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Pomocná evidencia Kroniky Mesta Trenčín 
 

001/1/2018 Článok „Prvým Trenčanom roka 2018 je Matej“ 

002/1/2018 Plagátik Plán podujatí v roku 2018 na Trenčian-

skom hrade 

003/1/2018 Článok „Artúr Lieskovský – maliar Trenčína“ 

004/1/2018 Článok „Medzinárodné výskumné centrum 

Trenčianskej univerzity FunGlass hodnotí prvý rok činnosti“ 

005/1/2018 Článok „Dukla už bez Bulíka, odchádza tiež ma-

nažér Pénzeš“ 

006/1/2018 Článok „Terminál v Trenčíne sa po rokoch sľu-

bov dostal do slepej uličky“ 

007/1/2018 Článok „Odštartovala príprava na jarnú časť se-

zóny“ 

009/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Srbska defi-

nitívne v AS Trenčín“ 

010/1/2018 Článok „Sleegers definitívne hráčom AS Tren-

čín“ 

011/1/2018 Článok „K 1.1.2018 mal Trenčín 54 916 obyva-

teľov“  

012/1/2018 Článok „Chorobnosť na ARO v prvom tohtoroč-

nom týždni v kraji klesla“ 

013/1/2018 Článok „Baška sa poslaneckého mandátu ne-

vzdá“ 

014/1/2018 Článok „Do Dukly prichádza Kanaďan André 

Deveaux“ 

015/1/2018 Článok „Kraj bude aj tento rok pokračovať v op-

timalizácii stredného školstva“ 

016/1/2018 Článok „Marián Hossa: Túto sezónu určite ne-

budem hrať“ 

017/1/2018 Článok „Hokejová hala, študentská kaviareň, 

workoutové ihrisko aj knižnica – projekt hokejovej akadémie“ 
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018/1/2018 Článok „Janga spečatil avizovaný odchod z AS 

Trenčín“ 

019/1/2018 Článok „V Trenčíne môže vzniknúť hokejová 

akadémia s novou arénou“ 

020/1/2018 Článok „Pätica na hosťovaní v Interi, Udeh do 

Prešova“ 

021/1/2018 Článok „Na chodníky v parku pod Juhom ide 

ekologický posyp“ 

022/1/2018 Článok „V troch dotačných schémach rozdelí 

kraj tento rok na projekty takmer 500 tisíc eur“ 

023/1/2018 Pozvánka na výstavu „Fotografie pomedzia – 

Fotografie pomezí“ v Uherskom Hradišti 

024/1/2018 Článok „Pohoda separuje najlepšie. Slovenský 

festival má prvý raz európsku cenu“ 

025/1/2018 Článok „Slovensko je pre nás kľúčové, plánu-

jeme naberať nových ľudí“ 

026/1/2018 Článok „Trenčianski colníci vybrali na cle a da-

niach rekordnú sumu“ 

027/1/2018 Pozvánka na výstavu „Z vŕšku do doliny“ v Ga-

lérii Vážka 

028/1/2018 Článok „Stred poľa vystužil niekdajší veľký ta-

lent z Waalwijku“ 

029/1/2018 Článok „Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji 

mierne stúpla“ 

030/1/2018 Článok „Príbeh Mečiara: Autokrat a zakladateľ 

štátu“ 

031/1/2018 Článok „Pomôžu chorým novorodencom“ 

032/1/2018 Článok „Báli sa, že to skončí ako iné reality šou. 

Hudobníci z Fallgrap očarili v Zem spieva“ 

033/1/2018 Článok „František Madva pôsobil aj v Trenčíne“ 

034/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

035/1/2018 Článok „Osud stanice je zatiaľ otorený“ 
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036/1/2018 Pozvánka na prezentáciu zážitkov „Pakistan 

a severná India“ VO Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne 

037/1/2018 Pozvánka na večer poézie Jana Tluku v Savanna 

Café 

038/1/2018 Článok „Dlh Trenčína bol koncom novembra 

takmer 12 miliónov eur“ 

039/1/2018 Článok „Na Juhu testujú ekologický posyp“ 

040/1/2018 Článok „Vernisáž výstav Ľudovít Bránsky a Ma-

rián Sučanský“ 

041/1/2018 Článok „Mesto Trenčín zmodernizuje interiér 

základnej školy v časti Kubrá“ 

042/1/2018 Článok „Trenčín má Seniorku roka 2017“ 

043/1/2018 Pozvánka na stretnutie s Jankou Polákovou pod 

názvom „Pocta knihovníčke a literárnej propagátorke“ 

044/1/2018 Článok „Pre chrípku prerušili vyučovanie v de-

viatich školách a škôlkach“ 

045/1/2018 Článok „Centrum Trenčína trápi smog“ 

046/1/2018 Článok „Sobášov rekordne pribúda, v kurze sú 

hrady 

047/1/2018 Článok „AS Trenčín povedie Cifranič, Ančic, 

Wee a Dobiáš“ 

048/1/2018 Článok „Jesenné upratovanie 2017 zozbieralo 

viac ako 300 ton odpadu“ 

049/1/2018 Článok „Jediná väzenská nemocnica na Sloven-

sku získala prestížne ocenenie“ 

050/1/2018 Článok „Opravuje staré hračky, aby deťom uro-

bil radosť“ 

051/1/2018 Článok „Snažia sa o inklúziu vo vzdelávaní 

a výchove“ 

052/1/2018 Článok „Ako využívame športové areály pri ZŠ“ 

053/1/2018 Mesačník Info 30.01.2018, ročník XX., číslo 2 

054/1/2018 Článok „Mesto odstúpilo od zmluvy, investor 

musí vrátiť pozemky“ 
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055/1/2018 Článok „Trenčianskemu hradu pribudne nový 

vstup“ 

056/1/2018 Článok „Pohoda získala cenu Green Operations 

Award a rozšíri ekologické aktivity“ 

057/1/2018 Pozvánka na výstavu obrazov „Krojované bá-

bätká“ v Savanna café“ 

058/1/2018 Článok „Oranžové zberné nádoby, čo do nich 

patrí a čo nie“ 

059/1/2018 Článok „Turistov v Trenčianskom kraji opäť pri-

budlo“ 

060/1/2018 Pozvánka na výstavu „Variácie“ výtvarníčky 

Eleonóry Žůrkovej v Mestskej veži 

061/1/2018 Skladačka s básničkami Jana Tluku, ktoré veno-

val priateľom výtvarníkom 

062/1/2018 Článok „Tretí zberný dvor oficiálne otvorili“ 

063/1/2018 Článok „Časť I.: Ako potomkovia Aztékov tlies-

kali jesenným majstrom“ 

064/1/2018 Článok „Primátor prijal umelcov“ 

065/1/2018 Článok „Trenčianka Janka Poláková je senior-

kou roka“ 

066/1/2018 Článok „Jaroslav Baška: V kraji musíme vybu-

dovať kvalitnú infraštruktúru“ 

067/1/2018 Článok „Časť II.: Ako trenčianskym robotníkom 

zachutili koňakové cigarety z Kostariky“ 

068/1/2018 Článok „V Trenčíne spustili petíciu za opravu 

divadelnej sály v Posádkovom klube“ 

069/1/2018 Článok „Celta reagovala na záujem o Stana Lo-

botku, uchádzačom sťažila pozíciu“ 

070/1/2018 Článok „Kontrolórka upozornila na zmluvy 

mesta so župou“ 

071/1/2018 Článok „Hasiči volajú po novej stanici, stará im 

už kapacitne nestačí“ 
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072/1/2018 Článok „Do mestského parku investujú v tomto 

roku státisíce eur“ 

073/1/2018 Článok „Kresba trenčianskeho umelca sa dostala 

až do vesmíru“ 

074/1/2018 Článok „Chrípka si vyžiadala zatvorenie 43 

školských zariadení v Trenčianskom kraji“ 

075/1/2018 Článok „Aká bola oslava narodenín Galérie M. 

A. Bazovského v Trenčíne?“ 

076/1/2018 Článok „Domáci karatisti víťazmi“ 

077/1/2018 Článok „Nemocnicu v Trenčíne upracú najbliž-

ších päť rokov za 2,86 milióna“ 

078/1/2018 Článok „Mesto zabodovalo s ďalším projektom“ 

079/1/2018 Článok „Obnova dvoch škôlok sa začala“ 

080/1/2018 Článok „Petícia za opravu divadelnej sály pokra-

čuje“ 

081/1/2018 Článok „Neničme si mesto“ 

082/1/2018 Článok „Trenčín sa pripravuje na klimatické 

zmeny, na stratégiu získal 105 tisíc eur“ 

083/1/2018 Článok „Trenčín pripravuje stratégiu na klima-

tické zmeny“ 

084/1/2018 Článok „Trenčín chce na jar zabojovať o európ-

ske klubové súťaže“ 

085/1/2018 Článok „Ich robot pozná farby“ 

086/1/2018 Článok „Koniec vrakov v Trenčíne“ 

087/1/2018 Článok „V Trenčíne opravia dve materské školy 

za takmer dva milióny eur“ 

088/1/2018 Článok „Najstarší občan Trenčína má 103 ro-

kov“ 

089/1/2018 Článok „V Galérii M. A. bazovského ožili ob-

razy Ľudovíta Bránskeho“ 

090/1/2018 Článok „Obnovili si manželský sľub“ 

091/1/2018 Článok „V Parku M. R. Štefánika sa začali prí-

pravné práce“ 
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092/1/2018 Článok „Trenčianske múzeum uvedie nový 

zborník“ 

093/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad čakajú počas nasledu-

júcich dvoch rokov zmeny“ 

094/1/2018 Pozvánka na slávnostné uvedenie Zborníka 

Trenčianskeho múzea 2017 do života 

095/1/2018 Článok „Cena za prínos do umenia“ 

096/1/2018 Článok „Začali sa práce na obnove mestského 

parku v Trenčíne“ 

097/1/2018 Článok „Slávnostné uvedenie Zborníka Tren-

čianskeho múzea v Trenčíne do života“ 

098/1/2018 Článok „Na mestskom úrade vznikol nový útvar 

investícií“ 

099/1/2018 Článok „Na súťaži vyhľadávali firmy technicky 

nadaných žiakov“ 

100/1/2018 Článok „Petícia za opravu divadelnej sály je 

ukončená“ 

101/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj je tretím najhustejšie 

osídlením krajom na Slovensku“ 

102/1/2018 Článok „Mesto Trenčín zrušilo petíciu za opravu 

divadelnej sály“ 

103/1/2018 Článok „Trenčianske úspechy“ 

104/1/2018 Pozvánka na vernisáž výstavy „1. Českosloven-

ský armádny zbor v bojoch za oslobodenie 1944–1945“ 

105/1/2018 Článok „V Trenčíne pribudnú ďalšie nájomné 

byty“ 

106/1/2018 Článok „Spoznali sme jedenástky desaťročia AS 

Trenčín podľa odborníkov a fanúšikov“ 

107/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Domček z karát“ 

108/1/2018 Článok „Futbalová rodina smúti. Zomrel Ján 

Lipták“ 

109/1/2018 Článok „Autovraky z Trenčína zmiznú, mesto 

zazmluvnilo odťahovku“ 
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110/1/2018 Článok „V Trenčíne si zavraždeného novinára 

Jána Kuciaka uctila tisícka ľudí“ 

111/1/2018 Článok „Pišoja podpísal viacročný kontrakt, 

ďalší dorastenec v kabíne prvého mužstva“ 

112/1/2018 Článok „V obrazoch bohémskeho výtvarníka 

Sučanského uvidíte jeho nepokojnú dušu“ 

113/1/2018 Článok „Vandali poškodili nové železničné pod-

chody aj protihlukové sklá“ 

114/1/2018 Článok „Chrípka v Trenčianskom kraji ustupuje, 

minulý týždeň klesla o pätinu“ 

115/1/2018 Mesačník Info 06.03.2018, ročník XX., číslo 3 

116/1/2018 Článok „Ľuďom s chorým srdcom pomáhajú už 

jeden rok“ 

117/1/2018 Článok „Vandali opäť v akcii“ 

118/1/2018 Článok „Seniori súťažili v speve a recitácii“ 

119/1/2018 Článok „Práce na Mierovom námestí sa po zime 

opäť rozbehli“ 

120/1/2018 Článok „Organizátorka protestu v Trenčíne: 

Vražda novinára nás nakopla. Situácia je vyhrotená“ 

121/1/2018 Článok „Vernisáž výstav July Haluzovej a Žena 

ulica dlaň kosť“ 

122/1/2018 Článok „Na obede s prezidentom“ 

123/1/2018 Článok „Nemecký staviteľ stanu musí zaplatiť 

Pohode odškodné“ 

124/1/2018 Článok „Slušné Slovensko v Trenčíne žiadalo 

asi tritisíc ľudí“ 

125/1/2018 Článok „Kickbox: Pacas si v Abú Zabí vybojo-

val zápas o titul organizácie Enfusion“ 

126/1/2018 Článok „Zachránil chlapca z ľadovej vody“ 

127/1/2018 Článok „Trabzonspor už zaplatil Trenčínu za 

Matúša Bera“ 

128/1/2018 Článok „Autorské čítanie na Trenčianskom 

hrade zožalo úspech“ 
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129/1/2018 Článok „Zahraničný úspech trenčianskeho ta-

ekwonda“ 

130/1/2018 Článok „Na Strednej odbornej škole letecko-

technickej vzniká odborná dielňa“ 

131/1/2018 Článok „Športový gymnasta Pavlíček zlatý“ 

132/1/2018 Článok „Lenka Beňová najúspešnejšou tréner-

kou“ 

133/1/2018 Článok „Rekonštrukciu stavebnej školy ukončia 

v apríli“ 

134/1/2018 Článok „Najlepšie nemocnice podľa poistencov 

Dôvery za rok 2017“ 

135/1/2018 Článok „Výskum skla pritiahol do Trenčína ľudí 

z Európy aj Ázie“ 

136/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

137/1/2018 Článok „Špeciálne majstrovstvá v plávaní“ 

138/1/2018 Článok „Parkovanie v Trenčíne po roku“ 

139/1/2018 Článok „Na zveľaďovaní Trenčianskeho hradu 

sa podieľajú aj stredoškoláci“ 

140/1/2018 Článok „Dosť bolo Smeru, kričali ľudia v Tren-

číne“ 

141/1/2018 Článok „Trenčín chce postúpiť, Oremus: Máme 

jasný cieľ“ 

142/1/2018 Článok „Na námestí rastie nové pódium“ 

143/1/2018 Článok „V Trenčíne vzniká Námestie študen-

tov“ 

144/1/2018 Článok „Výskum môže potvrdiť vzácny morový 

cintorín“ 

145/1/2018 Článok „Deviataci opäť v testovaní nadpriemer-

ní“ 

146/1/2018 Článok „Rekonštruovať Župný dom tento rok 

nezačnú“ 

147/1/2018 Článok „Gréckokatolícky chrám dostane novú 

strechu“ 
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148/1/2018 Článok „Spoplatnenie parkovania na Juhu a časti 

Sihote odložili na neurčito“ 

149/1/2018 Článok „Reakcia na iniciatívu Trenčín chce šta-

dión“ 

150/1/2018 Článok „Nezamestnaných v Trenčianskom kraji 

ubudlo“ 

151/1/2018 Článok „Protest v Trenčíne: Chceme zmenu, nie 

výmenu!“ 

152/1/2018 Článok „Hlavná cena súťaže Výtvarné spektrum 

Trenčianskeho kraja 2018 putuje do Prievidze“ 

153/1/2018 Bulletin k Výtvarnému spektru Trenčianskeho 

kraja“ 

154/1/2018 Článok „Majstrovská zbierka medailí“ 

155/1/2018 Článok „Regulované parkovanie rok po: menej 

áut v uliciach, komplikované automaty“ 

156/1/2018 Článok „Lesné ihrisko na Brezine je v rekon-

štrukcii“ 

157/1/2018 Článok „Lepeta: V Trenčíne sa počet áut zdvoj-

násobil. Živelné parkovanie vymizlo“ 

158/1/2018 Článok „Obchodná akadémia v Trenčíne bude 

po novom ponúkať bilingválne štúdium v anglickom jazyku“ 

159/1/2018 Mesačník Info 27.03.2018, ročník XX., číslo 4 

160/1/2018 Článok „Primátor ocenil učiteľov“ 

161/1/2018 Článok „Budúcnosť bez odpadkov? Trenčianky 

vedia, ako na to“ 

162/1/2018 Článok „V prvej top desiatke celoslovenského 

rebríčka stredných škôl opäť bodovali tri župné stredné školy“ 

163/1/2018 Článok „Za poslanie, ktorému zasvätili život, si 

učitelia kraja prevzali  plaketu J. A. Komenského“ 

164/1/2018 Článok „Výsledky regionálnej súťaže moder-

ného tanca v Trenčíne“ 

165/1/2018 Článok „Trenčín je hladný po úspechu, Branko 

Radivojevič: Chceme viac“ 
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166/1/2018 Článok „Extraliga mužov: Trenčín po víťazstve 

skončil na 7. priečke“ 

167/1/2018 Článok „Karatistky na výjazde v Las Vegas“ 

168/1/2018 Článok „Centrum pre ľudí s autizmom zapĺňajú 

v Trenčíne prví klienti“ 

169/1/2018 Článok „V duále by mala byť zapojená tisícka 

študentov“ 

170/1/2018 Článok „Ministerstvo názor nemení. Dom ar-

mády nepredá“ 

171/1/2018 Článok „Dorast Dukly Trenčín zdemoloval Slo-

van a obhájil majstrovský titul“ 

172/1/2018 Pozvánka na slávnostnú vernisáž výstavy Ora et 

Ars Viator – Skalka putujúca“ 

173/1/2018 Článok „Dotácie mesta v oblasti sociálnych vecí 

sú rozdelené“ 

174/1/2018 Článok „Skvelé výsledky mladých hádzanárok 

na turnaji Prague Handball Cup“ 

175/1/2018 Článok „Dorastenci Slovana neuniesli prehru vo 

finále, zdemolovali šatňu Trenčína“ 

176/1/2018 Článok „Erasmus centrum na Trenčianskej uni-

verzite“ 

177/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Absencia reality au-

torky Paulíny Halasovej“ 

178/1/2018 Článok „Mesto opäť uspelo, obnoví ďalšiu ma-

terskú školu 

179/1/2018 Článok „ Inštalujú nové prvky na ihrisku na Bre-

zine“ 

180/1/2018 Článok „Prvé kvitnutie je tu“ 

181/1/2018 Propagačná skladačka firmy Verver Export, ex-

perta na jarné kvitnúce cibuľoviny 

182/1/2018 Článok „Trenčania opäť vyšli do ulíc, žiadali od-

volanie Gašpara“ 
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183/1/2018 Článok „Jozef Berec oslávil životné jubileum, 

dožil sa 70 rokov“ 

184/1/2018 Článok „Rybníček bude kandidovať za primá-

tora, TOSKU odložil“ 

185/1/2018 Článok „Juniorský titul do Trenčína“ 

186/1/2018 Článok „V Mestskej veži vystavuje Jozef Sy-

rový“ 

187/1/2018 Článok „V centre Trenčína vzniká nové námes-

tie“ 

188/1/2018 Článok „Trenčania si užívajú postup do finále, 

Radivojevič však vyzýva: Ešte nie je koniec“ 

189/1/2018 Článok „Pred 73 rokmi bol oslobodený Trenčín“ 

190/1/2018 Článok „Stretli sa zástupcovia žiackych škol-

ských rád“ 

191/1/2018 Článok „Novým štátnym tajomníkom minister-

stva zdravotníctva je Jaroslav Ridoško“ 

192/1/2018 Článok „Trenčianske výstavisko privítalo jar ob-

ľúbeným veľtrhom Záhradkár 2018“ 

193/1/2018 Článok „Pripravovaná výstavba prinúti klub 

odohrať ligové zápasy v Myjave“ 

194/1/2018 Článok „Aprílová Historická revue aj o Tren-

čianskom hrade“ 

195/1/2018 Historická revue 4/2018, ročník XXIX 

196/1/2018 Článok „Na náhradnú výsadbu je pripravených 

180 stromov“ 

197/1/2018 Článok „Branko Radivojevič: Ľudia sa nám 

smiali, ale finále nie je náhoda“ 

198/1/2018 Článok „Trenčania chcú dokončiť čo začali, 

Oremus: Urobíme pre to všetko“ 

199/1/2018 Článok „Chochlíková zvíťazila v krvavom zá-

pase, Mandinec zdolal Thajčana“ 

200/1/2018 Článok „Tomáš Hanáček: Mládež je alfa aj 

omega kultúry a folklóru“ 
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201/1/2018 Článok „Fotografia bola osudom M. Urba-

siówny-Holoubkovej 

202/1/2018 Článok „Robia projekty na európskej úrovni“ 

203/1/2018 Článok „Dotácie na aktivity v oblasti školstva sú 

rozdelené“ 

204/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad možno sprístupní 

ďalší svoj objekt“ 

205/1/2018 Článok „Dajte si pozor ba kliešte, prebudilo ich 

teplé počasie“ 

206/1/2018 Článok „Na Juhu sa rozširujú cesty, pribudne 

priestor na parkovanie“ 

207/1/2018 Článok „Otvorili verejnú lekáreň. Bufet ľuďom 

stále chýba“ 

208/1/2018 Pozvánka na otvorenie fotovýstavy „Vznik 

česko-slovenských légií“ 

209/1/2018 Článok „Vznik česko-slovenských légií vo Fran-

cúzsku na fotografiách“ 

210/1/2018 Článok „O dotáciách v oblasti kultúry a záujmo-

vej činnosti je rozhodnuté“ 

211/1/2018 Článok „Ošetrovateľstvo a zdravie XI.“ 

212/1/2018 Článok „V Kubrej rastú  skvelí programátori“ 

213/1/2018 Článok „V Trenčíne sa začalo prvé celoplošné 

kosenie“ 

214/1/2018 Článok „Pokračuje obnova fasády piaristického 

kostola“ 

215/1/2018 Článok „Florbalisti AS Trenčín skončili na pia-

tom mieste“ 

216/1/2018 Článok „Uviedli do života monografiu Jezuitské 

gymnázium v Trenčína a jeho žiaci“ 

217/1/2018 Článok „Práce na Morovom stĺpe pokračujú 

218/1/2018 Článok „Nech sa páči, užite si s deťmi cez ví-

kend vynovené ihrisko“ 
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219/1/2018 Článok „Prvých kandidátov na primátora po-

známe“ 

220/1/2018 Článok „Cimburie bije do očí, tvrdia návštevníci 

Trenčianskeho hradu 

221/1/2018 Článok „MOL liga: Bronz pre Iuventu, do play-

off Veselí a Olomouc“ 

222/1/2018 Článok „Štefan Skrúcaný na Trenčín nedá do-

pustiť, v detstve miloval Ostrov“ 

223/1/2018 Článok „Mestské pečate zo 17. storočia na ar-

chívnych dokumentoch“ 

224/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji jazdí viac osob-

ných áut“ 

225/1/2018 Článok „Veľká dátová téma: Na čo najviac mí-

ňame?“ 

226/1/2018 Článok „Slavia Praha víťazom This is my sen 

2018“ 

227/1/2018 Článok „Gáborík nervóznejší ako hráči Dukly, 

do Trenčína príde aj Marián Hossa“ 

228/1/2018 Článok „Nové parkoviská na Juhu“ 

229/1/2018 Článok „Dokoná Dukla majstrovský obrat?“ 

230/1/2018 Článok „Víťazom ankety Zlatá korčuľa sa stal 

Branko Radivojevič“ 

231/1/2018 Článok „Reakcie po finále a obhajobe titulu 

Banskou Bystricou“ 

232/1/2018 Článok „Reprezentácia? Som dolámaný a do-

bitý, potrebujem oddych, vraví Radivojevič“ 

233/1/2018 Článok „Výstavba parkovísk v mestskej časti 

Stred“ 

234/1/2018 Článok „Ako vyzerali reklamy v tlači pred 80 

rokmi?“ 

235/1/2018 Článok „Najlepší v poskytovaní prvej pomoci sú 

študenti z Trenčína“ 



1007 
 

236/1/2018 Článok „Udelenie čestného titulu Doctor honoris 

causa“ 

237/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

238/1/2018 Článok „Hella na Považí – Trenčín“ 

239/1/2018 Článok „Zastupiteľstvo schválilo nové zásady 

odmeňovania poslancov“ 

240/1/2018 Článok „Stanisloav Lobotka ohromil Španiel-

sko. Už v prvej sezóne je medzi nenahraditeľnými“ 

241/1/2018 Článok „Kvetinová zmes Trenčín ide do sveta“ 

242/1/2018 Článok „Ako kvitol Trenčín“ 

243/1/2018 Článok „Čo je nové na Mierovom námestí?“ 

244/1/2018 Článok „135 rokov železničnej prepravy v Tren-

číne“ 

245/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj zaznamenal v minu-

lom roku historicky najväčší úbytok obyvateľov“ 

246/1/2018 Článok „Zažil som najkrajšiu sezónu a najväčšie 

sklamanie zároveň, vraví Peter Frühauf“ 

247/1/2018 Článok „Odišiel fotograf Trenčína Vojtech Ti-

chý“ 

248/1/2018 Článok „Hokejisti sa viezli na rolbe a fanúšiko-

via pešo pochodovali Trenčínom“ 

249/1/2018 Článok „Lesnícky deň bol na Štúrovom námestí“ 

250/1/2018 Článok „145 rokov Hasičského zboru v Tren-

číne“ 

251/1/2018 Článok „Ľudia ukazujú, kde v Trenčíne sú naj-

lepšie aj najhoršie miesta“ 

252/1/2018 Článok „Expozície na Trenčianskom hrade pri-

blížia remeselníkov a katov“ 

253/1/2018 Článok „Tréner Peter Oremus: Radivojevič má 

môj obdiv“ 

254/1/2018 Článok „Ochranári kritizujú spustenie malej 

vodnej elektrárne“ 
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255/1/2018 Článok „Mesto spúšťa do prevádzky novú we-

bovú stránku“ 

256/1/2018 Článok „V Trenčíne len 9 percent ľudí. Ako 

kraje pocítia Dankov 13. plat“ 

257/1/2018 Článok „Snem Okresnej organizácie JDS 

v Trenčíne bilancoval“ 

258/1/2018 Článok „Majstri Slovenska“ 

259/1/2018 Článok „Poslanci na druhý pokus schválili výpo-

žičku Župného domu“ 

260/1/2018 Článok „Útočníci Bezúch a Hlinka posilami 

Hradca Králové“ 

261/1/2018 Mesačník Info 02.05.2019, ročník XX., číslo 5 

262/1/2018 Pozvánka na otvorenie nových expozícií v Kato-

vom dome „Majster spravodlivosti“ a „Remeslá a cechy“ 

263/1/2018 Článok „Zrekonštruovať Mierové námestie 

v sľubovanom termíne nestihli“ 

264/1/2018 Článok „Letecké opravovne Trenčín sú stále vý-

znamným zamestnávateľom“ 

265/1/2018 Článok „Radivojevič pokračuje v Dukle aj s no-

vou funkciou, zmluvu predĺžil aj Valent“ 

266/1/2018 Článok „Nové parkoviská na Juhu“ 

267/1/2018 Článok „Mimoriadna sezóna Kraso klubu“ 

268/1/2018 Článok „Vážky vydali debutový album“ 

269/1/2018 Článok „Orezy stromov a krov“ 

270/1/2018 Článok „Špeciálnu zmes pomenovali po meste 

Trenčín“ 

271/1/2018 Článok „V Trenčíne sa začalo odburiňovanie ho-

rúcou vodou“ 

272/1/2018 Článok „Primátor ocenil najlepších športovcov 

mesta“ 

273/1/2018 Článok „Majiteľ pozemku ohradil stánky v cen-

tre, mesto s postupom nesúhlasí“ 
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274/1/2018 Článok „Pri tvorbe obrazov myslia aj na ekoló-

giu“ 

275/1/2018 Článok „Trenčan Frühauf po boji o titul: Toľko 

bolesti som v živote nezažil“ 

276/1/2018 Článok „V Trenčíne otvorili nový predmet pre 

prvákov – folkloristiku“ 

277/1/2018 Článok „Mike Bryan: Musím sa presťahovať do 

Trenčína!“ 

278/1/2018 Pozvánka na stretnutie pri príležitosti 73. výro-

čia ukončenia 2. svetovej vojny“ 

279/1/2018 Článok „Rok 1708 – vyvrcholenie útrap mesta 

Trenčín“ 

280/1/2018 Článok „Súd zamietol žalobu mesta na droždia-

reň v Zámostí“ 

281/1/2018 Článok „AS Trenčín podporil aj tohtoročný Deň 

Zeme“ 

282/1/2018 Článok „Ďalších päť hráčov oblečie dres Tren-

čína“ 

283/1/2018 Článok „Dukla pokračuje v zbrojení na novú se-

zónu“ 

284/1/2018 Článok „Mesto podalo žalobu pre zápach, súd ju 

zamietol“ 

285/1/2018 Článok „Námestie študentov je sprístupnené ve-

rejnosti“ 

286/1/2018 Článok „Buriny zničia ekologicky, pomocou ho-

rúcej vody“ 

287/1/2018 Článok „Ťahákom novej expozície v Katovom 

dome sú originálne popravné meče“ 

288/1/2018 Článok „Švec s Bohunickým naďalej v Dukle, 

zo Zvolena sa vracia Bokroš“ 

289/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Ján H. Blicha“ 

290/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji chýbajú zubári. 

Situácia je kritická“ 
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291/1/2018 Článok „Bránym obľúbeného Region Tour Expo 

2018 v Trenčíne otvorené“ 

292/1/2018 Článok „Opäť obhájili titul majstra kraja“ 

293/1/2018 Článok „V Čerešňovom sade pribudne pódium“ 

294/1/2018 Článok „Úspešná v stolnom tenise“ 

295/1/2018 Článok „Medaily pre bedmintonistov“ 

296/1/2018 Článok „SOŠ Pod Sokolicami je stále spätá so 

strojárstvom a elektrotechnikou“ 

297/1/2018 Článok „Minuloročný nováčik – stredoškolský 

časopis STEM, druhý, Intrák obhájil zlatú pozíciu“ 

298/1/2018 Článok „Krajskou predsedníčkou JDS v Tren-

číne naďalej zostáva Anna Prokešová“ 

299/1/2018 Článok „Moniz so skúsenosťami z Tottenhamu 

poradcom v AS Trenčín“ 

300/1/2018 Článok „Menovanie dekanky Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov“ 

301/1/2018 Článok „V Trenčíne sa uskutočnila krajská súťaž 

moderného tanca“ 

302/1/2018 Článok „Začala sa obnova chladiarenského za-

riadenia na Zimnom štadióne P. Demitru“ 

303/1/2018 Článok „Na stĺpoch v centre mesta pribudli 

kvety“ 

304/1/2018 Článok „Ako sa rekonštruovalo námestie pred 

90 rokmi“ 

305/1/2018 Článok „Fontána Marca Aurélia je spustená“ 

306/1/2018 Článok „Wesley nováčikom roka belgickej ligy, 

Kalu skončil druhý“ 

307/1/2018 Článok „Vojaci posilnení o skúsenú dvojicu 

Bartovič – Bližňák“ 

308/1/2018 Článok „V trenčianskej nemocnici chýba perso-

nál“ 

309/1/2018 Článok „Priemerná mzda vzrástla v minulom  

roku najviac v Trenčianskom kraji“ 
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310/1/2018 Článok „Je to definitívne! Marián Hossa sa už na 

ľad nebráti, sťahuje sa na Slovensko“ 

311/1/2018 Článok „Za poctivú prípravu zaslúžené ovocie“ 

312/1/2018 Článok „Trenčín má vynovené historické ná-

mestie“ 

313/1/2018 Článok „Autor fontány: Bol to môj najnáročnejší 

projekt!“ 

314/1/2018 Článok „Bronzový model mesta púta pozor-

nosť“ 

315/1/2018 Článok „Brankár Tomáš Hiadlovský bude pôso-

biť v Štrasburgu“ 

316/1/2018 Článok „Zmeníme sa my, či príroda? Aj takéto 

otázky prináša festival filmov EKOTOPFILM“ 

317/1/2018 Článok „Hokejisti Dukly Trenčín, ovenčení zla-

tými i striebornými medailami, na župnej pôde“ 

318/1/2018 Článok „Mladšie žiačky majú za sebou skvelý 

ročník“ 

319/1/2018 Článok „Dukla začala letnú prípravu“ 

320/1/2018 Článok „Vynovili podchod na Hasičskej ulici“ 

321/1/2018 Článok „V prvom kole baráže sme otočili zápas 

proti Ružomberku“ 

322/1/2018 Článok „Cyklojazda od Tatier k Dunaju mala 

zastávku aj v Trenčíne“ 

323/1/2018 Článok „Sochár Jiří Plieštik: Bronz sa vzpieral, 

bola to ťažká práca“ 

324/1/2018 Článok „Obranu posilnil český obranca Rýgl, 

útočník Sádecký odohrá celú sezónu v Dukle“ 

325/1/2018 Článok „V Trenčíne už odstránili prvé nelegálne 

bilbordy“ 

326/1/2018 Článok „Druhý ročník podujatia Trdenčín na 

korze“ 

327/1/2018 Článok „Ondrejovičová má svetovú formu“ 
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328/1/2018 Článok „Ako sa darilo karatistom z KK Lauga-

ricio“ 

329/1/2018 Článok „Trenčianska župa ocenila spisovateľa 

Rudolfa Dobiáša“ 

330/1/2018 Článok „V múzeu Hangár X sú lietadlá od druhej 

svetovej vojny po súčasnosť“ 

331/1/2018 Článok „O víťazstve proti Žiline rozhodol 

dvoma gólmi Azango“ 

332/1/2018 Článok „Trenčiansky festival tanca“ 

333/1/2018 Článok „Na stredné školy v kraji sa prihlásilo 

vyše 6800 žiakov“ 

334/1/2018 Článok „tnTEL: Moderné technológie pomáhajú 

mestám, firmám aj ľuďom“ 

335/1/2018 Článok „Šemrinec: Sme šiesty raz v Európe, je 

to veľký úspech“ 

336/1/2018 Článok „Dvaja strieborní medailisti z MS 2012 

v Dukle, prinášajú skúsenosť a kvalitu“ 

337/1/2018 Článok „Sú schválené dotácie v oblasti život-

ného prostredia“ 

338/1/2018 Článok „Na Deň detí bude otvorené ihrisko na 

Karpatskej ulici“ 

339/1/2018 Článok „Popri štúdiu na vysokej škole začala 

Trenčianka s výrobou klobúkov“ 

340/1/2018 Článok „Napísali o nás: Lobotka Bero nepatrili 

medzi najtalentovanejších“ 

341/1/2018 Článok „Beridze a Čögley sa rozlúčili s dresom 

AS Trenčín“ 

342/1/2018 Článok „Leto opäť začína v čitárni pod holým 

nebom“ 

343/1/2018 Článok „Nová hra divadelníkov z Lopatovej 

bude o manipulácii medzi ľuďmi“ 

344/1/2018 Článok „Dvanástka piata na Champions Trophy 

v Sarajeve“ 
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345/1/2018 Článok „Celta Vigo odmietla prú ponuku Nea-

pola na Lobotku. Požaduje až 50 miliónov“ 

346/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

347/1/2018 Článok „Hodnotíme AS Trenčín: Úspešné play-

off prekrylo čiastkové neúspechy“ 

348/1/2018 Článok „Dukla Trenčín podpísala kontrakt s od-

chovancom Erikom Smolkom“ 

349/1/2018 Pozvánka na vernisáž výstavy AMFO Trenčian-

skeho kraja 2018 

350/1/2018 Skladačka informujúca o Trenčianskej nadácii 

351/1/2018 Článok „Trenčín bude mať ďalších 26 nájom-

ných bytov“ 

352/1/2018 Článok „Umelci premaľovali podchod pod Ha-

sičskou ulicou“ 

353/1/2018 Článok „Trenčín musí prijať nariadenie o ná-

hradnom zásobovaní vodou“ 

354/1/2018 Článok „Realizačný tím v zložení Moniz, Cif-

ranič, Ančic a Belic“ 

355/1/2018 Článok „Najväčší divácky skok v Tipsport lige 

urobili Trenčín, Košice a Zvolen“ 

356/1/2018 Článok „Kariéra Mariána Hossu bola výni-

močná“ 

357/1/2018 Článok „V Trenčíne zmizli ďalšie bilbordy“ 

358/1/2018 Článok „Trenčín má modernú univerzitu, vý-

skum a vzdelávanie sa internacionalizuje“ 

359/1/2018 Článok „Juh bude mať i viac zelene i nové ihri-

ská“ 

360/1/2018 Článok „Vŕbové arborétum vyhralo“ 

361/1/2018 Článok „Tanečný klub Bambula zbiera ocene-

nia“ 

362/1/2018 Článok „Väčšie mestá v Trenčian skom kraji 

strácajú obyvateľov“ 
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363/1/2018 Článok „V Trenčíne postavia nový zimný šta-

dión“ 

364/1/2018 Článok „Trenčianska univerzita tretí rok v reb-

ríčku TOP 10 vysokých škôl s najžiadanejšími absolventmi“ 

365/1/2018 Mesačník Info 05.06.2018, ročník XX., číslo 6 

366/1/2018 Článok „Trávnik na Štúrovom námestí vyzdobili 

výtvarnými dielami“ 

367/1/2018 Článok „Mladí slovenskí envirožurnalisti trium-

fovali na medzinárodnom fóre“ 

368/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad dostane druhý vstup 

pre verejnosť“ 

369/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad by mal mať druhý 

vstup od lesoparku Brezina“ 

370/1/2018 Článok „HK AS Trenčín končí v MOL lige, pri-

oritou bude práca s mládežou“ 

371/1/2018 Článok „Mário Bližňák si prešiel hokejovým 

peklom“ 

372/1/2018 Článok „Rekonštrukcia  južného opevnenia je 

oficiálne spustená“ 

373/1/2018 Článok „Vlado Kulíšek: Nemyslel som si, že sa 

budem pantomímou živiť“ 

374/1/2018 Článok „Hráčom roka El Mahdioui, mladou 

hviezdou Mazanovský“ 

375/1/2018 Článok „Útočník Boris Sádecký uprednostnil 

ponuku z Trenčína pred Slovanom Bratislava“ 

376/1/2018 Článok „Pomohli k čistejšiemu mestu“ 

377/1/2018 Článok „Futbalové triedy ZŠ Novomeského ví-

ťazom Školského pohára SFZ“ 

378/1/2018 Článok „V Európskej lige UEFA dvakrát nasa-

deným tímom“ 

379/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Aký kroj, tak sa stroj“ 

380/1/2018 Článok „Pred 100 rokmi popravili 44 vojakov 

Trenčianskeho pluku“ 
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381/1/2018 Článok „Dnes v Trenčíne ku krajšiemu mestu 

pomáhalo takmer dvesto dobrovoľníkov“ 

382/1/2018 Článok „Otvorili unikátne detské ihrisko s vod-

ným svetom“ 

383/1/2018 Článok „V Trenčíne si pripomenuli 100. výročie 

potlačenia vzbury v Kragujevci“ 

384/1/2018 Článok „Takíto hokejisti sa už dnes nenarodia, 

tvrdí tréner, ktorý vychoval Cháru, Hossu či Gáboríka“ 

385/1/2018 Článok „Ani po sto rokoch nezabúdame“ 

386/1/2018 Článok „Tanečníci Univerzitnými majstrami 

Európy“ 

387/1/2018 Článok „Karatistické medaily z Bratislavy 

Open“ 

388/1/2018 Článok „Ani po sto rokoch nezabúdame“ 

389/1/2018 Článok „Mesto predalo poslednú budovu v leso-

parku Brezina“ 

390/1/2018 Článok „Výstava Aeronautica poodhalila genia-

litu slávneho vynálezcu Leonarda da Vinciho“ 

391/1/2018 Článok „Odštartovala príprava na novú sezónu“ 

392/1/2018 Článok „Programátori opäť prví“ 

393/1/2018 Článok „Trenčianske folklórne slávnosti boli 

opäť úspešné“ 

394/1/2018 Článok „V rámci 31. ročníka Akadémie tretieho 

veku si vysvedčenie prevzalo 150 seniorov“ 

395/1/2018 Článok „Spoza katedry“ 

396/1/2018 Článok „Mesto vybralo najlepšie smart pro-

jekty“ 

397/1/2018 Článok „Akadémia tretieho veku má za sebou 

31. ročník“ 

398/1/2018 Článok „Na najväčšom sídlisku v Trenčíne opra-

via vnútrobloky za milión eur“ 

399/1/2018 Článok „V Trenčíne otvorili nové angiologické 

oddelenie, je prvým v kraji“ 
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400/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji sa v minulom 

roku zosobášil rekordný počet párov“ 

401/1/2018 Článok „Zozbierali 400 ton odpadu“ 

402/1/2018 Článok „Medaily z MS vo fitness detí“ 

403/1/2018 Článok „Jubilejný ročník Hviezdy deťom s re-

kordným výťažkom“ 

404/1/2018 Článok „Majsterkami Európy sú karatistky 

z Trenčína“ 

405/1/2018 Článok „Uviedli do života knižku O prievozní-

kovi Jozefovi“ 

406/1/2018 Článok „Trinástka druhá na turnaji v sicílskej 

Catanii“ 

407/1/2018 Článok „Športovci sa zišli v Trenčíne a podpo-

rili charitatívne podujatie“ 

408/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Richard Be-

ďatš z AS Trenčín na univerzitu do USA“ 

409/1/2018 Článok „Účastníkov sympózia Ora et Ars 2018 

prijal primátor mesta“ 

410/1/2018 Článok „Otcom roka 2018 je Miloš Karell“ 

411/1/2018 Článok „Primátor ocenil detské osobnosti mesta 

v školskom roku 2017/2018“ 

412/1/2018 Článok „V prvom predkole EL UEFA proti Pod-

gorici“ 

413/1/2018 Pozvánka na podujatie Ódy módy 

414/1/2018 Pozvánka na podujatie Ódy módy (zmena miesta 

konania) 

415/1/2018 Článok „Trenčianski študenti navrhli originálne 

automobilové sedačky“ 

416/1/2018 Článok „Schvaľovať nový územný plán budú 

najskôr v septembri“ 

417/1/2018 Článok „Šimko podpísal zmluvu, trenčiansky 

dres oblečie po 6 rokoch aj obranca Hudec“ 



1017 
 

418/1/2018 Článok „Školské majsterky Slovenska v hádza-

nej“ 

419/1/2018 Článok „V nemocnici otvorili nové oddelenie“ 

420/1/2018 Článok „Učiteľom poďakovali portrétmi“ 

421/1/2018 Článok „Medailová žatva v Budapešti“ 

422/1/2018 Článok „Príbehy z Trenčína budú o prvom potá-

pačovi Jozefovi“ 

423/1/2018 Článok „Po 25 rokoch Dukla mení logo klubu“ 

424/1/2018 Článok „Dukla Trenčín predstavila nové logo, 

Radivojevič je z neho nadšený“ 

425/1/2018 Článok „Sú úspešní v tvorbe školských časopi-

sov“ 

426/1/2018 Článok „Trenčianski hasiči sú najlepší zdravot-

nícki záchranári“ 

427/1/2018 Článok „Jednu z budov Trenčianskeho hradu 

zrekonštruujú za takmer pol milióna eur“ 

428/1/2018 Článok „Najnebezpečnejšie miesta Slovenska“ 

429/1/2018 Článok „Prvé ľalie a poľné kvety na Ulici M. Rá-

zusa rozkvitli“ 

430/1/2018 Článok „Čo ukrýva depozitár na tému Brezina – 

archeologické nálezisko“ 

431/1/2018 Článok „Adrián Chovan odchádza na hosťova-

nie do FC ViON“ 

432/1/2018 Článok „Hlavná cesta na Juh je v obnove“ 

433/1/2018 Článok „Cestu na Juh začali opravovať“ 

434/1/2018 Článok „Nočný príbeh o prievozníkovi Joze-

fovi“ 

435/1/2018 Brožúra „Prievozník Jozef“ 

436/1/2018 Článok „Úroda dozrieva rekordne rýchlo“ 

437/1/2018 Článok „Trenčianska univerzita začína s obno-

vou svojich internátov“ 

438/1/2018 Článok „Mackovia priviezli bronz“ 

439/1/2018 Článok „Orezy stromov a krov“ 
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440/1/2018 Článok „Trenčín sa chce prostredníctvom inova-

tívnych projektov stať smart mestom“ 

441/1/2018 Mesačník Info 03.07.2018, ročník XX., číslo 7 

442/1/2018 Článok „Matúš Bero opúšťa Turecko a prestu-

puje do Holandska“ 

443/1/2018 Článok „Jozef Vakoš oslávil 70 rokov“ 

444/1/2018 Článok „Chcú byť príkladom pre dospelých“ 

445/1/2018 Článok „Natália Okolicsányiová: Populus“ 

446/1/2018 Článok „Korčuliarsky program pre deti aj 

v Trenčíne“ 

447/1/2018 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

448/1/2018 Článok „Trenčín bude mať aj v budúcom voleb-

nom  období 25-členné mestské zastupiteľstvo“ 

449/1/2018 Článok „Gong smeruje do Vitesse“ 

450/1/2018 Článok „Popri Váhu povedie Vážska cykloma-

gistrála, o názve rozhodli ľudia v hlasovaní“ 

451/1/2018 Článok „Monika opäť zviditeľnila Slovensko“ 

452/1/2018 Článok „Top koncerty Pohody: Spevy v daždi 

a skladba pre Kuciaka“ 

453/1/2018 Článok „Monika Chochlíková skončila zlatá na 

ME IMFA v thajskom boxe“ 

454/1/2018 Článok „Zomrel člen predstavenstva Dukly 

Trenčín“ 

455/1/2018 Článok „Mesto pridelilo 43 nájomných bytov“ 

456/1/2018 Článok „Novými tvárami bývalí hráči Gentu 

a Anderlechtu“ 

457/1/2018 Článok „Na námestí vás osviežia rozprašovače 

vodnej pary“ 

458/1/2018 Článok „Festival Pohoda išiel príkladom v eko-

lógii“ 

459/1/2018 Článok „Ďakujeme za najsilnejší ročník Po-

hody“ 
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460/1/2018 Článok „Mesto Trenčín upozornilo na kritický 

stav starého cestného mosta“ 

461/1/2018 Článok „Novým generálnym partnerom Orion 

Tip“ 

462/1/2018 Článok „Na starý most stále nenašli peniaze“ 

463/1/2018 Článok „Rekonštrukcia Morového stĺpa Najsvä-

tejšej Trojice je hotová“ 

464/1/2018 Článok „Na ihrisku Podgorice čisté konto a ví-

ťazstvo o dva góly“ 

465/1/2018 Článok „Odpredaj budovy športového gymnázia 

v Trenčíne rozdelil politikov“ 

466/1/2018 Článok „K rýchlostnej kanoistike ho priviedli 

spolužiaci“ 

467/1/2018 Článok „Nie je nič rozhodnuté, varujú Šemrinec 

a Šulek“ 

468/1/2018 Článok „Matúš Bero bolo tri roky pod drobnoh-

ľadom holandského Vitesse Arnhem“ 

469/1/2018 Článok „Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici 

skončí“ 

470/1/2018 Článok „Vystavujú najstaršiu kostru nájdenú na 

území Trenčína“ 

471/1/2018 Článok „Práce je veľa, ľudí málo. V Trenčian-

skom kraji chýba veľa profesií“ 

472/1/2018 Článok „Trenčianska pobočka Leoni je najlep-

ším dodávateľom Groupe PSA“ 

473/1/2018 Článok „Gratulujeme pán Vojtech Masný ku 

krásnemu životnému jubileu“ 

474/1/2018 Článok „V Trenčíne do roka dokončia prvú časť 

štadióna. Nová aréna má byť sladkou odmenou pre fanúšikov“ 

475/1/2018 Článok „V Trenčianskom kraji sa vlani narodilo 

menej detí“ 

476/1/2018 Článok „Cyklotrasam popri parkovisku na Mlá-

dežníckej ulici“ 
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477/1/2018 Článok „Trenčiansky hrad láka stále viac. Koľko 

turistov naň prišlo v prvom polroku?“ 

478/1/2018 Článok „Mamičky rozhodli: Toto je najlepšia 

pôrodnica na Slovensku“ 

479/1/2018 Článok „Pozor na pracovné stroje na Brezine“ 

480/1/2018 Článok „Po remíze v odvete postup cez Podgo-

ricu“ 

481/1/2018 Článok „Kouč Trenčanov Moniz zdvihol va-

rovný prst, podľa neho mali ukázať viac“ 

482/1/2018 Článok „Čacho bude šéftrénerom mládežníkov 

a asistentom Šatana“ 

483/1/2018 Článok „Marián Gáborík ukončí kariéru v NHL“ 

484/1/2018 Článok „Biskup ocenil organizátorky sympózia“ 

485/1/2018 Článok „Slávnostná vernisáž výtvarno-literár-

neho sympózia Ora et Ars“ 

486/1/2018 Článok „Otvárací ceremoniál odštartoval ME 

2018 v bedmintone nepočujúcich v Trenčíne“ 

487/1/2018 Článok „Trenčianski draci sú majstri sveta“ 

488/1/2018 Článok „Medzinárodné výtvarno-literárne sym-

pózium Ora et Ars“ 

489/1/2018 Článok „Trenčianska borovička má zastúpenie 

v múzeu, ktoré spolupracuje s políciou“ 

490/1/2018 Článok „Brankár Hrdlička novou tvárou v ka-

bíne AS Trenčín“ 

491/1/2018 Článok „Päť hviezdičiek pre Pohodu“ 

492/1/2018 Článok „Bezdomovcov zo Zátoky pokoja vy-

hnať nemôžu“ 

493/1/2018 Článok „Slovenský deň s Korničkou na Tai-

wane“ 

494/1/2018 Článok „Marián Hossa sa rozlúčil s Blackhawks: 

Chicago bude navždy v mojom srdci!“ 

495/1/2018 Článok „Trojičný stĺp je obnovený i požehnaný“ 
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496/1/2018 Článok „Oslavy 250. výročia kaplnky sv. Anny 

v Trenčíne“ 

497/1/2018 Článok „EL: Trenčín vyhral v úvode 2. predkola 

v Zabrze gólom Azanga“ 

498/1/2018 Článok „Trenčianska župa od septembra otvára 

na svojich stredných školách 9 nových odborov“ 

499/1/2018 Článok „Víťazstvo v Zabrze zásluhou góli 

Azanga“ 

500/1/2018 Článok „Bez strán sa mesto spravuje ľahšie“ 

501/1/2018 Článok „Ak si manažér, musíš ukontrolovať 

emócie“ 

502/1/2018 Článok „Bratia, čo tlačia nahor celé mesto“ 

503/1/2018 Článok „Asfaltovanie hrádze bolo dokončené“ 

504/1/2018 Článok „Trenčín je po výhre v Zabrze bližšie 

k postupu, Moniz: Je to otvorené“ 

505/1/2018 Článok „Trenčania odštartovali podovolenkovú 

prípravu, radosť im robí nová kabína“ 

506/1/2018 Článok „Moniz v Zabrze opäť zvíťazil, Šemri-

nec si užíval atmosféru na tribúnach“ 

507/1/2018 Článok „Zatmenie Mesiaca na Trenčianskom 

hrade“ 

508/1/2018 Článok „Trenčianske historické slávnosti 2018“ 

509/1/2018 Článok „SOŠ stavebná v Trenčíne sa mení na 

priemyslovku“ 

510/1/2018 Článok „AS Trenčín získal do stredu obrany srb-

ského reprezentanta“ 

511/1/2018 Článok „Kornička na Taiwane“ 

512/1/2018 Článok „Revitalizácia zelene v Parku gen. M. R. 

Štefánika sa začína“ 

513/1/2018 Článok „Tretie miesto devätnástky po víťaz-

stvách nad WBA a Swansea“ 

514/1/2018 Článok „Ďalší obnovený most starej železničky“ 

515/1/2018 Článok „Leoni najlepším dodávateľom“ 
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516/1/2018 Mesačník Info 31.07.2018, ročník XX., číslo 8 

517/1/2018 Farské listy August 2018, ročník XXVIII., čís. 8 

518/1/2018 Článok „Záhony polieva nové vozidlo“ 

519/1/2018 Článok „Diela zo sympózia sú v Mestskej veži“ 

520/1/2018 Článok „Trenčianski draci sú majstrami sveta“ 

521/1/2018 Článok „LO Trenčín dokončili opravu prvého 

afganského vrtuľníka“ 

522/1/2018 Článok „Európska liga: Trenčín zdolal Zabrze aj 

v odvete a je v 3. prekole“ 

523/1/2018 Článok „Tomáš Starosta bude hrať aj v novej se-

zóne za Duklu Trenčín“ 

524/1/2018 Článok „Práce na Južnom opevnení Trenčian-

skeho hradu sa začali vybudovaním prístupovej cesty“ 

525/1/2018 Článok „Kolapsov z tepla pribúda, počet výjaz-

dov záchranárov prekročil stovku“ 

526/1/2018 Článok „Komentár: Bravó, Trenčín!“ 

527/1/2018 Článok „Počas jarného upratovania bolo zozbie-

raných takmer 400 ton odpadu“ 

528/1/2018 Článok „Vo Verejnej knižnici M. Rešetku zmo-

dernizovali spoločenské priestory“ 

529/1/2018 Článok „Ženy AS Trenčín druhé na turnaji 

v Havířove“ 

530/1/2018 Článok „Augustová noc na Trenčianskom 

hrade“ 

531/1/2018 Článok „Brezinu chcú sprístupniť všetkým“ 

532/1/2018 Článok „Šatník šiestich folklórnych súborov 

v Trenčianskom kraji obohatia nové zdroje“ 

533/1/2018 Článok „Celta odmietla ďalšiu ponuku za Stani-

slava Lobotku. Záujem má Paríž St. Germain, hlásia Španieli“ 

534/1/2018 Článok „Komentár: Robiť veci ako Zdeno 

Chára“ 

535/1/2018 Článok „Obnovu mestského parku chcú dokon-

čiť v októbri“ 
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536/1/2018 Článok „Trenčín porazil Feyenoord, Mance 

s hetrikom“ 

537/1/2018 Článok „Zdieľanie bicyklov v Trenčíne zatiaľ 

nespustia, na skúšku ponúkli jediný“ 

538/1/2018 Článok „Trenčín už zažil náskok 4:0, El 

Mahdioui očakáva veľmi dobrý Feyenoord“ 

539/1/2018 Článok „Komentár Vlada Goffu: This is tren-

čiansky sen“ 

540/1/2018 Článok „Marián Hossa: Mikita bol veľmi hrdý 

na slovenský pôvod“ 

541/1/2018 Článok „S tancovaním začali pred 2. svetovou 

vojnou“ 

542/1/2018 Článok „Príbeh neslávnej jamy sa ešte nekončí“ 

543/1/2018 Článok „Ostrov patrí Zamarovciam, hluk a autá 

Trenčín riešiť nemôže“ 

544/1/2018 Článok „Letenay ďalším z akadémie pod zmlu-

vou v AD Trenčín“ 

545/1/2018 Článok „Mesto zvažuje podanie žaloby na štát“ 

546/1/2018 Článok „Prierez udalostí okolo jamy“ 

547/1/2018 Článok „Na parkovisku na Mládežníckej ulici 

pribudli dôkazy“ 

548/1/2018 Článok „LO Trenčín budú opravovať stíhačky F-

16“ 

549/1/2018 Článok „Deviaty najrýchlejší juniorský rých-

lostný kanoista na svete je Dominik Olexík zo SOŠ stavebnej“ 

550/1/2018 Článok „Na rekonštrukciu starého mosta štát 

stále nenašiel peniaze“ 

551/1/2018 Článok „Futbalisti Trenčína vyvolali výhrou nad 

Rotterdamom senzáciu o svete“ 

552/1/2018 Článok „Aj po vysokej výhre sa Trenčín za fa-

vorita nepasuje“ 

553/1/2018 Článok „Generálny manažér Róbert Rybníček 

o hre Trenčína: Toto je futbalová moderna!“ 



1024 
 

554/1/2018 Článok „Zaplatí Trenčín za národnú pamiatku?“ 

555/1/2018 Článok „Skoro nad ránom zasiahlo Považie ze-

metrasenie“ 

556/1/2018 Článok „Trenčín remizoval v Rotterdame a po-

stúpil do play-off“ 

557/1/2018 Článok „Zdeno Chára vyhral anketu Hokejista 

roka“ 

558/1/2018 Článok „Komentár: AS Trenčín si zaslúži uzna-

nie. Klobúk dole“ 

559/1/2018 Článok „Brankár Trenčína Igor Šemrinec po po-

stupe: Nebolo to jednoduché“ 

560/1/2018 Článok „Vyšla nová kniha o povestiach z nášho 

regiónu“ 

561/1/2018 Článok „Pomohol som tímu, povedal skromne 

hrdina Lawrence a viac svoje zákroky nekomentoval“ 

562/1/2018 Článok „Otvorenie výstavy Pražská jar pod hra-

dom Matúša Čáka“ 

563/1/2018 Článok „Ján Žitňan: Hviezdu sme zhodili na 

kopu uhlia“ 

564/1/2018 Článok „Po príchode vojsk strhli z Trenčian-

skeho hradu hviezdu“ 

565/1/2018 Článok „Zadržali sprejerov, ktorí postriekali 

protihlukovú stenu“ 

566/1/2018 Článok „Kauza jama môže Trenčín stáť mili-

óny“ 

567/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj má už 23 obetí do-

pravných nehôd, najviac na Slovensku“ 

568/1/2018 Článok „Vzácnosť nálezov preveria“ 

569/1/2018 Článok „Poslal okupantov domov: Najväčšie 

umenie je mať svedomie, tvrdí bývalý veliteľ“ 

570/1/2018 Článok „EL: Trenčín remizoval v prvom zápase 

play-off s Larnakou“ 
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571/1/2018 Článok „Práce na administratívnej budove Tren-

čianskeho hradu, známej ako Skleník, napredujú“ 

572/1/2018 Článok „Trenčín ovládli dračie lode, sily si zme-

rali na Small Dragon Boat Festivale“ 

573/1/2018 Článok „Polopodzemné kontajnery na Ulici J. 

Halašu môžu ľudia užívať“ 

574/1/2018 Článok „Nové informačné tabule o odchodoch 

autobusov“ 

575/1/2018 Článok „Prvý Slovák, ktorý vyhral etapu na TdF, 

Ján Svorada má 50 rokov“ 

576/1/2018 Článok „Odvahu, statočnosť a túžbu po spravod-

livosti si na Brezinu prišli pri príležitosti 74. výročia SNP uctiť 

desiatky ľudí“ 

577/1/2018 Mesačník Info 28.08.2018, ročník XX., číslo 9 

578/1/2018 Článok „Najstarší žijúci slovenský olympijský 

víťaz Ján Zachara: Za zlato Stalinove spisy...“ 

579/1/2018 Článok „James Lawrence do belgického Ander-

lechtu“ 

580/1/2018 Článok „Primátor prijal jubilanta Jána Zacharu“ 

581/1/2018 Článok „Na brigáde triedili kamene pre obnovu 

hradieb Trenčianskeho hradu“ 

582/1/2018 Článok „Trenčín prehral s Larnakou rozdielom 

triedy a v Európskej lige skončil“ 

583/1/2018 Článok „Študenti počas prázdnin spoznávali svet 

techn iky“ 

584/1/2018 Článok „Hlinka nečakane skončil v Hradci 

a vrátil sa do Dukly Trenčín“ 

585/1/2018 Článok „Azango prestúpil do KAA Gent, podpí-

sal zmluvu na tri roky“ 

586/1/2018 Článok „Prehra v Larnake je čierna škvrna na 

pôsobení Trenčína v EL, myslí si tréner Moniz“ 

587/1/2018 Článok „Leto v galérii 2018“ 

588/1/2018 Článok „Odstránili vyše dvesto pňov“ 
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589/1/2018 Skladačka „Prírodný park pri Váhu“ 

590/1/2018 Brožúra „Váh pri Zamarovciach – územie európ-

skeho významu“ 

591/1/2018 Článok „Najlepšie hospodárim Nové Mesto nad 

Váhom, najhoršie Myjava“ 

592/1/2018 Článok „Bývalá lesná železnička láka turistov, 

bajkerov aj bežkárov“ 

593/1/2018 Článok „Aká bola sezóna na letnom kúpalisku“ 

594/1/2018 Článok „Bahno z potoka zaplavilo ulicu na naj-

väčšom trenčianskomm sídlisku“ 

595/1/2018 Článok „Morgoš, Svečula a Pavlovič na hosťo-

vaní v Interi“ 

596/1/2018 Článok „Dukla predstavila káder i nové dresy, 

otvorilo sa hokejové múzeum“ 

597/1/2018 Článok „Chladiarenské zariadenie na zimnom 

štadióne zrekonštruovali“ 

598/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Belgicka sa 

upísal AS Trenčín“ 

599/1/2018 Článok „Trenčania sú pred sezónou dobre nala-

dení, otvorili hokejové múzeum“ 

600/1/2018 Článok „Branko Radivojevič sa podľa SIHPA 

stal najužitočnejším hráčom ligy“ 

601/1/2018 Článok „Danica Birošová ohlásila kandidatúru 

na post primátorky“ 

602/1/2018 Článok „Miloš Mičega oficiálne ohlásil kandida-

túru na post primátora Trenčína“ 

603/1/2018 Článok „Richard Rybníček ohlásil tretiu kandi-

datúru na post primátora Trenčína“ 

604/1/2018 Článok „Na Hasičskej ulici pribudli informačné 

tabule“ 

605/1/2018 Článok „Nálezy odovzdali na pamiatkovom 

úrade“ 



1027 
 

606/1/2018 Článok „Škôlku na Medňanského ulici cez 

prázdniny vynovili“ 

607/1/2018 Pozvánka na festival „Pri trenčianskej bráne“ 

608/1/2018 Článok „Školský rok sa rozbehol“ 

609/1/2018 Článok „Priestor plný lokálneho umenia“ 

610/1/2018 Článok „Festival Pri trenčianskej bráne“ 

611/1/2018 Článok „Trenčiansky polmaratón má dva re-

kordy“ 

612/1/2018 Článok „Hrad Matúša Čáka privítal stotisíceho 

návštevníka“ 

613/1/2018 Článok „Zomrel dlhoročný lekár trenčianskych 

futbalistov Milan Masaryk“ 

614/1/2018 Článok „Žiaci sa učia korčuľovať“ 

615/1/2018 Článok „Akadémia tretieho veku oficiálne vstú-

pila do 32. ročníka svojej existencie“ 

616/1/2018 Článok „V parku pracujú na chodníku i v zeleni“ 

617/1/2018 Článok „V Trenčíne chce kandidovať 100 kan-

didátov na poslancov a štyria na primátora“ 

618/1/2018 Článok „Bartovič netají radosť: Som hrdý, že 

budem hrávať za Trenčín!“ 

619/1/2018 Článok „O nové stíhačky by sa mali postarať 

v Trenčíne“ 

620/1/2018 Článok „Trojmilióntou majiteľkou moderného 

občianskeho preukazu je Trenčianka“ 

621/1/2018 Článok „Chorvátsky reprezentant Roguljič do 

AS Trenčín“ 

622/1/2018 Článok „Mesto získalo peniaze na átrium pod 

vežou“ 

623/1/2018 Článok „Mesto zrevitalizuje átrium pod mest-

skou vežou“ 

624/1/2018 Článok „Michal Kaščák: Štát by nemal klásť 

kultúre prekážky“ 
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625/1/2018 Článok „Športové gymnázium dostalo novú te-

locvičňu“ 

626/1/2018 Článok „Sám na javisku – týždeň európskej mo-

nodrámy“ 

626/2/2018 Článok „Opatová oslávila historické jubileum“ 

627/1/2018 Článok „Stavebná priemyslovka v Trenčíne má 

najmodernejšiu školu“ 

628/1/2018 Článok „Reštart slovenského hokeja sa začína 

v Trenčíne“ 

629/1/2018 Článok „Predstavili sme finálnu podobu šta-

dióna, stavba hlavnej tribúny odštartovala“ 

630/1/2018 Článok „Trenčín nie je pripravený hrať skupinu 

Európskej ligy, tvrdí Rybníček“ 

631/1/2018 Článok „Na hosťovaní útočník Mbombo z DR 

Kongo“ 

632/1/2018 Článok „Róbert Rybníček o výstavbe nového 

trenčianskeho štadióna: Do roka sa chceme vrátiť späť“ 

633/1/2018 Článok „Trenčianski gymnazisti boli v lete ús-

pešní“ 

634/1/2018 Článok „HALA 2018 – Sympózium súčasného 

umenia“ 

635/1/2018 Článok „Knižnicu pod holým nebom sme zamkli 

plavkami“ 

636/1/2018 Článok „Komisia v Trenčíne zaregistrovala šty-

roch kandidátov na primátora“ 

637/1/2018 Článok „Krajské zastupiteľstvo schválilo kúpu 

budovy Športového gymnázia“ 

638/1/2018 Pozvánka na stretnutie s Rudolfom Dobiášom 

pod názvom „Slovenský Solženicyn!“ 

639/1/2018 Článok „S Rudolfom Dobiášom ako slovenským 

Solženicynom“ 

640/1/2018 Článok „V Trenčianskej univerzite sa začal nový 

akademický rok“ 
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641/1/2018 Článok „Za smrť 19-ročnej Nikoly pod stanom  

na Pohode majú organizátori platiť“ 

642/1/2018 Článok „Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 

má nový výstavný priestor“ 

643/1/2018 Článok „Mesto musí doriešiť priestory na vzde-

lávanie detí“ 

644/1/2018 Článok „Zmeny v územnom pláne“ 

645/1/2018 Článok „Mesto buduje nový priechod na štátnej 

ceste“ 

646/1/2018 Článok „O nájomný byt v Trenčíne môžu žiadať 

aj osoby bez trvalého pobytu“ 

647/1/2018 Článok „Región Trenčín bude vzorovým projek-

tom pre ostatné slovenské regióny“ 

648/1/2018 Článok „Trenčianski hasiči absolvovali nácvik 

v hradnej studni“ 

649/1/2018 Článok „Bio jarmok bol bez plastového odpadu“ 

650/1/2018 Článok „Výstavba nového futbalového štadióna 

v Trenčíne sa začala s meškaním“ 

651/1/2018 Publikácia Gurmán a jedlo (Ako chutí v Tren-

číne?) 

652/1/2018 Publikácia Trenčín a reality, Jeseň 2018 

653/1/2018 Článok „Trenčianska univerzita získala cenu za 

inováciu roka“ 

654/1/2018 Mesačník Info 02.10.2018, ročník XX., číslo 10 

655/1/2018 Článok „V katastri Trenčína vzniknú nové loka-

lity pre výstavbu bytov a domov“ 

656/1/2018 Článok „Matúšov meč si odniesol Ukrajinec Il-

jin“ 

657/1/2018 Článok „Dvadsiaty ročník výstavy stredných 

škôl Stredoškolák – Hrdnia remesla“ 

658/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Anima a Návraty 

v čase“ 
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659/1/2018 Článok „Na otázku Kam ísť študovať? odpove-

dal 20. ročník výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla“ 

660/1/2018 Článok „Džez pod hradom bol jubilejný“ 

661/1/2018 Článok „Dni Sihote. Akcia, ktorá spája Trenča-

nov a jej ďalší vydarený rok 2018“ 

662/1/2018 Článok „Komunálne voľby 2018: Kandidáti na 

primátora a poslancov Trenčín“ 

663/1/2018 Článok „Na Úrade TSK ocenili veteránov proti-

komunistického odboja“ 

664/1/2018 Článok „Fitnessky s európskym zlatom a strieb-

rom“ 

665/1/2018 Článok „Priestory hradnej kasárne skrášlili svo-

jou prítomnosťou vzácne kvety – Flores Musarum“ 

666/1/2018 Skladačka „Obrazová zbierka rodiny Ilešháziov-

cov“ 

667/1/2018 Článok „Na veľtrh práce zvážali ľudí do Tren-

čína autobusmi“ 

668/1/2018 Článok „Októbrový seminár 32. ročníka Akadé-

mie tretieho veku sa niesol v znamení úcty k starším“ 

669/1/2018 Článok „Päť hádzanárok a trénerka AS Trenčín 

v kadetskej reprezentácii“ 

670/1/2018 Článok „Prvú špeciálnu zážitkovú záhradu otvo-

rili v Trenčíne“ 

671/1/2018 Článok „Seriš a Teller na turné k 100. výročiu 

ČSR“ 

672/1/2018 Článok „Sezónu otvoria Shakespearom a Al-

žbetou“ 

673/1/2018 Pozvánka na otvorenie koncertnej sály a Galérie 

ZUŠ v Trenčíne“ 

674/1/2018 Článok „V ZUŠ K. Pádivého sa tešia z novej 

koncertnej sály“ 

675/1/2018 Článok „Najkrajšie slovenské jablko roka 2018 

vyrástlo v Novákoch“ 
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676/1/2018 Článok „Čiastočne opravujú starý cestný most“ 

677/1/2018 Článok „Vážky v striebornom pásme“ 

678/1/2018 Článok „V Trenčíne pokračuje projekt integro-

vanej autobusovej dopravy“ 

679/1/2018 Článok „Dočasné upratanie áut Pod Sokolicami“ 

680/1/2018 Článok „V Trenčíne máme prvý protišmykový 

priechod pre chodcov“ 

681/1/2018 Článok „Zákaz alkoholu na verejných miestach“ 

682/1/2018 Článok „Trenčín je desiatym najtransparentnej-

ším mestom“ 

683/1/2018 Článok „16-ročný Chromiak má za sebou debut 

v Tipsport lige“ 

684/1/2018 Článok „Servisné cyklostojany sú už k dispozí-

cii“ 

685/1/2018 Článok „Veľká oprava starého mosta je v nedo-

hľadne“ 

686/1/2018 Článok „Do obrany pribudol Lukáš Kovář“ 

687/1/2018 Článok „Uskutočnila sa vernisáž k výstave Bie-

nále voľného výtvarného umenia“ 

688/1/2018 Článok „Polopodzemné kontajnery v meste pri-

búdajú“ 

689/1/2018 Článok „Stavby po modernizácii trate stále neu-

zavreli“ 

690/1/2018 Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie 10. roč-

níka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2018 

691/1/2018 Článok „Trenčín má opäť najlepšiu kroniku“ 

692/1/2018 Článok „Stavbám malých detí ukázali v Tren-

číne techniku, ktorej patrí budúcnosť“ 

693/1/2018 Článok „Jeseň na Trenčianskom hrade bola pes-

trá“ 

694/1/2018 Článok „V Trenčíne zákaz alkoholu na verej-

ných miestach“ 
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695/1/2018 Článok „Po štyroch rokoch ukončili reštaurova-

nie fasády piaristického kostola“ 

696/1/2018 Článok „Cyklopruhy, priechody a iné zmeny na 

Ulici generála Svobodu“ 

697/1/2018 Článok „O spolupráci medzinárodnej kabíny, ra-

sizme a živote futbalistov sme hovorili aj na Myjave“ 

698/1/2018 Článok „Proti Budapešti aj s obrancom Nikom“ 

699/1/2018 Článok „V Slovnaft Cupe Trenčania skončili po 

góloch inkasovaných v záverečných minútach zápasu“ 

700/1/2018 Článok „D. Birošová: Ženy vnášajú do politiky 

iný politický rozmer a harmóniu“ 

701/1/2018 Článok „Ľ. Žabár: Trenčín ide dole Váhom, 

predbiehajú nás mestá naokolo“ 

702/1/2018 Článok „M. Mičega: Chcem byť primátorom, 

ktorého bude vidieť v teréne“ 

703/1/2018 Článok „R. Rybníček: Trenčín je iný, krajší ako 

pred štyrmi rokmi“ 

704/1/2018 Článok „Začala sa výstavba detského ihriska“ 

705/1/2018 Článok „Smer podporil Rybníčka na post primá-

tora Trenčína“ 

706/1/2018 Článok „Trenčínu sa darí v získavaní europe-

ňazí“ 

707/1/2018 Článok „Sochu generála Štefánika v Trenčíne 

zvalili bagrom. Hlava skončila v studni“ 

708/1/2018 Článok „Juricová svetovou šampiónkou“ 

709/1/2018 Článok „Úspešný záver sezóny“ 

710/1/2018 Článok „Koalícia PS, SPOLU a OKS vyjadruje 

podporu Milošovi Mičegovi“ 

711/1/2018 Článok „Moniz skončil ako tréner AS Trenčín, 

tím povedie Cifranič“ 

712/1/2018 Článok „V pondelok sa začne archeologický 

prieskum v átriu“ 



1033 
 

713/1/2018 Článok „Danica Birošova sa vzdala kandidatúry 

na post primátorky Trenčína“ 

714/1/2018 Článok „Následky silného vetra odstraňovalo 

v utorok 95 hasičov“ 

715/1/2018 Článok „Trenčianska župa je aj štvrtým rokom 

lídrom v systéme duálneho vzdelávania“ 

716/1/2018 Článok „Revitalizácia zelene v parku je vo fi-

nále“ 

717/1/2018 Mesačník Info 31.10.2018, ročník XX., číslo 11 

718/1/2018 Článok „Trenčania sa báli infekčných chorôb, 

vojakov preto pochovali mimo centra mesta“ 

719/1/2018 Článok „V Dubaji ocenili Elizabeth“ 

720/1/2018 Článok „V Trenčíne ostali len dvaja kandidáti na 

primátora“ 

721/1/2018 Článok „Na Trenčiansky hrad zavítali čerti“ 

722/1/2018 Článok „Komentár: Naplnené Monizovo proroc-

tvo“ 

723/1/2018 Článok „Pätnásť medailí z Grand Prix Ostrava“ 

724/1/2018 Článok „Vyčistili ohniská pri Váhu“ 

725/1/2018 Článok „Trenčínu sa darí v získavaní europe-

ňazí“ 

726/1/2018 Článok „Ďalšie polopodzemné kontajnery v Ku-

brej a Pod Brezinou“ 

727/1/2018 Článok „Dokončili revitalizáciu zelene i chod-

ník v parku“ 

728/1/2018 Článok „Trenčania tento roki nezaplatili dane 

a poplatky vo výške 850 tisíc eur“ 

729/1/2018 Článok „Takto pokračujú stavebné práce na no-

vej administratívnej budove Trenčianskeho hradu“ 

730/1/2018 Článok „Do obrany pribúda Daniel Krejčí“ 

731/1/2018 Článok „Jozef Korený 80-ročný“ 

732/1/2018 Článok „HoryZonty sa skončili, zaujali naši au-

tori“ 
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733/1/2018 Predvolebné noviny strany Smer – sociálna de-

mokracia 

734/1/2018 Propagačný leták Ing. Marty Šajbidorovej, kan-

didátky na poslankyňu mestského zastupiteľstva 

735/1/2018 Propagačný leták Pavla Fialu, kandidáta na pos-

lanca mestského zastupiteľstva 

736/1/2018 Propagačný leták Ing. Ondreja Kvasnicu, PhD., 

kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva 

737/1/2018 Propagačný leták Ing. Ladislava Matejku, kandi-

dáta na poslanca mestského zastupiteľstva 

738/1/2018 Propagačný leták Mgr. Jána Kmeťa, PhD., kan-

didáta na poslanca mestského zastupiteľstva 

739/1/2018 Propagačný leták Martina Trepáča, kandidáta na 

poslanca mestského zastupiteľstva 

740/1/2018 Propagačný leták č. 1 Mgr. Martina Petríka, kan-

didáta na poslanca mestského zastupiteľstva 

741/1/2018 Propagačný leták č. 2 Mgr. Martina Petríka, kan-

didáta na poslanca mestského zastupiteľstva 

742/1/2018 Propagačný leták č. 3 Mgr. Martina Petríka, kan-

didáta na poslanca mestského zastupiteľstva 

743/1/2018 Propagačný leták Richarda Ščepka, kandidáta na 

poslanca mestského zastupiteľstva 

744/1/2018 Propagačný leták skupiny „Prekreslime Tren-

čín“, združujúci kandidátov na poslanca mestského zastupiteľ-

stva 

745/1/2018 Propagačný leták Jána Forgáča a Patrika Žáka, 

kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva 

746/1/2018 Propagačný leták č. 1 Miloša Mičegu, kandidáta 

na primátora Trenčína 

747/1/2018 Propagačný leták č. 2 Miloša Mičegu, kandidáta 

na primátora Trenčína 

748/1/2018 Propagačný leták č. 3 Miloša Mičegu, kandidáta 

na primátora Trenčína 
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749/1/2018 Propagačný leták č. 1 Richarda Rybníčka, kan-

didáta na primátora Trenčína 

750/1/2018 Propagačný leták č. 2 Richarda Rybníčka, kan-

didáta na primátora Trenčína 

751/1/2018 Propagačný leták č. 3 Richarda Rybníčka, kan-

didáta na primátora Trenčína 

752/1/2018 Propagačné noviny Richarda Rybníčka, kandi-

dáta na primátora Trenčína 

753/1/2018 Článok „Transparentnosť volieb v Trenčíne sle-

dovali volebné hliadky“ 

754/1/2018 Článok „ Výsledky komunálnych volieb v Tren-

číne 2018“ 

755/1/2018 Článok „Mičega priznal porážku. Opätovnú kan-

didatúru ešte zváži“ 

756/1/2018 Článok „V trenčianskom mestskom zastupiteľ-

stve bude deväť nových poslancov“ 

757/1/2018 Článok „Minister obrany P. Gajdoš si na obno-

venom vojnovom cintoríne v Kubrej uctil obete 1. svetovej 

vojny“ 

758/1/2018 Článok „Knižná novinka vyrozpráva osudy vo-

jakov z trenčianskeho regiónu vo Veľkej vojne“ 

759/1/2018 Článok „Od dnes je vo veži unikátna výstava“ 

760/1/2018 Článok „Primátorom Trenčín zostáva Richard 

Rybníček“ 

761/1/2018 Článok „O záchranu umenia z obdobia socia-

lizmu sa snaží partia mladých ľudí“ 

762/1/2018 Článok „Mládežnícky reprezentant Ghany v AS 

Trenčín“ 

763/1/2018 Článok „Trenčín má cenu za Najlepšiu stránku 

mesta“ 

764/1/2018 Článok „Ocenili gymnazistov“ 

765/1/2018 Článok „Štreit: Palach je pripomienka pre štu-

dentov, nech neprestávajú protestovať“ 
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766/1/2018 Článok „Trenčiansky samosprávny kraj má naj-

lepšie webové sídlo“ 

767/1/2018 Článok „SmartCity Trenčín na svetovom veľ-

trhu“ 

768/1/2018 Článok „Festival francúzskych filmov“ 

769/1/2018 Článok „Reakcia AS Trenčín na návrh smernice 

o infraštruktúre štadiónov 2022“ 

770/1/2018 Článok „Úspešné školy“ 

771/1/2018 Článok „Položili vence k pamätníku na Námestí 

sv. Anny“ 

772/1/2018 Článok „Vicemajster sveta Ľubomír Sekeráš 

oslávi 50. narodeniny“ 

773/1/2018 Článok „Ondrejovičová majsterkou sveta“ 

774/1/2018 Článok „Marián Kohút majstrom sveta“ 

775/1/2018 Článok „Mierové námestie už zdobí vianočný 

strom“ 

776/1/2018 Článok „Do Siene slávy vstúpili Bartovič, 

Macháč a Hojsík“ 

777/1/2018 Článok „Vianočný strom vyrástol na Novinách“ 

778/1/2018 Článok „Trenčín na jar opäť rozkvitne novými 

farbami“ 

779/1/2018 Článok „Vŕbové arborétum pri Váhu je takmer 

dokončené“ 

780/1/2018 Článok „Tretí jazdný pruh pri odbočovaní 

z mosta“ 

781/1/2018 Článok „Cenu Emila Belluša získal za celoži-

votné dielo architekt Detského mestečka“ 

782/1/2018 Článok „Ako by mohlo vyzerať divadlo v Tren-

číne? Architekt prišiel s inšpiratívnym návrhom“ 

783/1/2018 Článok „Počas Jesennej kvapky krvi prišlo po-

môcť zachrániť ľudský život rekordných 150 darcov“ 
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784/1/2018 Článok „Trenčiansku župu opäť ocenili za zod-

povedný prístup voči obyvateľom kraja i k životnému pro-

strediu“ 

785/1/2018 Článok „Chudý ďalším z akadémie so zmluvou 

v AS Trenčín“ 

786/1/2018 Článok „Štyri hádzanárky AS Trenčín v repre-

zentácii kadetiek“ 

787/1/2018 Článok „Najvyššie ocenenie Ministerstva škol-

stva si prevzali štyria študenti župných stredných škôl“ 

788/1/2018 Pozvánka výstavy „Osudové osmičky Trenčína“ 

789/1/2018 Plán podujatí na Trenčianskom hrade v roku 

2018 

790/1/2018 Článok „Otvorili výstavu Osudové osmičky 

Trenčína“ 

791/1/2018 Článok „Opravujú pamätník s delom“ 

792/1/2018 Článok „Zimná údržba a bude drahšia“ 

793/1/2018 Článok „Mestský bicykel sa podľa jeho autora 

myšlienky v Trenčíne ujal“ 

794/1/2018 Článok „Richard Rybníček: Rozhodla agresivita 

kampane a nenávisť ktorá z toho sršala“ 

795/1/2018 Článok „Predčasný vianočný darček v podobe 

dvadsaťpäťky modrých autobusov“ 

796/1/2018 Článok „V okrese Trenčín bola v októbri najniž-

šia nezamestnanosť na Slovensku“ 

797/1/2018 Článok „SPŠ stavebná Emila Belluša v Trenčíne 

chce otvoriť žiakom dvere do Európy“ 

798/1/2018 Článok „Naše školy v celoslovenskom hodno-

tení“ 

799/1/2018 Článok „Pre žiakov SPŠ E. Belluša je učebnou 

pomôckou budova školy“ 

800/1/2018 Mesačník Info 27.11.2018, ročník XX., číslo 12 

801/1/2018 Článok „Papánek vicemajstrom Slovenska, Voj-

tíšková triumfoval v Brne“ 
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802/1/2018 Článok „Ako je to so zranenými hráčmi“ 

803/1/2018 Článok „Archeologický prieskum v átriu ukon-

čili“ 

804/1/2018 Článok „Víťazi speváckej súťaže Trenčianske 

hodiny“ 

805/1/2018 Článok „S Trenčínom sa spája kuriózna histo-

rická udalosť“ 

806/1/2018 Článok „Chorých ľudí pribúda“ 

807/1/2018 Článok „Ťahákom výstavy na Trenčianskom 

hrade je pojazdná železničná trať“ 

808/1/2018 Článok „Šampiónom výstavy Vinum Laugaricio 

je Muškát žltý 2017“ 

809/1/2018 Článok „Šulek sa klubu upísal do 2021“ 

810/1/2018 Článok „Poznáme laureátov 26. ročníka súťaže 

J. Braneckého“ 

811/1/2018 Článok „Spýtali sme sa: Ako je Trenčín pripra-

vený na zimu?“ 

812/1/2018 Článok „Karolína Holbová vicemajsterkou 

sveta“ 

813/1/2018 Článok „Prvé parkovisko na Ulici J. Halašu je 

dokončené“ 

814/1/2018 Článok „Roman a Janka zdolávajú najdrsnejšie 

terény sveta: Zo situácií, akým čelia, by striaslo každého dob-

rodruha“ 

815/1/2018 Článok „Trenčianska župa ocenená za najvyšší 

počet študentov zapojených v systéme duálneho vzdelávania“ 

815/2/2018 Článok „Do Trenčína zavítal Mikuláš“ 

816/1/2018 Článok „Z futbalového štadióna odstránili prvý 

zo štyroch stĺpov osvetlenia“ 

817/1/2018 Článok „Začali sa práce na lávke pre peších pri 

farskom kostole“ 

818/1/2018 Článok „Vernisáž výstavy Fotograf Bazovský“ 
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819/1/2018 Článok „Uviedli do života štvrtú knihu Evy Bod-

nárovej“ 

820/1/2018 Článok „Trenčiansky kraj chce odbúrať bariéry 

pre zdravotne znevýhodnených“ 

821/1/2018 Článok „Jakub Paur z AS Trenčín: Jeseň nás 

vyzliekli donaha“ 

822/1/2018 Článok „Nina Mistríková strieborná“ 

823/1/2018 Článok „Tretí ročník podujatia Vianoce v galé-

rii“ 

824/1/2018 Článok „Perinbaba má za sebou úspešnú pre-

miéru“ 

825/1/2018 Článok „Štyri medaily z Brna“ 

826/1/2018 Článok „Výťažok z benefičného koncertu má 

pomôcť onkologickým pacientom“ 

827/1/2018 Článok „Primátor a poslanci zložili sľub“ 

828/1/2018 Článok „R. Rybníček: Cítim zadosťučinenia 

a pokoru, že môžem pokračovať v práci“ 

829/1/2018 Článok „Trenčianska samospráva vstúpi do no-

vého roku v rozpočtovom provizóriu“ 

830/1/2018 Článok „Trenčianski poslanci zvýšili primáto-

rovi plat“ 

831/1/2018 Článok „Vnímavá škola a Vnímavá firma 

z Trenčína“ 

832/1/2018 Článok „Dva úspechy dvanástky v závere jesen-

nej časti sezóny“ 

833/1/2018 Článok „Jedinečný exponát na Trenčianskom 

hrade – model diorámy“ 

834/1/2018 Článok „Koledy spievalo v Trenčíne zaplnené 

Mierové námestie“ 

835/1/2018 Článok „Posledný tohtoročný seminár Akadé-

mie tretieho veku sa niesol v znamení jubilantov“ 

836/1/2018 Článok „AS Trenčín čaká veľké upratovanie. 

O miesta sa netrasú len hráči, ale aj realizačný tím“ 



1040 
 

837/1/2018 Článok „MikulAS Cup premiérovo pre Veľko-

moravskú“ 

838/1/2018 Článok „Rektor Trenčianskej univerzity vyme-

noval prednostov kliník Fakultnej nemocnice v Trenčíne“ 

839/1/2018 Článok „Úspech Kubranských nadšencov“ 

840/1/2018 Článok „Erik Nevláčil najúspešnejším kadetom“ 

841/1/2018 Článok „Pripomíname si 50 rokov od úmrtia ná-

rodného umelca M. A. Bazovského“ 

842/1/2018 Článok „Výstava v galérii búra zažité mýty 

o modrotlači 

843/1/2018 Článok „Žiaci v Trenčíne majú najmodernejšiu 

učebňu v Európe“ 

844/1/2018 Článok „Pre zdravotné problémy odchádza Má-

rio Bližňák“ 

845/1/2018 Článok „Skvosty Trenčianskeho múzea bude 

chrániť nový kamerový systém“ 

846/1/2018 Článok „V zimnej príprave deväť kvalitných 

previerok“ 

847/1/2018 Článok „Ľudia darovali knihy 161 deťom“ 

848/1/2018 Článok „Správy z MŠ na Šafárikovej ulici“ 

849/1/2018 Článok „Vianočný Trenčín s novou výzdobou“ 

850/1/2018 Článok „Autobusy budú od štvrtka obsluhovať 

zastávky na Považskej ulici“ 

851/1/2018 Článok „Autobusy tu už zastavujú“ 

852/1/2018 Článok „Memorandum o vzájomnej pomoci“ 

853/1/2018 Článok „O Pohár predsedu TSK premiérovo za-

bojovali aj dievčenské florbalové tímy stredných škôl“ 

854/1/2018 Článok „Priemerná nezamestnanosť klesla v no-

vembri v TSK pod tri percentá“ 

855/1/2018 Článok „O zriadení mestskej rady rožzhodnú 

poslanci“ 

856/1/2018 Článok „Trenčianske vodárne a kanalizácie zvy-

šujú cenu vodného a stočného“ 
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857/1/2018 Článok „Výťažok z Dobrého bazára pomôže da-

rovať úsmev chorým deťom“ 

858/1/2018 Článok „Chránenú dielňu v Trenčíne možno roz-

šíria“ 

859/1/2018 Článok „Prioritou je Hviezda, zeleň, štadióny 

a zriadenie útulku“ 

860/1/2018 Článok „TSK zrekonštruoval za stravovaciu pre-

vádzku v CSS Demy“ 

861/1/2018 Článok „Z dobrovoľníka poslanec: Dôveru 

Trenčanov si získal 20-ročný študent“ 

862/1/2018 Článok „Majú nový defibrilátor, vyhrali ho 

žiaci“ 

863/1/2018 Článok „Politiku mesta robia i aktívni občania“ 

864/1/2018 Mesačník Info 28.12.2018, ročník XX., číslo 1 

865/1/2018 Článok „Triedením nápojových kartónov vy-

hrali pre školu 2500 eur“ 

866/1/2018 Článok „Trenčania neverili vlastným očiam, čo 

sa ráno objavilo vo Váhu“ 

867/1/2018 Programový sprievodca sériou podujatí „Čaro 

Vianoc pod hradom“ 

868/1/2018 Článok „Svoje turné začali i uzavreli v charita-

tívnom duchu“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


