016 trhala 

rekordy; kým v roku 2015 ho navštívilo približne 110 

tisíc návštevníkov, minulý rok to bolo o 16 tisíc ľudí 

viac; 



1006 
 

- dňa 26. decembra 2016, na druhý sviatok vianočný, 

zomrel vo veku 50 rokov Viliam „Willy“ Weber, novi-

nár, humorista a liečiteľ, zakladateľ Klubu nespravodlivo 

plešatých;  

- od dňa 16. januára 2017 primátor Trenčína Richard Ryb-

níček poveril výkonom funkcie druhého zástupcu 

primátora poslanca Patrika Žáka; 

- takmer tridsiatku sociálne slabších obyvateľov, ktorí 

žijú na Kasárenskej ulici v Trenčíne, koncom minulého 

roka presťahovali; osemnásť montovaných unimobu-

niek posunuli o približne sto metrov ďalej od pôvodného 

miesta; 

- primátor Trenčína Richard Rybníček privítal vyhlá-

senie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) zo 

štvrtka 26. januára, ktorá informovala, že od 1. februára 

budú IC vlaky zastavovať aj v Trenčíne, Ružomberku, 

Liptovskom Mikuláši a Spišskej Novej Vsi;  

- útulok pre ľudí bez domova na Nešporovej ulici bol 

počas januárových mrazivých dní a nocí plný; oficiálne 

má kapacitu 28 ľudí, počas mrazivých nocí sa ich tu 

niekedy tiesnilo aj dvakrát viac; 

- koncom januára 2017 Slovenský hydrometeorologický 

ústav vydal okrem Nitry, Košíc a Žiliny varovanie pred 

znečistením ovzdušia prachovými časticami aj pre 

Trenčín; 

- dňa 3. februára 2017 vyšiel v periodiku MY Trenčianske 

noviny rozsiahly rozhovor s primátorom Richardom 

Rybníčkom, v ktorom reaguje na aktuálne otázky súvi-

siace so životom v krajskom meste; 

- termín rekonštrukcie starého cestného mosta v Tren-

číne je stále neznámy; viac ako 60-ročný most je pritom 

už päť rokov v šiestom zo siedmich stupňov stavebno-

technického stavu, čo znamená veľmi zlý stav; 

http://nitra.sme.sk/
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- dňa 8. februára 2017 sa po prvýkrát v tomto roku stretli 

mestskí poslanci na spoločnom rokovaní; okrem iného 

na ňom schválili aj Koncepciu rozvoja športu;  

- dňa 30. januára 2017 dotĺklo srdce svetoznámeho tren-

čianskeho rodáka Ivana Englera; lekár, vedec, cesto-

vateľ, fotograf a spisovateľ zomrel v Salzburgu vo veku 

85 rokov; 

- dňa 15. februára 2017 prokurátorka Krajskej prokuratúry 

(KP) v Trenčíne zastavila trestné stíhanie obvineného 

bývalého primátora Trenčína Branislava C. a bývalého 

prednostu mestského úradu Františka O., ktorí boli stí-

haní pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci 

verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin po-

rušovania povinností pri správe cudzieho majetku; 

- v dňoch 15. a 16. februára 2017 sa na pôde Strednej 

odbornej školy Pod Sokolicami 14 už po dvanástykrát 

konal Trenčiansky robotický deň; do medzinárodnej 

súťaže robotov sa zapojilo 131 tímov zo 40 škôl zo 

Slovenska, Maďarska a Nemecka; 

- dňa 17. februára 2017 sa v okrese Trenčín uskutočnila 

pracovná výjazdová návšteva premiéra Slovenskej 

republiky Roberta Fica, podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a štátnej 

tajomníčky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Denisy Sakovej; navštívili viacero firiem, škôl a spo-

ločností na území okresu Trenčín; 

- dňa 17. februára 2017 rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal  

premiéra Roberta Fica, ktorý prišiel medzi študentov a 

zamestnancov diskutovať na aktuálnu tému Slovensko v 

Európskej únii;  

- dňa  17. februára 20127 si predseda Vlády SR Robert 

Fico na pracovnom výjazde v krajskom meste Trenčín 
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nenašiel čas a ani nemal v pláne sa stretnúť s primátorom 

Richardom Rybníčkom, ktorý na túto skutočnosť rea-

goval 20. februára 2017 otvoreným listom adresovaným 

premiérovi; 

- Martin už nie je ôsmym najväčším mestom na Sloven-

sku, na prelome rokov ho predbehol Trenčín; 

- presne 138 299 hlasov získalo mesto Trenčín vo verej-

nom internetovom hlasovaní o desať detských ihrísk, 

ktoré na Slovensku postaví spoločnosť Lidl; Trenčín 

týmto víťazstvom získal realizáciu detského ihriska 

v hodnote 87 tisíc eur;  

- od 15. marca 2017 je platné a účinné Všeobecne záväzné 

nariadenie 10/2016, ktoré upravuje dočasné par-

kovanie; konštatovali to v spoločnom vyhlásení mesto 

Trenčín aj Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne; 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2016 do-

končili výstavbu 1527 bytov, čo je  o 144 viac ako v ro-

ku 2015; podiel dokončených bytov v Trenčianskom 

kraji tvoril v minulom roku 9,7 % z celkove dokončených 

bytov na Slovensku; 

- hlavný architekt mesta Martin Beďatš  spolu s tímom 

spolupracovníkov na verejnej diskusii prezentovali vízie 

pre centrálnu mestskú zónu, jej prepojenie s oboma 

brehmi Váhu a štúdiu nového dopravného riešenia; 

- dňa 21. marca 2017 vydali Mesto Trenčín a Okresné ria-

diteľstvo Policajného zboru SR v Trenčíne spoločné 

stanovisko v súvislosti so zavedením regulovaného 

parkovania; 

- strecha na Posádkovom klube v Trenčíne (bývalý Dom 

armády) je podľa ministerstva opravená, organizátorom 

divadelných predstavení však zatiaľ termíny nedali;  
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- priemerná mesačná mzda v podnikoch s 20 a viac za-

mestnancami v Trenčianskom samosprávnom kraji  do-

siahla v roku 2016 sumu 921 eur, čo bolo o 117 eur me-

nej ako celoslovenský priemer; 

- dňa 22. marca 2017 sa konala riadna schôdza mestské-

ho zastupiteľstva, na ktorom poslanci schválili aj 

viaceré zmeny v rozpočte; navýšili peniaze napríklad na 

nákup ležadiel a slnečníkov na krytú plaváreň, na vý-

menu okien v MŠ Považská či na zavlažovanie trávnika 

a rekonštrukciu toaliet na futbalovom štadióne v Opa-

tovej; 

- dňa 22. marca 2017 si asi dvesto občanov prišlo vypočuť 

informácie o zavedení regulovaného parkovania pria-

mo počas schôdze mestského zastupiteľstva; 

- dňa 24. marca 2017 odovzdal doterajší veliteľ Pozem-

ných ozbrojených síl generálmajor Ondřej Novosad 

funkciu 54-ročnému Jindřichovi Jochovi, ktorý ju začne 

vykonávať od 1. apríla 2017; Ondřej Novosad bol ve-

liteľom Pozemných ozbrojených síl  od septembra 2012; 

- brazílske mäso od podozrivého výrobcu našli hygienici 

zatiaľ v jednej trenčianskej stravovacej prevádzke, tá sa 

po verejnej mediálnej výzve prihlásila hygienikom sama; 

hygienici nariadili mäso stiahnuť z používania a vrátiť 

dodávateľovi; 

- koncom marca 2017 počet predaných parkovacích 

kariet prekročil hranicu 3000, rezidenti zakúpili 2659, 

najviac mali záujem o kartu do pásma trvalého pobytu;  

- s ambíciou nadviazať na svoju slávnu tradíciu a odpre-

zentovať širokej verejnosti to najkvalitnejšie, čo v oblasti 

módy ponúka domáci a český trh, sa po rokoch vracia 

veľtrh Trenčín mesto módy (TMM), obnoviť ho sa 

rozhodla Trenčianka Jana Jankovičová; 
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- dňa 3. apríla 2017 po oprave opäť sprístupnili astrono-

mickú pozorovateľňu na streche Gymnázia Ľudovíta 

Štúra; 

- dňa 4. apríla 2017 prebehlo v priestoroch trenčianskeho 

Gastrocentra stretnutie krajskej organizácie Jednoty 

dôchodcov Slovenska, na ktorom seniori spoločne 

oslávili 20. výročie založenia združenia, zosumarizovali 

doterajšie aktivity a predstavili plány do budúcna; 

- kontrola v Muničnom sklade ozbrojených síl v Trenčíne 

- Kubrej zistila, že v ňom chýba časť materiálu; 

- poslanci branno-bezpečnostného výboru potvrdili, že 

chýbajúcu muníciu v Muničnom sklade ozbrojených síl 

v Trenčíne - Kubrej niekto ukradol; rezort obrany odo-

vzdal doterajšie závery inventúry v muničných vojen-

ských skladoch Národnej kriminálnej agentúre; 

- dňa 7. apríla 2017 náhle zomrel známy znalec starých 

kníh, majiteľ antikvariátu Juraj Holúbek (45); 

- dňa 10. apríla 2017 sa uskutočnila pietna spomienka pri 

Pamätníku umučených na Brezine – presne 10. apríla rá-

no pred 72 rokmi vstúpilo do Trenčína oslobodzovacie 

vojsko; 

- dňa 11. apríla 2017 sa primátorovi Trenčína Richardovi 

Rybníčkovi a jeho manželke Lucii narodil prvý poto-

mok – syn Oliver; 

- od polovice apríla môžu Trenčania cestovať autobusom 

bez prestupovania do dvoch najväčších miest v Českej 

republike; nemecká spoločnosť FlixBus, poskytovateľ 

európskej mobility s najväčšou medzimestskou autobu-

sovou sieťou, otvorila dvakrát denne prvé priame spo-

jenie Trenčína s Brnom a Prahou;  

- Veľkonočnú nedeľu v Záblatí spestrila výstava kraslíc, 

korbáčov a pečených chlebov; Trenčiansky samosprávny 
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kraj do výstavy prispel 218 veľkonočnými vajíčkami 

a jedným pečeným chlebom; 

- dňa 20. apríla 2017 sa začala najväčšia a najvýznam-

nejšia mestská investičná akcia, ktorá dá novú tvár 

Mierovému námestiu; historické srdce Trenčína si aj po 

rekonštrukcii zachová jedinečnú atmosféru;  

- dňa 20. apríla sa začala prvá etapa rekonštrukcie Mie-

rového námestia, ktorá sa dotýka Farskej ulice a pravej 

strany námestia smerom od mestského úradu až po 

morový stĺp; 

- dňa 25. apríla 2017 rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik privítal na 

pôde univerzity prezidenta Slovenskej republiky An-

dreja Kisku; 

- Detské mestečko v Trenčíne – Zlatovciach sa stane 

národnou kultúrnu pamiatkou; s návrhom, aby areál 

podliehal štátnej ochrane, prišli bývalí odchovanci det-

ského domova, ktorí sa obávajú o jeho budúcnosť, pod-

porili ho architekti a odborná verejnosť; 

- ešte nedávno museli žiaci Základnej školy na Potočnej 

ulici v Opatovej za každého počasia prechádzať k so-

ciálnym zariadeniam cez dvor, dnes je to už minulosť - 

mesto investovalo do prístavby s novými sociálnymi 

zariadeniami; 

- výsledkom spoločných konzultácií a práce projektantov, 

zástupcov mesta a občanov bude kvalitná rekonštruk-

cia Mierového námestia so všetkým, čo vytvára poby-

tovú pohodu a s tým súvisiacu ponuku obchodov, 

kaviarní, lavičiek, zelene, fontány, peknej dlažby, zau-

jímavého osvetlenia...; 

- dňa 4. mája 2017 opäť po takmer troch rokoch otvorili 

Bavlnársku ulicu v oboch smeroch, jej uzavretie 

súviselo s modernizáciou železničnej trate; 
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- viac ako polovica z 588 816 obyvateľov s trvalým 

bydliskom v Trenčianskom kraji žilo ku koncu minulého 

roka v mestách. Najviac obyvateľov mali mestá Trenčín 

(55 593), Prievidza (46 830) a Považská Bystrica (40 

075); 

- dňa 10. mája 2017 sa uskutočnila schôdza mestského 

parlamentu, ktorá trvala 11 hodín; zastupiteľstvo odob-

rilo Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2016, schválilo 

niekoľko zmien v rozpočte a súhlasilo s uzatvorením 

Dohody o urovnaní so spoločnosťou Asko Invest Slowa-

kei, s.r.o.; 

- dňa 10. mája 2017 poslanci mestského zastupiteľstva 

schválili päťročné predĺženie zmluvy na zabezpečo-

vanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy v 

Trenčíne Slovenskej autobusovej doprave; 

- Mesto Trenčín hospodárilo v minulom roku s prebyt-

kom 5,82 milióna eur, vyplýva to zo záverečného účtu 

mesta za rok 2016; 

- Mesto Trenčín vráti spoločnosti Asko Invest Slowakei 

takmer 580 tisíc eur, ktoré dostalo za pozemky v prie-

myselnom parku; investor objavil počas prípravných 

prác v pôde rozsiahlu skládku komunálneho a staveb-

ného odpadu; 

- dňa 12. mája 2017 v rámci výstavy Region Tour Expo 

pokrstili borovičkou novú knihu „Trenčín z neba“, 

ktorá obsahuje vyše 120 fotografií; takmer 150-stranová 

fotokniha autorského kolektívu vedeného Milanom Pa-

prčkom vyšla v náklade 6200 kusov; 

- dňa 13. mája 2017 v predvečer Dňa matiek sa v Trenčíne 

a v mnohých ďalších mestách na Slovensku konalo 

rodinné podujatie pre malých i veľkých Míľa pre ma-

mu; 

http://prievidza.sme.sk/
http://povazska.sme.sk/
http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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- dňa 15. mája 2017 zhotoviteľ stavebných prác umožnil 

prechod chodcov cez podchod na Hlavnej ulici smerom 

do alebo zo Zlatoviec;  

- viac ako desiatka mladých ľudí z dvoch stredných škôl, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, začala v rámci praktického vyučo-

vania zveľaďovať areál Trenčianskeho hradu; 

- dňa 22. mája 2017 otvorili v Centre sociálnych služieb na 

Juhu stimulujúcu miestnosť Snoezelen; 

- dňa 23. mája 2017 krátko po 9.18 hodine prešiel po no-

vom železničnom moste ponad rieku Váh v Trenčíne 

prvý vlak; 

- samosprávy slovenských miest majú ambície zapájať sa 

do konceptov inteligentných miest, takzvaných smart 

city, potvrdili to počas prezentovania svojich vízií na 

konferencii Metro ON Line; aj v Trenčíne plánujú v bu-

dúcnosti využívať verejné služby prostredníctvom naj-

novších technológií; 

- najväčším archeologickým objavom prvej etapy prác 

na rekonštrukcii Mierového námestia je pôvodná dlažba 

z prvej polovice 17. storočia, ktorá obyvateľom slúžila 

viac ako 250 rokov; 

- historickú dlažbu  odokrytú počas prvých týždňov vý-

skumu Mierového námestia pravdepodobne Trenčania 

vybudovali po katastrofálnej povodni v roku 1625 

a s opravami zrejme slúžila až do osemdesiatych rokov 

devätnásteho storočia;  

- zásluhou investície vo výške bezmála 2 700 eur vzniklo 

zo šedých schodov v areáli Základnej školy na Východ-

nej ulici originálne farebné schodisko, ktoré chodia 

obdivovať ľudia zo širokého okolia; autorom návrhu a 

zhotoviteľom je umelec Rastislav Jakubek, známy pod 

pseudonymom „Nomad“; 
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- aktivisti majú podozrenie, že v detskom domove pri 

Trenčíne otehotneli viaceré maloleté chovankyne, v do-

move už bola na kontrole aj detská ombudsmanka Viera 

Tomanová; 

- v ubytovacích zariadeniach v Trenčianskom samospráv-

nom kraji prenocovalo v minulom roku rekordných 322 

022 návštevníkov, z nich bolo 84 627 osôb zo zahrani-

čia, čo predstavuje medziročný nárast o 26,1 %; i napriek 

tomu bol počet prenocovaných zahraničných návštev-

níkov v TSK najnižší spomedzi všetkých slovenských 

krajov; 

- dňa 5. júna 2017 v rámci rekonštrukčných prác Miero-

vého námestia v priestore stredového ostrovčeka vyrú-

bali päť javorov; 

- dňa 5. júna 2017 otvorili v Soblahove šieste Centrum 

včasnej intervencie na Slovensku, jeho úlohou je po-

skytovanie pomoci prostredníctvom sociálnych služieb 

rodinám s deťmi so zdravotnými problémami; 

- na vlakovej stanici v Zlatovciach, postavila česká firma 

unikátnu  protihlukovú stenu zo starých pneumatík; deti 

zo Základnej školy na Dolinách navrhli, ako ju pomaľo-

vať, aby sa stala umeleckým dielom; 

- dňa 7. júna 2017 sa začali práce na druhej etape cyk-

listického prepojenia centra mesta so sídliskom Juh, ide 

o jednu z najväčších mestských investícií; 

- na trenčianskom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

otvorili prvý sociálny bazár na Slovensku; sociálne 

slabší a ľudia žijúci v hmotnej núdzi tu v dvoch miest-

nostiach nájdu zánovné oblečenie, obuv, hračky, knihy, 

školské potreby, hygienické a športové potreby; 

- dňa 7. júna 2017 Akadémia tretieho veku v Trenčíne 

zavŕšila svoj 30. ročník slávnostným ukončením jubi-

lejného ročníka; 
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-  dňa 9. júna 2017 sa uskutočnilo spomienkové podujatie 

k 40. výročiu vzniku Nemocnice pre obvinených a 

odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

v Trenčíne; 

- dňa 14. júna 2017 Železnice SR sprístupnili podchod 

pri Bille na Štefánikovej ulici a uzavreli priecestie, ktoré 

umožňovalo spojenie so Sihoťou; 

- archeológovia v tesnej blízkosti Mierového námestia 

desiatky centimetrov pod povrchom objavili stredovekú 

Hornú bránu, ktorá bola spolu s Dolnou bránou (dnes 

Mestská veža) súčasťou mestského opevnenia; 

- dňa 16. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-

tenie 4. ročníka celoslovenskej kampane „Do práce na 

bicykli“; Trenčín poskočil oproti minulému roku zo 

štvrtého na súčasné tretie miesto; 

- dňa 19. júna 2017 sa Trenčania konečne dočkali otvo-

renia novej letnej plavárne; stará letná plaváreň, ktorú 

otvorili pred takmer 80 rokmi a prevádzkovali do leta 

2013, musela ustúpiť modernizácii železnice; 

- dňa 20. júna 2017 mesto ocenilo najvýraznejšie detské 

osobnosti; pamätný list a plaketu Detská osobnosť mesta 

Trenčín za rok 2017 si z rúk primátora mesta Richarda 

Rybníčka prevzalo v sobášnej sieni 33 talentovaných 

žiakov; 

- dňa 21. júna 2017 poslanci mestského zastupiteľstva 

schválili úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy 

s bankou – mesto si na rekonštrukciu Mierového ná-

mestia vezme úver 3,12 milióna eur od Slovenskej zá-

ručnej a rozvojovej banky; 

- dňa 21. júna 2017 na riadnej schôdzi mestského par-

lamentu poslanci okrem iného odobrili viaceré zmeny 

v rozpočte, napríklad vyčlenili peniaze na vybudovanie 

33 nových parkovacích miest pri ZŠ Novomeského, na 

http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
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rekonštrukciu chodníka na ul. Duklianskych hrdinov, 

komunikácie na Vlárskej ulici, na vodovod na cintoríne 

v Záblatí a napríklad aj na projektovú dokumentáciu na 

rekonštrukciu cesty na Hanzlíkovskej ulici; 

- Trenčiansky hrad získal Certifikát výnimočnosti od 

spoločnosti TripAdvisor® za rok 2017; toto ocenenie sa 

udeľuje už siedmy rok ako uznanie zariadeniam z oblasti 

cestovného ruchu, ktoré za uplynulý rok dlhodobo 

dostávali pozitívne recenzie od cestovateľov na tomto 

webovom portáli; 

- dňa 29. júna 2017 vyhlásili na Štúrovom námestí vý-

sledky ankety o Cykloosobnosť Trenčína za rok 2016 

a lokálne vyhodnotili súťaž „Do práce na bicykli“; 

- dňa 29. júna 2017 v rámci rekonštrukcie Mierového 

námestia začali vodári na Farskej ulici pracovať na pre-

pojení vodovodných prípojok; rekonštrukcia vodovo-

du, vodovodných a kanalizačných prípojok pokračuje na 

pravej strane Mierového námestia pod hradom, kde 

súbežne plynári obnovujú svoje siete; hlavný vodovod 

je už natiahnutý v celom úseku od Mestskej veže po 

hotel Elizabeth; 

- dňa 30. júna 2017 vo veku nedožitých 89 rokov zomrel 

Rudolf Tvaroška, bývalý náčelník výzbrojnej služby 

ministerstva národnej obrany a prvý muž českosloven-

ského futbalu; 

- dňa 1. júla 2017 po dvojtýždňovej oprave hodiny na 

Matejovej veži Trenčianskeho hradu znovu odmeria-

vajú čas;    

- v areáli autocampingu na Ostrove sa stretli profesionálne 

aj amatérske tímy, ktoré pomáhajú budovať tradíciu 

dračích lodí v Trenčianskom kraji, na podujatí nazvanom 

„Prebudenie draka“;  

http://www.tripadvisor.sk/
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- v Trenčianskom kraji sa v roku 2016 narodilo 5341 detí, 

čo bolo najmenej spomedzi všetkých slovenských kra-

jov; počet živonarodených detí sa v kraji medziročne 

zvýšil o 139; 

- dňa 15. júla 2017 sa na Trenčianskom hrade uskutočnilo 

podujatie pod názvom „Letná remeselná školička“; 

deti si vyskúšali prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu; 

- Mesto Trenčín poskytlo po šiestich rokoch Centru en-

vironmentálnych aktivít (CEA) správu z právneho 

auditu mesta, ktorý si dalo vypracovať po nástupe úra-

dujúceho primátora Richarda Rybníčka do funkcie; 

- dňa 5. augusta 2017 po prvýkrát privítalo deti nové 

detské ihrisko Žihadielko na Soblahovskej ulici, ktoré 

hlasovaním pre Trenčín vyhrali ľudia; 

- čulý pracovný ruch v rámci rekonštrukcie sa presunul 

najmä na pravú stranu Mierového námestia pod hra-

dom, kde bol odstránený chodník až po Ulicu M. Au-

rélia a správcovia sietí kladú takzvané chráničky, ktoré 

zabezpečia ochranu sietí pred prípadným poškodením pri 

možných výkopoch v budúcnosti;  

- dňa 15. augusta 2017 pri príležitosti výnimočného život-

ného jubilea prijal primátor mesta Richard Rybníček na 

mestskom úrade Karolínu Maršálkovú, ktorá sa dožila 

100 rokov; 

- od dňa 21. augusta 2017 boli vyznačené cyklopruhy na 

komunikácii od kruhového objazdu pri Keramoprojekte 

po bývalú Strednú zdravotnícku školu, zároveň bolo vy-

značené vodorovné značenie, vrátane priechodov pre 

chodcov; 

- dňa 22. augusta 2017 sa demontážou pieskovcového zá-

bradlia začala rekonštrukcia morového stĺpa na Mie-

rovom námestí, mesto na jej prvú etapu získalo dotáciu 

z rozpočtu Ministerstva kultúry SR; 
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- dňa 26. augusta 2017 na Trenčianskom hrade privítali 

tohtoročného stotisíceho návštevníka, ktorým bol Boris 

Petkovič z Nového Mesta nad Váhom; 

- dňa 30. augusta 2017 okresný súd poslal do vyšetrovacej 

väzby trojicu ozbrojených lupičov, ktorí šarapatili 

v Trenčianskom kraji;  

- pamätník oslobodenia Trenčína – vojenské delo na rohu 

Soblahovskej a Bezručovej ulice, chcú viacerí obyvatelia 

mesta vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku; Komi-

sia pre posudzovanie pamiatkového fondu to neodporu-

čila, pretože vec nespĺňa kritériá kultúrnej pamiatky a 

nevykazuje pamiatkové hodnoty; 

- dňa 2. septembra 2017 sa skončilo nové dvojdňové  po-

dujatie trenčianskeho Expo Centra pod názvom „Hurá 

do záhrady“; 

- dňa 3. septembra 2017 privítalo nové letné kúpalisko 

posledných tohtoročných návštevníkov; otvorené bolo 

66 dní, pre zlé počasie bolo zatvorené 18 dní, navštívilo 

ho 64 774 ľudí, celková tržba zo vstupného predstavuje 

takmer 168 tisíc eur; 

- dňa 21. augusta 2017 si Trenčania opäť pripomenuli au-

gustové udalosti z roku 1968 na Mierovom námestí pri 

Lipe slobody, ktorú tu zasadili na konci dramatického 

roka 1968; 

- Trenčiansky samosprávny kraj mal koncom minulého 

roka najnižší podiel obyvateľov v predproduktívnom 

a najvyšší v poproduktívnom veku na Slovensku; ku 

koncu roku 2016 žilo v TSK 79 115 detí do 14 rokov a 97 

081 osôb starších ako 65 rokov; 

- dňa 6. septembra 2017 bol v priestoroch Kultúrneho 

centra Stred Dlhé hony v Trenčíne slávnostne otvorený 

už XXXI. ročník celoživotného vzdelávania seniorov 

trenčianskeho regiónu Akadémia tretieho veku;  
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- dňa 12. septembra 2017 krátko popoludní bola do upra-

veného spevneného výkopu v centre Mierového námes-

tia osadená nová trafostanica, z ktorej sa bude napájať 

celé námestie a okolité ulice; 

- čisté mesačné príjmy na osobu dosiahli v minulom roku 

v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sumu 

460,27 eura, medziročne stúpli o 4,4 % (19,55 eura); 

čisté peňažné príjmy súkromných domácností v Tren-

čianskom kraji boli v roku 2016 už druhýkrát po sebe 

druhé najvyššie na Slovensku po Bratislavskom samo-

správnom kraji; 

- dňa 18. septembra 2017 sa začali v rámci rekonštrukcie 

Mierového námestia výkopové práce v časti chodníkov 

pred Piaristickým kostolom F. Xaverského a Kultúrno-

informačným centrom; 

- dňa 20. septembra 2017 sa po letných prázdninách opäť 

stretli mestskí poslanci na spoločnom rokovaní, na kto-

rom okrem iného schválili zmeny v rozpočte, od-

súhlasili aj nákup technológie k autu pre mestskú políciu 

na kontrolu parkovania, na vypracovanie projektu na roz-

šírenie sociálnych zariadení a bufetov v areáli letného 

kúpaliska, na zakúpenie stánkov a veľkoplošných infor-

mačných nosičov na Mierové námestie, na vytvorenie 

Betlehema alebo aj na oplotenie areálu MŠ Na dolinách; 

- dňa 20. septembra 2017 mestskí poslanci neschválili 

predaj mestského majetkového podielu v budove, kde 

sídli Art Kino Metro,  súkromnému investorovi; 

- v dňoch 22. a 23. septembra 2017 sa po desaťročnej pau-

ze vrátila opäť pod hrad Matúša Čáka jedna z najvý-

znamnejších a najväčších slovenských výstav minulosti 

Trenčín mesto módy; 

- Trenčianska župa obsadila prvé miesto v rebríčku tran-

sparentnosti vďaka sérii protransparentných opatrení a 
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snahe súčasného vedenia župy spraviť ju otvorenejšou 

a transparentnejšou;  

- dňa 30. septembra 2017 sa uskutočnila kultúrno-spolo-

čenská akcia Dni Sihote, ktorá sa opäť tešila veľkému 

záujmu; 

- v závere septembra 2017 boli ukončené práce na za-

sieťovaní skalného brala nad hotelom Elizabeth, ktoré 

majú zabezpečiť bariéru pre uvoľnené kamene z hrad-

ného brala a zabrániť tak ich pádu; 

- v súťaži Top dizajnér roka ako súčasti výstavy Trenčín 

mesto módy zvíťazila 24-ročná Lucia Sládečková 

z Trenčína, ktorá v rozhovore rozpráva o sebe i svojej 

tvorbe; 

- dňa 8. októbra 2017 zomrel vo veku 85 rokov bývalý 

dlhoročný primátor nášho mesta Štefan Rehák; 

- dňa 9. októbra 2017 začali v stredovej časti Mierového 

námestia ukladať prvé dlažobné kocky; ide o pôvodné 

kocky, ktoré boli po vybratí z plochy námestia pretrie-

dené a očistené v sklade u zhotoviteľa rekonštrukcie ná-

mestia; 

- dňa 11. októbra začali na Mierovom námestí osádzať 

elektrické výsuvné stĺpiky, ktoré budú slúžiť na príle-

žitostné napájanie elektrickej energie napríklad počas 

trhov; 

- Mesto Trenčín musí odstrániť náletové dreviny a stro-

my v sedemmetrovej vzdialenosti od mestského opev-

nenia, Mestu ako vlastníkovi stredovekého opevnenia to 

nariadil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ); 

- dňa 11. októbra 2017 uplynulo už 65 rokov od svadob-

ného dňa manželov Jozefíny Miklošovej a Jozefa 

Mikloša, pri príležitosti ich železnej svadby im primátor 

mesta Trenčín Richard Rybníček venoval pamätný list; 
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- začiatkom tohto roku zistili zamestnanci Trenčianskeho 

múzea, že v zbierkovom fonde chýbajú vzácne formy 

na modrotlač z druhej polovice 19. storočia; trenčian-

skym policajtom sa podarilo 21 vzácnych historických 

predmetov vypátrať a vrátiť do múzea, formy mala podľa 

polície odcudziť bývalá zamestnankyňa múzea ešte v 

roku 2014; 

- v polovici októbra 2017 dalo mesto do predčasného uží-

vania prvú cyklotrasu v Trenčíne, ktorá vedie spod naj-

väčšieho sídliska Juh do centra mesta; 

- dňa 16. októbra 2017 odovzdali do užívania v areáli 

Centra sociálnych služieb - DEMY moderné špecia-

lizované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus po 

ukončení školskej dochádzky; zariadenie za 1,6 milióna 

eur vytvára druhý domov pre tridsiatku ľudí s touto diag-

nózou; 

- dňa 16. októbra 2017 sa začala v centre Trenčína výsad-

ba krokusov, narcisov, tulipánov a ďalších atraktívnych 

a farebných cibuľovín; k ručnej výsadbe sa vo štvrtok 

19. októbra pridal aj malý upravený traktor, pričom ide o 

jednu z najmodernejších a najracionálnejších techník 

výsadby; 

- primátor Trenčína Richard Rybníček novú stranu na-

koniec nezaloží, zdôvodnil to tým, že na jej vznik nemá 

peniaze; svoj vstup do inej politickej strany nateraz vy-

lúčil; 

- koncom októbra 2017 Železnice Slovenskej republiky 

potvrdili, že modernizácia tretej etapy železničnej 

trate v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá je stavebne 

ukončená; aktuálne sa robia technické prehliadky, odo-

vzdávacie a preberacie konania u tých objektov, ktoré sú 

ešte v predčasnom užívaní, prípadne kolaudačné kona-

nia; 

https://www.tyzden.sk/politika/43484/rybnicek-stranu-nezalozi-nema-peniaze/
https://www.tyzden.sk/politika/43484/rybnicek-stranu-nezalozi-nema-peniaze/
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- rameno hornej brány, murivo mestského šľachtického 

paláca a aj bývalej tlačiarne sú ďalšími významnými 

nálezmi na Mierovom námestí; archeológovia od ok-

tóbra pokračujú v odkrývaní nálezov v priestore medzi 

Trenčianskym múzeom a bankou; 

- dňa 3. novembra 2017 Okresný súd v Trenčíne rozhodol, 

že mesto nemusí zaplatiť viac ako 320 tisíc eur 

spoločnosti Slovakia okolo sveta, ktorá prevádzkuje 

Televíziu Trenčín, za výrobu relácií v rokoch 2010 

a 2011; zmluvu mesta a televízie označil za neplatnú; 

- dňa 4. novembra 2017 vo volebnej miestnosti v budove 

Gymnázia Ľ. Štúra bol o voľby do VÚC veľký záujem, 

podvečer tam odvolil aj primátor Richard Rybníček; 

- dňa 4. novembra 2017 sa volieb do VÚC na celom 

Slovensku zúčastnilo 29,95 % oprávnených voličov, 

volebná účasť v Trenčianskom kraji bola 26,32 %, 

staronovým predsedom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa stal favorit volieb Jaroslav Baška (Smer – SD a 

SNS, 50 % - 62 807 hlasov); 

- „Rezultát volieb predsedu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja je výsledkom štvorročnej práce pre kraj a pre 

ľudí,“ povedal v reakcii na volebné víťazstvo staronový 

predseda TSK Jaroslav Baška;  

- v novom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho 

kraja je v porovnaní s predchádzajúcim menej žien, 

priemerný vek poslancov klesol;  

- dňa 8. novembra 2017 oslávili členovia najstaršej a 

najväčšej okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na 

Slovensku v Trenčianskom kraji v priestoroch Gastro-

centra v Trenčíne 25 rokov od založenia organizácie;  

- dňa 8. novembra 2017 na svojom zasadnutí  mestský par-

lament súhlasil s tým, že od nového roka bude správu 

http://otvorenesudy.sk/


1023 
 

miestnych komunikácií vykonávať Mestské hos-

podárstvo a správa lesov, m.r.o., a to v rozsahu určenom 

mestom Trenčín;  

- dňa 10. novembra 2017 sa na cintoríne 1. svetovej vojny 

v Trenčíne – Zábraní spomínalo nielen na padlých voja-

kov v prvej svetovej vojne, ale česť účastníci vzdali aj 

vojnovým veteránom, ktorí padli na bojiskách, v za-

hraničných vojenských operáciách a v mierových mi-

siách;  

- dňa 11. novembra 2017 sa pri Srbskej kaplnke a pa-

mätníku na vojenskom cintoríne v Trenčíne uskutočnila 

pietna spomienka pri príležitosti medzinárodného dňa 

vojnových veteránov, ktorého symbolom sú divé vlčie 

maky; 

- dňa 13. novembra 2017 predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich 

predsedov krajských samospráv po zložení predpísané-

ho sľubu ujal funkcie na nové, tentoraz päťročné obdo-

bie; 

- prinášame vyjadrenia, ako si priami účastníci spomínajú 

na  trenčianske protestné zhromaždenia proti totalitnému 

režimu v novembri 1989; 

- v areáli Old Herold zbúrali dve budovy, spoločnosť ich 

plánuje nahradiť modernou predajňou; budovy garáží a 

kultúrneho domu postavili v šesťdesiatych rokoch minu-

lého storočia, pamiatkovo chránené neboli; 

- v Trenčíne sa aj v tomto roku opravovali cesty a chod-

níky, väčšinou šlo o dobrú a odbornú prácu, no vyskytli 

sa aj negatívne prípady, výsledkom sú opravy opráv, 

mesto totiž nekvalitnú prácu neakceptuje; 

http://mozaika.sme.sk/rubrika.asp?rub=mozaika_1989
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- dňa 22. novembra 2017 dopoludnia osadili v zrekon-

štruovanej časti Mierového námestia vianočný strom-

ček; Duglaska tisolistá vyrástla v Trenčíne, jej pôvodná 

výška bola asi 20 metrov; 

- dňa 23. novembra 2017 členovia Poľovníckeho zdru-

ženia Ostrý vrch v Soblahove odstrelili v rámci spoločnej 

poľovačky v lesoparku Brezina a v okolí Trenčína 12 

kusov premnoženej diviačej zveri; 

- Mesto Trenčín bolo úspešné pri podávaní žiadostí o ne-

návratný finančný príspevok z Integrovaného regio-

nálneho operačného programu; na dva projekty, ktoré sa 

týkajú cyklotrás, získa takmer 315 tisíc eur;  

- v dňoch 2. a 3. decembra 2017 sa v známom švajčiar-

skom stredisku St. Moritz udeľovali ceny World Luxury 

Hotel Awards za rok 2017, trenčiansky hotel Elizabeth 

si odniesol ocenenie v kategórii „Luxury Cultural Ret-

reat“ za zachovanie kultúrneho dedičstva; 

- dňa 5. decembra 2017 Mikuláš so svojimi pomocníkmi 

rozsvietil vianočný stromček na Mierovom námestí; 

- vďaka novej vianočnej výzdobe v Trenčíne vyzerá mes-

to po zotmení ako z rozprávky; 

- dňa 11. decembra 2017 schválili na zasadnutí poslanci 

Zastupiteľstva TSK rozpočet na rok 2018, kraj bude 

v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, 

príjmy i výdavky predpokladajú sumu takmer 172 

miliónov eur; 

- dňa 13. decembra 2017 schválil mestský parlament roz-

počet na rok 2018, počíta s dokončením rekonštrukcie 

Mierového námestia, kúpou 48 nájomných bytov 

a ďalšími investíciami do ciest, chodníkov, parkovísk, 

cyklotrás, ihrísk a do čistoty a verejnej zelene, z euro-

http://www.hotelelizabeth.sk/sk/
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fondov budú obnovené materské školy Opatovská a Ša-

fárikova; mesto má schválený vyrovnaný rozpočet 

v celkovej výške takmer 57,74 milióna eur; 

- dňa 13. decembra 2017 mestský parlament schválil 

odpredaj svojho spoluvlastníckeho podielu v budove na 

Mierovom námestí, kde sídlila Slovenská sporiteľňa, 

súkromnému investorovi; 

- pred Vianocami boli prerušené práce na rekonštrukcii 

Mierového námestia, pokračovať budú začiatkom roka, 

v závislosti od počasia; 

- na Trenčianskom hrade už druhý rok po sebe privítali 

viac ako 120 tisíc návštevníkov, najvyššia návštevnosť 

hradu bola tradične v letných mesiacoch; 

- Trenčiansky samosprávny kraj plánuje v budúcom roku 

investovať do kultúrnych zariadení vo svojej zriaďo-

vateľskej pôsobnosti okolo 2,3 milióna eur; investície 

pôjdu aj do Trenčianskeho hradu a Verejnej knižnice M. 

Rešetku v Trenčíne; 

- „Bol to rok veľkých investičných zmien,“ hovorí primá-

tor Richard Rybníček v tradičnom rozsiahlom konco-

ročnom rozhovore v mesačníku Info. 

 

2. Ekonomický život 

 

- výrobné spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) bojujú o zamestnancov najmä finančnými 

bonusmi, zamestnávatelia motivujú ľudí predovšetkým 

rozmanitými finančnými príspevkami, z nefinančných 

benefitov sú najčastejšie jazykové kurzy; 
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- Ani jeden z ministrov obrany nedokázal štátne vojenské 

opravovne naštartovať, VOP v Trenčíne každý rok vy-

kazoval stratu, ktorú musel vykryť štát; od roku 2014 

prevzal podnik súkromník, za viac ako dva roky ho dostal 

do čiernych čísiel a dnes pomaly nestačí vyrábať kvôli 

obrovskému dopytu zahraničných firiem;  

- dňa 17. februára 2017 po návšteve trenčianskej spoloč-

nosti Konštrukta – TireTech povedal premiér Robert 

Fico, že vláda SR bude presadzovať, aby si spoločnosti, 

ktoré investujú do výskumu a vývoja, mohli odpísať až 

50 percent ako nákladovú položku. 

- z piešťanského letiska priviezli do akciovej spoločnosti 

Letecké opravovne Trenčín (LOTN), patriacej pod 

rezort obrany, v poradí štvrtý vrtuľník Mi-17 z Af-

ganistanu; LOTN zabezpečuje ich generálnu opravu na 

základe víťazstva v medzinárodnom tendri agentúry 

NATO - Support and Procurement Agency (NSPA);  

- Letecké opravovne Trenčín zrealizujú generálnu opra-

vu lietadla L-410 UVP vo vlastníctve Ozbrojených síl 

Litovskej republiky, zákazku získala spoločnosť patriaca 

pod Ministerstvo obrany SR v medzinárodnom tendri; 

- dňa 7. marca 2017 sa v Kongresovej sále Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo Valné 

zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory  Slo-

venskej obchodnej a priemyselnej komory (TRK 

SOPK); valné zhromaždenie potvrdilo vo funkcii pred-

sedu TRK SOPK jej doterajšieho predsedu Borisa 

Paulena; 

- dňa 27. apríla 2017 otvorili v Technologickom centre 

v Trenčíne nové testovacie laboratórium spoločnosti 

Yanfeng Automotive Interiors, ktorá tam vykonáva 

testy odolnosti výrobkov;  
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- smrť pani Anny († 59) počas pracovnej zmeny v závode 

Leoni Slovakia v Trenčíne vyvolal rozhorčené a kritické 

ohlasy; ľudia, ktorí poznajú tamojšiu situáciu, upo-

zorňujú na praktiky v tejto nemeckej spoločnosti na 

výrobu káblových zostáv pre spoločnosť Porsche; 

- firma Leoni Slovakia zverejnila otvorený list k mimo-

riadnej udalosti, ktorou bola smrť pani Anny; za mimo-

riadne nešťastné považuje publikovanie nepravdivých 

informácií o nevhodných pracovných podmienkach vo 

firme na základe anonymných zdrojov a svedectiev z 

prostredia sociálnych sietí; 

- Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory (TRK SOPK) patrila od svojho 

vzniku medzi najaktívnejšie regionálne zložky SOPK 

na Slovensku; už krátko po vzniku centrálnej SOPK 

(1992) sa začala TRK SOPK odvetvovo špecializovať 

a zameriavať na konkrétnu pomoc firmám v trenčian-

skom regióne; 

- v polovici júla 2017 žatvu na Slovensku – týkalo sa to aj 

trenčianskeho regiónu - prerušovali lokálne búrky, v 

niektorých oblastiach preto museli poľnohospodári zber 

obilia na určitý čas prerušiť; 

- Ministerstvo obrany SR posiela na generálnu opravu 

štyri letecké motory AI-25 TL z prúdových podzvu-

kových lietadiel L-39, zmluvu o dielo uzavrelo minis-

terstvo s Leteckými opravovňami Trenčín; 

- v priestoroch bývalého Vojenského opravárenského 

podniku v trenčianskej mestskej časti Zlatovce začnú už 

na budúci rok so servisom, opravami i vývojom a vý-

robou nákladných vozidiel značky Tatra. 
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3. Kultúrno-spoločenský život 

 

- dňa 3. januára 2017 sa vo Verejnej knižnici Michala 

Rešetku v Trenčíne uskutočnila prezentácia knižnej no-

vinky spisovateľky a režisérky pochádzajúcej z Trenčína 

Barbory Kardošovej „33 prípadov Kristy B“, mo-

derátorom besedy s autorkou bol známy propagátor lite-

ratúry Dado Nagy; 

- dňa 20. januára 2017 pri príležitosti životného jubilea 

prijal Richard Rybníček akademickú maliarku Evu 

Mišákovú – Abelovú;  

- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zrea-

lizovala v roku 2016 tri strategické projekty, na ktoré 

Fond na podporu umenia prispel sumou 17 500 eur; v 

porovnaní s rozvojom komunitných aktivít a inováciou 

výpočtovej techniky z tohto balíka smerovalo najviac 

finančných prostriedkov - 10 tisíc eur - na aktualizáciu 

knižničného fondu; 

- dňa 22. januára 2017 vo veku 88 rokov zomrela v Tren-

čianskych Tepliciach poetka, textárka populárnej hudby 

Katarína Hudecová (rod. Chromá); 

- trenčianski divadelníci sa tešia nielen priazni publika, 

ale zaujali aj odbornú porotu, svedčia o tom aktuálne 

ocenenia - výročné ceny Literárneho fondu získali herci 

Štefan Richtárech za postavu Jána Kalinčiaka a Diana 

Minarovičová za postavu Adely Ostrolúckej v pred-

stavení „Misky strieborné - nádoby výborné“, ktoré na-

študovalo Mestské divadlo Trenčín k 200. výročiu naro-

denia Ľ. Štúra;  

- dňa 2. februára 2017 otvorili v priestoroch Galérie M. A. 

Bazovského v Trenčíne výstavu, ktorá predstavuje 

tradičný i moderný prístup k slovenskému folklóru; jej 
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názov je „Sedemdesiat sukieň mala – žena v sloven-

skom folklóre v dielach zo zbierkového fondu BMAB 

a v súčasnom umení“; 

- dňa 2. februára 2017 otvorili v priestoroch Galérie M. A. 

Bazovského v Trenčíne výstavu veľkoformátových fa-

rebných fotografií Petry Lajdovej pod názvom 

„Slovenská renesancia... keď krása vychádza na svetlo“; 

- dňa 5. februára 2017 k 48. výročiu vzniku Galérie M. A. 

Bazovského  pripravila galéria sprievodné podujatie s 

názvom „Máme narodeniny“ za účasti viac  ako 130 

návštevníkov; pripravený bol pre nich sprievodný pro-

gram, tvorivé dielničky pre deti, komentované pre-

hliadky výstav a krst novej publikácie Hry s umením II.; 

- poslanci Trenčianskej župy schválili vymenovanie Bar-

bory Varga Petríkovej za novú riaditeľku Galérie M. 

A. Bazovského v Trenčíne, výberová komisia ju vybrala 

spomedzi troch uchádzačov; 

- dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž 32. družobnej 

výstavy výtvarníkov a fotografov z regiónov Trenčín 

a Uherské Hradiště „Stretnutie – Setkání“; 

- fotografia 16-ročného Andreja Kiripolského, druháka 

na SUŠ v Trenčíne,  sa dostala medzi výber desiatich naj-

lepších fotografií v mládežníckej kategórii medziná-

rodnej súťaže; fotografii a vizuálnemu umeniu sa ve-

nuje už od 10 rokov, teraz sa mu podarilo presadiť vo 

svetovej fotografickej súťaži Sony World Photography 

Awards; 

- pri príležitosti sviatku patróna umelcov, blahoslaveného 

Fra Angelico, v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

v Bratislave odovzdali ocenenia desiatim osobnostiam 
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Slovenska v rôznych kategóriách za ich prínos do ná-

rodného umenia; v kategórii výtvarného umenia ocene-

nie získal aj maliar, grafik a ilustrátor Jozef Vydrnák; 

- režisérkou a scenáristkou celovečerného filmu Piata 

loď, ktorý vybojoval na Berlinale prvú cenu v histórii 

slovenskej kinematografie, je Iveta Grófová, ktorá po-

chádza z Trenčína; na svetovej premiére v Berlíne získal 

jej film 1. cenu Krištáľového medveďa za najlepší 

film v kategórii Generation Kplus; 

- dňa 4. marca 2017 si česko-slovenský koprodukčný film 

Masaryk o ministrovi zahraničných vecí Janovi Ma-

sarykovi odniesol z tohtoročného slávnostného udeľo-

vania ocenení Českej filmovej a televíznej akadémie 

rekordných 12 cien Český lev - vrátane víťazstva v kate-

górii najlepší film, réžia a výkon v hlavnej (Karel 

Roden) i vedľajšej (Oldřich Kaiser) mužskej úlohe; 

producentom úspešného filmu je trenčiansky rodák, 59-

ročný Rudolf Biermann; 

- dňa 8. marca 2017, na Medzinárodný deň žien, pri-

lákalo do Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne viac ako 

130 nežnejších polovičiek ľudstva sprievodné podujatie 

aktuálnej výstavy „Sedemdesiat sukieň mala“ a módnu 

prehliadku s názvom Ženy v galérii; 

- dňa 13. marca 2017 sa uskutočnilo v poradí ôsme stret-

nutie trenčianskych literátov s blízkym vzťahom 

k Trenčínu a Trenčianskemu kraju; 

- dňa 16. marca 2017 sa uskutočnila prezentácia knižnej 

prvotiny pani  Libuše Prekopovej, 90-ročnej klientky 

Sociálnych služieb mesta Trenčín; jej kniha poézie má 

názov „Spomienky v srdci hlboko ukryté“; 

- dňa 18. marca 2017 tanečný pár Matteo Cicchitti a Si-

mona Brecíková z Tanečného klubu Dukla Trenčín na 

Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch pre 
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rok 2017 v Poprade potvrdil svoju stúpajúcu výkonnosť 

a zvíťazil;  

- v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bra-

tislave otvorili novú dennú kliniku pri Klinike detskej 

hematológie a onkológie; steny dennej kliniky, kde sa 

bude deťom podávať chemoterapia a uskutočnia sa 

menšie zákroky, pomaľoval veľkoplošnými maľbami 

trenčiansky rodák, 31-ročný architekt a výtvarník Juraj 

Hubinský;  

- dňa 23. marca 2017 sa uskutočnil 13. ročník Majstrov-

stiev Slovenska v maľovaní na telo Body Art 2017 počas 

medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum; 

- počas marca 2017 folklórna tematika prilákala do 

trenčianskej galérie takmer 4300 ľudí; za rekordným 

číslom nie sú len samotné výstavy „Sedemdesiat sukieň 

mala“ a „Slovenská renesancia“, ale tiež sprievodné pre-

hliadky, tvorivé dielne, workshopy a prednášky; 

- dňa 8. apríla 2017 sa uskutočnilo finále veľkolepej tele-

víznej šou „Zem spieva“, do ktorého sa prebojoval aj 

detský folklórny súbor z Trenčína Kornička; 

- o rokovaniach, budúcnosti aj minulosti festivalu Pohoda 

porozprával v rozhovore jeho riaditeľ Michal Kaščák; 

- dňa 19. apríla 2017 predstavila vo Verejnej knižnici M. 

Rešetku svoju novú knižku „S tromi psami za pätami“ 

trenčianska literátka Margita Ivaničková; 

- v apríli 2017 prichádzajú súrodenci Samuel Štefanec a 

Jana Štefancová vystupujúci pod spoločným hudobným 

projektom Bulp s debutovým albumom, ktorý potvr-

dzuje ich elektronický zvuk doplnený o perkusívne 

nástroje; pôsobia iba od septembra 2015, stihli však už 

získať prvenstvo v kategórií Objav roka hudobných cien 

Radio Head Awards;  

http://www.sme.sk/c/3343789/Efekt-chemoterapie.html
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- dňa 22. apríla 2017 uviedla Česká televízia ako hlavný 

večerný program premiéru 54. pokračovania populárnej 

Manéže Bolka Polívku, v ktorej sa predstavil aj rodák 

z Trenčína, herec Pavol Seriš; 

- dňa 29. apríla 2017 Trenčianske osvetové stredisko pri-

pravilo krajskú súťažnú prehliadku moderného tanca 

Deň tanca Trenčianskeho kraja 2017; divadelnú sálu 

Kina Hviezda v Trenčíne roztancovalo až 521 tanečníkov 

z 21 tanečných kolektívov; 

- v roku 2017 poskytne mesto Trenčín zo svojho rozpočtu 

v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na 

podujatia a projekty 50 200 eur, činnosť súborov a zdru-

žení podporí čiastkou 19 800 eur;  

- dňa 5. mája 2017 otvorili v Art centre synagóga výstavu 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby 21. Výtvarné spekt-

rum Trenčianskeho kraja 2017; predstavili sa na nej 

výtvarné talenty z Trenčína, Prievidze, Považskej Bys-

trice a Myjavy; 

- dňa 10. mája 2017 uviedlo Mestské divadlo Trenčín 

premiéru najnovšej hry úspešného chorvátskeho autora 

Mira Gavrana „Bábka“; 

- dňa 10. mája 2017 otvoril tohtoročnú Noc literatúry 

v Trenčíne úryvok z príbehu jednej rodiny, do sveta kto-

rej vstúpila slúžka – z knihy francúzskej spisovateľky 

Leily Slimaniovej „Uspávanka“; z knihy čítala herečka 

Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková; 

- dňa 13. mája 2017 získali členovia TK Dukla Trenčín 

na Majstrovstvách SR v plesových choreografiách, ex-

hibíciách a showdance v Žiari nad Hronom dva tituly 

majstra Slovenska a jednu bronzovú medailu; 

- po vydaní dvoch zbierok básní predstavila Mária 

Demitrová v poradí druhú rozprávkovú knihu s názvom 

„Príbehy z Veterníkova“; vo voľnom pokračovaní 
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„Príbehov z Trdelníkova“ predstavuje deťom rozprávko-

vý svet, v ktorom boj so zlom naberá nové rozmery; 

- dňa 19. mája 2017 v rámci 15. narodenín Mestského 

divadla Trenčín vsadili jej členovia na spomienkový 

večer - hostia spolu s verejnosťou mohli nahliadnuť aj do 

úplných začiatkov divadla, nakoľko si jeho členovia 

pripravili chronologický prierez celým 15-ročným pô-

sobením; 

- dňa 20. mája 2017 sa svojím programom pripojila k ce-

loeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií aj Galéria 

M. A. Bazovského v Trenčíne; 

- zdokumentovať spevácku a zberateľskú cestu výnimoč-

nej interpretky ľudových piesní od Trenčína Lýdie Faj-

tovej sa v knihe „Gavurka“ podujala Zuzana Laurin-

číková; knižka vyšla vo vydavateľstve HELA v spolu-

práci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne 

a s finančnou podporou TSK;  

- spoločný program súborov Alexandrovci a Trenčan 

odštartoval krátkym vystúpením práve folklórny súbor 

Trenčan, ktorý vzácnej návšteve predviedol ukážky tanca 

a spevu z Trenčianskeho kraja;  

- dňa 31. mája 2017 otvorili v mestskej veži výstavu tren-

čianskeho výtvarníka Jána Hubinského pod názvom 

Narrenturm (v nemčine veža bláznov); takto nazval 

autor svoju aktuálnu kolekciu objektov, sochárskych 

a maliarskych kreácií; 

- dňa 2. júna 2017 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž výstavy 

fotografií 21. ročníka krajskej súťaže Amatérskej foto-

grafie Trenčianskeho kraja (AMFO); takmer stovka 

autorov do súťaže zaslala neuveriteľných 430 unikátnych 

fotografií a 3 multimediálne prezentácie;  
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- výtvarná teoretička Alena Hejlová v rozhovore pribli-

žuje okrem iného aj osudy niektorých diel Miloša Ale-

xandra Bazovského;  

- dňa 2. júna 2017 hostil Trenčiansky hrad premiéru slo-

venského muzikálu „Studňa lásky“; pred zaplneným 

hľadiskom prírodného amfiteátra sa 70 účinkujúcim vy-

darila premiéra diela, na ktorom pracovali deväť me-

siacov, na jednotku; speváckymi výkonmi a tanečnými 

kreáciami na javisku očarili publikum žiaci trenčianskej 

ZUŠ Karola Pádivého; 

- o prípravách muzikálu „Studňa lásky“ rozpráva v roz-

hovore pedagóg ZUŠ Karola Pádivého Róbert Zemene; 

- v dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo finále 48. ročníka po-

stupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zbo-

rov „Mládež spieva 2017“; detský spevácky zbor Váž-

ky, ktorý pracuje pod vedením Miroslavy Kaliňákovej 

pri ZŠ Dlhé Hony, ocenili zlatým pásmom a cenou poro-

ty za hlasovú kultúru; 

- dňa 9. júna 2017 sa v Mníchovej Lehote začali Tren-

čianske folklórne slávnosti; uviedli hudobný a tanečný 

program, v ktorom sa predstavili sólisti speváci, spevác-

ke skupiny, ľudové hudby, sólisti tanečníci a malé taneč-

né formy z 24 folklórnych kolektívov; 

- dňa 19. júna 2017 prijal primátor Richard Rybníček 

účastníkov 10. ročníka medzinárodného literárno-výtvar-

ného sympózia Ora et Ars; 

- dňa 20. júna 2017 predstavili za účasti autora literárnej 

predlohy Vladimíra Kulíška a výtvarníka Jozefa Vy-

drnáka vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne lite-

rárnu podobu štvrtého pokračovania cyklu „Príbehy 

z Trenčína“ o opátovi Štefanovi;  
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- dňa 22. júna 2017 slávnostne otvorili nádvorie galérie 

M. A. Bazovského v Trenčíne, pracovníčky galérie pre 

návštevníkov pripravili módnu prehliadku; 

- v dňoch 6. – 8. júla 2017 sa konal na trenčianskom letis-

ku najväčší slovenský multižánrový festival Pohoda 

2017; jeho PR manažér Anton Repka zdôraznil, že mal 

najviac pozitívnych hodnotení, tešil sa najväčšiemu 

záujmu  zahraničných médií a mal bezproblémový prie-

beh; 

- dňa 22. júla 2017 sa v priestoroch kláštora na Skalke 

uskutočnila slávnostná vernisáž medzinárodného vý-

tvarno-literárneho sympózia Ora et Ars; hlavným orga-

nizátorom 10. ročníka sympózia bolo Mesto Trenčín; 

- speváckemu triu Krajka vyšiel profilový album s ľudo-

vými piesňami; trio tvoria rodáčky spod hradu Matúša 

Čáka Zuzana Laurinčíková, Magda Uhliariková a 

Beáta Dobiašová, ktoré sa spoznali vo FS Trenčan; 

- dňa 16. augusta 2017 uplynulo 60 rokov od narodenia 

slovenského výtvarníka, trenčianskeho rodáka Igora 

Kalného, ktorý bol jedným z najosobitejších predsta-

viteľov neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov 20. sto-

ročia na Slovensku; svoj život ukončil dobrovoľne, dožil 

sa iba 30 rokov; 

- sériou workshopov po okresných mestách odštartovalo 

mapovanie potrieb kreatívnych ľudí v Trenčianskom 

kraji, tých má v budúcnosti združovať Centrum pre 

podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu so 

sídlom v Trenčíne; 

- dychová hudba Textilanka je jednou z dvoch dychových 

hudieb pôsobiacich v Trenčíne a v tomto roku oslavuje 

45. výročie svojho vzniku; najnovšie sa môže pochváliť 

„Zlatým pásmom cum laude“ a tromi ďalšími cenami, 
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ktoré získala v Pezinku na 17. ročníku súťažného festi-

valu Dychovky v Preši;  

- Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne sa rozhodla počas 

leta sprístupniť verejnosti nádvorie galérie; v priebehu 

dvoch prázdninových mesiacov pre verejnosť pripravila 

celkom 9 celodenných sprievodných podujatí v exte-

riéri galérie, ktoré sa tešili veľkému záujmu; 

- dňa 8. septembra 2017 Matúšov hrad privítal už 54. 

ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2017; hlavnú cenu 

a Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja si 

z celoštátnej súťaže odniesla Anna Škřipská – Kubi-

šová; 

- v dňoch 14. – 17. septembra 2017 priniesol trenčiansky 

festival jedného herca Sám na javisku obžalobu poli-

tickej korektnosti, úvahy o surovosti sveta, spôsob, ako 

sa s ňou vyrovnať a množstvo ďalších otázok; okrem 

zahraničných umelcov sa na festivale predstavili aj Robo 

Roth a Milan Kňažko; 

- dňa 21. septembra 2017 otvorili v  Galérii Miloša Ale-

xandra Bazovského spoločnú výstavu známej sloven-

skej umelkyne Ilony Németh a absolventky jej ateliéru 

na VŠVU Gabriely Zigovej pochádzajúcej z Trenčína; 

výstava predstavila vo výstavnej koncepcii galérie ino-

vatívny a originálny pohľad na výstavnú činnosť i prácu 

s verejnosťou;  

- do dvora Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

na Jaselskej ulici, do „Letnej čitárne“, si od júna do sep-

tembra našlo cestu 421 záujemcov; ide o 5-percentný 

nárast oproti minulému ročníku; 

- od konca septembra 2017 bola všetkým návštevníkom 

trenčianskej knižnice k dispozícii Osmijankova lite-
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rárna záhrada; putovná výstava si kladie za cieľ mo-

tivovať deti k rozhovorom a tvorivým aktivitám v ško-

lách a rodinách; 

- dňa 2. októbra 2017 si v hradnej kasárni v rámci galave-

čera Flores Musarum prevzalo ocenenie za prínos 

v oblasti kultúry 25 osobností z Trenčianskeho kraja; 

- dňa 5. októbra 2017 otvorilo Mestské divadlo Trenčín 

už svoju 17. sezónu, najnovším predstavením v reperto-

ári profesionálov je bláznivá situačná komédia „Nikto 

nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle“ z pera an-

glického dramatika Simona Williamsa; 

- dňa 12. októbra 2017 otvorili v Galérii M. A. Bazovské-

ho výstavu „Budúcnosť textilu – Future of Textile“, na 

ktorej študenti Katedry textilnej tvorby na Vysokej škole 

výtvarných umení v Bratislave prezentujú tvorbu troch 

ateliérov – textilného dizajnu, odevného dizajnu a 

textilnej tvorby v priestore; 

- dňa 28. októbra 2017 sa v kine Hviezda uskutočnila 

slovenská premiéra autorskej komédie „Čecháčci a 

Čoboláci“, ktorej sa predstavil Pavol Seriš spolu s 

hereckým kolegom Filipom Tellerom; 

- 10. výročie oslavuje chlapská spevácka skupina Škru-

pinka z Trenčína; v ich repertoári sa nachádzajú au-

tenticky a humorne ladené koledy, zbojnícke piesne i 

zaujímavo spracované pijanské, jágerské a „pytlácke“ či 

„vojanské“ pesničky;  

- interiér Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

na Jaselskej ulici dostal nový umelecký rozmer, vdýchli 

mu ho maľby architekta a karikaturistu Júliusa Brunu 

pripomínajúce medzníky vo vývine písma s dosahom na 

regionálne súvislosti; 

- dňa 11. novembra sa v trenčianskom kine Hviezda a 

Klube Lúč skončil festival dobrodružných filmov 
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HoryZonty, ktorý sa začal 9. novembra; podľa zaklada-

teľky a riaditeľky podujatia Márie Dutkovej išlo o 

úspešný ročník; 

- v dňoch 14. a 15. novembra 2017 Mesto Trenčín v spo-

lupráci so Základnou umeleckou školou K. Pádivého 

zorganizovali 48. ročník regionálnej súťaže v speve 

ľudových piesní „Trenčianske hodiny“; pred porotou 

zaznelo 118 slovenských ľudových piesní v podaní 59 

dievčat a chlapcov z 19 základných škôl a osemročných 

gymnázií z celého regiónu; 

- v súvislosti s výročím nežnej revolúcie okrem dvoch 

výstav v Mestskej veži a na Štúrovom námestí, pietnej 

spomienky na Námestí sv. Anny, koncertu v Kaplnke sv. 

Anny a „Poďakovania za slobodu“ v Piaristickom 

kostole F. Xaverského, sa v kine Hviezda konalo výni-

močné divadelné predstavenie „Nepolepšený svätec“; 

- dňa 23. novembra 2017 sa  Galérii M. A. Bazovského 

uskutočnila vernisáž – v galérii ožili osudy výrobných  

hál preslávenej textilky Merina, ktoré sú od roku 2009 

prázdne, vďaka dvom fotografkám Jane Gombikovej a 

Zuzane Janíček Muranicovej; 

- dňa 26. novembra 2017 sa uskutočnila premiéra dva-

nástej hry trenčianskeho Divadla Normálka – komédie 

„Tímbilding“; scenáristicky a režijne ju pripravil tvo-

rivý mozog Normálky Miroslav Ďuriš; 

- dňa 1. decembra 2017 vyhodnotili 25. ročník celoslo-

venskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa 

tajne s dažďom zhovára“; k jubileu súťaže vyšiel zbor-

ník obsahujúci najlepšie diela z predchádzajúcich roč-

níkov; 

- dňa 2. decembra 2017 sa v trenčianskej galérii konal dru-

hý ročník predvianočnej akcie s názvom „Vianoce 

v galérii“, ktorý navštívilo viac ako 240 návštevníkov; 
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- dňa 5. decembra 2017 sa v priestoroch kasárne na Tren-

čianskom hrade uskutočnila vernisáž výstavy tren-

čianskeho maliara Artúra Lieskovského (1852 - 1920), 

potomka starého trenčianskeho zemianskeho rodu;  

- spisovateľa Rudolfa Dobiáša (82) chcú prihlásiť do boja 

o prestížnu Nobelovu cenu za literatúru, jeho priatelia 

však majú vážne obavy - básnikovi a prozaikovi, ktorý 

ako politický väzeň prežil aj peklo v jáchymovských ba-

niach, začalo zlyhávať srdce; v Národnom ústave srdco-

vých a cievnych chorôb mu museli operovať chlopňu; 

- kvality hudobných festivalov už siedmy rok hodnotí 

cena European Festival Awards, ktorá sa odovzdáva 

začiatkom roka na festivale v holandskom Groningene; 

slovenská Pohoda bola nominovaná už niekoľkokrát, 

tento raz však zlomila rekord - do oceňovania vstupuje 

so siedmimi nomináciami z celkových trinástich; 

- dňa 14. decembra 2017 pri príležitosti významných 

výročí - 100. výročia vzniku Československej republiky, 

50. výročia Pražskej jari a 25. výročia novodobej samo-

statnosti Českej a Slovenskej republiky otvorili v pries-

toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja  výstavu fo-

tografií z česko-slovenského pomedzia; 

- nový vietor do kultúrno-spoločenských akcií Verejnej 

knižnice M. Rešetku priniesla herečka Zuzana Mišáko-

vá, tradičný cyklus besied „Poznávame Trenčanov“ 

obohatila o talkshow „Povedz mi, čo čítaš...“; 

- Trenčan žijúci v Brne Pavol Seriš v rozhovore pribli-

žuje štúdium cudzích jazykov, cestu k autorskému divad-

lu, účasť na zahraničných festivaloch, vyjadruje sa aj 

k česko-slovenským vzťahom, svojim divadelným plá-

nom a otázke vzniku profesionálneho kamenného di-

vadla v Trenčíne. 
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4. Školstvo a vzdelávanie 

 

- dňa 11. januára 2017 vymenoval rektor Trenčianskej 

univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. osoby do 

funkcie prorektorov s účinnosťou od 16. januára 2017 

-  do funkcie prorektora pre výchovu a vzdelávanie bola 

vymenovaná doc. Ing. Marta Kianicová, PhD., prorek-

torom pre stratégiu a rozvoj bude doc. Ing. Peter 

Lipták, CSc. a prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. bol 

vymenovaný do funkcie prorektora pre vedu, výskum a 

medzinárodné vzťahy;  

- trenčianskej SOŠ obchodu a služieb na Jilemnického 

ulici pribudli nové šatne, učebne aj zmodernizovaná 

telocvičňa; v zrekonštruovanej telocvični športujú aj 

žiaci z bývalej školy podnikania, ktorej telocvičňa chý-

bala;  

- na SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne začali od septem-

bra minulého roka s výučbou nového predmetu – živo-

tológie; mentori pri nej používajú metódy neformálneho 

vzdelávania, počas hodiny sa snažia o zapojenie každého 

študenta; 

- dňa 25. januára 2017 bola Fakulta priemyselných tech-

nológií  Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove 

hostiteľom významnej akademicko-spoločenskej uda-

losti - počas inaugurácie bola do funkcie dekana sláv-

nostne uvedená prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.; 

- dňa 6. februára 2017 sa už tradične sa v Mestskej špor-

tovej hale na Sihoti v Trenčíne konali Školské maj-

strovstvá Slovenska v aerobiku žiačok a žiakov stred-

ných škôl; súťažiaci si sily zmerali v piatich kategóriách 

- basic aerobik, kick box,  zumba, body work a dance ae-

robik, titul získala študentka trenčianskej SOŠ obchodu 

a služieb Alexandra Zenníková;  
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- dňa 8. februára 2017 Akademický senát Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka jednohlasne rozhodol 

o tom, že Jozef Habánik bude rektorom univerzity aj v 

nasledujúcich štyroch rokoch; stanovil si dva ciele - 

prvým je otvorený a profesionálny prístup k študentom a 

absolventom a druhým medzinárodne akceptované 

vedecké výsledky; 

- až 185 žiakov z trenčianskej SOŠ obchodu a služieb 

praxuje priamo v prevádzkach ich budúcich potenciál-

nych zamestnávateľov, aj vďaka opatreniam Trenčian-

skeho samosprávneho kraja by malo toto číslo narastať; 

- Nové Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionali-

zované sklá FunGLASS Trenčianskej univerzity A. 

Dubčeka získa 15 miliónov eur z európskeho programu 

Horizont 2020, miliónmi prispeje aj rezort školstva; 

Centrum vytvorí vyše 40 pracovných miest pre odborní-

kov v oblasti sklárskeho výskumu nielen z Európy; 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji je do duálneho 

vzdelávania zapojených viac ako 300 žiakov z 12 stred-

ných odborných škôl, ktoré spolupracujú s 35 firmami 

v regióne; 

- v dňoch 15. a 16. februára 2017 bola Stredná odborná 

škola Pod Sokolicami 14 v Trenčíne dejiskom v poradí 

12. ročníka Trenčianskych robotických dní, ktoré sú 

medzinárodnou súťažnou prehliadkou robotov;   

- na Trenčianskych robotických dňoch sa medzi víťazov 

dostali aj trenčianske družstvá;  

- Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikónové 

materiály, ktoré je na pôde Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka, bude obnovené a dobudované; 

projekt univerzity patrí medzi európsku top desiatku, 

ktorá bola podporená grantom európskeho rámcového 

programu Horizont 2020; 
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- Centrum vedecko-technických informácií zverejnilo 

koncom roka 2016 štúdiu o zamestnanosti absolventov 

vysokých škôl, ktorá zaradila Trenčiansku univerzitu  

do TOP 10 rebríčka najžiadanejších absolventov z jed-

notlivých slovenských univerzít a vysokých škôl; 

- v pätnástich trenčianskych materských školách sú vy-

novené areály na hranie; nové hojdačky, domčeky, vlá-

čiky, lavičky a ďalšie detské herné prvky, ktorých osá-

dzanie sa začalo ešte na konci minulého roka, majú dnes 

už všetky svoje miesto a vyšli na 32 445 eur; 

- dňa 23. marca 2017 si mladí multimediálni tvorcovia 

z celého Slovenska v Bratislave prevzali ocenenia v 5. 

ročníku súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby 

detí a mládeže Zlatá klapka 2017; v kategórii animova-

ný film bol ocenený Teodor Matejovič (Stredná ume-

lecká škola Trenčín);  

- dňa 23. marca 2017 sa konal 5. ročník súťaže Tren-

čiansky pivný somelier; dve ocenenia získali Tren-

čianky - v kategórii čašník obsadila druhé miesto Te-

rézia Beckertová a v kategórii kuchár zvíťazila Natálie 

Rapantová; 

- firmy a spoločnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji 

ponúkajú od školského roka 2016/2017 možnosť zapojiť 

sa do systému duálneho vzdelávania viac ako 500 

žiakov stredných škôl; TSK tak potvrdzuje ambíciu byť 

lídrom duálneho vzdelávania na Slovensku; 

- po minuloročnej praktickej maturitnej skúške formou 

dobovej hostiny na Trenčianskom hrade pripravila SOŠ 

obchodu a služieb na Jilemnického ulici aj tento rok 

originálnu podobu maturity - vedenie školy prišlo s 

gazdovskou zabíjačkou; 

- dňa 27. marca 2017 sa uskutočnilo XIV. zasadnutie 

Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri 
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Trenčianskom samosprávnom kraji, ktoré okrem iného 

schválilo  požiadavku Strednej umeleckej školy Trenčín 

o súhlas k  experimentálnemu overovaniu úplne nového 

študijného odboru dizajn digitálnych aplikácií; 

- dňa 28. marca 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 

primátor mesta Richard Rybníček trinásť pedagógov 

pôsobiacich v trenčianskych školách; 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka sa ako je-

diná zo Slovenska dostala do zoznamu Kľúčových tech-

nologických centier (Key Enable Technologies); v elit-

nom zozname sa univerzita ocitla vďaka univerzitnému 

centru FunGlass, ktoré je zamerané na jedinečný výskum 

skla a jeho lepšieho využitia v priemysle či bežnom ži-

vote; 

- minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan 

pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 82 učiteľov a pe-

dagógov, Malú medailu sv. Gorazda si domov odniesla 

Regina Vraždová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne; 

- dňa 27. apríla 2017 v Bratislave bolo slávnostne pod-

písané Memorandum o založení konzorcia medzi 

Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne 

(Fakulta priemyselných technológií), Bieloruskou 

štátnou technologickou univerzitou, spoločnosťami SV 

Engineering, s.r.o. a Dupres Consulting, s.r.o.; 

- zápisu sa v základných školách mesta Trenčín zúčastnilo 

611 šesťročných detí, z nich by malo 532 nastúpiť 

v septembri do prvých tried; o odklad povinnej školskej 

dochádzky požiadalo pre svoje dieťa 68 zákonných 

zástupcov; 

- o rozdelení dotácií na aktivity v oblasti školstva, výcho-

vy a vzdelávania na rok 2017 rozhodol primátor mesta 

Richard Rybníček na základe odporúčania Komisie 

http://sustn.sk/
http://www.gymnaziumtrencin.sk/
http://www.gymnaziumtrencin.sk/
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školstva pri mestskom zastupiteľstve; sumou 10 tisíc eur 

mesto podporí 17 projektov; 

- na konci apríla 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie už 

XXI. ročníka literárnej súťaže stredných škôl Zlín-

skeho a Trenčianskeho kraja, jej motto bolo „Vnímame 

prítomnosť, ovplyvníme budúcnosť“;  

- na konci apríla 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodno-

tenie celonárodnej literárnej súťaže „Práva detí očami 

detí“ ako súčasti medzinárodnej konferencie  „Mega-

trendy a médiá 2017“; SOŠ obchodu a služieb v Tren-

číne sa môže pochváliť hneď dvoma ocenenými štu-

dentmi odboru hotelová akadémia – Adrianou Halja-

kovou a Patrikom Pohorelcom; 

- dňa 3. mája 2017 oficiálne nastúpil do svojho druhého 

funkčného obdobia rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik;  

- Trenčiansky samosprávny kraj zmodernizuje prostred-

níctvom Integrovaného regionálneho operačného pro-

gramu stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsob-

nosti, v prvej etape počíta s modernizáciou ôsmich škôl 

spolu za takmer 5,8 milióna eur; 

- hrubé chyby na plagátoch SUŠ v Trenčíne boli úmy-

selné, koncepčný zámer vizuálnej komunikácie spočíval 

v „haló efekte“, ktorého cieľom bolo zaujať a vypro-

vokovať k návšteve verejnej vernisáže výstavy maturit-

ných prác žiakov; 

- študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) si budú môcť 

osvojiť nové poznatky aj prostredníctvom zážitkového 

vzdelávania, finančný príspevok naň dostanú priamo od 

TSK; 

- dňa 15. mája 2017 uplynulo presne 20 rokov od schvá-

lenia zákona Národnej rady SR o zriadení Trenčianskej 
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univerzity v Trenčíne; v deň jej piateho výročia, v roku 

2002, bola oficiálne premenovaná na Trenčiansku uni-

verzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne; 

- dňa 1. júla 2017 uplynulo 20 rokov, čo vznikla Tren-

čianska univerzita, v tento deň nadobudol účinnosť Zá-

kon č. 155/1997 Z. z. o jej zriadení; slávnostné otvorenie 

Trenčianskej univerzity sa uskutočnilo 13. septembra 

1997; 

- do súťaže o najlepší stredoškolský časopis sa tento rok 

prihlásilo celkovo deväť stredných škôl z Trenčianskeho 

kraja, ako víťaz vyšiel časopis Intrák, ktorý tvoria žiaci 

Športového gymnázia v Trenčíne; 

- v polovici mája 2017 bola v ZŠ Na dolinách ukončená 

rekonštrukcia šatní pre dievčatá a chlapcov; 

- dňa 7. júna 2017 zorganizovala Spojená škola inter-

nátna v Trenčíne tradičnú okresnú paralympiádu pre 

deti zo špeciálnych škôl v ľahkoatletických disciplínach, 

súťažila na nej viac ako päťdesiatka detí vo veku od 6 do 

16 rokov; 

- ZŠ na Ulici L. Novomeského má nový prírodný 

priestor na vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy, 

prvouky a aj techniky, popoludní ho bude využívať škol-

ský klub detí; 

- portál Profesia už po desiatykrát vyhodnotil uplatniteľ-

nosť absolventov jednotlivých škôl, Trenčianska uni-

verzita patrí dlhodobo do TOP 10 vysokých škôl podľa 

tohto hodnotenia a jej absolventi sa radia medzi najrých-

lejšie zamestnaných; 

- dňa 23. júna 2017 vyhodnotili v ZŠ na Kubranskej ulici 

22. ročník súťaže v tvorbe školských časopisov, svoje 

časopisy poslalo desať základných škôl;  
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- v dňoch 21. a 22. júna na 101. zasadnutí Akreditačnej 

komisie potvrdil minister Peter Plavčan, že Trenčian-

ska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijala 

dostatočné opatrenia na začlenenie medzi univerzitné 

vysoké školy; 

- ďalšia významná spolupráca sa črtá po stretnutí rektora 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Jozefa Habánika so zástupcom čínskej spoločnos-

ti  Dahua Technology, Damonom Hu, ktorý je obchod-

ný manažér pre strednú Európu; spoločnosť je svetový 

líder v oblasti „security and surveillance“; 

- v poradí tretí kontrolný deň na SOŠ Pod Sokolicami 

v Trenčíne potvrdil, že komplexná rekonštrukcia školy 

bude dokončená do konca letných prázdnin, žiaci tak 4. 

septembra 2017 po prvýkrát nastúpia do vynovenej 

školy; 

- obdobie prázdnych školských lavíc sa nieslo na viace-

rých materských a základných školách v znamení 

investícií; mesto napríklad obnovilo elektroinštaláciu 

a rekonštruovalo priestory kuchyne v ZŠ na Veľko-

moravskej ulici, vymenilo palubovku telocvične v ZŠ na 

Novomeského a pokračuje v rekonštrukcii športového 

areálu v ZŠ na Východnej; 

- zmluvy o duálnom vzdelávaní má v tomto školskom 

roku všetkých 20 stredných odborných škôl v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja a 68 firiem;  

- dňa 12. septembra 2017 Inštitút pre ekonomické a 

sociálne reformy (INEKO) zverejnil nové vydanie 

školských rebríčkov; v top desiatke slovenských 

stredných odborných škôl sú Obchodná akadémia Mi-

lana Hodžu na štvrtej priečke a Stredná zdravotnícka 

škola Trenčín na ôsmom mieste; 
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- dňa 14. septembra 2017 sa v Ružomberku uskutočnil 

šiesty ročník medzinárodnej súťaže Módny návrhár; aj 

tento rok bola odovzdaná cena rektora Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka Jozefa Habánika, a to 

študentke Valérii Kršiakovej zo Strednej umeleckej 

školy Trenčín; 

- v areáli stredoškolského kampusu v Trenčíne vyrastie 

moderná športová hala, ktorá vytvorí podmienky na 

rozvoj športového talentu žiakov Športového gymnázia 

v Trenčíne; 

- dňa 27. septembra 2017 rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik sláv-

nostne otvoril nový akademický rok 2017/2018; podľa 

jeho slov bude univerzita klásť dôraz najmä na otvorený 

a profesionálny prístup k študentom a neustále skvalit-

ňovanie vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry; 

- Strednú odbornú školu stavebnú Emila Belluša 

v Trenčíne čaká komplexná rekonštrukcia, bude súčas-

ťou komplexnej obnovy trenčianskeho stredoškolského 

kampusu; 

- dňa 9. októbra 2017 začalo užívať viac ako 800 študentov 

Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne dve moderné 

chemické a jedno fyzikálne laboratórium; 

- dňa 20. októbra 2017 sa zúčastnili mladí vedátori, žiaci 

ZŠ Kubranská Trenčín krajského kola súťaže Festival 

vedy a techniky AMAVET v Partizánskom, postup do 

celoslovenského kola festivalu získali Benjamín Tro-

kan a Patrik Bašo, 

- v novembri 2017 začalo žiakom ZŠ na Východnej ulici 

v Trenčíne, ale i verejnosti slúžiť nové viacúčelové 

ihrisko s bežeckou dráhou; do jeho rekonštrukcie in-

vestovalo mesto Trenčín takmer 180 tisíc eur; 
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- telocvičňa s parametrami športovej haly, ktorej vý-

stavbu financuje Trenčiansky samosprávny kraj, už vi-

diteľne rastie v Zámostí v Trenčíne; primárne bude 

slúžiť pre potreby Športového gymnázia, no dostupná by 

mala byť aj pre stredoškolákov z okolitých škôl či verej-

nosť; 

- v najväčšom výskumnom a inovačnom programe Európ-

skej únie Horizont 2020 sú k dispozícii financie vo výš-

ke takmer 80 mld. eur; medzi  TOP 3 na Slovensku 

z hľadiska objemu pridelených finančných prostriedkov 

patrí aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka;  

- dňa 7. decembra 2017 v rámci slávnostnej akadémie 

k 70. výročiu založenia Strednej zdravotníckej školy 

v Trenčíne prijala škola čestný názov po svojej dlho-

ročnej riaditeľke Celestíne Šimurkovej. 

 

 

5. Tvorba a ochrana životného prostredia 

 

- v druhej polovici januára 2017 vo viacerých mestách a 

obciach namerali väčšie množstvo prachových častíc 

ako obvykle, vychádzalo sa z hodinových koncentrácií; 

automatické meracie stanice identifikovali tento problém 

v Nitre, Topoľníkoch, Trenčíne, Ružomberku a Veľkej 

Ide; 

- dňa 8. februára 2017 schválili mestskí poslanci zámer 

vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na 

nákup rastlín - Mestské hospodárstvo a správa lesov 

Trenčín chce v rámci náhradnej výsadby vysadiť na 

území mesta 643 rastlín za 34 tisíc eur; 

- dňa 8. februára 2017 poslanci trenčianskeho mestského 

zastupiteľstva na svojom zasadnutí zrušili najstaršie 

doposiaľ platné záväzné nariadenie mesta; štatút zelene 

http://nitra.sme.sk/
http://tender.sme.sk/
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z roku 1991 napadol prokurátor, viaceré jeho ustanovenia 

boli podľa neho v rozpore so zákonom, mestskí odborníci 

na zeleň odporučili zrušiť celé nariadenie mesta a pri-

praviť nový štatút zelene; 

- Trenčiansky samosprávny kraj aj v tomto roku podporí 

environmentálne zamerané projekty na území kraja; 

prostredníctvom grantového programu Zelené oči môžu 

subjekty čerpať na projekty v roku 2017 maximálne 2000 

eur; 

- rok 2017 sa v Trenčianskom samosprávnom kraji bude 

niesť v duchu znižovania energetickej náročnosti bu-

dov v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK; v rámci projektu 

Zelená župa je pripravených 5 projektov vhodných na 

čerpanie finančných prostriedkov z Operačného pro-

gramu Kvalita životného prostredia; 

- dňa 17. februára 2017 pracovníci spoločnosti Marius 

Pedersen na základe žiadosti vedenia Mesta Trenčín ruč-

ne vyčistili povrch ľavobrežnej hrádze od psích exkre-

mentov;  

- na začiatku tohto roka bolo v Trenčíne 3 123 evidova-

ných psov, mesto je „posiate“ psími exkrementmi; ne-

môžu za to psy, ale ľudia -  celkovo je v Trenčíne roz-

miestnených 76 nádob na psie exkrementy, ktoré sa 

vyvážajú raz za 14 dní;  

- dňa 20. februára 2017 začal zmluvný partner mesta  spo-

ločnosť Marius Pedersen, a.s. so strojným čistením 

miestnych komunikácií po zimnom posype; 

- klimatológ Jozef Pecho v rozhovore rozpráva o dôsled-

koch globálneho otepľovania vo svete aj na Slovensku, 

spomína v ňom aj Trenčín; 

- nová publikácia „Každodenná udržateľnosť“ pribli-

žuje študentom hravou formou tvorivých aktivít rôzne 

spôsoby, ako sa starať o životné prostredie;   
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- viaceré samosprávy kritizujú poplatok za drobný 

stavebný odpad, rok od jeho zavedenia klesol  zber sta-

vebného odpadu v zberných dvoroch na minimum, roz-

šírili sa čierne skládky, ktoré musia obce odstraňovať na 

vlastné náklady – týka sa to aj Trenčína; 

- tohtoročná dlhotrvajúca zima dala živočíchom poriadne 

zabrať, potvrdil to aj trenčiansky ornitológ Radovan 

Jambor; ako vysvetlil, do mesta sa nasťahovalo množ-

stvo vtáctva z okolitých lesov, hľadali tu útočisko pred 

mrazmi a ľahší prístup k potrave; 

- v tomto roku je Mestské hospodárstvo a správa lesov, 

m.r.o. pripravené do údržby verejnej zelene investovať 

takmer 266 tisíc eur, počas jarného obdobia sa venuje 

napríklad orezom celtisov, ktoré boli naposledy takto 

ošetrené v roku 2012; 

- v dňoch 27. marca – 2. apríla 2017 si výstavba ďalšieho 

úseku cyklotrasy vyžiadala výrub piatich čerešní na 

Soblahovskej ulici; náhradnú výsadbu sakúr napláno-

valo mesto na jeseň, za jednu čerešňu zaplatí 110 eur; 

- začiatkom mája 2017 sa začalo aj plánované kosenie ve-

rejnej zelene vo všetkých mestských častiach Trenčína;  

- prváci z Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 

pomáhali lesníkom obnovovať les po kalamite; tren-

čianski stredoškoláci vysadili v lesoch za obcou Drie-

toma pri hraniciach s Českom viac ako tisícku mladých 

stromčekov; 

- študenti z trenčianskej Strednej umeleckej školy pod ve-

dením fínskeho mestského dizajnéra Pabla Riquelmeho 

navrhli oživiť priestor átria pri Mestskej veži; do leta 

by tu malo pribudnúť nové pódium, niektoré prvky z 

návrhov môžu skončiť aj v priestore pred Domom armá-

dy; 
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- Andrea Uherková je doktorandkou na Fakulte ekológie 

a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene 

a pôsobí vo viacerých združeniach a mimovládnych 

organizáciách; v posledných rokoch sa snaží najmä o 

zmapovanie a záchranu starých a krajových odrôd jab-

loní a hrušiek; 

- Zelená hliadka Trenčín oslávila na jar svoje druhé na-

rodeniny, dôvodov na radosť ale mnoho nebolo, frek-

ventované časti Trenčína, najmä sídliska Juh zostali po 

zime zahltené odpadkami a po roztopení snehu bolo 

preto nutné konať; 

- v dňoch 22. – 28. mája 2017 v Trenčíne prebiehalo  che-

mické a mechanické odburiňovanie miestnych komu-

nikácií a chodníkov; 

- na Východnej ulici v Trenčíne niekto poškodil deväť 

stromov, z kmeňov olúpal kôru do výšky približne jeden 

meter; prípadom sa zaoberá polícia, páchateľovi môže v 

krajnom prípade hroziť až osemročné väzenie; 

- štyri prvenstvá a dve druhé miesta získali slovenskí mla-

dí reportéri pre životné prostredie na prestížnej me-

dzinárodnej environmentálnej súťaži Nadácie pre 

environmentálne vzdelávanie v Kodani; 

- od júla 2017 mesto Trenčín po dohode s organizáciou 

ENVI-PAK zaviedlo triedený zber kovov prostred-

níctvom červených nádob; na tento účel bolo v našom 

meste rozmiestnených 84 kusov 1100-litrových nádob;  

- pri studničke na Partizánskej ulici v Trenčíne visí 

papier s výsledkami rozboru kvality vody; stalo sa to, 

čoho sa miestni obyvatelia obávali - voda z obľúbeného 

prameňa zostala znečistená a nepitná, vinia za to vý-

stavbu bytovky v tesnej blízkosti studničky; 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ag/ekologicke-a-environmentalne-vedy.php
http://diplomovka.sme.sk/univerzita/l/technicka-univerzita-vo-zvolene.php
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ad/chemicke-vedy.php
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ad/chemicke-vedy.php
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- od dňa 30. júla 2017 zahynuli vo vodách Váhu na úseku 

niekoľkých kilometrov tisíce rýb, veterinári odobrali 

vzorky rýb na laboratórnu analýzu; 

- päťdesiat vriec odpadu z takmer kilometrového úseku 

„zabudnutej“ cesty do Čerešňového sadu vyzbierali čle-

novia občianskeho združenia Enjoy Trenčín;  

- masívny úhyn rýb vo Váhu, počas ktorého na prelome 

júla a augusta zahynulo takmer 1,3 tony rýb, stále vy-

šetrujú; z doterajších výsledkov vyplýva, že príčinou 

úhynu rýb je súhra viacerých okolností, aj zvýšené 

množstvo amoniaku vo vode - ten by podľa zistení mohol 

pochádzať z čistiarne odpadových vôd z Nemšovej, ktorá 

sa rekonštruuje; 

- dňa 2. novembra 2017 prebehla brigáda členov otuži-

leckého oddielu Trenčianskych tuleňov, pracovali na 

vyčistení brehu rieky Váh na pláži Ostrova; 

- nepríjemný zápach zo sušiarne droždia obťažuje oby-

vateľov v neúnosnej miere už dlhý čas; mesto v tejto veci 

konalo tak, ako mu právne možnosti dovolili, posledným 

krokom bude žaloba; 

- dňa 13. decembra 2017 na zasadnutí Mestského zastu-

piteľstva bola schválená novelizácia VZN č. 7/2016 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-

vebnými odpadmi na území mesta Trenčín. 

 

 

6. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 

- v prvom kalendárnom týždni roku 2017 lekári v Tren-

čianskom samosprávnom kraji nahlásili 4144 akútnych 

respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 

1814,7 chorých na 100 tisíc obyvateľov; 
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- dňa 24. januára 2017 došlo k zmene na čele Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne - doterajší riaditeľ Stanislav 

Pastva sa vzdal svojej funkcie, za nového riaditeľa vy-

menovali - až do doby obsadenia miesta úspešným uchá-

dzačom výberového konania - Miroslava Gajdúšeka; 

- v treťom januárovom týždni roku 2017 pribúdalo cho-

rých v ambulanciách, lekári nahlásili 100 711 akútnych 

respiračných ochorení vrátane chrípky; chorobnosť tak 

za týždeň stúpla o 26,8 percenta; 

- chrípkové prázdniny vyhlásili na štyroch školách 

v Trenčianskom kraji, počet chorých medzi štvrtým a 

piatym týždňom tohto roka bol takmer identický,  chríp-

ka najviac trápi deti vo vekových skupinách 6 až 14 ro-

kov a 15 až 19 rokov; 

- dňa 11. marca 2017 v lokalite na Ostrove v katastri obce 

Zamarovce našli mestskí policajti uhynutú volavku po-

polavú, ukázalo sa, že uhynula na vtáčiu chrípku; 

- v dňoch 13. – 17. marca 2017 lekári v Trenčianskom sa-

mosprávnom kraji nahlásili 4450 akútnych respiračných 

ochorení; 

- dňa 25. apríla 2017 prišli ľudia na Úrad Trenčianskeho 

samosprávneho kraja darovať krv v rámci už šiesteho 

organizovaného výjazdového odberu krvi; až 80 percent 

ľudí, ktorí prišli darovať krv, bolo vhodnými darcami;  

- dňa 1. mája 2017 začal Fakultnú nemocnicu  v Trenčíne 

riadiť kolektívny štatutárny orgán – Rada riaditeľov, 

ktorú tvoria generálny riaditeľ Marián Juruš, 

ekonomický riaditeľ Marek Šedík a medicínsky riaditeľ 

Stanislav Pastva;  

- osvetové podujatie s názvom Krok sklerózy multiplex 

zorganizovali v Trenčíne pri príležitosti Svetového dňa 

tohto ochorenia, ktorý si svet pripomína vždy v máji, 
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stredoškoláci v spolupráci s trenčianskym Klubom 

Sclerosis Multiplex; 

- od 1. júla 2017 by pacienti, ktorí prídu do Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne na vyšetrenie alebo v nej budú 

hospitalizovaní, nemali platiť za parkovanie; je to 

výsledok dohody medzi aktivistami z občianskej inicia-

tívy „Hore rampy bez platenia“ a ministerstva zdravot-

níctva; 

- trenčianska Fakultná nemocnica zavádza novinku - jej 

personál a služby môžu ľudia hodnotiť priamo cez 

mobilnú aplikáciu alebo počítač; zatiaľ je tento systém 

v plienkach a týka sa iba dvoch oddelení, už onedlho ho 

však nemocnica vyhodnotí a jej vedenie nevylučuje jeho 

skoré rozšírenie; 

- pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

naďalej za parkovanie v areáli nemocnice platia, minis-

terstvo zmenu plánov zdôvodňuje komplikovaným 

technickým riešením pred hlavným vchodom do areálu 

trenčianskej nemocnice; 

- najlepšie pôrodnice na Slovensku za minulý rok sú Fa-

kultná nemocnica Trenčín - získala 1. miesto v úrovni 

III (resuscitačná starostlivosť) - a univerzitné nemocnice 

v Martine a Bratislave (Ružinov, Antolská); rozhodli o 

tom rodičky spolu s odborníkmi; 

- dňa 3. augusta 2017 v priestoroch Fakultnej nemocnice 

Trenčín vo štvrtok 3. augusta otvorili zrekonštruované 

ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky; pa-

cientkam majú zvýšiť komfort pri vyšetreniach, zamest-

nancom pracovné podmienky; 

- v dňoch 9. – 15. októbra 2017 chrípková chorobnosť 

v kraji klesla o takmer 15 percent, priemerná chorobnosť 

na ARO tak dosiahla úroveň 1688 ochorení na 100 tisíc 

obyvateľov; 
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- ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výsledky výbero-

vého konania na posty vedenia Fakultnej nemocnice 

v Trenčíne, generálnym riaditeľom nemocnice sa stal 

Marián Juruš; 

- generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Marián Juruš 

v rozhovore hodnotí aktuálny stav trenčianskej nemoc-

nice a hovorí o svojej vízii do budúcnosti. 

 

 

7. Telesná kultúra a šport 

 

- brankárskou jednotkou hokejovej Dukly Trenčín sa 

stal nórsky reprezentačný brankár Lars Volden; 

- dňa 4. januára 2017 Josef Turek skončil v pozícii hlav-

ného trénera hokejového tipsportligistu Dukla Trenčín; 

kormidla sa ujal generálny manažér Ján Kobezda, ktorý 

povedie mužstvo spoločne s Júliusom Pénzešom a Vi-

liamom Čachom; 

- nigérijský krídelník Samuel Kalu prestúpil do KAA 

Gent, belgickému vicemajstrovi sa upísal na tri a pol ro-

ka; mieri za dvojicou krajanov a ďalšími bývalými hráč-

mi AS Trenčína Mosesom Simonom a Ibrahimom 

Rabiuom; 

- dňa 7. januára 2017 futbalové mužstvo AS Trenčín od-

štartovalo zimnú prípravu na druhú polovicu aktuál-

neho ročníka Fortuna ligy v domácich podmienkach na 

Sihoti; 

- slovenská hádzanárska reprezentantka Monika Rajno-

hová už nie je hráčkou tímu Skara H, v závere roka 

2016 predčasne ukončila svoje pôsobenie v tíme nová-

čika najvyššej švédskej súťaže žien; nečakane sa obja-

vila v HK AS Trenčín a dres nováčika WHIL 2016/2017 
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si obliekla už v prvom novoročnom kole proti Bemacu 

Prešov; 

- v závere minulého roka a úvodných mesiacoch roku 2017 

prišiel čas na odovzdanie výťažku z charitatívneho 

podujatia Hviezdy deťom; piatym z obdarovaných sub-

jektov je Spojená škola internátna, ktorej vďaka cha-

ritatívnemu programu AS Trenčín pomohli sumou 2000 

eur; 

- AS Trenčín získal na polročné hosťovanie krídelníka 

KAA Gent, gruzínskeho futbalového reprezentanta do 

dvadsaťjeden rokov Giorgiho Beridzeho; 

- slovenský hokejista Marián Hossa (38) pokračuje na vl-

ne prekonávania významných míľnikov v zámorskej 

NHL, najnovšie sa mu podarilo prelomiť métu 600 asis-

tencií; 

- v januári 2017 sa tenisový klub AS Trenčín sa predstavil 

na turnaji starších žiačok v Topoľčanoch, Kristína Ja-

negová si vybojovala titul vo dvojhre a spoločne s Emou 

Dičérovou triumfovali aj vo štvorhre; 

- futbalový stredopoliar AS Trenčín Denis Jančo odišiel 

na polročné hosťovanie do poľského Górniku Zabrze; 

- novou tvárou v kabíne futbalového mužstva AS Trenčín 

je nádejný bosniansky zakončovateľ Hamza Čatakovič, 

dvadsaťročný mladík prichádza na hosťovanie do konca 

sezóny s nasledujúcou opciou; 

- dňa 27. januára 2017 zasiahla celú hokejovú rodinu 

obrovská tragédia - na následky infarktu zomrel ge-

nerálny manažér a tréner Dukly Trenčín Ján Kobezda; 

- „Neviem sa z toho spamätať, budeme stáť pri jeho ro-

dine, ktorej v týchto ťažkých chvíľach pomôžeme,“ vy-

jadril smútok nad smrťou Jána Kobezdu člen pred-

stavenstva Dukly Trenčín Viliam Ružička; 
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- Patril medzi ľudí, ktorí ak sa do niečoho zahryzli, robili 

to naozaj s vervou, so srdcom. Veľký muž. Postavou, 

osobnosťou, vystupovaním... To sú ďalšie spomienkové 

slová na Jána Kobezdu; 

- hlavným trénerom Dukly Trenčín sa po smrti Jána Ko-

bezdu stal jeho doterajší asistent Július Pénzeš, pomáhať 

mu bude Peter Kosa, konzultantom je Viliam Čacho; 

- v závere januára 2017 Športová hala M-Šport privítala 

úvodný seniorský bedmintonový turnaj; úspešní boli aj 

zástupcovia domáceho klubu AS Trenčín - do finále 

dvojhry mužov sa prebojoval Michal Matejka, vo finále 

mužskej štvorhry bol Matej Hliničan;  

- dňa 4. februára 2017 sa futbalisti AS Trenčín vrátili zo 

sústredenia v tureckom Beleku, o pocitoch po návrate 

porozprával tréner Martin Ševela; 

- dňa 8. februára 2017 schválilo trenčianske mestské za-

stupiteľstvo Koncepciu rozvoja športu v Trenčíne, 

ktorej cieľom je vznik koncepčného systému finančných 

dotácií pre šport a zjednotenie záujmov športového a te-

lovýchovného hnutia;  

- poslednou novou tvárou v kabíne futbalistov AS Tren-

čín v aktuálnom prestupovom období je nádejný chor-

vátsky útočník Antonio Mance; dvadsaťjedenročný za-

končovateľ prišiel pod Čákov hrad zo slovinského NK 

Domžale; 

- ženské futbalové družstvo AS Trenčín absolvovalo 

v rámci zimnej prípravy posledný halový turnaj, na 

Myjava Cupe 2017 skončilo v silnej konkurencii tretie; 

- zo Slovana Bratislava prichádza na záver sezóny do ho-

kejovej Dukly Trenčín  kvarteto Andrej Šťastný, Mi-

chal Hlinka, Tomáš Starosta a Lukáš Vopelka; 
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- v závere základnej časti hokejovej Tipsport ligy sa Dukla 

Trenčín musí pre zranenia zaobísť bez Michala Hlinku, 

Juraja Bezúcha, Tomáša Bulíka a Juraja Cebáka;  

- AS Trenčín  informoval o ďalších novinkách týkajúcich 

sa stavby novej futbalovej arény pod Čákovým hradom; 

- v dňoch 4. a 5. marca 2017 na krasokorčuliarskych Maj-

strovstvách Slovenska mladších žiakov a nádejí v No-

vom Meste nad Váhom dosiahol klub Kraso Trenčín 

výborné výsledky, majsterkou Slovenska 2017 sa v ka-

tegórii mladšie žiačky 12 stala Agáta Bačová; 

- dňa 8. marca 2017 futbalisti AS Trenčín vypadli vo 

štvrťfinále Slovnaft Cupu, keď prehrali na ihrisku Slo-

vana Bratislava 1:3 (0:1); 

- dňa 12. marca 2017 v rozhodujúcom zápase s Novými 

Zámkami chýbal hokejovej Dukle Trenčín k postupu 

jeden gól, napriek mohutnému finišu Dukla padla do ba-

ráže; 

- futbalový klub AS Trenčín v spolupráci so združením 

fanúšikov Légia Laugaricio odštartoval projekt „Poď na 

futbal, podpor svoj klub“, ktorý je zameraný na študen-

tov trenčianskych stredných škôl; 

- bedmintonista Matej Hliničan získal na turnaji Jamaica 

Internation 2017 v Kingstone dva cenné kovy - hráč 

bedmintonového klubu AS Trenčín skončil v konkuren-

cii 35 hráčov zo 7 krajín tretí vo dvojhre a druhý vo štvor-

hre; 

- hokejisti Dukly Trenčín nemajú v baráži Tipsport ligy 

2016/2017 na ružiach ustlané, zo štyroch doterajších 

zápasov vyhrali len raz a vyťažili z nich iba päť bodov; 

- realizačný tím hokejovej Dukly Trenčín sa počas ba-

rážových súbojov o účasť v nadchádzajúcom ročníku 

najvyššej domácej súťaže rozrástol o Jána Pardavého 

staršieho; 



1059 
 

- hokejisti tímu MMHK Nitra získali majstrovský titul v 

extralige juniorov 2016/2017, v rozhodujúcom piatom 

zápase finále zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 3:2 po 

predĺžení a celú sériu vyhrali 3:2 na stretnutia; 

- obranca Bostonu Zdeno Chára dosiahol pozoruhodnú 

hranicu, ktorú mu môžu závidieť aj útočníci - slovenský 

bek má 600 bodov v NHL;  

- po útočníkovi Mariánovi Hossovi je Zdeno Chára ďal-

ším kandidátom spomedzi slovenských hokejistov v 

NHL na zisk Trofeje Billa Mastertona 2017; každoroč-

ne ju udelia hráčovi, ktorý spája svoje športové majstrov-

stvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju;  

- tri pretekárky Karate klubu Ekonóm Trenčín v Buda-

pešti na 24. ročníku prestížneho medzinárodného turnaja 

Gastroyal Hungarian Tatami Karate Cup získali tri prvé, 

jedno druhé a jedno tretie miesto a celkové piate mies-

to pre klub v konkurencii 63 klubov z ôsmich štátov; 

- dňa 1. apríla 2017 vyhlásili v Žiline víťazov Slovenské-

ho pohára v krasokorčuľovaní pre sezónu 2016/2017; 

tešil sa aj klub Kraso Trenčín - v kategórii mladšie 

žiačky 12 vyhrala Agáta Bačová a v kategórii mladšie 

nádeje 7 si prvenstvo odniesla Nina Balážová; 

- „V Liberci končím, pretože sa kvôli deťom chcem vrátiť 

domov do Trenčína,“ vyhlásil Branko Radivojevič 

s tým, že o pokračovaní alebo ukončení kariéry sa ešte 

definitívne nerozhodol; 

- Vladimír Pančík, redaktor športovej redakcie RTVS, 

rozpráva na tému futbalových fanúšikov a rasizmu, 

pochvalne sa vyjadruje na adresu AS Trenčín, ktorý je 

v oblasti boja proti rasizmu príkladom;  
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- dňa 11. apríla 2017 sa Dukla Trenčín definitívne za-

chránila v najvyššej hokejovej súťaži, keď v rozho-

dujúcom barážovom súboji zdolala doma Detvu hladko 

4:0; 

- florbalisti FBK AS Trenčín sa po troch prehrách vo 

finále extraligy mužov umiestnili na druhej priečke v 

najvyššej domácej súťaži; v poslednom zápase finálovej 

série zvíťazil majstrovský Tsunami Záhorská Bystrica 

v Trenčíne 6:3; 

- dňa 20. apríla 2017 sa v sobášnej sieni Mestského úradu 

v Trenčíne za účasti primátora Richarda Rybníčka ko-

nalo slávnostné odovzdanie ocenení najlepším tren-

čianskym športovcom a športovým kolektívom za rok 

2016; 

- Monika Chochlíková (21) je slovenská kickboxerka 

a thajská boxerka, v roku 2016 sa stala prvou slovenskou 

majsterkou Európy v kickboxe v kategórii K1; v rozho-

vore odpovedá na otázky týkajúce sa bojových športov; 

- posledný aprílový víkend 2017 bol pre plavcov z Tren-

čianskeho plaveckého oddielu mimoriadne úspešný - 

na XXXIV. Majstrovstvách ČR v plávaní MASTERS v 

Zlíne získali 9 medailí; 

- maďarský Ferencváros Budapešť sa stal víťazom 3. 

ročníka futbalového turnaja „This is my sen“ určeného 

pre hráčov kategórie do jedenásť rokov, domáci chlapci 

z AS Trenčín skončili na 6. mieste zo 16 tímov;  

- v hokejovej Dukle Trenčín obsadili dôležité posty - na 

manažérsku stoličku si sadol bývalý kouč Július Pénzeš, 

mužstvo bude viesť ako tréner Peter Oremus; 

- nový tréner Dukly Trenčín Peter Oremus v rozhovore 

okrem iného tvrdí, že by mal rád k dispozícii štyri vyrov-

nané formácie; 
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- skúsený hokejový útočník Branko Radivojevič sa po 

dvoch úspešných sezónach v Liberci vracia do mater-

ského dresu, prvýkrát odohrá v Dukle Trenčín celú se-

zónu a verí, že bude úspešná; 

- dňa 14. mája 2017 na Majstrovstvách SR detí a žiakov 

do 11 rokov v karate bojovalo v Košiciach rekordných 

29 pretekárov z ŠK klubu Real team Trenčín, ktorí 

získali 23 trofejí - 3 tituly majstra SR, 9 strieborných, 11 

bronzových; 

- na majstrovstvách Európy vo fitness v španielskej Santa 

Susanne trenčianske stredoškoláčky Michaela Pavleová 

a Kristína Juricová získali až 5 titulov majsteriek Eu-

rópy; 

- dňa 15. mája 2017 sa víťazom 5. ročníka žiackeho flor-

balového turnaja v Mestskej športovej hale stali žiaci 

ZŠ na Hodžovej ulici pod vedením trénerky Marty Do-

vinovej; 

- novou brankárskou jednotkou v Dukle Trenčín sa stal 

Michal Valent; 

- dňa 27. mája 2017 sa futbalisti AS Trenčín po víťazstve 

v poslednom kole Fortuna ligy nad Prešovom 4:0 prebo-

jovali do pohárovej Európy, v konečnej tabuľke obsa-

dili 4. miesto; 

- AS Trenčín pripravil už siedmu edíciu výročného oceňo-

vania najlepších hráčov klubu pod názvom „Hviezdy AS 

Trenčín 2017“; najcennejšiu trofej pre Hráča roka zís-

kal Rangelo Janga; 

- futbalisti AS Trenčín sa v hodine dvanástej predrali na 

štvrtú priečku, píše sa okrem iného v komentári hodno-

tiacom uplynulú sezónu najvyššej domácej súťaže;  

- od nového ročníka bude 45-ročný Ján Pardavý asis-

tentom trénera Petra Oremusa pri áčku hokejovej Dukly 
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Trenčín, túto pozíciu asistenta trénera si už na chvíľu 

vyskúšal počas nedávnej baráže; 

- dňa 2. júna 2017 sa už po dvadsiatykrát v športovom 

areáli ZŠ Novomeského rozhorel olympijský oheň, za-

viala olympijská vlajka a zaznel olympijský sľub, po kto-

rom  sa začala športová olympiáda žiakov I. stupňa; 

- dňa 3. júna 2017 bojovníci z Victory Gym Trenčín zís-

kali na Majstrovstvách SR v kickboxe v Banskej Bys-

trici 5 zlatých medailí; súťaže sa zúčastnilo 308 štar-

tujúcich z 27 klubov Slovenska;  

- dňa 10. júna 2017 sa z najväčšieho slovenského turnaja 

v Taekwondo WTF športovom zápase Bratislava Open 

2017 vrátila 20-členná výprava klubu ILYO-Taek-

wondo Trenčín s 5 zlatými, 5 striebornými a 7 bronzo-

vými medailami;  

- dňa 18. júna sa v Hoss Sport Centre uskutočnilo cha-

ritatívne podujatie AS Trenčín „Hviezdy deťom“ za 

účasti osobností športového a kultúrneho života; 

- v dňoch 14. – 18. júna sa v talianskom Rimini konal pres-

tížny Svetový pohár v kicboxe asociácie WAKO, na 

ktorom sa podaril veľký úspech Trenčianke Monike 

Chochlíkovej - získala 1. miesto v najtvrdšej disciplíne 

K1 medzi ženami vo váhe do 52kg; 

- v dňoch 15. – 18. júna sa uskutočnil medzinárodný turnaj 

Hummel Open Game v Brne, z ktorého si  družstvo 

mladších žiakov ŠK 1. FBC Trenčín priviezlo bronzové 

medaily; 

- stredopoliar slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 

rokov Stanislav Lobotka mal po dvoch vystúpeniach SR 

v základnej A-skupine na ME tejto vekovej kategórie v 

Poľsku na konte plnú minutáž a výkonmi na ihrisku patrí 

k lídrom mužstva trénera Pavla Hapala; 
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- dňa 21. júna 2017 sa potvrdila informácia, že hokejistu 

Mariána Hossu v sezóne 2017/2018 zámorskej NHL 

neuvidíme, jeho kariéra je vo vážnom ohrození pre ne-

príjemnú alergickú reakciu na hokejový výstroj; 

- najtesnejšia výhra Talianska nad Nemeckom 1:0 vyra-

dila Slovensko z futbalových ME do 21 rokov, na ne-

športové divadlo v Krakove vyjadril svoj názor aj kapitán 

seniorskej reprezentácie Martin Škrtel; 

- futbalový reprezentant Stanislav Lobotka svojimi vý-

konmi patril k najvýraznejším postavám národného 

tímu do 21 rokov na ME, vyhlásili ho za najlepšieho 

hráča zápasu po oboch víťazných stretnutiach nad Poľ-

skom (2:1) a Švédskom (3:0); 

- dvadsaťjedenročný holandský stredopoliar Achraf El 

Mahdioui rozšíril holandskú enklávu v kabíne AS Tren-

čín; talentovaný mladík marockého pôvodu pôsobil po-

čas uplynulých štyroch rokov v ADO Den Haag a Ajaxe 

Amsterdam; 

- dňa 29. júna 2017 v úvodnom stretnutí prvého predkola 

futbalovej Európskej ligy UEFA zvíťazili futbalisti  AS 

Trenčín nad gruzínskym mužstvom Torpedo Kutaisi 

5:1 (2:1); 

- dňa 6. júla 2017 v odvete prvého predkola futbalovej 

Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na pôde 

Torpeda Kutaisi 3:0 (1:0) a postúpil do 2. predkola; 

- na plaveckých pretekoch O pohár mesta Handlová mal 

zastúpenie aj Trenčiansky plavecký oddiel - jeho naj-

mladší členovia Dominik Struk, Zuzana Kuchťáková 

a Marko Fukala spoločne získali tri zlaté a jednu 

striebornú medailu;  
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- dňa 13. júla 2017 futbalisti AS Trenčín remizovali v pr-

vom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA na do-

mácej pôde  s izraelským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv 

1:1 (0:1); 

- o formovaní postavy a iných zaujímavostiach rozpráva 

slovenská fitneska Kristína Juricová, ktorá pred mesia-

com ovládla európsky šampionát junioriek a aj žien v 

kategórii nad 163 cm; 

- dňa 15. júla 2017 španielsky futbalový klub Celta Vigo 

oficiálne potvrdil angažovanie slovenského reprezen-

tanta Stanislava Lobotku z dánskeho FC Nordsjaelland; 

- medzi trenčianskymi hokejistami, ktorí sa v drese Dukly 

Trenčín spoločne pripravujú na nový ročník Tipsport 

ligy, je už aj skúsený obranca a odchovanec trenčianske-

ho hokeja Tomáš Starosta; 

- dňa 20. júla 2017 v druhom predkole Európskej ligy 

UEFA porazilo izraelské mužstvo Bnei Jehuda Tel Aviv 

futbalistov AS Trenčín 2:0 (0:0); Trenčania sa s európ-

skou súťažou rozlúčili; 

- tréner Peter Oremus vysvetľuje v rozhovore okrem 

iného ciele Dukly Trenčín v najvyššej domácej hokejovej 

súťaži; 

- v kabíne futbalistov AS Trenčín nastali pohyby, jeho dres 

viac neoblečú Haris Memič a Pedro Colina, ďalší odišli 

na hosťovanie; 

- v dňoch 20. – 30. júla 2017 Na X. Svetových hrách vo 

Wroclawi získali medaily aj Trenčianky – karatist-

ka Ingrida Suchánková v kumite do 61 kg vybojovala 

pre Slovensko bronzovú medailu a kickboxerka Monika 

Chochlíková získala v disciplíne K1 striebro; 

- dňa 15. augusta 2017 sa v Trenčíne začali Celoslovenské 

športové hry a turistický zraz seniorov, ktoré tento rok 
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zorganizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov 

Slovenska Trenčín; 

- v druhej polovici augusta 2017 uzavrela trénerská dvoji-

ca Peter Oremus – Ján Pardavý káder Dukly Trenčín 

na nastávajúcu sezónu, sú v ňom aj zvučné mená; 

- tím AS Trenčín do jedenásť rokov obsadil výborné 

druhé miesto na turnaji Kapřík Cup 2017 v Třeboni, 

zverenci trénera Miroslava Karasa si na kvalitne obsa-

denom turnaji pripísali na svoje konto celkovo desať ví-

ťazstiev a len tri prehry; 

- dňa 20. augusta 2017 vo veku 76 rokov zomrel člen je-

denástky storočnice trenčianskeho futbalu Anton Po-

korný; príslušník úspešnej futbalovej generácie šesťde-

siatych rokov uplynulého storočia odohral v drese Jedno-

ty Trenčín rekordných desať sezón a 244 zápasov; 

- staronovou tvárou v kabíne AS Trenčín sa stal skúsený 

pravý obranca Peter Čögley, dvadsaťdeväťročný odcho-

vanec sa pod Čákov hrad vrátil po krátkom pôsobení v 

Bohemians 1905 Praha a Spartaku Trnava; 

- dňa 2. septembra 2017 sa v trenčianskej športovej hale 

M-ŠPORT uskutočnil medzinárodný bedmintonový 

turnaj YONEX Slovak Open 2017; 

- vďaka dvojcestnej zmluve si v nasledujúcich dvoch týžd-

ňoch oblečie dres Dukly Trenčín hokejový reprezentant 

Michal Hlinka, hráč Slovana Bratislava; 

- dňa 4. septembra 2017 sa v kvalifikačnom futbalovom 

zápase Anglicko – Slovensko (2:1) stal Stanislav Lobot-

ka prvým Slovákom, ktorý skóroval na legendárnom 

štadióne Wembley; podarilo sa mu to už v 3. minúte zá-

pasu; 

- Branko Radivojevič, nový kapitán hokejovej Dukly 

Trenčín, chce víťaznou mentalitou nakaziť celú kabínu; 
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v rozhovore sa vyjadruje aj k aktuálnej situácii v sloven-

skom hokeji; 

- dňa 9. septembra 2017 sa na Trenčianskom hrade usku-

točnil 18. ročník medzinárodnej súťaže silných mužov 

Meč Matúša Čáka; 

- dňa 10. septembra 2017 nastúpil futbalový reprezentant 

Stanislav Lobotka  premiérovo v základnej zostave 

svojho španielskeho zamestnávateľa Celta Vigo;  

- dňa 12. septembra sa vedenie klubu AS Trenčín  roz-

hodlo odvolať pre neuspokojivé výsledky Martina 

Ševelu z pozície hlavného trénera prvého mužstva, jeho 

nástupcom sa stala dvojica Roman Marčok – Vladimír 

Cifranič; 

- Martin Ševela sa vyjadruje k svojmu odvolaniu z postu 

hlavného trénera futbalistov AS Trenčín, vraví, že sve-

domie má čisté; 

- generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček objas-

ňuje v rozhovore okolnosti ukončenia spolupráce s tré-

nerom futbalistov AS Martinom Ševelom; 

- doterajší asistent trénera futbalistov AS Trenčín Vla-

dimír Cifranič a Roman Marčok sú novou trénerskou 

dvojicou; prvý menovaný bude mať na starosti trénin-

gový proces a koučovanie, druhý technickú, kondičnú a 

najmä taktickú stránku príprav a fungovania mužstva; 

- dňa 15. septembra 2017 sa bodyfitneska Adela Ondre-

jovičová z Trenčína zúčastnila už po tretí raz na naj-

prestížnejšej súťaži na Olympia Weekende v Las Vegas 

v kategórii Pro figure; po tretí raz postúpila do Top 15. a 

obsadila 13. miesto; 

- dňa 16. septembra 2017 získal v americkom Las Vegas 

Pavol Guga z Trenčína, generálny sekretár a medzi-

národný rozhodca Slovenskej asociácie silných mužov, 
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titul majstra sveta v tlaku na lavici (benchpress) v aso-

ciácii AAU; 

- Dukla Trenčín v novom hokejovom extraligovom roč-

níku ožila, v úvodných šiestich zápasoch vybojovala 

šesť víťazstiev; 

- dňa 27. septembra 2017 futbalisti AS Trenčín šokujúco 

vypadli z pohárovej súťaže Slovnaft Cup, keď zahan-

bujúco prehrali na ihrisku štvrtoligového Spartaku Me-

dzev 0:1; 

- v dňoch 27. – 30. septembra 2017 na Európskom pohári 

WAKO K1 2017 v Prahe vybojovala kickboxerka Mo-

nika Chochlíková (Victory Gym Trenčín) víťazstvo; 

- dňa 1. októbra 2017 otvoril futbalový klub AS Trenčín 

tri nové tréningové ihriská v priestoroch trenčianskeho 

Ostrova; počas leta do nich investoval 1,4 milióna eur; 

- AS Trenčín posilní od zimnej prestávky mládežnícky 

reprezentant Srbska Jovan Vladimir Pavlovič; stále len 

sedemnásťročný stopér prišiel na prestup z bosnianskej 

mládežníckej akadémie OFK Sport Team Banja Luka; 

- futbalový klub AS Trenčín vydal stanovisko k aktuálnej 

situácii týkajúcej sa výstavby štadióna; 

- v dňoch 13. – 15. októbra 2017 sa v Budapešti konali 

Majstrovstvá Európy vo fitness detí, na ktorých zbierali 

medaily aj dievčatá z klubu Fitness Gabrhel; 

- charitatívne podujatie Hviezdy deťom prinieslo počas 

deviatich rokov svojho života výťažok v hodnote 144 

793 eur; 

- novými tvárami v kabíne prvého mužstva AS Trenčín sú 

futbalisti Philip Azango a Ejike Okoh, obaja prišli z 

GBS Football Academy; 

- dňa 24. októbra 2017 sa dožil 80 rokov Jozef Jankech, 

ktorý právom patrím medzi slovenské trénerské veličiny; 

trénerstvu zasvätil viac ako polovicu života; 

http://trencin.sme.sk/
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- dňa 27. októbra 2017 podpísali memorandum o spo-

lupráci Trenčiansky samosprávny kraj a Slovenský zväz 

ľadového hokeja; ide o prvý z projektov rozvoja hokejo-

vých regiónov; 

- James Lawrence z AS Trenčín je jediný anglický fut-

balový legionár v našej najvyššej súťaži, životný príbeh 

25-ročného rodáka z mestečka Henley na Temži je veľmi 

zaujímavý;  

- na Taiwane v prístavnom meste Keelung sa konali me-

dzinárodné preteky dračích lodí; Slovensko reprezen-

toval tím z Trenčína Športový klub Dračia légia 2012, 

v konkurencii 23 posádok obsadil konečné 6. miesto; 

- dňa 30. októbra 2017 sa novým trénerom futbalistov ŠK 

Slovan Bratislava stal Martin Ševela, podpísal trojroč-

ný kontrakt a vo funkcii nahradil Srba Ivana Vukoma-

noviča; 

- nová dvojica na lavičke futbalistov AS Trenčín Roman 

Marčok - Vladimír Cifranič síce neuspela v 8. kole v 

Žiline proti MŠK (prehra 1:5), potom však nasledovalo v 

podaní ich zverencov päť víťazstiev so skóre 18:3; 

- dňa 3. novembra 2017 futbalisti AS Trenčín deklasovali 

domácich hráčov Podbrezovej 8:1 v zápase 15. kola For-

tuna ligy; vyrovnali svoj vlastný rekord z 10. kola, keď 

24. septembra zdolali domáci 1. FC Tatran Prešov 7:0; 

- Na Majstrovstvách sveta vo fitness juniorov a masters 

2017 získala Kristína Juricová z trenčianskeho klubu 

Fitness Gabrhel titul majsterky sveta a Karolína Holbo-

vá skončila v kategórii nad 163 cm druhá; v kategórii do 

163 cm titul získala Michaela Pavleová, ktorá sa stala aj 

absolútnou majsterkou sveta; 

- v dňoch 3. a 4. novembra 2017 Tomáš Tadlánek z klu-

bu Victory Gym Trenčín vybojoval na Majstrovstvách 

sveta WAKO v K1 v Budapešti bronz; 
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- začiatkom novembra 2017 sa v Nových Zámkoch konali 

Jesenné majstrovská Západoslovenskej oblasti v plá-

vaní žiakov, plavci Trenčianskeho plaveckého oddielu 

domov priniesli 26 medailí (8 zlatých, 11 strieborných 

a 7 bronzových); 

- dňa 4. novembra 2017 na medzinárodnom turnaji Grand 

Prix Ostrava získal Športový klub Real team Trenčín 2 

zlaté a 3 bronzové medaily; 

- dňa 11. novembra 2017 sa uskutočnil už štvrtý inau-

guračný večer, na ktorom sa novými členmi Siene slávy 

trenčianskeho futbalu stali Jozef Blanár, Miroslav 

Čemez a Milan Albrecht; 

- pre sezónu 2017/2018 sa hokejovému klubu Dukla 

Trenčín  podarilo získať nového generálneho partnera, 

a síce MSM GROUP, s ktorým spolupracoval už  v mi-

nulých rokoch; 

- dňa 15. novembra 2017 oslávil 40. narodeniny majster 

sveta z roku 2002 a šéf súčasného Pro-Hokeja Richard 

Lintner; 

- jedným z najdôležitejších počinov v rámci osláv štvrť-

storočnice futbalového klubu AS Trenčín je vznik 

oficiálneho tímu veteránov – AS Trenčín Masters; pri 

príležitosti zrodenia tohto mužstva si „starí páni“ AS 

Trenčín zahrali priateľský zápas proti mužstvu Old Boys 

Slovácko; 

- dňa 25. novembra 2017 26-ročný Trenčan, slovenský 

profesionálny kickboxer Martin Pacas, zvíťazil v Lip-

tovskom Mikuláši nad Lotyšom Arnoldom Obo-

rotovom na body 3:0 a obhájil titul majstra sveta orga-

nizácie WKU vo váhe nad 95 kg; 

- keď sa v septembri chopil prvého futbalového tímu AS 

Trenčín, našiel v ňom vysoko nastavenú latku po 

Martinovi Ševelovi, ale aj hráčov v nie práve vo svojej 
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koži – tréner Roman Marčok hovorí okrem iného 

o náročnom boji o prvú šestku tabuľky; 

- Samuel Ferenčík z trenčianskeho klubu Laugaricio vy-

bojoval vzácnu zlatú medailu v súbornom cvičení Kata 

v žiackej kategórii v slovinskom Trbovlje na 45. ročníku 

Európskeho pohára v karate;   

- dňa 2. decembra 2017 na gymnastických Majstrov-

stvách SR žien v Detve vybojovala v konkurencii 73 pre-

tekárok titul majsterky SR juniorka z klubu Pavlo 

Michaela Mokošová; 

- dňa 6. decembra 2017 hokejista Marián Gáborík do-

siahol v zámorskej NHL dve významné méty – jubilejný 

400. gól a 800. kanadský bod; 

- v príprave na marcovú kvalifikáciu na júlový svetový 

hádzanársky šampionát junioriek v Maďarsku sa pred-

stavilo až šesť hráčok AS Trenčín; reprezentantky štar-

tovali na medzinárodnom turnaji v poľskom Lubline; 

- v dňoch 9. a 10. decembra 2017 privítal Trenčín  bed-

mintonové majstrovstvá Slovenska, ktoré priniesli 

úspechy aj reprezentantom AS Trenčín - slovenský re-

prezentant Matej Hliničan získal bronzovú medailu vo 

dvojhre a spoločne s Michalom Matejkom skončili tretí 

vo štvorhre; 

- hoci sa výstavba nového futbalového štadióna stretáva 

s problémami, celý proces nabral v uplynulých týždňoch 

spád; vidno to najmä na stavebnom ruchu na Sihoti; 

- dňa 10. decembra 2017 zápasom proti HC 07 Orin Detva 

(6:2) uzatvorila Dukla Trenčín prvú polovicu základnej 

časti Tipsport ligy; dokonalým vstupom do sezóny si 

hráči vybojovali umiestnenie na 1. priečke v priebežnej 

tabuľke a počas 29 zápasov o tento post neprišli; 

- Matúš Bero po dlhom čase strelil súťažný gól; svojím 

presným zásahom pomohol tureckému Trabzonsporu k 
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víťazstvu nad Kasimpasou 3:0; verí, že gól by mu mohol 

pomôcť k návratu do zostavy Trabzonsporu, keďže ne-

ustále pendluje medzi základnou jedenástkou a lavičkou 

náhradníkov; 

- víťazstvo z tradičného futbalového turnaja pre žiakov 

prvého stupňa trenčianskych základných škôl MikulAS 

Cupu putovalo rovnako ako pred rokom do Základnej 

školy na Hodžovej ulici, ktorá získala celkovo piaty 

triumf; 

- tréner futbalistov AS Trenčín Vladimír Cifranič hodnotí 

jesennú časť najvyššej súťaže, v jej závere sa podarilo 

Trenčanom preniknúť do prvej šestky; 

- tím AS Trenčín U10 uzavrel končiaci sa rok víťazstvom 

na turnaji v Brne; v spoločnosti Slovana Bratislava, 

Sparty Brno, Zlína, Vyškova a Zbrojovky Brno iba raz 

remizoval, ostatné zápasy vyhral; 

- dvojica opôr hádzanárskeho klubu AS Trenčín dohrá 

sezónu v tíme lídra medzinárodnej MOL ligy DHK Ba-

ník Most; Kristína Opátová a Katarína Kostelná majú 

„čiernym anjelom“ pomôcť v domácej súťaži v ceste za 

obhajobou titulu, ale aj v skupinovej fáze prestížneho 

Pohára EHF. 

 

 

8. Duchovný a náboženský život v meste Trenčín 

 

- s obnovou fasády Kostola sv. Františka Xaverského 

začali reštaurátori pod záštitou pamiatkového úradu v 

máji 2016, do zimy ukončili práce po korunnú rímsu 

veže; oproti pôvodnému termínu evidujú asi mesačné 

zdržanie, podľa reštaurátora práce zdržala technologická 

náročnosť projektu; 
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- až v roku 2017 prvýkrát vysvätili budovu Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja, ktorá stojí od roku 

2009;  priestory prišiel vysvätiť farár Róbert Stenchlák 

z Farského úradu vo Valaskej Belej; 

- dňa 1. júna 2017 osadili na západnú stranu trenčianskeho 

evanjelického kostola tri metre vysoký, meter široký a 

25 centimetrov hrubý žulový pamätník, venovaný 500. 

výročiu reformácie; 

- 20. výročie svojho vzniku si pripomínajú členovia Klu-

bu kresťanských seniorov v Trenčíne; myšlienka zalo-

žiť spolok kresťansky zmýšľajúcich Trenčanov-seniorov 

viedla ku vzniku klubu v roku 1997, členovia klubu sa 

venujú rôznorodej činnosti, ktorá priťahuje ďalších čle-

nov, v súčasnosti je ich už 297; 

- dňa 25. novembra 2017 Páter Peter Valachovič SchP 

prijal z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka 

kňazské svätenie v Piaristickom kostole v Trenčíne; 

- po násilnom rušení mužských kláštorov v rámci Akcie 

K v apríli v roku 1950 dozrieval v hlavách predstavite-

ľov komunistickej strany plán sústrediť aj rehoľné ses-

try; sestra Viera Barteková sa narodila v roku 1921 

v Nemšovej, kde aj navštevovala základnú školu, potom 

nastúpila do Trenčína do školy k sestrám De Notre Da-

me; spomína na obdobie prenasledovania cirkvi. 

 

 

9. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

 

- naprieč zahraničnými médiami sa začalo hovoriť o slo-

venskom pôvode azda najpoužívanejšieho stvárnenia 

emócií v elektronickej komunikácii na svete; smajlík, 

ktorého v roku 1635 prikreslil k oficiálnemu dokumentu 
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trenčiansky notár Ján Ladislaides, nedávno objavil šéf 

Štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza; 

- Štátny archív v Trenčíne sa môže popýšiť ďalším uni-

kátom, do spisu ho v roku 1635 zapísal mestský notár 

Ján Ladislaides - zrejme najstaršie zachované slovenské 

smútočné oznámenie, takzvané mortuárium, vzniklo v 

roku 1639, tak ako dnešné smútočné oznámenia ohla-

sovalo smrť človeka; 

- reštaurátor Stanov Matice slovenskej Peter Oravec, 

ktorého život sa viaže aj na Trenčín, prirovnáva ich hod-

notu k českým korunovačným klenotom, písomný skvost 

slovenskej histórie mal tú česť reštaurovať; 

- Jozef Miloslav Hurban chodil do latinskej školy v Tren-

číne, naučil sa teda po latinsky aj po maďarsky; na túto 

školu po štúdiách ako organista nastúpil ešte ako slobod-

ný otec Ľudovíta Štúra – Samuel; 

- maďarské Národné múzeum organizuje pri príležitosti 

500. výročia začatia reformácie veľkolepú výstavu; 

Trenčianske múzeum v Trenčíne na nej bude participo-

vať, a to zapožičaním dvoch obrazov  - Augustana Con-

fessio a Kalvaria - ktoré sa nachádzajú v jeho zbier-

kovom fonde; 

- dňa 13. mája 2017 mája sa uskutočnila komentovaná 

prehliadka historickým centrom mesta Trenčín, ktorú 

pripravil nadšenec histórie Ing. Vojtech Brabenec; 

komentovaná prehliadka bola prvou lastovičkou v po-

nuke Trenčianskeho múzea; 

- Jozef Gabčík nepatrí medzi najznámejších Slovákov, 

omnoho vrúcnejší vzťah k nemu pestovali naši západní 

susedia, jeho meno sa však krvavo vrylo do histórie 2. 

svetovej vojny; bol muž, ktorý spáchal atentát na 

Reinharda Heydricha, hrdinom alebo nie? - táto otázka 

trápi verejnosť už celých 75 rokov; 
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- Dezider Karol Molec (1897 – 1972) , notár, národopi-

sec,  autor publikácie a článkov, pôsobil časť svojho ži-

vota v Trenčíne, kde je aj pochovaný spolu s manželkou; 

- s Katarínou Darvašovou pátrame po stopách prvých 

svätcov z nášho územia sv. Svorada-Andreja a jeho 

učeníka sv. Beňadika, ktorí pôsobili na Skalke pri Tren-

číne; 

- v rámci rekonštrukcie Mierového námestia po odkrytí 

pôvodnej dlažby z prvej polovice 17. storočia, slúžiacej 

Trenčanom viac ako 250 rokov, objavili pri župnom 

dome, dnes sídla Trenčianskeho múzea, stredovekú 

Hornú bránu, ktorá bola súčasťou mestského opevne-

nia; 

- dňa 28. septembra 2017 ukončil svoju slovenskú púť 

legendárny Legiovlak, ktorý sa dva mesiace presúval 

krížom cez celé Slovensko; replika súpravy vlaku z 1. 

svetovej vojny má trinásť vagónov a pripomína ná-

vštevníkom, ako žili, bojovali a trávili čas českosloven-

skí legionári pred vyše sto rokmi; s vlakom sú spojené aj 

osudy legionára Štefana Masaryka z nášho regiónu; 

- ako sa slávili vianočné sviatky v okolí Trenčína, o tom, 

že v Kubrej chodili v minulosti dievčatá spievať na Troch 

kráľov popod okná  a ďalších zvykoch našich predkov 

rozpráva Jaroslava Kohútová z Trenčianskeho osve-

tového strediska. 

 

 

10. Počasie v Trenčíne a na Slovensku v roku 2017 

 

- mesiac január 2017, 

- mesiac február 2017, 

- mesiac marec 2017, 

- mesiac apríl 2017, 
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- mesiac máj 2017, 

- mesiac jún 2017, 

- mesiac júl 2017, 

- mesiac august 2017, 

- mesiac september 2017, 

- mesiac október 2017, 

- mesiac november 2017, 

- mesiac december 2017. 

 

 

 

11. Kalendár výročí osobností a udalostí v okrese Trenčín     

      v roku 2017 

 

A) Jubilujúce osobnosti,  

B) Osobnosti s neúplným dátumom narodenia alebo 

úmrtia,  

C) Zoznam obcí a miest pripomínajúce si jubileum 

prvej písomnej pamiatky v roku 2017,  

D) Významné udalosti z histórie mesta Trenčín,                   

E) Zoznam použitej literatúry.  

 

 
 
 

 
 

 


