
849 

 

Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 2018 

 

1. Verejno-spoločenský život 

 

- dňa 1. januára 2018 o 02.47 h prišiel na svet prvý 

nový občan Trenčína – Kataríne Drobnej sa narodil 

syn Matej; str. 31 

- Trenčín vstúpil do roka 2018 s 54 916 obyvateľmi; 

str. 32 

- v roku 2017 sa narodilo 519 nových občanov Tren-

čína, najčastejšími menami bábätiek boli u chlapcov 

Jakub, Michal a Matúš, u dievčat dominovali mená 

ako Sofia, Ema a Nina; str. 32 

- v roku 2017 sa do Trenčína prisťahovalo 840 no-

vých obyvateľov, odsťahovalo sa 899 ľudí a zom-

relo 513 Trenčanov; str. 32 

- v roku 2017 sa v Trenčíne zosobášilo 348 párov, 

z toho bolo 210 civilných a 138 cirkevných sobášov; 

došlo aj k rozvodom - manželstvo sa rozhodlo ukon-

čiť 78 dvojíc; str. 32 

- stavba dopravného terminálu v Trenčíne, ktorý má 

spojiť obchodným centrom železničnú a autobusovú 

stanicu, je v slepej uličke; Železnice SR ani po 

piatich rokoch od verejnej súťaže na rekonštrukciu 

stanice nepodpísali zmluvu so spoločnosťou SIRS; 

str. 33 

- dňa 24. januára 2018 sa trenčianski mestskí poslanci 

stretli na prvom spoločnom zasadnutí v novom 

roku, na ktorom sa oboznámili s finančnou situáciu 

mesta; str. 34 
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- dňa 24. januára 2018 mestské zastupiteľstvo odstú-

pilo od kúpnych zmlúv, ktorými súkromná spoloč-

nosť SIRS nadobudla pozemky s rozlohou zhruba 

jedného hektára, na ktorých mal stáť nový terminál; 

str. 35 

- kostoly a sobášne siene už dlhodobo nie sú jedinými 

miestami, ktoré si snúbenci vyberajú za miesto so-

bášov; čoraz viac to závisí na atmosfére a jedineč-

nosti prostredia, z čoho profitujú hrady, zámky, 

kaštiele, hotely či galérie; str. 37 

- jediná väzenská nemocnica na Slovensku ÚVTOS 

Trenčín  sa na jubilejnom 10. ročníku slávnostného 

udeľovania cien RecruitRank Awards 2017 umiest-

nila na 2. mieste vo svojej kategórii Malá firma; str. 

39 

- v prvom polroku 2017 navštívilo Trenčiansky kraj 

172 660 návštevníkov, ktorí využili na prenocovanie 

takmer 14-tisíc lôžok v 282 ubytovacích zariade-

niach; počet návštevníkov kraja medziročne vzrástol 

o viac ako 23 percent; str. 40 

- Trenčianka Janka Poláková získala ocenenie Se-

nior roka, ktorý jej odovzdali na Bojnickom zámku 

pri vyhlásení ankety Fóra pre pomoc starším; str. 41 

- dňa 6. februára 2018 Mesto Trenčín spustilo petičnú 

akciu, žiada, aby ministerstvo obrany bezodkladne 

opravilo divadelnú sálu v Posádkovom klube; str. 

43 

- pracovníci útvaru mobility MsÚ Trenčín skontrolo-

vali ulice a vyzvali majiteľov zatiaľ jedenástich 

vozidiel, ktoré svojim vzhľadom možno považovať 

za vraky; ich vlastníci dostali 60 dní na to, aby sa o 

svoje vozidlá postarali, ak tak neurobia, mesto dá 

vraky odtiahnuť na určené parkovisko; str. 45 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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- najstarší občan Trenčína, major vo výslužbe Ján 

Pafčuga má 103 rokov, ako dieťa prežil 1. svetovú 

vojnu, ako mladík okúsil 2. svetovú vojnu, bol 

vojakom Slovenskej aj Československej armády; str. 

47  

- v dňoch 12. – 18. februára 2018 počas Národného 

týždňa manželstva si viac ako 50 párov prišlo do 

Kostola Sv. Rodiny na Juhu obnoviť svoj manžel-

ský sľub; str. 47 

- dňa 19. februára 2018 začali pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov s orezom krov a zrezom 

malých stromov v Parku M. R. Štefánika, práce 

súviseli s prípravou územia na revitalizáciu zelene; 

str. 48 

- dňa 15. februára 2018 prešla agenda investícií tren-

čianskej radnice pod novozriadený samostatný útvar 

investícií; str. 49 

- dňa 26. februára 2018 primátor Richard Rybníček 

zastavil petíciu za opravu divadelnej sály v Posád-

kovom klube; Ministerstvo obrany SR prisľúbilo 

investovať do komplexnej rekonštrukcie strechy 

Posádkového klubu do 400 tisíc eur, pričom práce 

zrealizujú do prvej polovice roku 2019; str. 49 

- spoločnosť Adient Slovakia, s. r. o., ktorá má v Tren-

číne progresívne technologické centrum, získala 

tretie miesto v prestížnej ankete Najatraktívnejší 

zamestnávateľ 2017 v kategórii Centrá zdieľaných 

služieb; str. 51 

- trenčianska agentúra Universal Consulting, s. r. o. 

získala prestížne ocenenie Recruit Rank Awards 

2017; cenu za sprostredkovanie práce do zahraničia 

a 2. miesto v kategórii veľkých personálnych agentúr 



852 

 

si prevzala zakladateľka a riaditeľka spoločnosti 

Lucia Henčelová; str. 52 

- v kategórii Malá firma na RecruitRank Awards 

2017 získal 2. miesto Ústav na výkon trestu odňatia 

slobody a Nemocnica pre odsúdených a obvine-

ných Trenčín; str. 52 

- dňa 27. februára 2018 poslanci mestského zastu-

piteľstva schválili odkúpenie 26 nájomných bytov 

s príslušenstvom v polyfunkčnom dome Eurozeta na 

Veľkomoravskej ulici v Trenčíne; str. 52 

- dňa 2. marca 2018 si pamiatku zavraždeného novi-

nára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kuš-

nírovej v Trenčíne pripomenula približne tisícka 

ľudí; str. 55 

- dňa 5. marca 2018 sa opäť naplno rozbehli práce na 

rekonštrukcii Mierového námestia; str. 56 

- dňa 9. marca 2018 sa na Mierovom námestí usku-

točnilo apolitické zhromaždenie ako spomienka na 

zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho part-

nerky Martiny Kušnírovej; str. 56 

- dňa 9. marca 2018 primátor mesta Richard Ryb-

níček prijal vo svojej kancelárii profesionálneho vo-

jaka  Miloša Karella, aby mu poďakoval za záchra-

nu života 11-ročného chlapca, pod ktorým sa na za-

mrznutom Váhu preboril ľad; str. 58 

- dňa 14. marca 2018 rokovalo mestské zastupiteľ-

stvo, primátor Richard Rybníček informoval po-

slancov o finančnej situácii mesta; celkový dlh 

Trenčína bol k 31. decembru 2017 vo výške 14,56 

mil. eur, čo predstavuje 265 eur na obyvateľa; str. 60 

- dňa 14. marca 2018 poslanci Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne na svojom zasadnutí neschválili 
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zmluvu o výpožičke Župného domu Trenčian-

skemu samosprávnemu kraju (TSK); v dotknutej 

budove už od roku 1993 bezplatne sídli Trenčianske 

múzeum, ktorého zriaďovateľom je TSK; str. 65 

- už rok sa v širšom centre Trenčína parkuje po no-

vom; zámerom bolo regulovať enormný nárast par-

kujúcich vozidiel, zvýhodniť domácich obyvateľov a 

klásť dôraz aj na bezpečnosť; mesto rieši mobilitu 

ako jeden celok, systémovo a komplexne; str. 61 

- dňa 16. marca 2018 pokračovalo protestné zhro-

maždenie Za slušné Slovensko, na Štúrovom námes-

tí stálo v daždivom počasí asi dvetisíc ľudí; ľudia 

dávali najavo, že im demisia ministra vnútra Róber-

ta Kaliňáka a odstúpenie premiéra Róberta Fica 

nestačí; str. 62 

- spoplatnenie parkovania na najväčšom trenčian-

skom sídlisku Juh a časti sídliska Sihoť odkladá 

mesto na neurčito; do približne päťdesiatich 

stavebných konaní vstúpilo bratislavské Združenie 

domových samospráv, ktoré namieta skutočnosť, že 

mesto pri výstavbe parkovísk nerobilo posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie; str. 67 

- dňa 23. marca 2018 približne tisícpäťsto ľudí prišlo 

vyjadriť na Štúrovo námestie v Trenčíne svoj ne-

súhlas s aktuálnou politickou situáciou na Sloven-

sku; mesiac po vražde Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej žiada verejnosť výraznú zmenu; str. 69 

- do prvého špecializovaného centra v Trenčianskom 

kraji pre ľudí s diagnózou autizmus sa sťahujú prví 

klienti; ide o nové zariadenie v areáli Centra so-

ciálnych služieb DEMY v Trenčíne; str. 72 

- poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja vy-

zvali ministerstvo obrany, aby opäť zvážilo predaj 



854 

 

budovy Posádkového klubu, objekt považujú krajskí 

poslanci za ideálny priestor pre kultúrno-kreatívne 

centrum, na vznik ktorého môže kraj čerpať 22 

miliónov eur z európskych peňazí; str. 74  

- začiatkom apríla 2018 umiestnili nové zostavy 

a hracie prvky na detskom lesnom ihrisku v tren-

čianskom lesoparku Brezina, ktoré ponúka deťom 

novú a najmä bezpečnú zábavu; str. 76 

- dňa 6. apríla 2018 pokračovalo v Trenčíne protestné 

zhromaždenie Za slušné Slovensko; na Štúrovo ná-

mestie prišlo približne tisíc ľudí, organizátori pokra-

čovali v zbieraní podpisov pod petíciu za vypísanie 

referenda o predčasných voľbách; str. 77 

- trenčiansky primátor Richard Rybníček nateraz ne-

pokračuje v zakladaní strany TOSKA, ani neplánu-

je vstup do inej strany, chce sa pokúsiť obhájiť post 

primátora Trenčína; str. 79 

- dňa 10. apríla 2018 si mesto Trenčín pripomenulo 

73. výročie oslobodenia od fašistickej krutovlády pri 

Pamätníku umučených na Brezine; str. 79 

- dňa 11. apríla 2018 sa na výstavisku Expo Center 

v Trenčíne začal obľúbený veľtrh Záhradkár 2018; 

stretli sa tu nielen nadšení záhradkári, pestovatelia 

ovocia a zeleniny či okrasných rastlín, ale aj chova-

telia včiel a poľovníci; str. 82 

- dňa 16. apríla 2018 sa začala druhá etapa reštaurá-

torských prác na Morovom stĺpe na Mierovom ná-

mestí; str. 85 

- dňa 17. apríla 2018 otvorili v Posádkovom klube vý-

stavu doteraz nepublikovaných fotografií „Vznik 

československých légií vo Francúzsku“; pri prí-

ležitosti blížiaceho sa 100. výročia vzniku prvej 
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Československej republiky výstavu zostavili fran-

cúzski odborníci; str. 84 

-  v druhej polovici apríla 2018 pribudli nové par-

koviská na uliciach Kyjevskej, Halalovke a Lavič-

kovej na sídlisku Juh; str. 85 

- dňa 25. apríla 2018 na zasadnutí mestského parla-

mentu informoval o finančnej situácii mesta primá-

tor Richard Rybníček; celkový dlh Trenčína bol k 

28. februáru 2018 vo výške 13,93 mil. eur, čo pred-

stavuje 254 eur na obyvateľa; str. 86 

- dňa 25. apríla 2018 poslanci mestského zastupiteľ-

stva schválili, že budú v roku 2018 dostávať me-

sačné odmeny v maximálnej výške 253,66 eura; str. 

87 

- dňa 25. apríla 2018 poslanci Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne na druhý pokus schválili zmluvu o 

výpožičke historického Župného domu Trenčian-

skemu samosprávnemu kraju; str. 92 

- dňa 25. apríla 2018 priviezli na Mierové námestie 

hlavnú časť novej fontány; str. 88 

- dňa 27. apríla 2018 sa na hodnotiacom sneme zišli 

členovia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov 

Slovenska; str. 91 

- v závere roka 2018 žilo v Trenčianskom samospráv-

nom kraji 587 364 obyvateľov; počet obyvateľov 

medziročne klesol o 1452, čo je najväčší úbytok v 

histórii kraja; str. 89 

- dňa 30. apríla 2018 spustilo Mesto Trenčín do ostrej 

prevádzky svoju novú webovú stránku; počas pre-

chodného obdobia bude v prevádzke aj staré webové 

sídlo mesta; str. 90 
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- dňa 2. mája 2018 otvorilo Trenčianske múzeum 

v Katovom dome dve nové expozície - „Majster 

spravodlivosti, kat“ a „Remeslá a cechy“; str. 90 

- Okresný súd v Trenčíne zamietol žalobu mesta 

Trenčín na prevádzkovateľa droždiarne v Zámostí; 

Mesto žiadalo, aby súd uložil spoločnosti Old He-

rold Heffe povinnosť zdržať sa rušenia zápachom, 

ktorý vzniká pri sušení droždia; str. 93 

- dňa 9. mája 2018 prevzalo Mesto Trenčín od zho-

toviteľa Námestie študentov a sprístupnilo ho ve-

rejnosti; investičná akcia mesta za takmer 28 600 eur 

bola odštartovaná v druhej polovici marca 2018; str. 

96 

- dňa 11. mája 2018 bol v areáli Expo Center v Tren-

číne slávnostne otvorený v poradí 7. ročník regio-

nálneho veľtrhu cestovného ruchu Region Tour 

Expo 2018; str. 97 

- dňa 15. mája 2018 sa v kongresovej sále župného 

úradu uskutočnil snem Krajskej organizácie Jednoty 

dôchodcov na Slovensku v Trenčíne; staronovou 

predsedníčkou krajskej organizácie sa stala Anna 

Prokešová; str. 99 

- Mesto Trenčín uspelo vo výzve Slovenského zväzu 

ľadového hokeja a získalo dotáciu vyše 535 tisíc eur, 

ďalších takmer 132 tisíc eur zaplatí mesto zo svojho 

rozpočtu; cieľom je rekonštrukcia vyše 20–ročného 

chladiarenského zariadenia na zimnom štadióne, 

vrátane rozvodov; str. 100 

- dňa 18. mája 2018 spustili novú Fontánu Marca 

Aurélia; jej vybudovanie bolo súčasťou dokon-

čeniam rekonštrukcie Mierového námestia; str. 101 

http://otvorenesudy.sk/
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- dňa 19. mája 2018 pestrým celodenným programom 

otvorili rekonštruované Mierové námestie v Tren-

číne; primátor Richard Rybníček počas otvorenia 

povedal, že námestie je srdcom a dušou Trenčína a 

jeho rekonštrukcia bola jedným z najväčších a naj-

rozsiahlejších zásahov od prelomu 12. a 13. storočia; 

str. 102 

- novinkou na zrekonštruovanom Mierovom námestí 

je Fontána Marca Aurélia, ktorú tvorí bronzová 

misa a dvojitá zvlnená bronzová stena s citátom Mar-

ca Aurélia; autorom fontány je český sochár Jiří 

Plieštik; str. 106 

- krása a zmysel pre detail dáva bronzovému modelu 

Trenčína na zrekonštruovanom Mierovom námestí 

punc jedinečnosti; jeho autorom je akademický so-

chár Igor Mosný; str. 108 

- dňa 19. mája 2018 sa uskutočnil jednodňový festival 

s názvom Fest Art Trenčín, počas ktorého mladí 

umelci na stenách podchodu na Hasičskej ulici  vý-

tvarne stvárnili jednotlivé dominanty mesta; festi-

valové aktivity sa konali aj vo vyhradenom priestore 

na Mládežníckej ulici; str. 109 

- v druhej polovici mája 2018 odstránilo mesto v spo-

lupráci so Združením vonkajšej reklamy prvých 

sedem nelegálnych bilbordov; samospráva chce 

zásadným spôsobom obmedziť reklamný smog; str. 

111 

- dňa 26. mája 2018 sa na Ulici 1. mája uskutočnil vy-

darený 2. ročník moderného mestského trhu pod ná-

zvom Trenčín na korze; str. 114 

- dňa 17. mája 2018 otvorili v Trenčíne interaktívne 

letecké múzeum Hangár X, ktoré ponúka možnosť 
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vidieť lietadlá od čias druhej svetovej vojny až po 

súčasnosť; str. 115 

- dňa 30. mája 2018 na zasadnutí mestského zastupi-

teľstva o finančnej situácii Trenčína informoval pri-

mátor Richard Rybníček; celkový dlh mesta bol k 

30. aprílu 2018 vo výške 13,4 mil. eur, čo predstavuje 

244 eur na obyvateľa; str. 116 

- po tom, ako mesto kúpilo 48 nájomných bytov v po-

lyfunkčnom dome „Obytný súbor Condominium Eu-

rozeta Trenčín“ na Veľkomoravskej ulici, získa v 

roku 2018 ešte ďalších 26 bytov, vrátane parkova-

cích miest a prislúchajúcej infraštruktúry; str. 117 

- vnútrobloky J. Halašu a Východná čakajú zmeny, 

Trenčín uspel s projektmi a dostane peniaze na ich 

oživenie; na komplexnú revitalizáciu vnútrobloku J. 

Halašu získa necelých 760 tisíc eur a na vnútroblok 

Východná takmer 272 tisíc eur; str. 118 

- dňa 1. júna 2018 otvorili v Trenčíne nové detské 

ihrisko na Karpatskej ulici, ktoré má viaceré unikát-

ne prvky, deti zaujme najmä vodný svet a veľká 

preliezačka v tvare lode; ide o najdrahšie detské 

ihrisko v Trenčíne, mesto dalo zo svojej kasy na toto 

ihrisko vyše 210 tisíc eur; str. 122 

- dňa 5. júna 2018 slávnostne odštartoval projekt 

rekonštrukcie južného opevnenia Trenčianskeho 

hradu; po rok trvajúcich prácach sprístupnia návštev-

níkom hrad aj cez lesopark Brezina, prístup k južné-

mu opevneniu navyše zjednoduší novovybudovaná 

prístupová cesta a náučný chodník za pol milióna 

eur; str. 119 

- dňa 7. júna 2018 sa na počesť 100. výročia vzbury 

71.  pešieho Trenčianskeho pluku na sklonku prvej 
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svetovej vojny v Kragujevci uskutočnila v priesto-

roch trenčianskych kasární spomienka na najtra-

gickejšiu vzburu v rakúsko-uhorskej armáde, po 

ktorej popravili 44 slovenských vojakov; str. 124 

- Mesto predalo svoj jediný objekt v Lesoparku Bre-

zina - hospodársku budovu spolu s okolitým pozem-

kom odkúpil majiteľ susedného hotela Brezina; 

zaviazal sa, že na pozemku vybuduje do jedného roka 

verejnú kolkovú drevenú dráhu; str. 127 

- dňa 13. júna 2018 sa záverečného seminára a sláv-

nostného ukončenia 31. ročníka Akadémie tretie-

ho veku v priestoroch Kultúrneho centra Stred Dlhé 

Hony v Trenčíne zúčastnilo 142 poslucháčov a hostí; 

str. 129 

- Trenčín získal miliónovú dotáciu od ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na komplexnú 

obnovu dvoch vnútroblokov na sídlisku Juh – na 

Ulici J. Halašu a Východnej; str. 131 

- v Trenčianskom samosprávnom kraji uzatvorilo 

v minulom roku manželstvo 3368 párov, čo je o 107 

viac ako v roku 2016 a o 593 viac ako pred 20 rokmi; 

počet sobášov bol v minulom roku najvyšší od 

vzniku kraja; str. 133 

- dňa 18. júna 2018 vyhlásili v Bratislave pri príle-

žitosti Dňa otcov výsledky ankety Otec roka 2018; 

stal sa ním vďaka SMS a internetovému hlasovaniu 

kpt. Ing. Miloš Karell, ktorý v marci 2018 zachránil 

život 11-ročnému chlapcovi, pod ktorým sa preboril 

ľad na Váhu v Trenčíne; str. 134 

- v polovici júna 2018 začali prvýkrát v histórii kom-

pletne rekonštruovať Ulicu generála Svobodu, 

takmer 50-ročnú štvorprúdovú cestu na najväčšie 

trenčianske sídlisko Juh; str. 149 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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- dňa 20. júna 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu 

vyhlásili najvýraznejšie detské osobnosti mesta 

Trenčín v školskom roku 2017/2018;  z rúk primáto-

ra mesta Richarda Rybníčka si počas slávnosti pre-

vzalo ocenenie 17 jednotlivcov a 11 tímov; str. 135 

- víťazmi druhého ročníka súťaže o pohár prezidenta 

Hasičského a záchranného zboru o najlepšiu posádku 

hasičov - zdravotníckych záchranárov sa stali tren-

čianski hasiči Miroslav Pokrývka a Peter Valko; 

str. 145 

- dňa 27. júna 2018 trenčiansky župan Jaroslav Baš-

ka, riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko 

a zástupca zhotoviteľa Ivan Škripeň slávnostne 

odklepli začiatok rekonštrukcie administratívnej 

budovy na Trenčianskom hrade, ktorý Trenčania vo-

lajú „skleník“; str. 146 

- za prvých päť mesiacov tohto roka eviduje slovenská  

polícia 28 042 trestných činov, čo je o približne dve 

tisícky menej, ako za rovnaké obdobie minulého 

roka; Košice a ďalšie krajské mestá, ako Žilina či 

Trenčín, hrajú prím aj z pohľadu celkovej krimi-

nality; str. 148 

-  pedagóg, dirigent a organizátor kultúrneho života v 

meste Dr. Jozef Vakoš, PhD. oslávil 70 rokov; str. 

150 

- dňa 4. júla 2018 na zasadnutí mestského zastupiteľ-

stva mesta informoval primátor Richard Rybníček 

o finančnej situácii mesta; celkový dlh Trenčína bol 

k 31. máju 2018 vo výške 13,7 mil. eur, čo predsta-

vuje 249 eur na obyvateľa; str. 151 
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- dňa 4. júla 2018 trenčianske mestské zastupiteľstvo 

schválilo návrh volebných obvodov a počty poslan-

cov; zastupiteľstvo bude mať aj v budúcom voleb-

nom období 25 poslancov; str. 152 

- dňa 4. júla 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo 

uzatvorenie nájomných zmlúv so 43 oprávnenými 

žiadateľmi o nájomné byty na Veľkomoravskej ulici; 

str. 144 

- názov Vážska cyklomagistrála ponesie jedinečná 

stokilometrová cyklotrasa, ktorá povedie popri Váhu 

naprieč Trenčianskym krajom; rozhodli o tom 

obyvatelia kraja v hlasovaní; str. 153 

- na zrekonštruovanom Mierovom námestí pribudol 

ďalší prvok, ktorý ponúka osvieženie v horúcich let-

ných dňoch; okrem Fontány Marca Aurélia a pitnej 

fontánky sú tu umiestnené štyri stĺpy, ktoré roz-

prašujú vodnú paru; str. 154 

- do rekonštrukcie vyše 60-ročného cestného mosta 

v Trenčíne môže investovať iba štát ako jeho majiteľ, 

primátor verí, že pokiaľ sa tak stane, nepríde na sta-

rom moste k žiadnej tragédii; začiatok rekonštrukč-

ných prác na starom cestnom moste nad riekou Váh 

v Trenčíne je však v nedohľadne, Slovenská správa 

ciest (SSC) priznala, že dodnes nezačala s prípravou; 

str. 145 

- dňa 12. júla 2018 ukončil reštaurátor Martin Miku-

láš práce na rekonštrukcii Morového stĺpa; mor 

vypukol v Trenčíne v lete v roku 1710, na jeho ná-

sledky zomrelo 1600 ľudí; str. 148 

- voľný priestor medzi parkovacími miestami a chod-

níkom na Mládežníckej ulici (pri Kolibe) už slúži 

cyklistom, mesto tu vyznačilo cyklotrasu; str. 149 
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- dňa 20. júla 2018 sa osadením svätožiare ukončilo 

reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého; vyše 

pol roka ju reštauroval akademický sochár Juraj 

Krajčo; str. 150 

- trojicu mužov, ktorí lúpili, kradli, unášali, poru-

šovali domovú slobodu najmä v Trenčianskom kraji 

a našli u nich obrovský arzenál zbraní, odsúdili spolu 

na 38 rokov vo väzení; str. 152 

- dňa 25. júla 2018 za účasti nitrianskeho diecézneho 

biskupa Mons. Viliama Judáka posvätili novo 

inštalované súsošie sv. Anny na rovnomennom ná-

mestí, obnovenú sochu sv. Jána Nepomuckého 

a reštaurovaný Morový stĺp; str. 154 

- primátor Richard Rybníček rozpráva o svojom bra-

tovi Róbertovi a odpovedá aj na to, či má u neho brat 

protekciu; str. 166 

- generálny manažér futbalového klubu AS Trenčín 

Róbert Rybníček sa v rozhovore vyjadruje o bratovi 

Richardovi a hovorí aj o tom, v čom sa s ním naj-

viac nepohodli; str. 168 

- primátor Richard Rybníček odpovedá na otázky 

o svojej politickej budúcnosti a hovorí o svojej am-

bícii pokračovať vo funkcii primátora aj v nasledu-

júcom volebnom období; str. 169  

- dňa 27. júla 2018 dokončili nový povrch na celom 

úseku hrádze od elektrárne pri zimnom štadióne po 

most na Ostrov v dĺžke približne 1 kilometer; str. 

176 

- dňa 27. júla 2018 sa naskytla možnosť sledovať naj-

dlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí; návštev-

níci Trenčianskeho hradu  mohli zatmenie pozorovať 

prostredníctvom profesionálnych teleskopov; str. 

176 
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- v dňoch 26. – 28. júla 2018 sa na vynovenom Mie-

rovom námestí konali tradičné Trenčianske histo-

rické slávnosti; str. 177 

- budovaním dočasnej prístupovej cesty sa začal 

projekt rekonštrukcie južného opevnenia Trenčian-

skeho hradu, vďaka ktorému bude hrad sprístupnený 

aj od lesoparku Brezina; str. 178 

- Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zmo-

dernizovala spoločenské priestory určené na kul-

túrne, spoločenské a vzdelávacie účely; str. 178 

- od začiatku augusta 2018 je v centre Trenčína pre 

obyvateľov mesta k dispozícii bicykel, kto sa po-

trebuje niekam rýchlo prepraviť, môže si ho zadarmo 

požičať; str. 179 

- dňa 14. augusta 2018 informoval primátor Richard 

Rybníček o aktuálnej situácii v súdnom spore me-

dzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Tatra Real 

Trade súvisiacom s tzv. Cellerovou jamou - Okresný 

a Krajský súd podľa verdiktu Ústavného súdu uznali, 

že Mesto musí uhradiť i výšku škody; str. 181 

- súdny spor medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou 

Tatra Real Trade smeroval v prospech Trenčína a 

jeho obyvateľov, všetko sa otočilo o 180 stupňov po 

rozhodnutí Ústavného súdu SR; podľa primátora Ri-

charda Rybníčka ide o poníženie všeobecných sú-

dov v Trenčíne; str. 189 

- dňa 17. augusta 2018 v noci zasiahli Považie zeme-

trasenie so silou 2,9 magnitúda; hypocentrum ze-

metrasenia bolo dva kilometre východne od Tren-

čianskych Teplíc; str. 190 

- dňa 21. augusta 2018 Mesto Trenčín v spolupráci s 

Ústavom pamäti národa pri príležitosti 50. výročia 

okupácie Československa vojskami Varšavskej 
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zmluvy otvorilo v Mestskej veži  výstavu s názvom 

„Pražská jar pod hradom Matúša Čáka“; str. 192  

- z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili tren-

čianski železniční policajti dvoch mužov z Českej 

republiky, ktorí sprejmi postriekali protihlukovú 

stenu v Trenčíne; str. 192 

- v dňoch 17. – 22. augusta 2018 zhruba štyridsať dob-

rovoľníkov brigádovalo pri južnom opevnení 

Trenčianskeho hradu; okrem triedenia spadnutého 

muriva pracovali na vyčistení a úprave plochy; str. 

193 

- dňa 28. augusta 2018 stiahli z Ulice J. Halašu všetky 

1 100-litrové nádoby na odpad, ďalšie nové stojisko 

s polopodzemnými kontajnermi je už obyvateľom 

ulice plne k dispozícii; str. 194 

- dňa 27. augusta 2018 sa pri Pamätníku umučených 

na trenčianskej Brezine konala spomienka pri 

príležitosti 74. výročia SNP; str. 196 

- dňa 27. augusta 2018 rodák z Kubrej, najstarší žijúci 

slovenský zlatý olympijský medailista Ján Zachara 

oslávil 90. narodeniny; pri tejto vzácnej príležitosti 

prijal jubilanta aj primátor Richard Rybníček; str. 

197 

- dňa 28. augusta 2018 SAD Trenčín umiestnila na 

Hasičskú ulicu tri nové elektronické tabule, ktoré 

cestujúcu verejnosť informujú o odchodoch auto-

busov mestskej hromadnej dopravy; str. 195 

- dňa 31. augusta 2018 vykorčuľovali na prvý tréning 

na novej ľadovej ploche hokejisti Dukly Trenčín; 

o kvalitný ľad sa postaralo zrekonštruované chladia-

renské zariadenie; str. 201 

- od 16. júna do 3. septembra 2018 trvala druhá sezó-

na letného kúpaliska na Ostrove, oproti minulej 
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sezóne privítalo o 6960 návštevníkov viac, teda 

71 734; str. 201 

- dňa 5. septembra 2018 poslanec mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne a krajského zastupiteľstva Miloš 

Mičega oficiálne potvrdil kandidatúru na post 

trenčianskeho primátora; str. 202 

- dňa 5. septembra 2018 poslankyňa mestského zastu-

piteľstva Danica Birošová oficiálne potvrdila kan-

didatúru na post trenčianskeho primátorky; str. 204 

- dňa 5. septembra 2018 súčasný primátor Trenčína 

Richard Rybníček oficiálne oznámil, že v jesenných 

komunálnych voľbách bude po tretíkrát kandi-

dovať na primátora mesta; str. 205 

- v dňoch 7. – 9. septembra 2018 sa uskutočnil festival 

„Pri trenčianskej bráne“ s bohatým kultúrnym pro-

gramom; dychovka Textilanka a Vojenská hudba 

Banská Bystrica si na koncerte zaspomínala na za-

kladateľa modernej slovenskej dychovej hudby Ka-

rola Pádivého, ktorý väčšinu života prežil v Tren-

číne; str. 207 

- počas posledného augustového víkendu 2018 Tren-

čiansky hrad privítal svojho tohtoročného stotisí-

ceho návštevníka, išlo o rodinu z Ukrajiny; str. 209  

- do 11. septembra 2018 odovzdalo v Trenčíne kandi-

dačné listiny sto kandidátov na poslancov mestské-

ho zastupiteľstva a štyria kandidáti na primátora 

mesta; str. 209 

- dňa 12. septembra 2018 vstúpila do svojho 32. 

ročníka Akadémia tretieho veku v Trenčíne; nový 

školský rok priniesol  zmenu na poste predsedníčky 

ATV, ktorou sa stala Janka Gugová; str. 210  

https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
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- v dňoch 14. – 16. septembra 2018 sa konali oslavy 

780. výročia prvej písomnej zmienky o obci Opato-

vá pod názvom „Bola raz jedna dedina...“; str. 211 

- dňa 24. septembra 2018 Zastupiteľstvo Trenčianske-

ho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí jedno-

hlasne potvrdilo záujem odkúpiť od mesta Trenčín 

budovu Športového gymnázia v Trenčíne vrátane 

priľahlých pozemkov; str. 211 

- Mestská volebná komisia v Trenčíne zaregistrovala 

99 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľ-

stva a štyroch kandidátov na primátora; str. 214 

- dňa 26. septembra 2018 schválili poslanci na za-

sadnutí mestského zastupiteľstva zmeny a doplnky 

územného plánu mesta; zmeny by mali priniesť 

získanie nových dopravných koridorov v niektorých 

častiach Trenčína, posun v rozvoji mesta a regulácia 

reklamného smogu; str. 214 

- dňa 26. septembra 2018 sa na Mierovom námestí 

uskutočnil 7. ročník Bio jarmoku, ktorý ponúkol 

množstvo bio a gazdovských potravín, výrobkov pre 

ekodomácnosť, osvetu v kompostovaní a prednášok; 

str. 215 

- dňa 7. októbra 2018 sa konali tretie Dni Sihote; sl-

nečné popoludnie ponúklo bohatý program, prie-

stranstvom pred obchodným centrom Rozkvet  re-

zonovali zvučné mená ako Štefan Skrúcaný alebo 

spevák Peter Cmorik; str. 217 

- ku komunálnym voľbám 2018 je už k dispozícii 

zoznam zaregistrovaných kandidátov; str. 2018 

- dňa 12. októbra 2018 sa začali na starom cestnom 

moste dopravné obmedzenia; Slovenská správa 

http://reality.sme.sk/predaj/pozemok/
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ciest vymieňa nefunkčný mostný záver a desať od-

vodňovačov za účelom zamedzenia prenikania vody 

do nosnej konštrukcie mosta; str. 225 

- zrekonštruovaný priechod pre chodcov pri reštau-

rácii Retro má protišmykovú úpravu Zebra antislip; 

ide o certifikovaný systém protišmykového náteru, 

ktorý funguje na báze studeného plastu a drvenej 

žuly; str. 226 

- od dňa 16. októbra 2018 je v Trenčíne zakázané 

podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne 

prístupných miestach; hovorí o tom Všeobecne zá-

väzné nariadenie č.11/2018 o ochrane pred zneu-

žívaním alkoholických nápojov; str. 226 

- mimovládna organizácia Transparency International 

Slovensko (TIS) po dvoch rokoch opäť hodnotila 

transparentnosť slovenských miest a zverejnila 

rebríček, v ktorom je Trenčín na desiatej pozícii; 

str. 227 

- Mesto Trenčín zakúpilo päť servisných cyklostoja-

nov s pumpou a bežným náradím na opravu bicykla; 

ide o novinku v meste, cyklostojany sú umiestnené 

v každej mestskej časti; str. 228 

- v októbri 2018 bolo v Trenčíne k dispozícii 10 stojísk 

na polopodzemné kontajnery a v najbližšom čase 

pribudnú ďalšie; str. 228 

- dňa 17. októbra 2018 osadením zreštaurovaných dre-

vených sôch sv. Petra a sv. Pavla na prednú časť pia-

ristického kostola sv. Františka Xaverského v Tren-

číne ukončili štvorročné reštaurátorské práce na 

interiéri a fasáde významnej barokovej pamiatky 

mesta; str. 229 
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- dňa 19. októbra 2018 si v Martine Hlavnú cenu 

v kategórii krajských a okresných miest súťaže Slo-

venská kronika 2018 prevzal kronikár mesta Tren-

čín  Pavol Seriš; str. 229 

- v druhej polovici októbra 2018 sa po kompletnej 

rekonštrukcii prístupovej cesty na sídlisko Juh, 

vrátane štyroch autobusových zastávok začalo maľo-

vanie vodorovného dopravného značenia; str. 231 

- strana Smer-SD vyjadrila podporu v novembro-

vých komunálnych voľbách v Trenčíne kandidatúre 

súčasného primátora mesta Richarda Rybníčka (ne-

závislý); str. 232 

- Mesto Trenčín bolo aj v roku 2018 úspešné s pro-

jektmi, s ktorými sa uchádzalo o nenávratný finan-

čný príspevok; pre Trenčín schválili zatiaľ spolu 

vyše 3 milióny 600 tisíc eur; str. 233 

- Občianska koalícia v Trenčíne v zložení Progre-

sívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, 

Občianska konzervatívna strana a nezávislí kandidáti 

združení okolo Občianskeho klubu sa vo voľbách 

primátora rozhodla podporiť kandidatúru Ing. Mi-

loša Mičegu; str. 233 

- poslankyňa mestského zastupiteľstva Danica Biro-

šová sa vzdala kandidatúry na post primátorky Tren-

čína, vo voľbách podporila kandidáta Miloša Miče-

gu; str. 234 

- dňa 1. novembra 2018 na jednej z najvýznamnejších 

akcií hotelierov sveta Haute Grandier, ocenili 

v Pallazzo Versace v Dubaji trenčiansky hotel Eli-

zabeth ako Najlepší mestský hotel v regióne; str. 

235 

- nezávislý kandidát za primátora v Trenčíne Ľubomír 

Žabár sa vzdal kandidatúry za primátora v krajskom 

https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
https://volby.sme.sk/komunalne-volby/2018/vysledky
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meste, vo voľbách podporil za primátora Miloša 

Mičegu; str. 236 

- Mesto dokončilo obnovu zelene v Parku M. R. 

Štefánika; nový trávnik, stromy, kry, kvetinové zá-

hony, odborné orezy a frézovanie pňov boli súčasťou 

projektu, na ktorý mesto získalo z eurofondov tak-

mer 400 tisíc eur; str. 236  

- dňa 8. novembra 2018 pri príležitosti 80. narodenín 

prijal primátor mesta Richard Rybníček vojenského 

historika, publicistu, filatelistu a numizmatika 

Jozefa Koreného (narodený 26. 10. 1938); str. 237 

- dňa 10.novembra 2018 komunálne voľby rozhodli, 

že primátorom mesta Trenčín sa vo volebnom 

období 2018 - 2022 stáva Mgr. Richard Rybníček s 

13 855 hlasmi (72,6%), druhým v poradí je Ing. 

Miloš Mičega s 5 228 (27,4%) hlasmi; volebná účasť 

dosiahla 19 673 voličov (42%); str. 239 

- dňa 11. novembra 2018 si účastníci za prítomnosti 

ministra obrany SR Petra Gajdoša pri príležitosti 

100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny uctili obe-

te; podujatie sa konalo na vojnovom cintoríne 

v Trenčíne – Kubrej, ktorý zrekonštruoval Klub ge-

nerálov SR; str. 238 

- dňa 11. novembra 2018 kandidát na primátora Miloš 

Mičega uznal svoju volebnú prehru a zagratuloval 

k zvoleniu svojmu protikandidátovi Richardovi 

Rybníčkovi; str. 240 

- „Ďakujem všetkým Trenčanom, som naozaj doja-

tý. Je to výnimočný deň vo výnimočnom meste,“ 

povedal po úspešných komunálnych voľbách staro-

nový primátor Richard Rybníček; str. 241 
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- v 25-člennom trenčianskom mestskom zastupiteľstve 

je 9 nových poslancov, 16 poslancov svoje posty ob-

hájilo; prevahu v mestskom parlamente získali ne-

závislí poslanci, ktorých je 17, 3 poslanci budú za-

stupovať koalíciu Progresívne Slovensko, Spolu – 

občianska demokracia, OKS, troch má aj KDH, po 

jednom koalícia SaS, Sme rodina a OĽaNO i strana 

Smer-SD; str. 243  

- dňa 14. novembra 2018 vyhlásili v Bratislave výsled-

ky súťaže „ZlatýErb.sk 2018“, prvé miesto v kate-

górii Najlepšia stránka mesta získala nová web-

stránka mesta Trenčín; str. 244 

- dňa 14. novembra 2018 vyhlásili výsledky súťaže 

„Zlatý erb.sk 2018“, v rámci vyšších územných cel-

kov obsadil so svojím webovým sídlom prvé miesto 

Trenčiansky samosprávny kraj; str. 246 

- v dňoch 13. – 15. novembra 2018 hostila Barcelona 

8. ročník Smart City Expo World Congress; na 

jednom z najväčších podujatí svojho druhu na svete 

rezonovala otázka, ako zabezpečiť, aby sa mestá stali 

príjemnejšími pre život ľudí a jedným z príkladov 

bol Trenčín; str. 248 

- dňa 17. novembra 2018 v rámci spomienkovej akcie 

na nežnú revolúciu v novembri 1989 položili vence 

k pamätníku obetiam komunizmu na Námestí sv. 

Anny primátor Richard Rybníček a starostka part-

nerského francúzskeho mesta Cran-Gevrier Nora 

Segaud-Labidi; str. 249 

- dňa 19. novembra 2018 „vyrástla“ na Mierovom 

námestí vianočná jedľa, ktorú priviezli zo sídliska 

Noviny – strom ponúkla mestu rodina Horňáčková; 

str. 250 
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- Trenčín je pripravený na snehovú nádielku,  zimná 

údržba ho však bude stáť viac peňazí - Mesto počíta 

so sumou až 710 tisíc eur, okrem ciest sa totiž po 

novom musí postarať aj o chodníky; str. 251 

- priemerná evidovaná miera nezamestnanosti klesla 

v októbri 2018 v Trenčianskom kraji medzimesačne 

o 0,20 percenta na úroveň troch percent; str. 252 

- dňa 26. novembra 2018 ukončila Archeologická 

agentúra s.r.o. prieskum v átriu pod Mestskou ve-

žou, sondážne jamy sú zasypané a mesto môže vyhlá-

siť verejné obstarávanie na revitalizáciu tohto pries-

toru; str. 252 

- dňa 5. decembra 2018 v rámci výstavby nového 

futbalového štadióna odstránili prvý zo štyroch 

starých stĺpov osvetlenia, ďalší odstránili o tri dni 

neskôr; str. 254 

- dňa 5. decembra 2018 privítalo zaplnené Mierové 

námestie Mikuláša, spolu so svojou družinou poba-

vil deti a porozdával deťom sladkosti a nakoniec 

rozsvietil veľký vianočný strom; príchod Mikuláša 

otvoril na námestí aj tradičné vianočné trhy; str. 256 

- dňa 6. decembra 2018, na Mikuláša, otvorili mobil-

nú ľadovú plochu na Štúrovom námestí; str. 258 

- dňa 10. decembra 2018 zvolení mestskí poslanci pr-

výkrát zasadli do poslaneckých lavíc a zložili sľub; 

sľub zložil  i staronový primátor Richard Rybníček; 

str. 258 

- dňa 10. decembra 2018 na zasadnutí mestského za-

stupiteľstva schválili poslanci mesačný plat pri-

mátorovi Richardovi Rybníčkovi vo výške 5405 eur 

v hrubom, išlo o maximálne možné zvýšenie základ-

ného platu o 60 percent; str. 259 
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- trenčianska samospráva vstúpi do roku 2019 v roz-

počtovom provizóriu, nový rozpočet bude mestské 

zastupiteľstvo schvaľovať až vo februári budúceho 

roku; str. 260 

- dňa 12. decembra 2018 sa Trenčín pridal k takmer 50 

mestám na Slovensku v projekte „Slovensko spieva 

koledy“, na pódiu na Mierovom námestí prišli ko-

ledy zaspievať deti z detského folklórneho súboru 

Kubranček a speváčky zo ženskej speváckej skupi-

ny Kubrá; str. 261 

- zabrániť poškodzovaniu exteriéru objektov Tren-

čianskeho múzea v Trenčíne bolo hlavným dôvodom 

inštalácie nového kamerového systému v areáli 

Trenčianskeho hradu a v ďalších pobočkách Tren-

čianskeho múzea; str. 262 

- dňa 18. decembra 2018 Trenčianska nadácia uzavrela 

predvianočný projekt „Otvor srdce, daruj knihu“; 

neznámi darcovia kúpili označené knihy a nechali ich 

priamo v kníhkupectve, Trenčianska nadácia ich 

následne rozdala 161 deťom; str. 263 

- aj pred Vianocami 2018 sa Trenčín sviatočne roz-

svietil, k minuloročným svetielkam sa pridalo ďal-

ších 13 tisíc v podobe troch nových svetelných prv-

kov; str. 264 

- odo dňa 20. decembra 2018 autobusy MHD zasta-

vujú na novovybudovaných zastávkach na Považ-

skej ulici; str. 265 

- dňa 22. decembra 2018 sa konal Dobrý bazár, výťa-

žok z neho opäť pomôže zdravotne znevýhodneným 

deťom v domovoch sociálnych služieb po celom Slo-

vensku; str. 265 
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- predsedovia komisií Mestského zastupiteľstva ho-

voria o svojich cieľoch, prioritách a výzvach; str. 

266 

- primátor Richard Rybníček v tradičnom koncoroč-

nom rozhovore hodnotí rok 2018 a rozpráva o ďal-

šom rozvoji mesta; str. 271. 

 

2. Ekonomický život 

- viceprezident spoločnosti Adient Jeff Stafeil hovorí 

o tom, že jeho firma vyrába sedadlá pre auto-

mobilový priemysel, ale chce vstúpiť aj do leteckého 

priemyslu; str. 277 

- aj v Trenčíne má svoj závod koncern Hella, ktorý je 

globálne pôsobiacou spoločnosťou s viac ako 100-

ročnou tradíciou, ktorá vyvíja a vyrába komponenty 

a systémy svetelnej techniky a elektroniky; celo-

svetovo zamestnáva 37000 zamestnancov vo viac 

ako 125 pobočkách v 35 krajinách sveta; str. 284 

- Letecké opravovne Trenčín a. s. (LOTN) sú jedi-

nou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa zaoberá 

opravou a údržbou leteckej techniky a v roku 2019 

oslávi 70 rokov od svojho založenia; aktuálne za-

mestnáva cca 350 zamestnancov; O LOTN hovorí 

predseda predstavenstva Martin Dušanič; str. 291 

- spoločnosť tnTEL patrí k priekopníkom v nasádzaní 

a implementácii viacerých technológií, ktoré nám už 

v dnešnej dobe pomáhajú cítiť sa ako v budúcnosti; 

ponúka komplexné služby v oblasti riešenia infor-

mačno-komunikačných technológií a bezpečnost-

no-informačných technológií; str. 293 
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- už na prelome júna a júla 2018 sa začína žatva v nie-

ktorých okresoch, predčasný zber urýchľuje nielen 

teplé počasie,  ale aj výdatné májové zrážky; str. 297 

- nezamestnaných je najmenej Slovákov v histórii SR;  

v Trenčianskom kraji je vo všetkých okresoch celko-

vo 36 nedostatkových profesií, firmám chýbajú 

montážni pracovníci, mechanici, operátori, ale aj vo-

diči, murári či lekári; str. 299 

- trenčiansky odštepný závod spoločnosti Leoni Slo-

vakia získal už tretí rok po sebe ocenenie pre naj-

lepší dodávateľský závod spoločnosti Groupe PSA 

(Peugeot – Citroën); spoločnosť vyrába adaptérové 

káble pre snímače rýchlosti vozidla a CD nabíjačky 

určené pre vozidlá s vyšším vybavením; str. 302 

- Letecké opravovne Trenčín získali kontrakt na ge-

nerálne opravy afganských vrtuľníkov v roku 

2016, keď uspeli vo verejnej súťaži; v Trenčíne budú 

aj naďalej opravovať vrtuľníky Mi-17V5 pod do-

hľadom medzinárodnej agentúry NSPA (NATO 

Support and Procurement Agency); str. 304 

- Letecké opravovne Trenčín budú na Slovensku 

strategickým partnerom americkej spoločnosti 

Lockheed Martin v projekte dodania 14 stíhacích 

lietadiel F-16C Block 70 pre slovenskú armádu; str. 

305 

- o strategickom partnerstve Leteckých opravovní 

Trenčín s americkým výrobcom lietadiel Lockheed 

Martin hovorí viceprezident spoločnosti Orlando 

Carvalho; str. 307. 
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3.      Kultúrno-spoločenský život 

 

- v priestoroch kasárne na Trenčianskom hrade prebie-

ha výstava trenčianskeho maliara Artúra Lieskov-

ského (1852 – 1920), potomka starého šľachtického 

rodu; maliar štetcom zachytil aj dnes už neexistujúce 

budovy; str. 310 

- festival Pohoda získal cenu Green Operations 

Award 2017; Pohoda je žiarivým príkladom, jedi-

nečným, skvelým a popredným európskym festiva-

lom, uviedla Teresa Moore, riaditeľka iniciatívy A 

Greener Festival; str. 312 

- v Galérii M. A. Bazovského vystavujú výtvarníci 

Ľudovít Bránsky a Marián Sučanský; Ľ. Bránsky 

sa venoval predovšetkým krajinomaľbe, okrem oko-

lia svojej rodnej Bošáce maľoval predovšetkým 

Trenčín; M. Sučanský svojou figurálnou tvorbou 

vniesol do kontextu slovenského výtvarného umenia 

akýsi vzdor, vášeň, emóciu, skepsu i dezilúziu; str. 

313 

- Oľga Dodeková, ktorá študovala na Pedagogickej 

škole v Trenčíne počas pôsobenia výtvarníka Ľudo-

víta Bránskeho, spomína na svojho učiteľa; str. 314 

- životný príbeh Mariána Sučanského, ktorého diela 

sú vystavené v trenčianskej galérii pod názvom 

„Nepokoj v duši“; str. 319 

- dňa 2. februára 2018 prijal primátor Richard Rybní-

ček výtvarníka a jedného zo zakladajúcich členov 

Galérie Miloša Alexandra Bazovského Ladislava 

Moška a pri príležitosti 70. narodenín výtvarníka a 

pedagóga Igora Meška; str. 322 

- dňa 10. februára 2018 pri príležitosti 49. narodenín 

Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
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čakal malých i veľkých návštevníkov v jej priesto-

roch bohatý program; str. 322  

- dňa 20. februára 2018 udelili za prínos v oblasti 

výtvarného umenia v Primaciálnom paláci v Brati-

slave cenu patróna umelcov Fra Angelico dvanástim 

osobnostiam, medzi nimi aj historikovi umenia, súd-

nemu znalcovi pre výtvarné umenie a pedagógovi 

Mariánovi Kvasničkovi z Trenčína; str. 323 

-  dňa 1. marca 2018 v Galérii M.A. Bazovského sláv-

nostne otvorili novú výstavu Zoltán Agócs – Dom-

ček z karát; str. 324 

- dňa 8. marca 2018, presne na MDŽ, sa v Galérii 

Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne konala 

slávnostná vernisáž dvoch výstav, ktoré boli veno-

vané ženám a ženskej tematike; prvá predstavila 

tvorbu mladej výtvarníčky July Haluzovej a druhá 

prezentovala ženy v zbierkovom fonde trenčianskej 

galérie; str. 324 

- dňa 22. marca 2018 otvorili každoročnú prehliadku 

amatérskej výtvarnej tvorby umelcov z Trenčian-

skeho kraja s názvom Výtvarné spektrum; do sú-

ťaže sa zapojilo 61 autorov so 170 umeleckými die-

lami; str. 325 

- tanečné páry TK Dukla Trenčín pod vedením man-

želov Paškovcov získali v tohtoročnej sérii maj-

strovstiev Slovenska 4 pódiové umiestnenia, z toho 

jeden majstrovský titul; str. 327 

- dňa 24. marca 2018 Trenčianske osvetové stredisko 

pripravilo regionálnu postupovú súťažnú prehliad-

ku moderného tanca Deň tanca 2018 pre okresy 

Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad 

Bebravou, na ktorej sa zúčastnilo približne 400 ta-

nečníkov z 12 tanečných kolektívov; str. 328 
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- dňa 5. apríla 2018 sa v Galérii Miloša Alexandra Ba-

zovského v Trenčíne konala vernisáž výstavy mla-

dej autorky Paulíny Halasovej s názvom „Absencia 

reality“; str. 329   

- dňa 6. apríla 2018 otvorili v mestskej veži výstavu 

unikátnych plastík Jozefa Syrového; autor je členom 

združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom 

stredisku a Západoslovenskej výtvarnej únie; str. 

330 

- trenčiansky folklórny súbor Nadšenci tvorí 35 čle-

nov, tanečníci, hudobníci a speváci pri tvorbe cho-

reografií vychádzajú z tradičného ľudového tanca a 

piesní z trenčianskeho regiónu; v uplynulých mesia-

coch súbor zaujal účasťou v televíznej šou Zem spie-

va, kde sa prebojoval až do finále; str. 331 

- dňa 23. apríla 2018 zomrel fotograf Trenčína Voj-

tech Tichý; oblastí, do ktorých výrazným spôsobom 

zasiahol, bolo skutočne veľa – a nech už to bol šport, 

chémia, fotografia alebo kamienky; str. 336 

- detský spevácky zbor Vážky pri príležitosti 10. 

výročia založenia vydal debutové CD so 16 sklad-

bami; za 10 rokov urobili 30 koncertov pre verejnosť, 

päťkrát sa zúčastnil súťaže detských speváckych 

zborov Mládež spieva; str. 336 

- dňa 5. mája 2018 sa V Trenčíne sa uskutočnila kraj-

ská súťažná prehliadka moderného tanca Deň tanca 

Trenčianskeho kraja 2018; str. 338 

- dňa 10. mája 2018 sa konala v Galérii Miloša Ale-

xandra Bazovského vernisáž výstavy Ján H. Blicha; 

výstava rozpráva životný príbeh architekta a 

všestranne tvorivého človeka prostredníctvom jeho 

vlastného diela; str. 337 



878 

 

- Trenčianska župa prvýkrát udelila ceny za dlho-

ročný mimoriadny prínos pre rozvoj Trenčianskeho 

kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach 

spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života; 

str. 338 

- dňa 27. mája 2018 Trenčiansky festival tanca pri-

niesol príležitosť spoznať tanečné štýly z celého 

sveta a vychutnať si ich priamo na Mierovom ná-

mestí; str. 340 

- dňa 27. mája 2018 Divadlo 21 Opatová uviedlo pre-

miéru svojej šiestej hry „Slabomyseľná“, ktorá 

vznikla na motívy psychologickej drámy „Plynové 

lampy“ od Patricka Hamiltona; str. 342 

- dňa 1. júna 2018 otvorili na Trenčianskom hrade 

interaktívnu výstavu Da Vinciho lietajúcich strojov 

Aeronautica; str. 352 

- dňa 2. júna 2018 získali najstaršie deti (7 – 8 r.) 

detského tanečného klubu Bambula v Prahe na 

Majstrovstvách Európy prvé miesto; str. 347 

- dňa 4. júna 2018 otvorila Verejná knižnica M. Re-

šetku vo dvore na Jaselskej ulici letnú čitáreň; str. 

341 

- Vladimír Kulíšek je jednou z popredných osobností 

slovenskej pantomímy a organizátor kultúrneho 

života v Trenčíne; v rozhovore približuje svoju 

umeleckú púť; str. 347 

- dňa 7. júna 2018 sa v kasárni Trenčianskeho hradu 

uskutočnila vernisáž k výstave „Aký kroj, tak sa 

stroj...“ v sprievode ženskej speváckej skupiny fol-

klórneho súboru Kubrá; str. 351  

- dňa 8. júna 2018 tanečný pár Martin Šrámka a 

Erika Ferrara z TK Dukla Trenčín získal v 

Košiciach titul Univerzitných majstrov Európy; 
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reprezentoval Trenčiansku univerzitu Alexandra 

Dubčeka; str. 352 

- dňa 9. júna 2018 sa v amfiteátri v Mníchovej Lehote 

uskutočnili už 38. Trenčianske folklórne slávnosti; 

v šiestich programových blokoch bavilo divákov a 

poslucháčov 19 folklórnych kolektívov a okolo 700 

účinkujúcich; str. 354 

- dňa 18. júna 2018 predstavili autor textu Vlado 

Kulíšek a výtvarník Jozef Vydrnák v priestoroch 

letnej čitárne Verejnej knižnice Michala Rešetku li-

terárnu podobu novej trenčianskej legendy o prie-

vozníkovi Jozefovi; str. 357 

- dňa 18. júna 2018 sa začal v Trenčíne 11. ročník Me-

dzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et 

Ars Skalka 2018; umelcov  prijal primátor Richard 

Rybníček; str. 360 

- do dňa 24. júna 2018 bola v Galérii M. A. Bazov-

ského inštalovaná kolektívna výstava pedagógov 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod názvom 

„Spoza katedry“; predstavila individuálnu tvorbu 

jednotlivých garantov a učiteľov odborov školy; str. 

355 

- osem obľúbených pedagógov na 24 portrétoch - ich 

podobizne skončili v rámci výstavy klauzúrnych 

prác druhákov vystavené v priestoroch Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne; str. 361  

- v dňoch 28. júna – 1. júla 2018 na IX. Tanečných 

majstrovstvách Európy v rumunskom Brašove sa 

Mackovia – tanečníci z trenčianskeho detského ta-

nečného klubu Bambula vo veku 6 – 7 rokov pretan-

covali k tretiemu miestu; str. 364 

- dňa 4. júla 2018 v Galérii M. A. Bazovského v Tren-

číne otvorili výstavu Natálie Okolicsányiovej pod 
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názvom „Populus“; autorka je predovšetkým intui-

tívna, spontánna maliarka a neúnavná experimen-

tátorka na poli maľby; str. 364 

- v dňoch 5. – 7- júla 2018 sa na trenčianskom letisku 

konal 21. ročník medzinárodného  letného festivalu 

Pohoda; organizátor  Michal Kaščák a jeho tím 

opäť dokázali nahusto vyskladať program (tento rok 

mal zhruba 300 položiek) zo silných zážitkov; str. 

365 

- v dňoch 5. – 7- júla 2018 znela na festivale Pohoda 

na desiatkach pódií alternatíva, indie, elektronika, 

world music a punk, ale aj klasická hudba, striedala 

sa s literatúrou, tancom, vizuálnym umením, filmom 

a divadlom; str. 368 

- dňa 21. júla 2018 sa na najstaršom pútnickom mieste 

na Slovensku - v areáli kláštora na Veľkej Skalke – 

uskutočnila slávnostná vernisáž 11. ročníka medzi-

národného výtvarno-literárneho sympózia Ora et 

Ars; str. 370 

- dňa 21. júla 2018 počas vernisáže sympózia Ora et 

Ars odovzdali pamätnú listinu Mons. Viliama Ju-

dáka, nitrianskeho biskupa, Jane Masárovej 

z Trenčianskeho osvetového strediska, Terézii Ni-

kovej z občianskeho združenia TVIA a Hane 

Gallovej z Útvaru kultúrnoinformačných služieb 

mesta Trenčín; str. 372 

- v tomto roku zaradili festival Pohoda do výberov 

najlepších festivalov aj renomované britské denníky 

ako The Telegraph, The Guardian či Metro; str. 373 

- dňa 21. júla 2018 sa uskutočnil Slovenský deň, ktorý 

bol súčasťou detského folklórneho festivalu Yilan 

International Children's Folklore and Folkgame na 

Taiwane; okrem prezentácie života slovenského 
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ľudu svoje spevácke a tanečné umenie predviedli deti 

z trenčianskeho folklórneho súboru Kornička; str. 

373 

- dňa 1. augusta 2018 otvorili v priestoroch Mestskej 

veže výber najnovších diel, ktoré vznikli na medzi-

národnom sympóziu Ora et Ars – Skalka 2018; str. 

375 

- šesť folklórnych zoskupení v Trenčianskom samo-

spránom kraji  dostane vďaka participatívno-komu-

nitnému rozpočtu nové kroje; šesť projektov na 

uchovanie ľudových tradícií podporil kraj celkovou 

sumou viac ako 13 tisíc eur; str. 375 

- dňa 11. augusta 2018 sa konali oslavy 85. výročia 

založenia folklórnej skupiny v Kubrej; vďaka čle-

nom folklórnej skupiny ostávajú zachované tradičné 

zvyky, piesne a tance, ale aj nenapodobiteľné ľudové 

kroje; str. 376 

- päťdesiat povestí a príbehov z Trenčianskeho kraja 

ponúka knižka Trenčianske povesti od Jána Sko-

vajsu a Petra Mišáka, v chronologickom poradí sú 

zoradené najpútavejšie povesti z nášho regiónu; str. 

377 

- druhý ročník projektu Leto v galérii dopadol opäť 

výborne, nádvorie Galérie M. A. Bazovského sa po-

čas leta premenilo na tvorivý ateliér, na priestor 

oddychu a nových zážitkov; str. 380 

- dňa 8. septembra 2018 sa po nedávnej obnove zelene 

chodníka v parku M. R. Štefánika uskutočnil nevšed-

ný kultúrny festival Priestor, ktorý bol plný lo-

kálneho umenia; str. 381 

https://trencin.dnes24.sk/zacala-obnova-zelene-v-parku-stefanika-co-tam-chce-este-mesto-zmenit-foto-305478
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- v dňoch 9. – 16. septembra 2018 sa v Trenčíne konal 

medzinárodný festival jedného herca Sám na javis-

ku, ktorý ponúkol 11 inscenácií a sprievodný kultúr-

ny program; str. 383 

- v dňoch 20. – 22 septembra 2018 sa v centre Tren-

čína odohrávalo sympózium súčasného umenia 

Hala; cieľom podujatia je prezentácia unikátnych 

diel konfrontovaných s priamou interakciou ľudí; 

str. 384 

- v dňoch 21. – 23. septembra 2018 sa v Trenčíne ko-

nal tradičný festival Jazz pod hradom, ktorý mal 

skvelé obsadenie a vysokú úroveň; str. 391 

- dňa 25. septembra 2018 s vo Verejnej knižnici M. 

Rešetku v Trenčíne uskutočnilo stretnutie s tvorbou 

Rudolfa Dobiáša pod názvom „Slovenský Solže-

nicyn“ za osobnej účasti autora; str. 386 

- v Galérii M. A. Bazovského pribudli nové výstavné 

priestory v suteréne, ktoré sú určené predovšetkým 

výtvarníkom, ktorí pracujú v intenciách nových mé-

dií a intermédií; str. 388 

- dňa 4. októbra 2018 otvorili v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne dve nové výstavy fotografií 

– „Návraty v čase“ priniesli výber z čs. fotografií 

z 80. rokov 20. storočia a výstava Anima tvorbu 

Petra Župníka; str. 389 

- dňa 8. októbra 2018 si prevzali cenu Flores Musa-

rum významné kultúrne osobnosti z Trenčianskeho 

kraja, ocenenie dostalo 17 jednotlivcov a tri kolektí-

vy; str. 395 

- dňa 11. októbra 2018 otvorilo Mestské divadlo 

Trenčín novú divadelnú sezónu titulom chorvátskeho 

autora Mira Gavrana „Shakespeare a Alžbeta“; str. 

398 
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- dňa 13. októbra 2018 v rámci turné k 100. výročiu 

vzniku ČSR vystúpili v Trenčíne herci Pavol Seriš 

a Filip Teller so svojou hrou „Čecháčci a Čobo-

láci“; str. 396 

- v dňoch 12. – 13 októbra 2018 si detský spevácky 

zbor Vážky, ktorý pôsobí v ZŠ na Dlhých Honoch, 

na 2. ročníku medzinárodnej súťaže zborového 

umenia Voce magna v Žiline vyspieval strieborné 

pásmo; str. 399 

- dňa 18. októbra 2018 sa vo výstavných priestoroch 

Trenčianskeho hradu uskutočnila vernisáž Bienále 

voľného výtvarného umenia 2018; str. 399 

- dňa 9. novembra 2018 vyvrcholil udeľovaním oce-

není 13. ročník festivalu dobrodružných filmov 

HoryZonty; Cenu Grand Prix za najlepší festivalový 

neprofesionálny film získalo dielo „Volanie diaľok“ 

od režiséra Adama Lisého; str. 400 

- dňa 12. novembra 2018 otvorili v trenčianskej 

Mestskej veži výstavu originálnych prvorepubliko-

vých filmových plagátov a starých fotoaparátov, 

ktoré pochádzajú zo zbierky Trenčana Lukáša Ku-

bičinu; str. 403 

- s cieľom poukázať na prítomnosť a stav desiatok 

výtvarných diel na území mesta Trenčín vznikol 

projekt Hlava*****; stojí za ním partia mladých 

ľudí, ktorí sa snažia zmapovať a zhromaždiť infor-

mácie o výtvarných dielach z rokov 1965 až 1989; 

str. 404 

- Jindřich Štreit je legendou dokumentárnej foto-

grafie, zobrazoval život sociálne znevýhodnených; 

výber z jeho fotografií inštalovali na Mierovom 

námestí; str. 406 

http://encyklopedia.sme.sk/clanok.asp?cl=1794254
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- dňa 16. novembra 2018 otvorili v trenčianskom kine 

Metro Festival francúzskych filmov za účasti fran-

cúzskej delegácie z partnerského mesta Cran-Gev-

rier, ktorú viedla starostka Nora Segaud-Labidi; str. 

411 

- v dňoch 26. – 27. novembra 2018 sa v Trenčíne 

uskutočnil 49. ročník súťaže v speve regionálnych 

ľudových piesní Trenčianske hodiny, na ktorom sa  

zúčastnilo 76 dievčat a chlapcov z 23 základných 

škôl a osemročných gymnázií trenčianskeho regió-

nu; str. 412 

- zimné mesiace na Trenčianskom hrade patria vý-

stave vláčikov v priestore kasární, ktorá  priblížila 

deťom i dospelým svet dopravy v minulosti; str. 413 

- dňa 30. novembra 2018 bol slávnostne vyhodnotený 

26. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa 

Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“; 

str. 414 

- dňa 6. decembra 2018 otvorili v Galérii M. A. Ba-

zovského v Trenčíne výstavu „Bazovský fotograf“; 

str. 415 

- dňa 7. decembra 2018 uviedli vo Verejnej knižnici 

M. Rešetku do života novú knihu trenčianskej ro-

dáčky Evy Bodnárovej s názvom „Vidmo“; str. 

417 

- dňa 8. decembra 2018 sa vyše 320 návštevníkov 

zúčastnilo v Galérii M. A. Bazovského 3. ročníka 

podujatia Vianoce v galérii; str. 418 

- dňa 9. decembra 2018 bola v priebehu týždňa už 

tretíkrát vypredaná nová hra Mestského divadla 

Trenčín  - rodinná rozprávka „Perinbaba“; str. 419 
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- prebiehajúca výstava na Trenčianskom hrade s ná-

zvom „Osudové osmičky Trenčína“ bola tento do-

plnená o jeden výnimočný exponát, ide o model 

diorámy, ktorý zobrazuje bitku kuruci versus la-

banci; str. 420 

- rôzne podoby modrotlače spojili sochárku, modrotla-

čiara, výtvarníka, grafičku i maliarku  a vznikla z to-

ho  Výstava „Modrotlač u Bazovského“ v trenčian-

skej galérii; str. 421 

-  dňa 15. decembra 2018 sme si pripomenuli 50 rokov 

od úmrtia národného umelca Miloša Alexandra 

Bazovského, ktorý patrí k najvýznamnejším a naj-

známejším osobnostiam slovenského výtvarného 

umenia 20. storočia; str. 423 

- dňa 22. decembra 2018 sa uskutočnil záverečný 

koncert turné trenčianskej rockovej kapely Volume, 

výťažok z neho venovala Neurologickému oddele-

niu v trenčianskej nemocnici; str. 426. 

 

4. Školstvo a vzdelávanie 

 

- začiatkom roka 2018 uplynulo dvanásť mesiacov od 

spustenia implementácie projektu FunGlass, ktorý 

je najväčším slovenským vedecko-výskumným aka-

demickým projektom financovaným z európskeho 

rámcového programu Horizont 2020; str. 427 

- dňa 24. januára 2018 schválili mestskí poslanci ve-

rejné obstarávanie zámer na modernizáciu interiéru 

Základnej školy Kubrá za takmer 310 tisíc eur; str. 

429 

- v prvých februárových dňoch roku 2018 robotníci 

v areáloch MŠ Šafárikova a MŠ Opatovská začali 

s prvými prácami na celkovej obnove oboch škôlok 
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za takmer 2 milióny eur nenávratného finančného 

príspevku; str. 430 

- v dňoch 14. – 15. februára 2018 sa v Trenčíne 

v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Sokoli-

cami konal 13. ročník Trenčianskych robotických 

dní; nosnou témou podujatia s európskou účasťou 

bola robotika a šport; str. 432 

- robot GeTiPaK poskladali žiaci Základnej školy na 

Kubranskej ulici z legových kociek tak šikovne, že 

ním presvedčili porotu 13. ročníka Trenčianskeho 

robotického dňa a v kategórii Free Style do 16 rokov 

získali víťazstvo; str. 433 

- dňa 8.marca 2018 pri príležitosti Medzinárodného 

dňa žien pozval prezident SR Andrej Kiska desať 

žien na slávnostný obed v Prezidentskom paláci, me-

dzi nimi bola aj Regina Vraždová, vyučujúca 

matematiky a fyziky na Gymnáziu Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne; str. 434 

- žiaci trenčianskej Strednej odbornej školy letecko-

technickej budú môcť od nového školského roka vy-

užívať novú odbornú dielňu, ktorá bude slúžiť 

najmä pre budúcich mechanikov lietadiel; str. 434 

- Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované 

sklá FunGlass ako projekt Trenčianskej univerzity 

A. Dubčeka pritiahol domov aj niekoľko sloven-

ských výskumníkov, ktorí pracovali dlhodobo v za-

hraničí; str. 435 

- dňa 26. marca 2018 Krajská rada pre odborné vzde-

lávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom 

kraji rozhodla o tom, že Obchodná akadémia 

v Trenčíne bude po novom ponúkať bilingválne štú-

dium v anglickom jazyku; str. 438 
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- dňa 27. marca 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov 

pozval primátor mesta Trenčín Richard Rybníček 

do sobášnej siene Mestského úradu dvanásť pe-

dagógov, aby im odovzdal ocenenie za ich kvalitnú 

prácu; str. 438 

- v rebríčku najlepších slovenských základných 

a stredných škôl v kategórii Stredná odborná škola 

obsadila Obchodná akadémia v Trenčíne tretie 

miesto; str. 450 

- pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samo-

správny kraj v spolupráci s Okresným úradom 

v Trenčíne odmenil dlhoročné úsilie a úctyhodné 

výsledky práce s mládežou vybraných Vynikajúci 

pedagóg Trenčianskeho kraja; str. 451 

- dňa 5. apríla 2018 otvorili na Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubčeka (TnUAD) zmodernizované 

Erasmus centrum, ktorého poslaním je profe-

sionálna podpora študentov, ktorí chcú študovať v 

zahraničí a študentov, ktorí prichádzajú študovať zo 

zahraničia na TnUAD; str. 453 

- dňa 5. apríla 2018 prijalo mesto Trenčín správu, že 

dostane nenávratný finančný príspevok na obnovu 

Materskej školy na Kubranskej ulici vo výške 

takmer 835 tisíc eur; str. 454 

- dňa 10. apríla 2018 sa konalo stretnutie zástupcov 

žiackych školských rád na Mestskom úrade v Tren-

číne; cieľom bola výmena skúsenosti a informácií 

o tom, ako ich rady na základných školách fungujú; 

str. 454 

- v dňoch 12. – 14. apríla 2018 sa učiteľka Eva Mare-

ková zo ZŠ Kubranská zúčastnila medzinárodného 

seminára eTwinning Coding and Robotics v por-

tugalskom Lisabone; str. 455 
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- dňa 18. apríla 2018 na akademickej pôde Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka privítali mi-

nisterku zdravotníctva Andreu Kalavskú, ktorá 

prevzala záštitu nad jedenástym ročníkom úspešnej 

medzinárodnej vedeckej konferencie Ošetrovateľ-

stvo a zdravie; str. 456 

- dňa 18. apríla 2018 sa v Košiciach konalo celoslo-

venské finále súťaže žiakov základných škôl v 

programovaní hier; tri družstvá zo ZŠ Kubranská 

boli na súťaži mimoriadne úspešné; str. 457 

- dňa 25. apríla 2018 zorganizovala Stredná zdravot-

nícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 3. roč-

ník regionálneho kola v poskytovaní prvej pomoci; 

str. 457 

- dňa 25. apríla 2018 Vedecká rada Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udelila čestný 

titul Doctor honoris causa dvom významným od-

borníkom v oblasti vedy a výskumu - Ing. Jarosla-

vovi Holečkovi, PhD. a prof. Ing. Jozefovi Zaja-

covi, CSc.; str. 459 

- od septembra 2017 sa môže Základná škola na 

Veľkomoravskej ulici pochváliť novým predmetom 

– folkloristikou, ktorá sa  skladá z teoretickej a 

praktickej časti; str. 460 

- dňa 14. mája 2018 spoznali redakcie svoje hodno-

tenie v krajskom kole súťaže Stredoškolské časo-

pisy Trenčianskeho kraja 2018, prvenstvo získal ča-

sopis študentov Športového gymnázia v Trenčíne 

Intrák; str. 462 

- dňa 14. mája 2018 rektor Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef 

Habánik vymenoval PhD. Ing. Evu Ivanovú, CSc. 
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do funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov Trenčianskej univerzity; str. 464 

- o rozvoji Trenčianskej univerzity a jej budúcnosti 

sme sa porozprávali s jej rektorom Jozefom Habá-

nikom; založili ju v roku 1997, jej štyri fakulty, Ka-

tedru politológie a Centrum pre výskum skla navšte-

vuje približne 2 300 študentov; str. 465 

- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka opäť 

patrí do TOP desiatky najlepších vysokoškolských 

inštitúcií podľa dopytu a uplatniteľnosti absolventov 

na trhu práce; str. 470  

- dňa 11. júna 2018 vo finále programátorskej súťa-

že Palma junior v Košiciach opäť patrili k najlepším 

žiaci zo ZŠ Kubranská; str. 470 

- päť študentov priemyselného dizajnu zo Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne vytvorila v rámci ume-

leckej praxe v trenčianskom technologickom centre 

spoločnosti Adient päť návrhov vlastného modelu 

automobilovej sedačky; str. 471 

- dňa 26. júna 2018 sa uskutočnilo v Základnej škole 

na Kubranskej ulici vyhodnotenie celoročnej práce 

redakčných tímov školských časopisov spojené 

s odborným hodnotením ich obsahovej stránky, gra-

fiky i výpovednej hodnoty; str. 473 

- počas letných mesiacov bude na Trenčianskej uni-

verzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prebiehať 

čulý stavebný ruch, vláda vyčlenila 20 miliónov eur 

z rozpočtu na rekonštrukciu vysokoškolských in-

ternátov; str. 474 

- od 1. septembra 2018 začali žiaci na školách v pô-

sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja študo-
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vať v ôsmich nových študijných a učebných odbo-

roch a v jednom experimentálnom pomaturitnom; 

str. 475 

- v prvý septembrový týždeň roku 2018 zasadlo do 

školských lavíc v Trenčíne 528 prvákov, materské 

školy už tiež fungujú naplno, navštevuje ich spolu 

približne 1 500 detí;  str. 476 

- po 35 rokoch má trenčianske Športové gymnázium 

vlastné športovisko, Trenčianska župa tu v posled-

ných mesiacoch investovala takmer 2,4 milióna eur 

do vybudovania novej telocvične, ktorá má para-

metre športovej haly; str. 477 

- po kompletnej rekonštrukcii začali študenti sta-

vebnej priemyslovky v Trenčíne nový školský rok 

v pravdepodobne najmodernejšej školskej budove 

na Slovensku; str. 479 

- študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

získali v lete niekoľko významných ocenení na me-

dzinárodných súťažiach; str. 482 

- dňa 24. septembra 2018 otvorili na Trenčianskej 

univerzite A. Dubčeka nový akademický rok, do 

prvých ročníkov sa zapísalo 749 študentov, čo je 

o 16 viac ako v predchádzajúcom roku; str. 483 

- dňa 26. septembra 2018 mestský parlament súhlasil 

s predajom osemposchodovej budovy na Kožuš-

níckej ulici Trenčianskemu samosprávnemu kra-

ju, čo prispelo k riešeniu priestorov pre všetky deti 

zo ZŠ Na dolinách, súkromnej ZŠ Futurum, špor-

tového gymnázia i súkromného gymnázia; str. 484 

- tohtoročnú cenu za inováciu roka udelilo Centrum 

vedecko-technických informácií SR Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne za vývoj 
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špeciálnej zmesi na báze prírodného kaučuku pre 

gumárenský priemysel; str. 486 

- v dňoch 4. – 5. októbra 2018 sa v Trenčíne konala 

výstava stredných škôl s názvom Stredoškolák – 

Hrdina remesla, za najkrajší stánok zvolili prezen-

táciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb 

v Trenčíne; str. 488 

- dňa 11. októbra 2018 otvorili v priestoroch Základ-

nej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne 

novú koncertnú sálu; str. 489 

- dňa 11. októbra 2018 navštívilo Strednú odbornú 

školu Pod Sokolicami v Trenčíne vyše 400 detí z 13 

základných škôl v rámci interaktívneho podujatia s 

názvom „Drony v škole“; str. 491 

- do štvrtého roku svojej existencie vstúpil systém 

duálneho vzdelávania; v Trenčianskom kraji sa po-

čet žiakov vzdelávajúcich sa priamo na pracovisku 

u zamestnávateľa každoročne zvyšuje, tento rok sa 

priblížil k hranici 900; str. 493  

- dňa 14. novembra 2018 pri príležitosti Medziná-

rodného dňa študentstva odovzdal štátny tajomník 

ministerstva školstva Peter Krajňák študentom 

trenčianskeho Gymnázia Ľudovíta Štúra Róbertovi 

Jurčovi a Matúšovi Kopuncovi za mimoriadne 

úspechy na medzinárodných fyzikálnych súťažiach 

Pamätný list svätého Gorazda; str. 494 

- základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín boli vysoko hodnotené neziskovou mimo-

vládnou organizáciou INEKO, v celoslovenskom 

meradle skončila ZŠ Dlhé Hony na 10. mieste; str. 

495 

- dňa 4. decembra 2018 sa uskutočnila konferencia k 

transformácii odborného vzdelávania a prípravy, 



892 

 

cenu za nadobudnuté výsledky a trojročné líderstvo 

v systéme duálneho vzdelávania si prebral tren-

čiansky župan a národný ambasádor pre odborné 

vzdelávanie a prípravu v roku 2018 Jaroslav Baška; 

str. 496 

- dňa 10. decembra 2018 organizácia Eduma – Od 

emócií k poznaniu - odovzdala v Bratislave ocenenie 

a značku Vnímavá škola, jednou z ocenených bola 

aj Základná škola Na dolinách v Trenčíne; str. 498 

- dňa 14. decembra 2018 získal tím Kubranských 

nadšencov (žiaci zo ZŠ Kubranská a Osemročného 

gymnázia Ľ. Štúra) v kategórii Robot Game 2. mies-

to v regionálnom kole medzinárodnej robotickej 

súťaže First Lego League; str. 498 

- študenti Dopravnej akadémie v Trenčíne majú 

k dispozícii najmodernejšiu učebňu pre budúcich 

železničiarov v Európe, v dopravnej sále dokážu na-

simulovať všetky situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť 

na železnici; str. 498 

- predškoláci z MŠ Šafárikova 11 a elokovaného pra-

coviska na Východnej 9 zažili pred Vianocami San-

tove tvorivé dielne v Súkromnej SOŠ na Ulici M. R. 

Štefánika; str. 501 

- dňa 14. decembra 2018 získali na Základnej škole 

na Ulici L. Novomeského automatický externý 

defibrilátor za víťazstvo v 2. ročníku súťažného 

projektu „Záchrana som ja“; str. 502 

- dňa 19. decembra 2018 odovzdali na Základnej 

škole  na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne šek na 

2500 eur za absolútne víťazstvo v zbere použitých 

nápojových kartónov; do súťaže sa mohli zapojiť 

žiaci v základných školách v mestách Nitra, Banská 

Bystrica a Trenčín; str. 503 
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- dňa 20. decembra 2018 rektor Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik 

podpísal Memorandum o spolupráci so zástupcami 

firmy HELLA Slovakia Signal – Lighting s.r.o.; str. 

501.  

 

 

3. Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 

 

- v dňoch 1. – 7. januára 2018 lekári v Trenčianskom 

kraji nahlásili viac ako 4 tisíc akútnych respirač-

ných ochorení, akútne respiračné ochorenia a chríp-

ka trápili najmä deti do päť rokov; str. 505 

- dňa 22. januára 2018 získala Fakultná nemocnica 

v Trenčíne nový set špičkových prístrojov na liečbu 

kriticky chorých novorodencov; str. 505 

- v dňoch 22. – 27. januára 2018 prerušili pre chríp-

ku dochádzku v Trenčianskom kraji v šiestich zá-

kladných a troch materských školách; str. 506  

- začiatkom februára 2018 museli zatvoriť pre zvý-

šený počet chorých žiakov spolu 42 školských 

zariadení na území Trenčianskeho kraja; str. 506 

- servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a dopln-

kové služby v priestoroch Fakultnej nemocnice 

Trenčín bude počas najbližších piatich rokov robiť 

dolnokubínska spoločnosť cata REAL; str. 507 

- pacienti so spomaleným srdcovým rytmom nájdu 

pomoc vo Fakultnej nemocnici Trenčín; v rámci 

kraja je to jediné implantačné centrum kardiosti-

mulátorov, počas prvého roka svojho fungovania 

oddelenia tu pomohli takmer 70 pacientom;  str. 507 
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- zdravotná poisťovňa Dôvera opäť po roku predsta-

vila rebríček nemocníc, ktorý je postavený na hod-

notení pacientov; z univerzitných a fakultných ne-

mocníc obsadila Fakultná nemocnica v Trenčíne 8. 

miesto zo štrnástich hodnotených; str. 510 

- Ministerstvo zdravotníctva má nového štátneho ta-

jomníka, je ním poslanec za SNS Jaroslav Ridoško, 

zástupca primára a prednosta Kliniky úrazovej chi-

rurgie v Trenčíne; str. 510 

- v trenčianskej nemocnici otvorili prvú verejnú 

lekáreň, nahradila jediný väčší nemocničný bufet, 

ktorý zatvorili na jeseň pred dvoma rokmi; str. 512 

- v Trenčianskom kraji je nedostatok zubných le-

károv, približne 40 percent z tých, ktorí ordinujú, je 

v dôchodkovom veku, viacerí z nich majú vyše 70 

rokov; str. 514 

- začiatkom mája 2018 zatvorili vo Fakultnej ne-

mocnici v Trenčíne ambulanciu hĺbkovej rádio-

terapie; za posledné tri roky ide už o tretie dlhodo-

bejšie zatvorenie tohto pracoviska z personálnych 

dôvodov; str. 516 

- dňa 13. júna 2018 otvorili vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne novozriadené angiologické oddelenie, 

ktorého hlavnou úlohou je ošetrovanie pacientov 

s cievnymi chorobami a znižovanie úmrtnosti na 

kardiovaskulárne ochorenia; str. 519 

- v hodnotení expertov v celoslovenskom rebríčku 

najlepšie obstála pôrodnica vo Fakultnej nemocni-

ci v Trenčíne; str. 521 

- kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výuč-

bovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníct-

va Trenčianskej univerzity A. Dubčeka; úlohou kli-

ník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo 
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svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej 

a vedecko-výskumnej činnosti univerzity; str. 522. 

 

 

5. Tvorba a ochrana životného prostredia 

 

- dňa 16. januára 2018 Mesto Trenčín začalo skúšať 

ekologickú posypovú zmes na chodníkoch v parku 

pod Juhom a nad Južankou; str. 525 

- dňa 27. januára 2018 Slovenský hydrometeorolo-

gický ústav na svojej webstránke upozornil na zne-

čistené ovzdušie v centre Trenčína, výstraha sa tý-

kala pevných častíc PM10; str. 525 

- v januári 2018 v Trenčíne pribudlo 50 zberných ná-

dob určených na odkladanie viacvrstvových kombi-

novaných materiálov na báze lepenky; str. 527 

- dňa 2. februára 2018 oficiálne otvorili už tretí zber-

ný dvor, ktorý sa nachádza s mestskej časti Sever na 

ulici K Zábraniu; str. 528 

- trenčianska samospráva uspela s projektom revi-

talizácie Parku M. R. Štefánika, na jeho obnovu 

získala nenávratný finančný príspevok takmer 400 

tisíc eur; str. 530 

- ministerstvo pôdohospodárstva schválilo vo výzve 

Zelená infraštruktúra Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 – 2020 ďalší trenčian-

sky projekt „Stratégia adaptability mesta Trenčín 

na klimatickú zmenu“; str. 533 

- stavby, ktoré vznikli počas modernizácie železničnej 

trate v Trenčíne, stále nie sú skolaudované, skôr, 

ako sa k nim stihli vyjadriť stavbári, viaceré podcho-

dy, nový železničný most a aj protihlukové sklá po-

sprejovali vandali; str. 534 

http://www.sme.sk/c/2702328/Zivot-a-smrt-M-R-Stefanika.html
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- šíriť osvetu a ponechať pre budúce generácie čistej-

šie životné prostredie, aj taký je cieľ Zuzany a Hany 

Vakošových z Trenčína; matka s dcérou pred vyše 

rokom objavili hnutie zero waste; str. 536 

- na prelome marca a apríla 2018 Mesto Trenčín 

rozkvitlo farbami tisícok kvetov, celkovo by sa 

malo v plnej kráse ukázať 75 tisíc cibuľovín, ktoré 

boli vysadené na jeseň minulého roka; str. 541 

- dňa 11. apríla 2018 priviezli do areálu Mestského 

hospodárstva a správy lesov 180 stromov, ktoré sú 

určené sú na náhradnú výsadbu; str. 541 

- dňa 18. apríla 2018 sa začalo kosenie verejnej 

zelene vo všetkých mestských častiach Trenčína; str. 

542 

- dňa 26. apríla 2018 pokrstil primátor Richard Ryb-

níček rozkvitnutú červeno-bielu kombináciu ci-

buľovín pri fontáne v susedstve Základnej umelec-

kej školy K. Pádivého, ktorá získala názov „Tren-

čín“; str. 543 

- dňa 27. apríla 2018 spoločnosť Lesné hospodárstvo 

Inovec s. r. o. spolu s partnermi opäť zorganizovali 

Lesnícky deň, tentoraz na Štúrovom námestí; str. 

544 

- na Váhu v Trenčíne otvorili malú vodnú elektráreň, 

ochrancovia prírody namietajú, že vplyv malých 

vodných elektrární na prírodné pomery celého povo-

dia je veľmi negatívny; str. 545 

- dňa 3. mája 2018 Okresný súd v Trenčíne zamietol 

žalobu Mesta Trenčín na prevádzkovateľa droždiar-

ne kvôli nepríjemnému zápachu; str. 547 

- začiatkom mája 2018 sa v Trenčíne začalo odbu-

riňovanie krajníc ciest ekologickým spôsobom, 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ag/ekologicke-a-environmentalne-vedy.php
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novinka využíva ničivý účinok horúcej vody s tep-

lotou do 98 stupňov Celzia na rastlinné tkanivo; str. 

549 

- mladí futbalisti AS Trenčín zo Základnej školy 

Novomeského podporili aj tento rok „Deň Zeme“, 

v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen vy-

zbierali 20 vriec odpadu; str. 550 

- dňa 16. mája 2018 začali na Štúrovom námestí 

pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov 

umiestňovať kvitnúce ťahavé letničky umiestnené 

na stĺpoch verejného osvetlenia, na 33 stĺpoch za-

vesia celkom 66 kvetináčov; str. 551 

- v dňoch 21. – 22. mája 2018 priniesla do Trenčína 

kvalitné dokumentárne filmy venujúce sa ochrane 

životného prostredia i zaujímavé eko diskusie festi-

valová tour s environmentálne ladenými filmami 

s názvom MFF Ekotopfilm – Envirofilm; str. 552 

- Trenčiansky samosprávny kraj sa už štvrtý rok hrdo 

hlási k environmentálnemu projektu Zelená župa, 

ktorý ako prvý zo samosprávnych krajov rozbehol 

ešte v roku 2015; str. 552 

- projekt na obnovu zelene pod novým železničným 

mostom pri Váhu „Vŕbové arborétum s náučným 

chodníkom“ vyhral v súťaži „Krajšie Slovensko“ 

medzi projektmi zo západného Slovenska, získal naj-

vyšší počet hlasov v celej SR (2390) a tým aj finanč-

nú podporu vo výške 1500 eur; str. 554 

- v dňoch 20. – 29. mája 2018 sa mladí ľudia z Turec-

ka, Talianska, Macedónska, Rumunska, Bulharska 

a Slovenska zúčastnili projektu Erasmus+ v Tren-

číne, okrem iných aktivít upratovali na hrádzi i v Par-

ku M. R. Štefánika; str. 556 
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- od 7. apríla do 29. mája 2018 sa konalo na území 

mesta jarné upratovanie, najväčšiu časť z vyzbie-

raného odpadu tvoril objemný odpad (239,86 t), 

ktorý bol zneškodnený uložením na skládke Luštek 

pri Dubnici nad Váhom; str. 559 

- dňa 5. júna 2018 pribudli na Štúrovom námestí živé 

trávové koberce a výtvarné diela žiakov trenčian-

skych základných škôl, podujatie pripomenulo Sve-

tový deň životného prostredia; str. 554 

- štyri prvenstvá a dve čestné uznania získali slovenskí 

envirožurnalisti v celosvetovej súťaži Mladí repor-

téri pre životné prostredie; Slováci triumfovali 

v konkurencii 35 krajín zapojených do súťaže; str. 

555 

- dňa 8. júna 2018 takmer dvesto dobrovoľníkov po-

máhalo v Trenčíne skrášľovať mesto, pracovali na 

dostavbe budúceho útulku pre psíkov, pri tvorbe vŕ-

bového arboréta na brehu Váhu a na ďalších mies-

tach; str. 557 

- v druhej polovici júna 2018 začali kvitnúť vysadené 

ľalie a poľné kvety v časti stredového zeleného 

pásu na Ulici M. Rázusa pri Obchodnej akadémii, 

ktoré vysadili počas Jarnej slávnosti cibuľovín dňa 

26. apríla 2018; str. 560 

- koncom júna 2018 sa po viacročnej prestávke začal 

významnejší orez stromov a krov na mestských po-

zemkoch; str. 560 

- dňa 3. júla 2018 skupinka deviatakov zo ZŠ na 

Bezručovej ulici dobrovoľne vo voľnom čase po-

zbierala naplavený odpad pri novovybudovanej 

vodnej elektrárni a pod novým mostom; str. 561 

- kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici na sídlisku 

Juh by mala do konca budúceho roka ukončiť svoju 
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prevádzku, trenčianske mestské zastupiteľstvo 

schválilo dohodu o urovnaní so spoločnosťou, ktorá 

kotolňu prevádzkuje; str. 561 

- dňa 30. júla 2018 sa začalo využívať nové vozidlo 

Mestského hospodárstva a správy lesov, ktoré má 

polievaciu nadstavbu a nádrž na 1100 litrov vody; 

str. 564 

- v auguste 2018 bolo v Trenčíne odstránených 202 

pňov po stromoch, ktoré vyrúbali v minulých rokoch 

najmä v areáloch škôl a škôlok; str. 565 

- rekonštrukcia hlavného chodníka a revitalizácia ze-

lene sú dve investičné akcie, ktoré v lete menili tvár 

Parku gen. M. R. Štefánika; str. 565 

- žiaci II. stupňa Spojenej školy internátnej v Tren-

číne vyčistili a upravili dve ohniská pri Váhu, aby 

mohli opäť slúžiť svojmu účelu; str. 566 

- Občianskemu združeniu Pre Prírodu sa podarilo 

úspešne zrealizovať projekt obnovy zelene v Tren-

číne medzi Váhom a Orechovským potokom; nový 

areál Vŕbového arboréta sa tak stal súčasťou dlho 

budovaného Prírodného parku na pravom brehu Vá-

hu; str. 566 

- odo dňa 20. novembra 2018 bolo vysadených na 

viacerých miestach v meste celkovo 50 tisíc nových 

cibuliek; vysadené zmesi vybrali občania prostred-

níctvom hlasovania na facebooku mesta; str. 568. 

 

 

6. Zaujímavosti z histórie mesta Trenčín 

 

- s menom Vladimíra Mečiara, prvého premiéra mo-

derného samostatného Slovenska, sa okrem jeho 
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vkladu na vytvorení štátu spája zatiaľ najkontro-

verznejšie obdobie, poznačené nerešpektovaním 

princípov demokracie, miestami až bezohľadným 

presadzovaním autokratického spôsobu vládnutia; 

str. 570 

- dňa 8. decembra 1967 odleteli futbalisti Jednoty 

Trenčín na zimný zájazdu do Strednej a Južnej 

Ameriky, bolo to v čase, keď zlatá generácia Jednoty 

dozrievala; str. 580 

- napriek tomu, že tréner Michal Vičan počas štyrid-

saťdňového pobytu v Strednej a Južnej Amerike so 

svojimi zverencami kapituloval iba raz, na lavičke 

jesenného majstra ČSSR Jednoty Trenčín z roku 

1967 už v jarnej časti ligy nesedel; exotický pobyt 

však priniesol množstvo nezabudnuteľných zážit-

kov; str. 586 

- dňa 20. februára 2018 sa v Kongregačnej sále Tren-

čianskeho múzea v Trenčíne konalo slávnostné uve-

denie zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne 

do života; podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 

vydania zborníka po takmer polstoročí; str. 590 

- náhoda v roku 1973 zariadila, že tím pod vedením 

bývalej archeologičky Trenčianskeho múzea Tama-

ry Nešporovej objavil v priestoroch južného opev-

nenia hrob s desiatkami ľudských kostier; pozo-

statky mužov, ktoré vtedy vykopali, skúmajú od roku 

2016 v Prahe; str. 591 

- celé aprílové číslo Historickej revue, populárneho 

mesačníka zameraného na históriu, bolo venované 

Trenčínu; str. 593 

- rok 1708 bol pamätným pre Trenčín i jeho okolie, 

Rákociho vojaci pustošili v širšom okolí Trenčína, 

http://dovolenka.sme.sk/
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v  Ilave vyhorelo takmer celé mestečko, v Dubnici 

padol za obeť tamojší kaštieľ; str. 594 

- trenčianska fotografka Mária Holoubková – Urba-

siówna sa popri ateliérovej tvorbe venovala produk-

cii vlastných fotopohľadníc nielen z Trenčína, ale aj 

širšieho okolia; str. 597 

- augustové udalosti v roku 1968 zasiahli do života 

všetkých, aj zdanlivo jednoduché formy občianskeho 

odporu mali počas nasledujúcich rokov normalizácie 

veľký význam a ovplyvnili životy ľudí; príkladom je 

príbeh Trenčana Jána Žitňana; str. 598 

- o osudových udalostiach modernej histórie Sloven-

ska rozpráva generálmajor Svetozár Naďovič, ktorý 

sa podieľal na odsune okupačných vojsk z územia 

Československa po nežnej revolúcii; str. 602 

- pohnuté osudy súsošia generála Milana Rastislava 

Štefánika, ktoré pôvodne stálo vedľa Základnej 

umeleckej školy na mieste, kde je dnes fontána; str. 

609 

- pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej sveto-

vej vojny vyšla nová kniha o osudoch vojakov tren-

čianskeho regiónu z pera Slavomíra Tomíka z Tren-

čianskych Stankoviec pod názvom „O pár týždňov 

sa vrátime...“; str. 513 

- dňa 22. novembra 2018 otvorili v Kasárni na Tren-

čianskom hrade výstavu s názvom „Osudové osmič-

ky Trenčína“; číslica 8 nachádzajúca sa v roku 2018 

symbolizuje priestor na pripomenutie si zásadných 

dejinných udalostí, ktoré sa odohrali najmä v 19. a 

20. storočí; str. 616 

- „Osmičkové roky“ majú v histórii Slovenska i Tren-

čína špeciálne miesto, jednou z kuriozít je založenie 

„neodvislého a samostatného slovenského štátu 

http://www.sme.sk/c/2702328/Zivot-a-smrt-M-R-Stefanika.html
http://www.sme.sk/c/2702328/Zivot-a-smrt-M-R-Stefanika.html
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v Trenčíne“ v roku 1928; vyhlásili ho 10 rokov po 

vzniku samostatnej Československej republiky; str. 

619. 

 

 

7. Telesná kultúra a šport 

 

- na začiatku roka 2018 na zozname hráčov trenčian-

skej Dukly Trenčín už nefiguruje meno Tomáša 

Bulíka, ktorý odišiel z tímu na vlastnú žiadosť, po-

dobne ukončil pôsobenie v klube i generálny ma-

nažér Július Pénzeš; str. 621 

- dňa 5. januára 2018 odštartoval futbalový tím AS 

Trenčín zimnú prípravu na jarnú časť aktuálneho 

ročníka Fortuna ligy; str. 621 

- Slovenský zväz ľadového hokeja spolu s Trenčian-

skou župou plánujú v Trenčíne vybudovať Regio-

nálnu stredoškolskú hokejovú akadémiu, ktorá by 

mala byť vzorovou na Slovensku; str. 622 

- útočník futbalového klubu AS Trenčín Rangelo Jan-

ga ako najlepší kanonier jesennej časti Fortuna ligy 

prestúpil do belgického klubu KAA Gent; str. 625 

- AS Trenčín povedie v zápasoch jarnej časti najvyššej 

domácej súťaže dvojica Vladimír Cifranič – Juraj 

Ančic, trénerom brankárov je naďalej Marek Do-

biáš a v realizačnom tíme zostáva aj Gideon van der 

Wee; str. 626 

- záujem Trenčanov o športovanie v školských špor-

tových areáloch v porovnaní s predchádzajúcimi 

rokmi narastá, v minulom roku navyše pribudla 

možnosť zašportovať si na nových multifunkčných 

ihriskách pri ZŠ Dlhé Hony a tiež na Východnej uli-

ci; str. 627 
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- záujem o služby futbalistu Stanislava Lobotku 

v službách Celty Vigo neutícha, počas nedávno 

skončeného zimného prestupového obdobia ho mali 

v hľadáčiku kluby ako FC Barcelona, Real Madrid či 

Inter Miláno; str. 628 

- dňa 10. februára 2018 získal športový klub Real 

team Trenčín v trenčianskej Mestskej športovej hale 

v 1. kole Slovenského pohára v karate detí do 11 ro-

kov 30 medailí a 1. miesto zo všetkých klubov; str. 

629 

- vo futbalovom klube AS Trenčín nastali pred štar-

tom jarnej časti Fortuna ligy iba minimálne zmeny, 

šiesty tím po jeseni má jasné ambície – udržať sa v 

hornej polovici tabuľky a zabojovať o účasť v európ-

skych klubových súťažiach; str. 630 

- odborníci i fanúšikovia určili jedenástky desaťro-

čia futbalového klubu AS Trenčín; str. 631 

- dňa 1. marca 2018 zomrel vo veku 68 rokov Ján 

Lipták, dlhoročný predseda revíznej komisie Slo-

venského futbalového zväzu; str. 634 

- dňa 9. marca 2018 zvíťazil slovenský profesionálny 

kickboxer Martin Pacas na turnaji organizácie En-

fusion v Spojených arabských emirátoch na body nad 

Hichamom Achalhim z Maroka; týmto triumfom sa 

kvalifikoval do zápasu o titul šampióna Enfusion v 

ťažkej váhe; str. 635 

- dňa 8. marca 2018 po zásahu FIFA turecký klub 

Trabzonspor konečne doplatil 250 tisíc eur AS 

Trenčín za prestup trenčianskeho futbalistu Matúša 

Bera; str. 637 

- dňa 10. marca 2018 získal klub ILYO Taekwondo 

Trenčín v Prahe na medzinárodnom turnaji Cobra 
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Cup 2018 päť zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové me-

daily; str. 638 

- dňa 11.marca 2018 Patrik Pavlíček (8. A, ZŠ Kub-

ranská) obhájil v súťaži  Slovenského pohára v špor-

tovej gymnastike v Prievidzi v povinnom šesťboji 

prvenstvo;  str. 638 

- dňa 11. marca 2018 odovzdali trénerke Športového 

klubu Real team Trenčín Lenke Beňovej ocenenie 

Najúspešnejší tréner v kategórii mládeže do 12 ro-

kov za najväčší celkový počet získaných medailí na 

súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách 

Slovenskej republiky v roku 2017; str. 638 

- v dňoch 13. – 14. marca 2018 sa konali pod záštitou 

primátora mesta Richarda Rybníčka na Mestskej 

plavárni v Trenčíne Majstrovstvá Slovenska Špe-

ciálnych olympiád v plávaní za účasti 71 športov-

cov s mentálnym postihnutím; str. 638 

- hokejisti Dukly Trenčín urobili postupom cez Pop-

rad v prvom kole Kaufland play-off Tipsport Ligy 

2017/2018 prvý krok k naplneniu cieľa, ktorým je 

účasť vo finále; str. 639 

- dňa 25. marca 2018 oslávil bývalý futbalista Jednoty 

Trenčín a dlhoročný zamestnanec klubu AS Trenčín 

Jozef Berec 70 rokov; str. 644 

- dňa 30. marca 2018 vyhrali volejbalisti COP Tren-

čín nad MVK Zvolen 3:1, celkovo na zápasy 2:0 

a v konečnej tabuľke extraligy volejbalistov v roč-

níku 2017-2018 obsadili 7. miesto; str. 640 

- dňa 4. apríla 2018 hokejisti Dukly Trenčín obhájili 

majstrovský titul v kategórii dorastu; Trenčania 

vyhrali doma nad Slovanom Bratislava 8:3 a celú 

sériu hranú na tri víťazstvá ovládli 3:1; str. 640 
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- dňa 4. apríla 2018 po rozhodujúcej finálovej prehre 

3:8 zdemolovali hokejoví dorastenci Slovana Bra-

tislava šatňu na štadióne Dukly Trenčín; str. 641 

- nádejné hádzanárky AS Trenčín dosiahli skvelé 

výsledky na špičkovo obsadenom turnaji Prague 

Handball Cup 2018 - staršie žiačky zastavili až vo 

finále a mladšie žiačky skončili len krok od postupu 

do najlepšej osmičky; str. 642 

- dňa 7. apríla 2018 na pokračovaní úspešnej série po-

dujatí s názvom Muay Thai Evening 9 – Zerex & 

FATE Fight Night v Mestskej športovej hale v Tren-

číne, cenné víťazstvá dosiahli Monika Chochlíkoví 

a Lukáš Mandinec z Trenčína; str. 647 

- dňa 8. apríla 2018 získali  majstrovský titul aj ju-

niori hokejovej Dukly Trenčín, zvíťazili v rozho-

dujúcom siedmom finále play-off na ľade obhajcu 

prvenstva MMHK Nitra 3:1 a celú sériu vyhrali 4:3 

na zápasy; str. 645 

- hokejisti Dukly Trenčín vyhrali vo štvrťfinále  

Kaufland play-off Tipsport Ligy 2017/2018 nad 

Zvolenom 4:2 na zápasy; str. 645 

- výstavba nového štadióna na Sihoti sa dostala z 

prípravnej fázy do etapy samotnej stavby, klub AS 

Trenčín rozhodol o dočasnom odchode zo súčasné-

ho štadióna; str. 647 

- florbalisti AS Trenčín skončili v aktuálnom ročníku 

najvyššej domácej súťaže mužov na 5. mieste, ko-

nečné 6. miesto obsadil ďalší trenčiansky klub 1. 

FBC; str. 649 

- dňa 21. apríla 2018 vyvrcholil 16. ročník spoločnej 

slovensko-českej súťaže hádzanárok päticou zápa-



906 

 

sov záverečného 26. kola, hádzanárky HK AS Tren-

čín potvrdili svoju 13. priečku na konci tabuľky; str. 

649 

- v dňoch 21. – 22. apríla 2018 sa za účasti 16 tímov 

zo šiestich krajín konal 4. ročník medzinárodného 

mládežníckeho turnaja This is my sen, ktorý  vyhrala 

Slavia Praha; biely tím AS Trenčín skončil deviaty; 

str. 649 

- dňa 22. apríla 2018 Marián Gáborík bezprostredne 

po prílete zo zámoria povzbudzoval hokejistov Duk-

ly Trenčín v šiestom zápase finále play-off na na ľa-

de banskej Bystrice; str. 652 

- dňa 26. apríla 2018 hokejisti Banskej Bystrice ob-

hájili titul majstrov Slovenska, uspeli nad domácou 

Duklou Trenčín 5:1 v rozhodujúcom siedmom zá-

pase finále; str. 653 

- útočník Dukly Trenčín Branko Radivojevič sa prá-

vom stal držiteľom ocenenia MVP vo vyraďovacej 

časti, ihneď by ho však vymenil za titul, ktorý po 

triumfe 5:1 patrí hokejistom Banskej Bystrice; str. 

656 

- dňa 27. apríla 2018 Dukla Trenčín spolu s fanúšik-

mi oslávila zisk strieborných medailí autogra-

miádou a pochodom mestom na Mierové námestie; 

str. 657 

- tréner Peter Oremus je naklonený predĺženiu spo-

lupráce s hokejovou Duklou Trenčín, ktorú doviedol 

k strieborným medailám, v rozhovore hodnotí uply-

nulú  úspešnú sezónu; str. 658 

- mladší žiaci 1. FBC Trenčín sa stali  majstrami Slo-

venska vo florbale, na suverénnej ceste za titulom 

nestratili ani bod; str. 663 
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- začiatkom mája 2018 trenčianska Dukla začala skla-

dať káder pre nadchádzajúcu hokejovú sezónu, na 

postoch trénerov sa neudiali žiadne zmeny; str. 618 

- dňa 2. mája 2018 v sobášnej sieni Mestského úradu 

vyhlásili najlepších športovcov mesta Trenčín za 

rok 2017; str. 664 

- dňa 10. mája 2018 futbalisti Základnej školy na Ulici 

L. Novomeského opäť zvíťazili v krajskom kole mi-

nifutbalového turnaja McDonald´s Cup; str. 665 

- v dňoch 12. – 13. mája 2018 hráčka stolnoteniso-

vého oddielu Keraming Trenčín Monika Marous-

ková vybojovala na Majstrovstvách SR v kategórii 

dorast dve bronzové medaily - v štvorhre dievčat a 

v zmiešanej štvorhre; str. 666 

- dňa 13. mája 2018 bedmintonisti BK MI Trenčín 

na turnaji v Piešťanoch získali 3 zlaté , 2 strieborné a 

2 bronzové medaily; str. 666 

- Holanďan Ricardo Moniz sa stal konzultantom 

realizačného tímu seniorského futbalového mužstva 

AS Trenčín; str. 667 

- nováčikom roka v belgickej najvyššej súťaže sa stal 

útočník Club Bruggy Wesley Moraes pred krídel-

níkom KAA Gent Samuelom Kaluom – obaja sú 

bývalými hráčmi AS Trenčín; str. 668 

- trenčianska Dukla sa posilňuje pred novou sezónou, 

na listinu pribudli Milan Bartovič a Mário Bližňák; 

str. 668 

- tridsaťdeväťročný hokejista Marián Hossa vynechal 

pre zdravotné problémy celú sezónu 2017/2018 a ho-

ci má stále platnú zmluvu s Chicagom Blackhawks v 

NHL, nútene ukončil kariéru; str. 668 

- dňa 19. mája 2018 karatisti ŠK Real team Trenčín 

zbierali medaily na majstrovstvách SR detí a žiakov 
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2018 jednotlivcov, družstiev a karate agility v Koši-

ciach a stali sa najúspešnejším klubom; str. 670 

- dňa 19. mája 2018 profesionálna bodyfitnesska Tren-

čianka Adela Ondrejovičová zvíťazila v Johannes-

burgu v Južnej Afrike na Arnold Classic Africa; str. 

676 

- dňa 21. mája 2018 prijal predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Jaroslav Baška úspešné tímy 

hokejovej Dukly Trenčín a poďakoval im za vzornú 

reprezentáciu kraja; str. 670 

- mladšie žiačky Hádzanárskeho klubu AS Trenčín 

majú za sebou úspešnú sezónu, prvý tím dosiahol 

viacero cenných úspechov a druhý tím zložený z 

mladších hádzanárok zbieral cenné skúsenosti; str. 

673 

- dňa 21. mája 2018 sa hráči a tréneri hokejovej Dukly 

Trenčín zišli na prvom stretnutí letného prípravné-

ho obdobia; str. 674 

- dňa 23. mája 2018 futbalisti AS Trenčín vyhrali v 

zápase prvého kola baráže o postup do Európskej 

ligy UEFA nad MFK Ružomberok 4:1; str. 675 

- dňa 27. mája 2018 futbalisti AS Trenčín zvíťazili vo 

finále baráže o účasť v Európskej lige UEFA 

2018/2019 nad domácim MŠK Žilina 2:1 po predĺ-

žení; str. 677 

- finálový zápas baráže o postup do Európskej ligy 

UEFA proti MŠK Žilina priniesol skvelé futbalové 

divadlo, po predĺžení a dvoch góloch Philipa Azan-

ga boli tým šťastnejším tímom napokon Trenčania; 

str. 677 
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- mužstvo AS Trenčín po sezóne opustili krídelník 

Giorgi Beridze, ktorý sa po hosťovaní vrátil do bel-

gického KAA Gent a Peter Čögley, ktorému vypršal 

kontrakt; str. 679 

- futbalový tím AS Trenčín do 12 rokov obsadil na 

záverečnom turnaji Champions Trophy v Sarajeve 

konečné 5. miesto; str. 680 

- tréner futbalistov AS Trenčín Vladimír Cifranič 

v rozhovore zhodnotil uplynulú súťažnú sezónu 

s úspešným vyvrcholením v podobe postupu muž-

stva do pohárovej Európy; str. 681 

- hlavným trénerom futbalového prvého mužstva AS 

Trenčín sa stal Ricardo Moniz, asistentmi sú Vladi-

mír Cifranič a Juraj Ančic; str. 686 

- hádzanárky HK AS Trenčín nebudú ďalej pôsobiť 

v medzinárodnej MOL lige; klub sa rozhodol nepo-

kračovať v súťaži, prioritou bude pre neho práca 

s mládežou; str. 688 

- futbalový klub AS Trenčín pripravil už 8. edíciu vý-

ročného oceňovania najlepších hráčov klubu pod 

názvom „Hviezdy AS Trenčín 2018“; hráčom roka 

sa stal Achraf El Mahdioui; str. 689 

- futbalisti zo športovej triedy Základnej školy na 

Novomeského ulici v Trenčíne sa stali víťazom 

Školského pohára SFZ; finálový turnaj v Poprade 

priniesol súboje ôsmich víťazov krajských turnajov; 

str. 692 

- dňa 9. júna 2018 sa športovci trenčianskeho klubu 

Ilyo – Taekwondo zúčastnili medzinárodného turna-

ja Bratislava Open – 4. kola slovenskej ligy v 

Taekwondo WT; získali 6 zlatých, 4 strieborné a 4 

bronzové medaily; str. 692 
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- dňa 16. júna 2018 na Majstrovstvách sveta vo fit-

ness detí v Bratislave obsadila Táňa Ondrušková 2. 

miesto a Lucia Mikušová bola tretia; obe dievčatá 

sú z trenčianskeho klubu Fitness Gabrhel; str. 693 

- dňa 17. júna 2018 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník 

charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“, ktorého 

hlavným organizátorom je AS Trenčín; str. 693 

- v dňoch 16. – 17. júna 2018 na 6. ročník európskeho 

šampionátu detí, kadetov, juniorov a seniorov Shito 

Ryu karate federácie v talianskom meste Lanciano 

žali úspechy aj karatisti z trenčianskych klubov 

KK Ekonóm a ŠK Real team; str. 695 

- výber futbalistov AS Trenčín do 13 rokov skončil 

druhý na turnaji v sicílskej Catanii; str. 696 

- dňa 21. júna 2018 získali mladé hádzanárky z HK 

AS Trenčín na majstrovstvách SR základných škôl 

titul školských majsteriek Slovenska; str. 697 

- v dňoch 22. – 24. júna 2018 získala trenčianska 

tanečná skupina Goonies na Európskom šampioná-

te v moderných tancoch v Budapešti dvakrát zlato, 

jedno striebro a jeden bronz; str. 697 

- hokejový klub Dukla Trenčín vstúpi do novej 

sezóny s novým logom; po 25 rokoch vymenil do-

terajší motív za nový tvar, v ktorom dominuje červe-

ná a zlatožltá farba; str. 697 

- futbalista Matúš Bero prestúpil z tureckého Trab-

zonsporu do holandského Vitesse Arnhem; dvadsať-

dvaročný ofenzívny stredopoliar sa dohodol na zmlu-

ve na štyri sezóny; str. 699 

- Hillary Gong Chukwah prestúpil z AS Trenčín do 

holandského tímu SBV Vitesse Arnhem, s ktorým 

sa dohodol na štvorročnom kontrakte; stane sa 

spoluhráčom Matúša Bera; str. 700 
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- dňa 7. júla 2018 sa slovenská kickboxerka Monika 

Chochlíková sa stala v Prahe majsterkou Európy 

asociácie IFMA v thajskom boxe vo váhovej kategó-

rii do 51 kilogramov; str. 701 

- dňa 7. júla 2018 vo veku 63 rokov tragicky zahynul 

Marián Troliga, dlhoročný akcionár a člen pred-

stavenstva hokejovej Dukly Trenčín; osudný sa mu 

stal let vrtuľníkom; str. 702 

- novými tvárami v kabíne AS Trenčín sú bývalí hráči 

KAA Gent a RSC Andelecht - ghanský krídelník 

Osman Bukari a nigérijský krajný obranca Reuben 

Yem; str. 702 

- novým generálnym partnerom klubu AS Trenčín 

sa stala stávková spoločnosť Orion Tip; klub pod-

písal s firmou operujúcou na trhu kurzových stávok 

päťročný kontrakt; str. 703 

- dňa 8. júla 2018 oslávil legendárny trenčiansky fut-

balový útočník Vojtech Masný 80 rokov; str. 706 

- dňa 12. júla 2018 v úvodnom zápase 1. predkola Eu-

rópskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na ihrisku FK 

Budučnost Podgorica v Čiernej Hore 2:0 (2:0); str. 

704 

- dňa 19. júla 2018 v odvete 1. predkola Európskej ligy 

UEFA remizoval AS Trenčín na „domácom“ štadió-

ne v Myjave  s FK Budučnost Podgorica z Čiernej 

Hory 1:1 (0:0) a postúpil do ďalšieho kola; str. 707 

- Viliam Čacho začal spolu s funkciou hlavného tré-

nera hokejovej reprezentácie do 18 rokov zastávať 

aj pozície šéftrénera reprezentácií do 15, 16 a 17 ro-

kov; úväzok pri doraste Dukly Trenčín ukončil; str. 

708 

- dňa 22. júla 2018 oficiálne otvorili v Trenčíne Maj-

strovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich, 
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ktoré organizoval Deaflympijský výbor Slovenska; 

str. 709 

- v dňoch 17. – 22. júla 2018 vybojoval Športový klub 

Dračia légia 2012 Trenčín na XI. Majstrovstiev 

sveta klubových posádok dračích lodí v maďarskom 

Szegede  titul majstra sveta v kategórii Senior B 

mix small boat; str. 710 

- novou tvárou v kabíne AS Trenčín je skúsený bran-

kár Libor Hrdlička; tridsaťdvaročný rodák z Brati-

slavy podpísal ročný kontrakt; str. 711 

- hokejista Marián Hossa odohral posledné súťažné 

stretnutie ešte v sezóne 2016/2017 za Chicago Black-

hawks v zámorskej NHL; pre zdravotné problémy 

sa už na ľade zrejme neobjaví; str. 711 

- dňa 23. júla 2018 hokejisti Dukly Trenčín spolu s 

trénermi odštartovali ďalší blok tréningov v prí-

prave na nadchádzajúcu sezónu; str. 714 

- dňa 26.07.2018 v prvom zápase 2. predkola Európ-

skej ligy UEFA vyhral AS Trenčín na ihrisku poľ-

ského Górnika Zabrze 1:0 (1:0) gólom Azanga; str. 

713 

- AS Trenčín získal na ročné hosťovanie srbského 

reprezentanta Erhana Mašoviča; devätnásťročný 

stredný obranca prichádza z belgického klubu Club 

Bruggy; str. 715 

- dňa 2. augusta 2018 v odvetnom zápase 2. predkola 

Európskej ligy UEFA vyhral AS Trenčín v Myjave 

nad Górnikom Zabrze 4:1 (2:0) a postúpil do 

ďalšieho, kola; str. 715 

- vo veľkom štýle prekonali trenčianski futbalisti 

prekážku 2. predkola Európskej ligy, Górnik Zabr-

ze v nej zničili bezo zbytku takticky, futbalovo, fy-

zicky, informoval komentár; str. 718 
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- dňa 7. augusta 2018 zomrel Stan Mikita, slovenská 

legenda hokejového klubu Chicago Blackhawks; 

Marián Hossa, pokračovateľ slovenskej tradície 

v Chicagu, spomína na svojho slávneho predchodcu; 

str. 727 

- dňa 9. augusta 2018 v úvodnom stretnutí 3. predkola 

Európskej ligy UEFA senzačne porazil AS Trenčín 

v Žiline holandský veľkoklub Feyenoord Rottedam 

4:0 (3:0), keď sa hetrikom blysol Antonio Mance; 

str. 719 

- futbalisti AS Trenčín sa nechcú v odvete v Rotter-

dame strachovať o postup podobne, ako v roku 

2015 v súboji s Vojvodinou Novi Sad; str. 722 

- AS (Absolútne Skvelý) Trenčín – tak komentoval 

víťazstvo nášho klubu nad Feyenoordom Rotterdam 

futbalový odborník Vladimír Goffa; str. 724 

- výsledok AS – Feyenoord 4:0 aj vo futbalovom svete 

vnímali ako prvotriednu senzáciu, zahraničné mé-

diá zdôrazňovali, že vekový priemer AS je iba 22 

rokov; str. 725 

- nádejný futbalový útočník Lukáš Letenay podpísal 

viacročný kontrakt s AS Trenčín, stal sa tak v krát-

kom čase tretím 17-ročným odchovancom s profe-

sionálny kontraktom po Jakubovi Kadákovi a Ma-

riánovi Pišojovi; str. 728 

- ctižiadostivý na vode i v školskej lavici je Dominik 

Olexík, študent Strednej odbornej školy stavebnej 

Emila Belluša v Trenčíne, deviaty najrýchlejší 

rýchlostný kanoista na svete v kategórií C1 junio-

rov na 200 metrov; str. 729 
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- dňa 16. augusta 2018 v odvete 3. predkola Európskej 

ligy UEFA remizoval AS Trenčín na ihrisku Feye-

noordu Rotterdam 1:1 (1:1) a postúpili do play-off 

o skupinovú fázu Európskej ligy; str. 732 

- až v šiestom vystúpení v pohárovej Európe sa fut-

balistom AS Trenčín podarilo získať skalp sláv-

neho súpera, komentátori zdôrazňovali, že v Tren-

číne vedia, ako sa robí futbal; str. 735 

- hrdinami odvety v Rotterdame boli predovšetkým 

dvaja futbalisti AS Trenčín – brankár Igor Šemrinec 

a stopér James Lawrence; str. 736 

- Zdeno Chára sa stal víťazom ankety Hokejista ro-

ka 2018, 41-ročný obranca sa z ocenenia tešil pred-

tým v rokoch 2009, 2011, 2012 a 2013; str. 738 

- dňa 23. augusta 2018 v prvom zápase play-off Eu-

rópskej ligy UEFA remizoval AS Trenčín v Žiline 

s cyperským klubom AEK Larnaka 1:1 (0:0); str. 

739 

- v dňoch 24. – 25 augusta 2018 sa v rekreačnej zóne 

Lodenica v Trenčíne konal festival malých dračích 

lodí Small Dragon Boat Festival; str. 741 

- dňa 27. augusta 2018 oslávil 90. narodeniny olym-

pijský víťaz z Helsínk 1952, boxer Ján Zachara, 

rodák z Kubrej pri Trenčíne; jubilant podrobne po-

rozprával o svojom osobnom i športovom živote; str. 

742 

- po viac ako štyroch rokoch v AS Trenčín prestúpil 

stopér James Lawrence do belgického veľkoklubu 

RSC Anderlecht Brusel; str. 749 

- dňa 30. augusta 2018 v odvete play-off Európskej 

ligy UEFA prehrali futbalisti AS Trenčín na pôde 
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cyperského klubu AEK Larnaka 0:3 (0:2) a ne-

prebojovali sa do skupinovej fázy Európskej ligy; 

str. 749 

- Na Afroditinom ostrove sa  trenčiansky sen rozplynul 

-  aj takto komentovali médiá skutočnosť, že futba-

listi AS Trenčín sa nepredstavia v skupinovej fáze 

Európskej ligy; str. 752 

- nigérijský futbalový krídelník Philip Azango pre-

stúpil z AS Trenčín do KAA Gent, do Trenčína 

prišiel v septembri 2017 a patril medzi útočných ťa-

húňov mužstva; str. 754 

- hokejista Michal Hlinka sa vrátil do Dukly Tren-

čín, 25-ročný útočník mal pôvodne odohrať ročník 

2018/19 v drese Hradca Králové, ale zo spolupráce 

nakoniec zišlo; str. 754 

- hokejisti Dukly Trenčín sú pred novou sezónou na-

ladení pozitívne nielen vďaka posilám, hráči majú k 

dispozícii aj novú šatňu a štadión skrášlilo okrem 

výmeny chladiaceho zariadenia aj hokejové mú-

zeum; str. 755 

- AS Trenčín podpísal trojročný kontrakt s belgic-

kým stredopoliarom Milanom Corrynom, 19-ročný 

mladík prestúpil do AS z RSC Anderlecht; str. 757 

- dňa 5. septembra 2018 zástupcovia SZĽH oznámili, 

že Cenu SIHPA pre najužitočnejšieho hráča Tip-

sport Ligy 2017/2018 podľa hlasovania hráčov získal 

kapitán Dukly Trenčín Branko Radivojevič; str. 

758 

- dňa 9. septembra 2018 sa konal Trenčiansky pol-

maratón, deti bežali trať dlhú 500 m a pre najmen-

ších pripravilo Materské centrum rôzne prekážkové 

dráhy; str. 758 
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- dňa 9. septembra 2018 zomrel vo veku 69 rokov po 

dlhej a strastiplnej chorobe dlhoročný lekár trenčian-

skych futbalistov Milan Masaryk; str. 759 

- dňa 9. septembra 2018 sa v rámci prvého ročníka 

pivného festivalu Beerfest v Trenčíne konala tradič-

ná súťaž silných mužov Matúšov meč; str. 765 

- dňa 10. septembra 2018 sa začal Školský korčuliar-

sky program pre 525 druhákov trenčianskych zá-

kladných škôl; ide o spoločný projekt Slovenského 

zväzu ľadového hokeja  a mesta; str. 760 

- mládežnícky reprezentant Chorvátska Ante Roguljič 

podpísal viacročný kontrakt s AS Trenčín, 22-roč-

ný stredopoliar naposledy pôsobil v prvoligovom cy-

perskom Pafose; str. 760 

- dňa 17. septembra 2018 prezident SZĽH Martin Ko-

hút spoločne s predsedom Trenčianskeho samo-

správneho kraja Jaroslavom Baškom a primátorom 

mesta Trenčín Richardom Rybníčkom predstavili 

vzorovú komunitu – Hokejový región Trenčín; str. 

760 

- dňa 17. septembra 2018 futbalový klub AS Trenčín 

prezentoval finálnu podobu nového štadióna v za-

plnených priestoroch Artkina Metro; str. 763 

- v dňoch 6. – 8. októbra 2018 na Majstrovstvách 

Európy v detskom fitness v Srbsku reprezentovali 

Slovensko aj tri fitnessky z Trenčína, Táňa Ondruš-

ková získala zlatú medailu; str. 766 

- dňa 8. októbra 2018 sa začalo sústredenie hádza-

nárskej reprezentácie Slovenska kadetiek, na 

ktorom sa zúčastnilo päť hádzanárok AS Trenčín 

i trénerka Iveta Mičiníková; str. 766 

- dňa 16. októbra 2018 absolvoval prvý zápas v se-

niorskom hokejovom mužstve Dukly Trenčín iba 16-



917 

 

ročný talentovaný obranca Martin Chromiak a za-

znamenal aj svoj prvý kanadský bod; str. 767 

- futbalový klub AS Trenčín pokračoval aj v tomto li-

govom ročníku v návštevách na školách trenčian-

skeho regiónu; klub chce ukázať, že farba pleti alebo 

rozdielne vierovyznanie nie sú prekážkou pre vzá-

jomné spolužitie; str. 768 

- dňa 24. októbra 2018 v 5. kole Slovnaft Cupu AS 

Trenčín prekvapujúco prehral na ihrisku druholigo-

vého MFK Skalica 1:2 (1:0) a vypadol z ďalších 

bojov; str. 769 

- dňa 27. októbra 2018 ovládla Kristína Juricová na 

MS vo fitnes v poľskom Bialystoku kategóriu nad 

163 cm a stala sa svetovou šampiónkou; str. 769 

- dňa 27. októbra 2018 boli otvorené Majstrovstvá 

SR v Chanbare - športovej forme boja pre trenčian-

sky klub Chanbara Trenčín mimoriadne úspešné, 

jeho členovia patrili počas celej sezóny k absolútnej 

špičke; str. 769 

- holandský kormidelník Ricardo Moniz skončil ako 

tréner AS Trenčín na jeho vlastnú žiadosť, vedenie 

klubu poverilo vedením mužstva asistenta trénera 

Vladimíra Cifraniča; str. 770 

- napriek trápeniu futbalistov AS Trenčín v lige budú 

Trenčania na búrliváka Ricarda Moniza spomínať 

v dobrom; str. 771  

- v dňoch 3. – 4. novembra 2018 získal  na medziná-

rodnom turnaji v karate Grand Prix Ostrava klub 

ŠK Real team Trenčín 15 medailí; str. 772 

- novou tvárou v kabíne AS Trenčín je ghanský fut-

balový reprezentant Mohammed Lamine; 18-ročný 

stredopoliar podpísal viacročný kontrakt; str. 719 
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- dňa 17. novembra 2018 získala Trenčianka Adela 

Ondrejovičová na Elite PRO Majstrovstvách sveta 

v bodyfitness, fitness, bikinifitness a women´s phy-

sique v čínskom Pekingu titul majsterky sveta, na 

druhý deň zvíťazila aj v pohárovej súťaži Elite PRO 

Beijing; str. 772 

- v dňoch 17. – 18. novembra 2018 získal Marián Ko-

hút z Musher klubu Trenčín v Šamoríne na Maj-

strovstvách sveta WSA v kategórii bikejoringu titul 

majstra sveta; str. 773 

- dňa 17. novembra 2018 uviedli do Siene slávy 

trenčianskeho futbalu troch ďalších členov – Dušana 

Bartoviča, Jaroslava Macháča a Štefana Hojsíka; 

str. 773 

- v nominácii na turnaj olympijských nádejí sa v há-

dzanárskej reprezentácii kadetiek ocitlo až kvar-

teto hráčok AS Trenčín Karolína Dovičínová, Nico-

le Katarína Sedláčková, Natália Petríková a Va-

léria Dulinová; str. 775 

- úspechy získali bedmintonisti AS Trenčín - Patrik 

Papánek sa stal vicemajstrom Slovenska do 17 ro-

kov, sestry Vojtíškové a Lucia Vašatová si priviezli 

cenné kovy priviezli z turnaja v Brne; str. 776 

- odchovanec futbalového klubu AS Trenčín Martin 

Šulek podpísal nový kontrakt platný do konca roka 

2021; str. 777 

- v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2018 sa na 

Majstrovstvách sveta juniorov v kulturistike a fit-

ness v juhoamerickom Ekvádore stala fitnesska Ka-

rolína Holbová z trenčianskeho klubu Fitness Gabr-

hel vicemajsterkou sveta; str. 778 
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- dňa 8. decembra 2018 vyvrcholila jesenná kríza 

futbalistov AS Trenčín prehrou 1:3 na ihrisku Spar-

taka Trnava, po ktorej na účasť v hornej polovici ta-

buľky Fortuna ligy strácali už šesť bodov; str. 778 

- dňa 8. decembra 2018 vybojovala Nina Mistríková 

z trenčianskeho Karate klubu Laugaricio na 46. 

ročníku Európskeho pohára v karate v slovinskom 

Trbovlje striebornú medailu v  kata mladších žia-

čok; str. 779 

- v dňoch 6. – 9. decembra 2018 získal klub Abadá 

Capoeira Trenčín na Majstrovstvách V4 v brazíl-

skom bojovom umení Capoeira v Brne dve medaily 

medzi dospelými a dve v detských kategóriách; str. 

779 

- futbalový tím AS Trenčín do 12 rokov uzavrel 

jesennú časť sezóny úspešnými vystúpeniami na 

turnajoch v Žiline a Bratislave; str. 780 

- dňa 12. decembra 2018 pripravil futbalový klub AS 

Trenčín v mestskej športovej hale pre žiakov prvého 

stupňa základných škôl už 8. ročník futbalového 

turnaja s názvom MikulAS Cup;  prvýkrát trofej 

vyhrala Základná škola na Veľkomoravskej ulici; 

str. 781 

- dňa 15. decembra 2018 získal Klub ILYO – Taek-

wondo Trenčín na Majstrovstvách SR v olympij-

skom bojovom umení Taekwondo WT v Snine tri 

tituly majstra SR; str. 782 

- pre zdravotné problémy opustil káder hokejistov 

Dukly Trenčín Mário Bližňák; str. 782 

- dňa 19. decembra 2018 sa v mestskej športovej hale 

uskutočnilo tradičné športové podujatie s názvom 

TSK Florbalki SK Cup, ktorého sa zúčastnilo  12 

stredoškolských florbalových tímov; str. 783. 
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