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18. Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 

2019 

 
Verejno-spoločenský a politický život 

 
Verejno-spoločenský život 

 

V utorok 1. januára sa narodil prvý Trenčan roka 2019 Le-

onard Laurinčík; str. 98 

V utorok 8. januára v noci napadlo v Trenčíne 30 cm snehu; 

str. 98 

Vo štvrtok 31. januára zverejnili informáciu, že sa riziková 

hovädzina z Poľska dostala aj do škôl a reštaurácií. Jedným 

z dodávateľov mala byť aj jedna trenčianska predajňa, výsledky 

hygienikov to však nepotvrdili; str. 101 

V sobotu 2. februára sa konal štvrtý ples seniorov; str. 103 

Revíziou sa zistilo, že v zbierkovom fonde Trenčianskeho 

múzea chýbalo 248 historických zbraní; str. 104 

Vo štvrtok 21. februára sa na Štúrovom námestí konala 

pietna spomienka na zavraždených Jána Kuciaka a Martinu 

Kušnírovú spojená s odhalením pamätníka; str. 107 

Železnice SR klasifikovali starý železničný most ako nepo-

trebný. Mesto má oň veľký záujem, ale požadovaná suma 800 

tisíc eur považovalo za príliš vysokú; str. 111  

V stredu 6. marca sa konala Oblastná konferencia Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov; str. 114 

Mesto vzhľadom na nový zákon o ochrane osobných údajov 

rozostrilo živý prenos z webových kamier na Mierovom a Štú-

rovom námestí; str. 115 

V marci boli ceny starších dvoj- a trojizbových bytov v 

Trenčíne najlacnejšie spomedzi krajských miest na Slovensku; 

str. 116 
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V počte narodených i zomretých dominovali v Trenčian-

skom kraji muži. Podiel žien tvoril 50,9 percenta; str. 119 

Vo štvrtok 14. marca si členovia Sokola v Trenčíne pripo-

menuli 100. výročie vzniku organizácie; str. 120 

V stredu 27. marca prevzali zástupcovia Trenčína tri ceny 

vrátane hlavnej  v súťaži Stavba roka 2018 za rekonštrukciu 

Mierového námestia; str. 121 

V piatok a v sobotu 28.-29. marca sa na výstavisku Expo 

Center v Trenčíne konal 27. ročník veľtrhu Beauty Forum; str. 

123 

V pondelok 1. apríla prestala vyrábať droždiareň Old He-

rold Hefe; str. 124 

V utorok 10. apríla sa na Brezine uskutočnila spomienka 

k 74. výročiu oslobodenia Trenčína; str. 125 

Od stredy do nedele 10.-14. apríla sa na výstavisku Expo 

Center v Trenčíne konal 25. ročník veľtrhu Záhradkár; str. 126 

V stredu 24. apríla mestskí poslanci schválili zmenu, ktorá 

umožňuje prepojenie areálu Meriny so Štefánikovou ulicou; 

str. 128 

V utorok 30. apríla inštalovali na Štúrovom námestí pu-

tovnú výstavu „Príbehy 20. storočia“ s príbehmi obetí totalit-

ných režimov; str. 129 

V stredu 1. mája sa na Mierovom námestí konal Trenčian-

sky majáles; str. 128 

V piatok 3. mája si Považská sokolská župa pietnym aktom 

pripomenula 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika pri jeho pa-

mätníku v mestskom parku; str. 130 

V pondelok 6. mája odhalili vo vestibule Úradu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja busty osobností slovenskej histórie; 

str. 132 

V piatok 10. mája vymenoval generálny prokurátor Jaromír 

Čižnár za svoju prvú námestníčku Vieru Kováčikovú z Tren-

čína; str. 134 
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V sobotu 11. mája sa v centre Trenčína konalo ku Dňu ma-

tiek podujatie Míľa pre mamu; str. 135  

V nedeľu 19. mája sa na Mierovom námestí uskutočnil 4. 

ročník podujatia Deň rodiny; str. 136 

V sobotu 25. mája deti zo žiackej školskej rady vymaľovali 

dočmárané steny podchodu pod chynoranskou traťou; str. 137 

V sobotu 25. mája sa na Ulici 1. mája konal tretí ročník mo-

derného mestského trhu Trenčín na korze; str. 138 

Ministerstvo obrany oznámilo, že divadelnú sálu v trenčian-

skom Posádkovom klube so zatekajúcou strechou v sľúbenom 

termíne do leta neopravia; str. 140 

V utorok 28. mája sa na okresnom súde začalo pojednávanie 

v kauze výstavby polyfunkčnej zóny Idea Grande. Investor 

žiada za zmarenú výstavu odškodné 13 miliónov eur; str. 141 

V máji v Trenčíne vysadili štyri nové stromy slobody k 100. 

výročiu vzniku 1. ČSR a tragického úmrtia M. R. Štefánika; str. 

146 

V nedeľu 2. júna sa na Mierovom námestí uskutočnil Deň 

detí s bohatým programom; str. 145 

V pondelok 3. júna otvorila Verejná knižnica Michala Re-

šetku letnú čitáreň; str. 147 

V sobotu 8. júna sa uskutočnil už 28. ročník turisticko-piv-

ného pochodu Kukanova desina; str. 148 

V pondelok 10. júna inštalovali na Mierovom námestí roz-

prašovače vodnej pary; str. 149 

V stredu 12. júna sa uskutočnil záverečný seminár 32. roč-

níka Akadémie tretieho veku; str. 150 

Vo štvrtok 13. júna prevzal titul laureáta v kategórii „Priateľ 

Ozbrojených síl SR“ genpor. v. v. Pavel Honzek a Klub gene-

rálov SR – Trenčín za rozsiahlu rekonštrukciu Vojenského cin-

torína v Kubrej; str. 150 
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Vo štvrtok 13. júna prijal primátor Richard Rybníček pri prí-

ležitosti jubilea ochotníckeho divadelníka a športovca Petra 

Laca, ktorý oslávil 60 rokov; str. 151 

V piatok 14. júna prevzali diamantovú plaketu piati darco-

via krvi z Trenčína; str. 151 

V sobotu 15. júna sa začala sezóna na trenčianskom letnom 

kúpalisku; str. 151 

Od piatku do nedele 14.-16. júna sa v trenčianskom Posád-

kovom klube konalo celoslovenského finále Filatelistickej 

olympiády mládeže; str. 153 

V utorok 18. júna vyhodnotili kampaň „Do práce na bi-

cykli“, Trenčín v nej získal 3. miesto medzi 99 zaregistrova-

nými samosprávami. ; str. 158 

V nedeľu 23. júna sa v Parku M. R. Štefánika konal prvý 

mestský piknik; str. 153 

Mesto Trenčín i župa podmienili rozšírenie Obchodného 

centra Laugaricio vyriešením problematickej dopravy; str. 156 

V piatok 28. júna a v sobotu 29. júna sa odohrali dve pred-

stavenia nočnej artistickej show „Príbehy z Trenčína“ ; str. 148 

Po 15 odslúžených rokoch v Trenčíne odišiel farár Milan 

Kupčík do Radošiny; str. 159 

V stredu 3. júla mestskí poslanci schválili zámer vyhlásiť 

verejné obstarávanie na kosenie verejnej zelene; str. 163 

Podľa Štatistického úradu roku 2018 medziročne klesol po-

čet obyvateľov Trenčianskeho kraja o takmer 1500 osôb, ku 

koncu roku 2018 ich bolo 585 882; str. 161 

V utorok 9. júla oslávili manželia Zita a Vincent Gondžú-

rovci z Trenčína platinovú svadbu – 70 rokov spoločného ži-

vota; str. 162 

Vo štvrtok 11. júla doručili do Trenčína poukážku v hodnote 

15 tisíc eur na inštaláciu Wi-Fi, ktorú mesto dostalo od Európ-

skej únie; str. 163  
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Od piatku do nedele 26.-28. júla dobrovoľníci čistili južné 

opevnenie Trenčianskeho hradu; str. 164 

Zhotoviteľa rekonštrukcie administratívnej budovy na Tren-

čianskom hrade budú za omeškané termíny dokončenia sankci-

onovať; str. 166 

V stredu 21. augusta si Trenčania na Mierovom námestí pri-

pomenuli 51. výročie okupácie ČSSR vojskami Varšavskej 

zmluvy; str. 168 

V stredu 21. augusta pri príležitosti životného jubilea prijal 

primátor Richard Rybníček popredného slovenského psychiatra 

Jozefa Hašta; str. 170 

Celé leto sa na Trenčianskom hrade konalo množstvo atrak-

tívnych podujatí; str. 170 

Počas letných prázdnin pripravilo trenčianske Centrum voľ-

ného času pre deti v denných táboroch veľa aktivít; str. 171 

V nedeľu 1. septembra sa skončila sezóna na letnom kúpa-

lisku v Trenčíne; str. 175 

V stredu 4. septembra si verejnosť na Brezine pripomenula 

75. výročie SNP; str. 172 

Od piatku do nedele 6.-8. septembra sa na Mierovom ná-

mestí uskutočnil festival „Pri trenčianskej bráne“ ; str. 173 

V stredu 11. septembra otvorili 33. ročník Akadémie tre-

tieho veku; str. 175 

V septembri sa začal spor mesta so župou o vlastníctvo bý-

valého Župného domu. Obe strany s dohodli, že spor rozhodne 

súd; str. 176 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne spomínalo na svojho 

slávneho absolventa Vojtecha Zamarovského pri príležitosti 

100. výročie spisovateľovho narodenia; str. 178 

V piatok 4. októbra osadili bronzovú tabuľu pri Lipe slo-

body na Mierovom námestí; str. 180 
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S dátumom 5. októbra vyšiel poštový list s príležitostnou 

pečiatkou k 100. výročiu narodenia Vojtecha Zamarovského; 

str. 181 

V sobotu 5. októbra sa v Posádkovom klube uskutočnilo 

kultúrno-spoločenské podujatie „Dni Sihote“ ; str. 181 

V nedeľu 8. októbra otvorili v Trenčíne prvú agility dráhu 

pre tréning psov; str. 182 

V piatok a v sobotu 11.-12. októbra sa konala na trenčian-

skom výstavisku Expo Center výstava Jahrada; str. 183 

V piatok 11. októbra otvorili v kasárni Trenčianskeho hradu 

výstavu „Cestovateľ stáročiami – 100 rokov Vojtecha Zama-

rovského“ ; str. 184 

Obnovený vojenský cintorín s obeťami prvej svetovej vojny 

v Kubrej vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku; str. 186 

V piatok 18. októbra otvorili v Trenčíne pre verejnosť 

Knižnicu vecí; str. 189 

V sobotu 19. októbra sa v mestskej športovej hale konala 

slávnostná akadémia k 100. výročiu vzniku Sokolskej župy 

a TJ Jednota Sokol v Trenčíne; str. 190 

Podľa súťažnej ankety sa najpopulárnejším turistickým in-

formačným centrom v západoslovenskom regióne stalo Kul-

túrno-informačné centrum v Trenčíne; str. 192 

Mesto Trenčín zabezpečilo na zimnom štadióne počas hoke-

jových zápasov čapovanie nápojov do vratných zálohovateľ-

ných pohárov a desaťnásobne znížilo plastový odpad; str. 192 

V piatok 8. novembra sa pri príležitosti 101. výročia ukon-

čenia prvej svetovej vojny uskutočnila na mestskom cintoríne 

na Juhu pietna spomienka spojená s posvätením zrekonštruova-

nej tzv. srbskej kaplnky; str. 193 

V pondelok 11. novembra si účastníci pripomenuli obete 

prvej svetovej vojny počas pietneho kladenia vencov na vojen-

skom cintoríne v Kubrej; str. 195 
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V stredu 13. novembra odovzdali zástupcom trenčianskej 

župy cenu za striebornú priečku v súťaži Zlatý erb o najlepšie 

webové stránky; str. 197 

Vo štvrtok 14. novembra otvoril obchodný reťazec Lidl 

svoju štvrtú predajňu v Trenčíne na Brnianskej ulici; str. 198 

V nedeľu 17. novembra odovzdali na medzinárodnom pod-

ujatí Heritage Hotels of Europe Awards Gala Ceremony 2019 

vo Viedni zástupcom trenčianskeho hotela Elizabeth cenu za 

druhé miesto v kategórii wellness; str. 200 

Richard Rybníček, Jaroslav Baška, Jozef Habánik, Emil 

Sedlačko, Milan Kráľ a ďalší pamätníci spomínali, s čím sa im 

spájajú novembrové dni roku 1989; str. 201 

V nedeľu 17. novembra si Trenčania pripomenuli novem-

brové udalosti roku 1989 pri pamätníku obetiam komunizmu; 

str. 206 

V pondelok 18. novembra si Trenčania pripomenuli novem-

brové udalosti roku 1989 koncertmi a večernou besedou; str. 

209 

V pondelok 18. novembra si v Bojnickom zámku prevzal 

ocenenie Senior roka 81-ročný Marián Žák z Trenčína; str. 212 

V utorok 19. novembra umiestnili na Mierovom námestí 

vianočný strom. Mikuláš ho rozsvietil vo štvrtok 5. decembra; 

str. 212 

V stredu 20. novembra sa konal kontrolný deň pri južnom 

opevnení Trenčianskeho hradu. Ukázalo sa, že opevnenie sa ne-

podarí zrekonštruovať do konca roka 2019 z dôvodu zlej statiky 

oporných múrov a Mlynskej veže; str. 213 

Mestu Trenčín za desať rokov ubudlo necelých 1 200 oby-

vateľov, podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka sa 

mesto snaží zlepšiť situáciu a vníma aj svoju dlhodobú víziu; 

str. 216 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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V sobotu 23. novembra si účastníci spomienkového podu-

jatia pripomenuli 100. výročie vzniku miestneho odboru Matice 

slovenskej v Trenčíne; str. 217 

Bezpečný ženský domov Luna fungoval v Trenčíne už tretí 

rok a pomohol desiatkam žien s deťmi, ktoré v ňom našli úto-

čisko a ochranu pred domácim násilím; str. 218 

Zástupca spoločnosti Služby pre bývanie Jozef Greňo potvr-

dil, že biomasová kotolňa na sídlisku Juh v posledný deň roka 

2019 ukončí svoju prevádzku; str. 221 

V novembri zbúrali budovu vedľa kina Hviezda, ktorá bola 

v dezolátnom stave; str. 222 

Trenčianska radnica sa definitívne dohodla so súkromným 

vlastníkom pozemku v lokalite Nad tehelňou na vybudovaní 

detského ihriska; str. 223 

V piatok a v sobotu 29.-30. novembra sa na trenčianskom 

výstavisku Expo Center uskutočnila výstava Vinum Laugari-

cio; str. 226 

Začiatkom decembra Mesto Trenčín vydalo nové pohľad-

nice, okrem hradu a novej fontány Marca Aurelia boli na nich 

aj ďalšie trenčianske pamiatky; str. 227 

V nedeľu 8. decembra sa partia otužilcov kúpala v bazéne 

s napustenou vodou na Mierovom námestí; str. 228 

V pondelok 9. decembra Mesto Trenčín odovzdalo svoju 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Centrum kultúrno-

kreatívneho potenciálu kina Hviezda; str. 230 

Ľudia, ktorí využívajú pobytové sociálne služby a domácu 

opatrovateľskú službu v Trenčíne, zaplatia od januára viac 

v priemere o 15 percent; str. 231 

V utorok 17. decembra vďaka projektu Trenčianskej nadá-

cie „Otvor srdce, daruj knihu“ dostalo knižný darček 189 detí 

zo sociálne slabších rodín; str. 233 

Vo štvrtok 19. decembra dostalo mesto päť nových defibri-

látorov. Štyri zakúpilo samo, jeden venoval sponzor; str. 234 
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V sobotu 21. decembra sa na Mierovom námestí konal tra-

dičný charitatívny Dobrý bazár; str. 235 

Od štvrtka do nedele 5.-22. decembra sa v centre mesta ko-

nal festival „Čaro Vianoc pod hradom“. Priniesol množstvo 

chutí, vôní a hudobných zážitkov; str. 237 

V tradičnom koncoročnom rozhovore primátor Richard 

Rybníček porozprával o uplynulom roku i plánoch a ďalšom 

rozvoji mesta; str. 238. 

 

Politický život 

 

V sobotu 16. marca v prvom kole prezidentských volieb vo-

lilo Zuzanu Čaputovú 48,50 percenta Trenčanov, druhý bol Ma-

roš Ševčovič s 18,99 percenta; str. 245 

V sobotu 30. marca v druhom kole prezidentských volieb 

celkovo zvíťazila kandidátka Zuzana Čaputová so  1 056 582 

hlasov (58,4 percent). Maroš Šefčovič získal 752 403 hlasov 

(41,6 percent) ; str. 245  

V sobotu 30. marca v druhom kole prezidentských volieb 

bola v Trenčíne volebná účasť 50,59 percenta. Zuzane Čaputo-

vej odovzdalo hlas 14 568 Trenčanov (63,69 percenta), Maroša 

Šefčoviča podporilo 8307 voličov (36,31 percenta) ; str. 246 

Richard Rybníček, Jaroslav Baška a Jozef Habánik odpove-

dali, čo očakávajú od novej hlavy štátu; str. 247 

V sobotu 25. mája v eurovoľbách vyhrala v Trenčianskom 

kraji strana Smer-SD so ziskom 20 percent, druhá koalícia 

Progresívne Slovensko/Spolu dostala 10 percent hlasov; str. 

248 

V stredu 29. mája v rámci rozlúčkových návštev prezident 

Andrej Kiska v Trenčíne ocenil víziu Trenčína; str. 249 

V stredu 29. mája sa prezident Andrej Kiska počas návštevy 

Trenčína stretol so županom Jaroslavom Baškom; str. 250 

https://www.sme.sk/os/153671/zuzana-caputova
https://www.sme.sk/os/166917/maros-sefcovic
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 V stredu 29. mája poslanci mestského zastupiteľstva schvá-

lili vystúpenie mesta zo Združenia miest a obcí Slovenska a ná-

sledný vstup Trenčína do Únie miest Slovenska; str. 250 

V sobotu 1. júna v Trenčíne vzniklo nové Veliteľstvo Síl pre 

špeciálne operácie; str. 252 

V piatok 21. júna na 30. sneme Únie miest Slovenska 

(ÚMS) členovia rozhodli o tom, že prezidentom ÚMS sa stal 

primátor Trenčína Richard Rybníček; str. 254 

Mestský úrad v Trenčíne zakázal verejné zhromaždenie ex-

trémistickej politickej strany Kotleba – ĽSNS, o ktoré požiadala 

začiatkom septembra; str. 255 

Vo štvrtok 26. septembra krajský súd označil rozhodnutie 

mesta zakázať ĽSNS zhromaždenie v Trenčíne za nezákonné; 

str. 257 

V piatok 11. októbra sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie 

premiéra Petra Pellegriniho a vybraných ministrov Vlády SR 

v Trenčíne; str. 260 

Vo štvrtok 17. októbra sa na Mierovom námestí konalo 

zhromaždenie extrémistickej strany ĽSNS; str. 263 

Vo štvrtok 17. októbra sa na Štúrovom námestí konal anti-

fašistický protest, ktorý reagoval na zhromaždenie ĽSNS; str. 

270 

V stredu 23. októbra prezident Únie miest Slovenska 

(ÚMS) Richard Rybníček informoval stanovisko Prezídia ÚMS 

o nutnosti miest a obcí zvýšiť dane a poplatky; str. 270 

V utorok 5. novembra ministerka pôdohospodárstva a roz-

voja vidieka Gabriela Matečná počas návštevy Trenčína vy-

zdvihla komplexnú víziu rozvoja mesta; str. 272 

V stredu a štvrtok 27.-28. novembra na podujatí Human 

Forum v Banskej Bystrici prevzala trenčianska rodáčka Monika 

Vrzgulová cenu Human Forum 20129; str. 274 
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Ministerstvo vnútra zverejnilo kandidátne listiny do februá-

rových parlamentných volieb a z nich vieme, kto kandiduje 

z Trenčína; str. 275. 

 

 

Ekonomický život a doprava 
 

 

Ekonomický život 

Industriálny park v Trenčíne kúpila od firmy AU Optronics 

Slovakia česká investičná spoločnosť Redside; str. 280 

Spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD) a E.ON 

Distribuce spolu s partnermi projektu a prevádzkovateľmi pre-

nosových sústav ČEPS a SEPS získali od Európskej komisie 

(EK) kofinancovanie vo výške 91,2 milióna eur na medziná-

rodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart grid; str. 281 

Letecké opravovne Trenčín pripravili na odovzdanie afgan-

ským vzdušným silám ďalší vrtuľník Mi-17 po generálnej 

oprave; str. 284  

Priemerná mzda na Slovensku pokorila magickú hranicu, 

dosiahla 1013 eur; vysoko sa umiestnil aj Trenčiansky kraj; str. 

285 

V pondelok 11. marca sa uskutočnilo Valné zhromaždenie 

Trenčianskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a prie-

myselnej komory; str. 285 

Zamestnané ženy v Trenčianskom samosprávnom kraji za-

rábali v priemere o 278 eur menej ako zamestnaní muži; str. 

286 

V utorok 16. apríla rokovalo vedenie mesta s predstaviteľmi 

droždiarne Old Herold Hefe; spoločnosť prisľúbila, že výrobu  

presťahuje inam; str. 288 

Trenčiansky okres mal v marci 2019 najnižšiu nezamestna-

nosť na Slovensku – 2,89 percenta; str. 289 

https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020
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Začiatkom mája premiér Peter Pellegrini informoval, že po 

rokovaniach s americkými firmami by sa v Trenčíne mohli za-

bezpečovať opravy a servis stíhačiek F-16; str. 289 

Oblečenie značky Andrea Martiny je dnes známe nielen na 

Slovensku, ale aj v susednom Česku či Slovinsku; firma oblieka 

štýlové ženy, väzenskú stráž i vojakov; str. 291 

Aj na konci júna bola v okrese Trenčín najnižšia nezamest-

nanosť na Slovensku – 1,93 percenta; str. 294 

Trenčiansky závod japonskej spoločnosti Akebono Brake in-

formoval o svojej dohode s veriteľmi, podľa ktorej bude musieť 

svoju slovenskú fabriku buď zavrieť, alebo predať novému 

vlastníkovi; str. 295. 

 

Doprava 

 

Zlepšiť dopravu v Trenčíne by v budúcnosti mohla mestská 

železnica. Projekt, ktorý pripravil architekt Igor Mrva, počíta s 

využitím bánoveckej trate; str. 298 

Vo štvrtok 10. januára odovzdali mestu zástupcovia spoloč-

nosti FT Technologies a.s. inteligentné monitorovacie vozidlo 

na kontrolu parkovania; str. 300 

V stredu 23. januára sa obnovili rokovania o projekte ter-

minál medzi zástupcami mesta a Georgom Trabelssiem; str. 

303 

Trenčiansky samosprávny kraj predstavil plán, podľa kto-

rého vybuduje medzištátnu cyklotrasu a spojí Trenčiansky hrad 

s hradom v českom meste Brumov – Bylnice; str. 305 

V pondelok 25. marca sa v Trenčíne začalo s vyznačovaním 

vodorovného dopravného značenia na miestnych komuniká-

ciách; parkovacie miesta, ktoré boli vyznačené modrou farbou, 

sa premaľovávali na bielo; str. 306 
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Mesto Trenčín oznámilo, že chystá plán udržateľnej mest-

skej mobility, proces vypracovania plánu počíta so zapojením 

širokej verejnosti; str. 307 

Predseda Rady parkovacej asociácie Miroslav Lepeta v roz-

hovore na margo Trenčína povedal, že cena parkovného má od-

zrkadľovať jeho dopyt a vytláčanie áut z centier je celoeuróp-

skym trendom; str. 308 

V stredu 29. mája poslanci mestského zastupiteľstva schvá-

lili zmeny v parkovaní, od začiatku júla 2019 sa zmení doba 

spoplatnenia a ceny v parkovacej zóne A; str. 311 

V nedeľu 9. júna sa v Trenčíne začal experimentálny bike-

sharing, k dispozícii bolo desať bezplatných bicyklov; str. 313 

V polovici júna sa aktívne pracovalo na medzinárodnej cyk-

lotrase v úseku Trenčín – Nemšová; str. 314 

Primátor Richard Rybníček oznámil, že spoplatnenie parko-

vania na Juhu a časti Sihote plánované na 16. september 2019 

sa opäť odkladá vinou podnetu, ktorý podalo Združenie domo-

vých samospráv v Bratislave. Mestské zastupiteľstvo v stredu 

27. augusta schválilo nový termín regulácie 15. apríla 2020; str. 

316 

Vo štvrtok 22. augusta pribudlo na Hodžovej ulici nové cyk-

lostojisko s verejnou cyklopumpou; str. 318 

Začiatkom októbra stavbári začali na úseku medzi Trenčí-

nom a Nemšovou s asfaltovaním prvých kilometrov medziná-

rodnej cyklotrasy, osádzali lávky a pracovali na osvetlení; str. 

319 

Začiatkom októbra architekti spoločnosti SIRS predstavili 

mestu nový projekt autobusovej stanice; str. 320  

V utorok 22. októbra na konferencii o cyklistickej doprave 

získal Trenčín 2. miesto v kategórii Originálna aktivita; str. 319  

Koncom októbra sa rozhodlo, že Braneckého ulica v centre 

mesta zostane vzhľadom na bezpečnosť chodcov a cyklistov 

jednosmerná; str. 322 
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V evidencii dopravných inšpektorátov v Trenčianskom sa-

mosprávnom kraji bolo koncom septembra 250 826 osobných 

motorových vozidiel. K 30. septembru 2018 ich v evidencii 

bolo 244 191, medziročne ich počet stúpol o 6635; str. 323 

V pondelok 25. novembra sa konalo prvé verejné stretnutie 

k pripravovaného Plánu udržateľnej mestskej mobility za účasti 

viac ako 70 ľudí; str. 324 

V Trenčíne a okolí pokračovala aj v závere roka výstavba 

cyklotrás, v Trenčíne by malo pribudnúť celkovo takmer 9 ki-

lometrov nových cyklistických komunikácií; str. 326 

Podľa prvých výsledkov prieskumu je v Trenčíne viac bi-

cyklov ako áut, až štvrtina domácností v meste sa zaobíde bez 

auta; str. 329 

V závere roka sa po viac ako dvoch rokoch od ukončenia 

prác na modernizácii železničnej trate v Trenčíne končí aj pro-

ces kolaudácie stavebných objektov; str. 330. 

 

Kultúra a umenie 
 

Kultúra 

 

V sobotu 4. mája sa v Detskom mestečku v  Zlatovciach ko-

nal 2. ročník festivalu Priestor; str. 335 

V piatok 7. júna sa v trenčianskom Posádkovom klube us-

kutočnil galakoncert pri príležitosti 70. výročia založenia Zá-

kladnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne; str. 338 

Od pondelka do nedele 17.-23. júna v areáli Veľkej a Malej 

Skalky pri Trenčíne, v Skalke nad Váhom a v meste Trenčín 

opäť tvorili umelci,  pozvaní na 12. ročník Medzinárodného vý-

tvarno-literárneho sympózia Ora et Ars - Skalka 2019; str. 340 

V sobotu 20. júla sa v areáli kláštora na Veľkej Skalke us-

kutočnila slávnostná vernisáž výtvarno-literárneho sympó-

zia Ora et Ars – Skalka 2019; str. 342 
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Počas dvojmesačného Kultúrneho leta sa uskutočnili ve-

černé piatkové hudobné pikniky v átriu, obľúbené nedeľné di-

vadielka pre deti aj pohodové koncerty na Mierovom námestí; 

str. 344 

V sobotu 7. septembra trenčiansky Park M. R. Štefánika 

ožil umením, kultúrou a priateľskými stretnutiami v rámci  

ďalšieho podujatia festivalu Priestor; str. 347 

V septembri Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Tren-

číne dokončila rekonštrukciu knižnice; str. 348 

V pondelok 30. septembra v priestoroch Galérie M. A. Ba-

zovského ocenili kultúrne osobnosti kraja v rámci podujatia 

Flores Musarum; str. 349 

Ministerstvo obrany oznámilo, že konečne našlo firmu, ktorá 

opraví deravú strechu a poškodené časti Posádkového klubu  v 

Trenčíne; str. 351 

Mesto Trenčín chce v roku 2020 začať s rekonštrukciou kul-

túrneho centra Hviezda. Podalo žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok vo výške osem miliónov eur; str. 353. 

 

Divadlo 

. 

V sobotu 9. marca sa detskí divadelníci z kraja zúčastnili di-

vadelnej prehliadky „Tvorím, tvoríš, tvoríme“ ; str. 355 

V pondelok 1. apríla Mestské divadlo Trenčín uviedlo v ki-

ne Hviezda v pondelok 1. apríla premiéru novej inscenácie 

z pera ruského klasika Nikolaja Vasilieviča Gogoľa „Ženba“; 

str. 355  

V nedeľu 7. apríla sa v kine Hviezda konala slovenská pre-

miéra autorskej inscenácie Pavla Seriša s názvom „Pozem-

šťan“; str. 357  

Herec Pavol Seriš v rozhovore sa okrem iného vyjadril, že 

hranice ho nezaujímajú; str. 359 
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V stredu 10. apríla prevzala ocenenie na 22. ročníku Festi-

valu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom za naj-

lepší ženský herecký výkon herečka Divadla 21 Opatová Aneta 

Hlavová; str. 362 

Od utorka do nedele 10.-15. septembra sa konal už 25. roč-

ník medzinárodného festivalu Sám na javisku. Témou boli hra-

nice, symbolicky vyjadrené slovným spojením, mottom „Z 

okraja na okraj“ ; str. 362 

Jedným z najzaujímavejších predstavení festivalu Sám na ja-

visku bola monodráma Romana Valkoviča „Klammova vojna“. 

Tú herec odohral v miestnosti, kde rokujú poslanci trenčian-

skeho mestského zastupiteľstva; str. 365 

Od štvrtka do štvrtka 12.-19. septembra sa slovenský mím 

z Trenčína Vlado Kulíšek zúčastnil na medzinárodnom festi-

vale komikov v čínskom Šanghaji; str. 367 

V nedeľu 22. septembra otvorilo Mestské divadlo Trenčín  

novú divadelnú sezónu premiérou komédie „Lakomec“; str. 

368 

V utorok 8. októbra uviedlo Mestské divadlo Trenčín na 

medzinárodnom festivale hier chorvátskeho autora Mira Gav-

rana s názvom Gavranfest v Prahe inscenáciu „Shakespeare 

a Alžbeta“ ; str. 369 

V sobotu 16. novembra sa Trenčín opäť zapojil do podujatia 

Noc divadiel; str. 370  

V nedeľu 1. decembra Mestské divadlo Trenčín uviedlo 

premiéru hry „Svetový Slovák Štefánik“ z pera trenčianskej au-

torky, producentky a herečky Zuzany Mišákovej; str. 371 

V sezóne 2018/2019 uviedlo Dogma Divadlo tri premiéry 

a vystúpilo na zahraničných festivaloch v Česku a Macedón-

sku; str. 373. 
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Film 

 

Príležitostný umelec Andrej Danóczi nakrútil nový experi-

mentálny film „Trenčín (2018)“ ; str. 375 

V pondelok a utorok 15.-16. apríla zavítal do Trenčína me-

dzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm; str. 376 

V piatok 13. septembra sa dožil 60 rokov oceňovaný fil-

mový tvorca a trenčiansky rodák Pavol Barabáš; str. 378  

Od štvrtka so soboty 7.-9. novembra sa v Trenčíne konal 14. 

ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty, na ktorom 

sa premietlo 52 filmov; str. 382. 

V polovici novembra sa v Trenčíne a okolí nakrúcal film s 

názvom „Nočné správy“. Režisérke Daniele Slávikovej pri prá-

ci pomáhali aj študenti Školy umeleckého priemyslu Trenčín z 

odboru Fotografický dizajn; str. 385. 

 

Fotografia 

 

V piatok 11. januára sa v mestskej veži uskutočnila verni-

sáž spoločnej výstavy fotografií Juraja Majerského a Mariany 

Ďurišovej; str. 387 

Mariana Ďurišová spolupracuje ako fotografka s Kultúrno-

informačným centrom Trenčín približne päť rokov; str. 388 

V piatok 8. februára otvorili v mestskej veži výstavu foto-

grafií výtvarníčky Janky Kollárovej pod názvom „Fotovide-

nia“; str. 390 

V piatok 31. mája sa v mestskej veži uskutočnila vernisáž 

výstavy s výberom z najnovšej tvorby umeleckého fotografa 

Jana Tluku pod názvom „Stretnutia, posolstvá, odkazy“; str. 

392 

V piatok 7. júna otvorili vo výstavných priestoroch Tren-

čianskeho samosprávneho kraja výstavu z vybraných diel 
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zaslaných do 23. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej 

fotografie AMFO Trenčianskeho kraja 2019; str. 393 

Vo štvrtok 3. októbra otvorili v kasárni Trenčianskeho 

hradu výstavu ľudového odevu na umeleckých fotografiách 

„Herbár ľudu Váhu“; str. 394 

Vo štvrtok 7. novembra sa vo výstavných priestoroch Tren-

čianskeho samosprávneho kraja uskutočnila vernisáž už 56. 

ročníka výstavy fotografií členov fotoskupiny Méta; str. 396. 

 

 

Folklór 

 

Od piatku do nedele 24.-26. mája na 27. ročníku celoštátnej 

súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaf-

fova ostroha 2019 vo Vranove nad Topľou zvíťazili tanečníci z 

trenčianskeho súboru Kornička; str. 398 

V piatok a sobotu 7.-8. júna sa v amfiteátri v Mníchovej Le-

hote uskutočnil 39. ročník Trenčianskych folklórnych sláv-

ností; str. 398 

V sobotu a nedeľu 8.-9. júna sa na celoslovenskej súťaži 

detských folklórnych súborov v Košiciach stala laureátom tren-

čianska Kornička; str. 400 

Folklórny Seniorklub Družba vznikol pred 20 rokmi a stal sa 

jedným z najaktívnejších slovenských seniorských súborov; 

str. 401 

V piatok a sobotu 20.-21. septembra si slávnostnými vystú-

peniami pripomenul 70. výročie vzniku folklórny súbor Tren-

čan; str. 402 

V sobotu 5. októbra si slávnostným programom pripomenul 

20. výročie založenia Seniorklub Družba; str. 406 

V piatok 18. októbra si slávnostným programom v kine 

Hviezda pripomenul 45. výročie založenia trenčiansky detský 

folklórny súbor Radosť; str. 407 
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V sobotu 26. októbra sa uskutočnil slávnostný galaprogram 

detského folklórneho súboru Kornička pri príležitosti 20. výro-

čia jeho založenia; str. 409 

V sobotu 16. novembra sa v trenčianskom Posádkovom 

klube uskutočnil slávnostný program k 65. výročia založenia 

folklórneho súboru Družba; str. 411. 

 

Hudba 

 

Na festivale Eurosonic, kde sa odovzdávajú aj ceny Euro-

pean Festival Awards, získal dve dôležité ceny trenčiansky fes-

tival Pohoda. Prvý muž Pohody Michal Kaščák dostal v posled-

nom období viacero ďalších ocenení za výnimočný prínos pre 

spoločnosť a hudbu; str. 414 

Vo štvrtok 13. júna sa v Trenčíne uskutočnil ďalší z koncer-

tov Džez v meste v réžii Trenčianskej jazzovej spoločnosti; str. 

416 

Od štvrtka do soboty 11.-13. júla sa na trenčianskom letisku 

konal festival Pohoda, záverečný deň ozdobili vystúpenia Char-

lotte Gainsbourgovej a Liama Gallaghera; str. 417 

Uplynulý 23. ročník festivalu Pohoda bol oslavou umenia 

a slobody, povedal PR manažér festivalu Anton Repka; str. 420 

Vo štvrtok 8. augusta v rámci vyhodnotenia festivalových 

aktivít v Bratislave organizátor Michal Kaščák okrem iného po-

vedal, že na Pohode boli všetci v pohode aj bez alkoholu; str. 

421 

V pondelok 26. augusta sa konal koncert venovaný legen-

dám československého džezu v programe nazvanom „Džez za 

železnou oponou“ ako súčasť spomienok na august 1968; str. 

423 

V lete manželia Jaroslav a Dagmar Pádiví navštívili rumun-

ské mesto Sibiu, kde tri roky slúžil vo Vojenskej hudbe mladý 
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Karol Pádivý, Jaroslavov otec. Osemdesiatročný syn šiel po 

stopách svojho dvadsaťročného otca; str. 424 

Od štvrtka do soboty 26.-28. septembra a v stredu 9. ok-

tóbra sa v Trenčíne konal XXVI. ročník festivalu Jazz pod hra-

dom; str. 426. 

 

Literatúra 

 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne zaznamenala 

v roku 2018 rekordnú návštevnosť a rekordný prírastok nových 

kníh do knižničného fondu; str. 431 

V pondelok 25. februára privítal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Jaroslav Baška ôsmich spisovateľov 

s blízkym vzťahom nielen k Trenčínu a kraju; str. 432 

V stredu 29. mája vyšla kniha Trenčana Mateja Zámečníka 

s názvom „Zábudlivé Ginko“ ; str. 434 

V piatok 31. mája vyhlásili výsledky literárnej súťaže žia-

kov základných škôl a osemročných gymnázií pod názvom „Pí-

šem, píšeš, píšeme“; str. 436 

 Dvojica Ľubica Krajčíková – Marcela Masariková z Verej-

nej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne obsadila na prestížnej 

súťažnej prehliadke podujatí pre deti a mládež v Prešove 3. 

priečku. Ocenenú aktivitu postavili na poviedke Viery Babarí-

kovej; str. 436 

V utorok 18. júna uviedli do života knižku o komorníčke 

Agáte autora Vlada Kulíška a ilustrátora Jozefa Vydrnáka. Prí-

beh bol základom pre chystanú open air show; str. 438 

V pondelok 1. júla sa v trenčianskej galérii uskutočnil hu-

dobno-poetický program. Stretli sa tu recitátori, ktorí uviedli do 

života knihu „Majstri umeleckého prednesu“ z pera Trenčianky 

Zuzany Laurinčíkovej; str. 438 
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Trenčan Peter Michalík v rozhovore okrem iného prezradil, 

že má sen, aby jeho vydavateľstvo vydávalo najkrajšie knihy na 

svete; str. 440 

Sezónny projekt Verejnej knižnice Michala Rešetku v Tren-

číne Letná čitáreň má za sebou 6. ročník a podľa organizátorov 

bol zatiaľ  najvydarenejší; str. 444 

V nedeľu 29. septembra mala prívlastok literárna a počas 

nej sa uskutočnil krst knihy „Etela letela“ z nového trenčian-

skeho vydavateľstva Atomic verlag; str. 446 

V sobotu 5. októbra by sa dožil sto rokov spisovateľ Voj-

tech Zamarovský, spomínal na neho priateľ, trenčiansky archi-

tekt Július Bruna; str. 447 

O živote, odkaze a tajomstvách Vojtecha Zamarovského po-

rozprávala aj trenčianska sprievodkyňa Zuzana Novodvorská; 

str. 455 

Ivica Ďuricová vo svojej poslednej knižke „Cudzinec z pa-

piera“ prezentovala svoj rodný Trenčín ako turisticky mimo-

riadne zaujímavé miesto na mape Slovenska; str. 460 

V piatok 29. novembra slávnostne vyhodnotili v poradí už 

27. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého 

„Studňa sa tajne s dažďom zhovára“; str. 464. 

 

 

Spev 

 

V piatok 26. apríla získal detský spevácky zbor Vážky zo 

ZŠ Dlhé Hony v krajskom kole súťaže detských spevác-

kych zborov Mládež spieva v Ilave 1. miesto v zlatom pásme; 

str. 466 

Od stredy do nedele 15.-19. mája na Medzinárodnom festi-

vale seniorov na ostrove Rab v Chorvátsku získala spevácka 

skupina Sihotiar pri ZO JDS č. 27 najvyššie ocenenie; str. 466 

http://trencin.sme.sk/
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V utorok a stredu 12.-13. novembra sa konal už 50. ročník 

regionálnej súťaže v speve ľudových piesní „Trenčianske ho-

diny“; str. 467 

V sobotu a nedeľu 16.-17. novembra získala Zlaté pásmo na 

celoštátnej súťaži Vidiečanova Habovka chlapská spevácka 

skupina Škrupinka z Trenčína; str. 468 

Členovia seniorskej speváckej skupiny Sihotiar poďakovali 

zakladateľke skupiny Marte Ľuptákovej, ktorá sa po jedenástich 

rokoch rozhodla venovať iným aktivitám; str. 469. 

 

Tanec 

 

V sobotu 30. marca na Majstrovstvách Slovenska v štan-

dardných tancoch v kategórii dospelých dominovali už štvr-

týkrát v rade tanečníci Tanečného klubu (TK) Dukla Trenčín; 

str. 470 

V nedeľu 26. mája sa uskutočnil druhý ročník podujatia 

Trenčiansky festival tanca, ktorý organizuje Centrum voľného 

času; str. 473  

Dievčatá z trenčianskeho Tanečného klubu Bambula si 

z majstrovstiev Európy Best Dance Group 2019 v Prahe pri-

viezli bronzové medaily; str. 474 

V sobotu 7. septembra sa uskutočnil galavečer Tanečného 

klubu Dukla Trenčín k 60. výročiu založenia klubu a 50. výro-

čiu jeho vedenia manželmi Evou a Dušanom Paškovcami; str. 

476 

Od nedele do soboty 17.-23. novembra na otvorených ta-

nečných majstrovstvách sveta v Liberci získal trenčiansky ta-

nečný pár Marián Duda a Pavla Pikusová majstrovský titul v 

kategórii showdance latinsko-amerických tancov dospelých; 

str. 477. 
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Výtvarné umenie 

 

Vo štvrtok 10. januára si pripomenula 50. výročie svojho 

založenia Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 

otvorením novej stálej expozície; str. 479 

Galéria M. A. Bazovského vydala novú publikáciu „Hry 

s umením 3“ ako hravého sprievodcu svetom výtvarného ume-

nia; str. 482 

V piatok 1. februára otvorili vo výstavných priestoroch 

Trenčianskeho samosprávneho kraja už 34. družobnú výstavu 

výtvarníkov a fotografov regiónov Trenčín a Uherské Hradiště 

„Stretnutie – Setkání“ ; str. 483 

V sobotu 2. februára otvorili  v Galérii M. A. Bazovského 

novú stálu expozíciu pod názvom „Trenčania a výtvarníci tren-

čianskeho regiónu - staršia a stredná generácia“ ; str. 484 

Nová stále expozícia diel M. A. Bazovského v trenčianskej 

galérii vyvolala názorovú vojnu a vášnivú vlnu diskusií; str. 

488 

Kurátorka novej expozície diel M. A. Bazovského Radka 

Nedomová z trenčianskej galérie v rozhovore vysvetľovala, 

prečo zvolili netradičný variant; str. 495 

V piatok 1. marca otvorili v kasárni Trenčianskeho hradu 

výstavu „Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov“ ; str. 498 

Vo štvrtok 7. marca otvorili v Galérii M. A. Bazovského 

výstavu výtvarníčky Lucie Horňákovej Černayovej „Cesta 

spásy“ ; str. 499 

V piatok 15. marca otvorili v mestskej veži prehliadku naj-

lepších diel žiakov a študentov, ktoré vznikli v 6. ročníku celo-

slovenskej súťaže Bienále figurálnej kresby a maľby; str. 500  
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V pondelok 1. apríla otvorili v kasárni Trenčianskeho hradu 

výstavu papierových modelov hradov, zámkov a iných historic-

kých objektov pod názvom „Papierová história“ ; str. 503 

Od piatku do nedele 5.-7. apríla na medzinárodnej výstave 

Prague Patchwork Meeting obsadili 2. miesto členky Klubu 

Patchwork Trenčín; str. 503 

Vo štvrtok 11. apríla otvorili v Galérii M. A. Bazovského 

výstavu „Príbeh sa začína v roku 1969“, ktorá bola venovaná 

50. výročiu vzniku galérie; str. 504 

V sobotu 1. júna sa uskutočnil 2. ročník umelecko-kultúr-

neho festivalu Fest Art Trenčín; str. 507 

V piatok 14. júna sprístupnili v trenčianskej galérii výstavu 

„Grafická škola Albína Brunovského“ zo zbierok Galérie M. A. 

Bazovského; str. 509 

V piatok 14. júna sprístupnili v Galérii M. A. Bazovského 

výstavu „20 rokov v depozitári – akvizičná činnosť GMAB 

1999 – 2019“ ; str. 512   

V stredu 19. júna odštartovalo módnou prehliadkou Leto 

v galérii, úspešný letný projekt trenčianskej galérie ponúkajúci 

oddych a kreatívne aktivity; str. 516 

Štrnásťročná Trenčianka a žiačka Základnej umeleckej 

školy K. Pádivého v Trenčíne Martina Richtárechová získala 

jednu z hlavných cien na 20. ročníku Svetového bienále det-

ského umenia v japonskej prefektúre Kanagawa; str. 517 

V piatok 6. septembra sa v kasárni na Trenčianskom hrade 

uskutočnila vernisáž a slávnostné odovzdávanie ocenení 56. 

ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvar-

nej tvorby Výtvarné spektrum 2019; str. 521 

Podujatia v rámci Leta v galérii, letného projektu trenčian-

skej galérie, privítalo viac ako dvetisíc návštevníkov; str. 522 

Vo štvrtok 12. septembra otvorili v Galérii M. A. Bazov-

ského výstavu „V kocke“, ktorá predstavila najvýznamnejšie 

medzníky v 50-ročnej histórii galérie; str. 523 
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V piatok 11. októbra otvorili v mestskej veži spoločnú vý-

stavu štyroch trenčianskych výtvarníkov – Evy Kulhánkovej, 

Juraja Krajča, Petra Lehockého a Igora Mosného; str. 525 

V pondelok 2. decembra sa v trenčianskej galérii uskutoč-

nilo podujatie Vianoce v galérii; str. 528 

Vo štvrtok 5. decembra v Galérii M. A. Bazovského otvorili 

výstavný projekt „Horizonty súčasnosti“ venovaný tvorbe vý-

tvarníkov trenčianskeho regiónu; str. 529 

Vo štvrtok 5. decembra otvorili v Galérii Vážka výstavu 

„Vertikály iným smerom“. Predstavili sa na nej výtvarníci tren-

čianskeho regiónu, ktorí boli znepokojení stavom verejného 

kultúrneho priestoru v Galérii M. A. Bazovského; str. 532 

V sobotu 14. decembra sa v Posádkovom klube uskutočnila 

verejná prezentácia výtvarníkov trenčianskeho regiónu pod ná-

zvom „Vianočný salón výtvarníkov“; str. 534. 

 

 

Školstvo a vzdelávanie 

 
Školstvo 
 

V stredu 20. marca ocenili za oblasť animovaného filmu 

Katarínu Filimpocherovú zo Strednej umeleckej školy v Tren-

číne v rámci celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multime-

diálnej tvorby detí a mládeže Zlatá klapka 2019; str. 535  

V pondelok 25. marca si v Bratislave prevzala z rúk minis-

terky školstva Martiny Lubyovej Veľkú medailu sv. Gorazda 

vedúca Útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne Ľubica 

Kršáková; str. 535 

V utorok 26. marca ocenil primátor Richard Rybníček pri 

príležitosti Dňa učiteľov pedagógov materských a základných 

škôl; str. 536 
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V stredu 12. júna v rámci podujatia Talent Trenčianskeho 

kraja 2019 si prevzali ocenenia talentovaní žiaci spolu so svo-

jimi pedagógmi; str. 542 

V pondelok 24. júna odovzdal primátor mesta Richard Ryb-

níček žiakom trenčianskych ZŠ 25 ocenení Detská osobnosť 

mesta Trenčín 2019; str. 544 

Na nový školský rok sa už počas prázdnin pripravovali zá-

kladné i materské školy, vymieňali sa okná, dvere, svietidlá, 

upravovali sa učebne a robili sa aj ďalšie práce; str. 554 

V rebríčkoch INEKO základných i stredných škôl bodovali 

aj školy z Trenčianskeho kraja; str. 555. 

 

Základné školy 

 

Trenčianski žiaci 5. ročníkov základných škôl (ZŠ) boli 

podľa testovania medzi najlepšími na Slovensku; str. 558 

V rebríčku základných škôl  z 88 hodnotených ZŠ Trenčian-

skeho kraja sa až šesť trenčianskych ZŠ umiestnilo v prvej 

dvadsiatke. Najlepšia ZŠ Dlhé Hony obsadila 3. miesto; str. 

558 

V rámci programu Erasmus+ navštívili v máji ZŠ na Bezru-

čovej ulici partneri ich spoločného projektu Dary prírody - zá-

stupcovia španielskej, chorvátskej, rumunskej a tureckej školy; 

str. 559 

V stredu 3. apríla v celoslovenskom testovaní žiakov 9. roč-

níka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky skončili 

trenčianski deviataci lepší ako slovenský priemer; str. 561 

V piatok 31. mája pozvali žiaci ZŠ na Potočnej ulici do 

školy darcov krvi. Zdravotnícky personál odobral krv 22 dar-

com, žiaci pre nich zhotovili darčeky; str. 560 

V stredu 26. júna v priestoroch ZŠ Kubranská vyhodnotili 

súťaž v tvorbe školských časopisov. Do 24. ročníka súťaže sa 

prihlásilo 13 ZŠ, z toho 8 trenčianskych; str. 561 
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V pondelok 9. septembra sa na Zimnom štadióne P. Demi-

tru začal druhý ročník školského korčuliarskeho programu pre 

žiakov 2. ročníka trenčianskych ZŠ; str. 562 

V piatok 6. decembra sa tím Kubranských nadšencov - žiaci 

zo ZŠ Kubranská a Osemročného gymnázia Ľ. Štúra zúčastnil 

regionálneho kola medzinárodnej robotickej súťaže pod ná-

zvom First Lego League v Žiline, kde získal dve tretie miesta; 

str. 563  

V piatok 13. decembra oslávila ZŠ na Ulici  L. Novome-

ského v Trenčíne svoje 40. narodeniny; str. 564. 

 

Stredné školy 

 

Na Strednej športovej škole v Trenčíne sa v januári  zmenil 

nielen názov (bývalé Športové gymnázium), ale aj organizačná 

štruktúra; str. 566 

Stredoškoláci z Trenčianskeho kraja sa pozreli na Ulicu 1. 

mája v Trenčíne a s využitím svojej fantázie navrhovali jej 

zmenu na kreatívny a kultúrny priestor; str. 569 

Z hľadiska záujmu stredoškolákov o štúdium na vysokých 

školách najväčší prepad na Slovensku zaznamenala  Trenčian-

ska univerzita Alexandra Dubčeka; str. 569 

V pondelok a utorok 25.-26. marca sa Katarína Bučková zo 

Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Tren-

číne stala víťazkou celoslovenskej súťaže „Xpert v umení ča-

povať“ v Nových Zámkoch; str. 570 

V stredu a štvrtok 3.-4. apríla sa na trenčianskom výstavi-

sku konal 14. ročník medzinárodnej súťaže tvorivosti žiakov 

a študentov Trenčianske robotické dni; str. 570 

Vo štvrtok 11. apríla na celoštátnej fyzikálnej olympiáde 

získal Róbert Jurčo z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne striebornú 

medailu; str. 572 
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V aprílovom rebríčku zostavovaným INEKO sa dve stredné 

školy z Trenčianskeho kraja dostali do prvej desiatky; str. 573 

V piatok 3. mája sa uskutočnili praktické maturity študentov 

SOŠ obchodu a služieb, ktoré sa dali charakterizovať aj ako po-

tulky časom. Zodpovedali tomu kostýmy i gastronómia; str. 

574 

Víťazkou 3. ročníka súťaže „Rodina a základné ľudské 

právo na život“ sa v kategórii stredných škôl stala Laura 

Laššová zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne; str. 575 

Piati študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne sláv-

nostne ukončili stáž v technologickom centre spoločnosti 

Adient. Počas nej navrhli dizajn a vyrobili päť originálnych au-

tomobilových sedačiek; str. 575  

Od nového školského roka spustili na Strednej športovej 

škole v Trenčíne pilotný projekt regionálnej hokejovej akadé-

mie; str. 577 

Od nového školského roka dostala bývalá Stredná umelecká 

škola v Trenčíne nový názov  Škola umeleckého priemyslu 

Trenčín; str. 578 

V najmodernejšej slovenskej školskej budove Strednej prie-

myselnej školy stavebnej E. Belluša pribudli od nového škol-

ského roka pracoviská pre odborný výcvik; str. 579 

Počet žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania 

prekonal v Trenčianskom samosprávnom kraji prvýkrát štvor-

cifernú hranicu. V novom školskom roku vykonávalo prax pria-

mo o zamestnávateľa viac ako 1100 stredoškolákov; str. 581 

Vo štvrtok a piatok 24.-25. októbra sa na trenčianskom vý-

stavisku uskutočnil 21. ročník výstavy Stredoškolák – Hrdina 

remesla; str. 581 

Vo štvrtok 7. novembra oslávila v Posádkovom klube sto-

ročnicu Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne; str. 

583  
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Vo štvrtok 7. novembra  si v Bratislave prevzala prestížnu 

Cenu Dionýza Ilkoviča učiteľka fyziky na Gymnáziu Ľ. Štúra 

Zdenka Baxová; str. 584 

V polovici novembra dostala právoplatné územné rozhodnu-

tie výstavba novej hokejovej haly pre účely Hokejovej akadé-

mie v Trenčíne; str. 586 

Budovu Obchodnej akadémie Milana Hodžu, ktorej časť je 

národnou kultúrnou pamiatkou, sa rozhodol Trenčiansky samo-

správny kraj zrekonštruovať; str. 587 

V piatok 29. novembra si 100. výročie vzniku pripomenulo 

slávnostnou akadémiou Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne; str. 

589 

V interiéri budovy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne osa-

dili 18 bronzových tabuliek s menami svojich významných ab-

solventov; str. 591 

V utorok 10. decembra odhalili v budove Obchodnej aka-

démie Dr. Milana Hodžu pamätnú tabuľu profesorovi Jánovi 

Komorovskému; str. 592. 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

 

Vo štvrtok 7. marca sa vo Varšave konala vernisáž pod ná-

zvom Čaro textilu“, ktorú pripravili študenti a vyučujúci Odde-

lenia priemyselného dizajnu, študijného programu textilná 

technológia a návrhárstvo Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka (TnUAD) v spolupráci so Slovenským inštitútom vo 

Varšave; str. 594 

Centrum FunGlass pri TnUAD ako vedecko-výskumný aka-

demický projekt mal v marci už 52 zamestnancov, okrem Eu-

rópanov malo v ňom zastúpenie aj Mexiko, India, Čína či 

Egypt; str. 595 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://dovolenka.sme.sk/last-minute/mexiko
http://dovolenka.sme.sk/egypt
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Vo štvrtok 4. apríla podpísalo ministerstvo školstva zmluvu 

s TnUAD na prvý teamingový projekt Centrum pre funkčné a 

povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) ; str. 597 

TnUAD otvorila v priestoroch univerzity detský kútik pre 

zamestnancov i študentov s rodičovskými povinnosťami; str. 

598 

Začiatkom mája sa dovŕšil proces, po ktorom budú absol-

venti dvoch fakúlt TnUAD v Trenčíne dostávať európske certi-

fikáty EUR - ACE; str. 600 

V pondelok 27. mája ministerka školstva informovala, že 

osem slovenských univerzít už na 100 percent vyčerpalo pe-

niaze určené na rekonštrukciu internátov, medzi nimi bola aj 

TnUAD; str. 601 

V piatok 20. septembra sprístupnili pred jednou z budov 

TnUAD študentský univerzitný park; str. 602 

V pondelok 23. septembra rektor TnUAD Jozef Habánik 

slávnostne otvoril nový akademický rok; str. 604 

V utorok 1. októbra sa prodekanka pre vedu, výskum a me-

dzinárodné vzťahy Fakulty zdravotníctva TnUAD Zdenka 

Krajčovičová dostala medzi finalistky súťaže For Women in 

Science Slovakia; str. 607 

V piatok 4. októbra podpísala TnUAD memorandum o spo-

lupráci v excelentnej vede. Išlo o spoluprácu troch excelent-

ných slovenských pracovísk výskumu a vývoja; str. 608 

TnUAD a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako je-

diné zo slovenských univerzít skončili minulý rok v strate. 

V prípade TnUAD to spôsobili investície do rozvoja výskumnej 

infraštruktúry; str. 610. 
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Zdravotníctvo 
 

Zdravotnícke zariadenia v Trenčíne 

 

Pôrodnice na Slovensku zatiaľ nemajú medzinárodný certi-

fikát „Nemocnica priateľská k deťom“, Fakultná nemocnica 

v Trenčíne sa rozhodla oň požiadať; str. 612 

Fakultná nemocnica Trenčín prostredníctvom občianskeho 

združenia Návrat začala s podporou projektov s názvom „Do-

minika pre kukulíka“ a „Kufrík pre kukulíka“ zameraných na 

pomoc deťom, ktoré po pôrode stratili rodičovskú osobu; str. 

613 

Trenčianska nemocnica zakročila proti odborárskej kampani 

zameranej na dodržiavanie personálnych normatívov v nemoc-

niciach a dala odstrániť bilbord odborárov; str. 614 

Trenčiansku pôrodnicu pod vedením primára Petra Kaščáka 

vyhodnotili experti ako najlepšiu na Slovensku už šiestykrát; 

str. 615 

V trenčianskej nemocnici si zdravotné sestry z Oddelenia 

anesteziológie a intenzívnej medicíny ako reakciu na „zlyhanie 

personálnej politiky“ založili základnú odborovú organizáciu; 

str. 618 

Trenčianska nemocnica zatvorila z dôvodu rekonštrukcie 

priestorov jediný bufet vo svojom areáli; str. 619 

Trenčianska nemocnica skončila v hodnotení mimovládnej 

neziskovej organizácie INEKO za rok 2019 na predposlednom 

mieste z jedenástich fakultných a univerzitných nemocníc; str. 

621 

Voľba nového primára traumatológie v trenčianskej nemoc-

nici, v ktorej uspel štátny tajomník ministerstva zdravotníctva 

Jaroslav Ridoško, vyvolala kritickú odozvu; str. 624. 
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Zdravotnícka starostlivosť 

 

V prvom februárovom týždni nahlásili lekári v Trenčian-

skom kraji 8905 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť 

v priebehu týždňa stúpla o 10 percent; str. 627 

V týždni 18.-22. februára už bolo v Trenčianskom kraji 

10 855 akútnych respiračných ochorení; str. 627 

V Trenčianskom a Bratislavskom kraji bolo najviac nezaoč-

kovaných detí na Slovensku. Očkovanie proti osýpkam nemalo 

takmer päť percent detí narodených v rokoch 2015 a 2016; str. 

628 

O opustené bábätká v trenčianskej Fakultnej nemocnici sa 

začali starať dobrovoľníci – špeciálni terapeuti; str. 629. 

 

Modernizácia zdravotníctva 

 

Ministerstvo zdravotníctva naplánovalo v areáli trenčianskej 

Fakultnej nemocnice postaviť nový pavilón centrálnych ope-

račných sál, oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, urgent-

ného príjmu a centrálnej sterilizácie; str. 633 

Trenčianska nemocnica začala využívať nový prístroj za 200 

tisíc eur pre vyšetrovanie pacientov s problémami tráviaceho 

ústrojenstva; str. 635 

Trenčianska nemocnica dostala prvých 65 špecializovaných 

lôžok, očakávala sa aj postupná výmena ďalších 265 postelí; 

str. 636 

V septembri trenčianska nemocnica vyhlásila tri verejné sú-

ťaže na zdravotnícke vybavenie s celkovou odhadovanou hod-

nota zákaziek vyše 1,4 milióna eur; str. 638 

Trenčianska nemocnica kúpila v rámci projektu výstavba 

nového pavilónu centrálnych operačných sál elektrokardiograf 

za 9960 eur; str. 639  
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Aj v septembri sa plánovaná výstavba nového pavilónu cen-

trálnych operačných sál a urgentného príjmu v trenčianskej ne-

mocnici stále komplikovala, hoci začiatok stavebných prác mi-

nisterstvo avizovalo už v prvom polroku 2019; str. 640 

V pondelok 2. decembra v priestoroch Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja slávnostne otvorili nové špecializované 

klientske centrum pre poskytovanie poradenstva v oblasti so-

ciálnej a zdravotnej starostlivosti; str. 642. 

 

Sociálna starostlivosť 
 

V utorok 15. januára bolo v evidencii 3629 kariet pre seni-

orov, ktorými samospráva mesta Trenčín približuje senio-

rom prostredníctvom zliav tovary a služby ponúkané v meste a 

jeho blízkom okolí; str. 644 

Spojiť lásku k nakupovaniu s túžbou pomôcť ľuďom a pla-

néte sa rozhodli dve Trenčianky otvorením prvého eko-charita-

tívneho bazára s detským oblečením a drevenými hračkami; str. 

644 

Od marca rozšírilo centrum na Osvienčimskej ulici svoje so-

ciálne služby a s tým súvisela aj zmena názvu – z Centra seni-

orov sa stalo Denné centrum Sihoť; str. 646 

V nedeľu 9. júna sa na Dni krivých zrkadiel v Bratislave zú-

častnilo vďaka finančnej pomoci mesta Trenčín aj 15 rodín 

Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Tren-

číne; str. 647 

V Centre sociálnych služieb DEMY  pribudli na stenách ve-

selé maľby, o ktoré sa postarali študenti Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne; str. 647 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo, že časť 

detí naďalej zostane v trenčianskom Detskom mestečku, pre-

tože štát na zabezpečenie bývania pre všetky deti nemá dostatok 

peňazí; str. 648 

http://veda.sme.sk/planety/
http://veda.sme.sk/planety/
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V stredu 11. decembra otvorili v priestoroch Denného cen-

tra Sihoť na Osvienčimskej ulici v Trenčíne chránenú dielňu 

Baliareň Na Ceste; str. 650. 

 

 

 

 

 

Cestovný ruch 
 

Trenčiansky hrad navštívilo v roku 2018 rekordných 136 

162 osôb, návštevnosť má stúpajúcu tendenciu už niekoľko ro-

kov; str. 652 

Po štyroch rokoch rastu priniesol rok 2018 pokles návštev-

níkov ubytovacích zariadení cestovného ruchu v Trenčianskom 

kraji; str. 653 

V máji krátko pred začiatkom predaja eurobankoviek s mo-

tívom Trenčianskeho hradu sa objavila na dodanom náklade 

drobná chyba a tak sa prvé vydanie stalo zberateľskou raritou; 

str. 654 

V piatok a sobotu 17.-18. mája sa na výstavisku Expo Cen-

ter v Trenčíne konal 8. ročník výstavy cestovného ruchu regió-

nov Region Tour Expo, 7. ročník celoslovenskej cukrárskej vý-

stavy Torty a svet pečenia a 4. ročník výstavy slovenských pro-

duktov Chuť Slovenska; str. 655 

Mesto Trenčín pred začiatkom turistickej sezóny osadilo de-

sať informačných tabúľ s mapou mesta; str. 656 

Kultúrno-informačné centrum pripravilo pre návštevníkov 

Trenčína novú sériu pečiatok s trenčianskymi pamiatkami; str. 

657 

Trenčiansky hrad navštívilo v prvom polroku viac ako 60 ti-

síc ľudí. Zaznamenal stúpajúcu návštevnosť už tretí rok po 

sebe; str. 657 
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Najvyšší počet návštevníkov zaznamenal Trenčiansky hrad 

opäť počas letnej sezóny v mesiacoch júl a august, keď naň za-

vítalo viac ako 60 tisíc návštevníkov; str. 658 

V pondelok 9. decembra návštevnosť Trenčianskeho hradu 

prvýkrát v histórii prekonala 150-tisicovú hranicu; str. 659 

Ubytovacie zariadenia Trenčianskeho kraja mali za sebou 

rekordné leto. Ich služby využilo počas sezóny takmer 136 tisíc 

návštevníkov a kraj sa stal lídrom cestovného ruchu v dĺžke po-

bytu; str. 661. 

 

 

 

 

Životné prostredie 
 

Ochrana prírody a krajiny 

 

Novoročné ohňostroje prudko znečistili vzduch aj v Tren-

číne, koncentrácie škodlivých látok v ovzduší stúpli viac ako 

desaťnásobne; str. 663 

V tretej dekáde januára meteorológovia zaznamenali v Tren-

číne zvýšenú koncentráciu smogu a prachových častíc najmä 

vinou spaľovania komunálneho odpadu v domácnostiach; str. 

663 

Členovia Zelenej hliadky v Trenčíne, čo je združenie dobro-

voľníkov, ktorí sa vo svojich voľnočasových aktivitách snažia 

pomôcť mestu najmä v oblasti ochrany životného prostredia, 

mali za sebou aktívny rok; str. 664  

V apríli sa na viacerých miestach v lesoparku Brezina začalo 

ťažiť drevo. Išlo o nutnú likvidáciu stromov, ktoré boli vážne 

napadnuté hubovým ochorením a škodlivým hmyzom vinou 

klimatických zmien; str. 665 
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Žiaci a pedagógovia zapojení do programu „Mladí reportéri 

pre životné prostredie“ do národného kola súťaže prihlásili 55 

príspevkov v kategóriách článok, fotografia a video; str. 667 

Vo štvrtok 25. apríla na Štúrovom námestí prebiehal Les-

nícky deň, ktorý ponúkol rôzne aktivity pre deti i dospelých; 

str. 669 

V prvom dotačnom kole v oblasti životného prostredia na 

rok 2019 Mesto Trenčín  rozhodlo o podpore troch projektov 

v celkovej sume 2545 eur; str. 670 

V júnových dňoch pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov sadili v centre nášho mesta letničky; str. 670 

V Trenčíne sa klimatické zmeny podpísali na mnohých stro-

moch a ukázalo sa, že v ich odstraňovaní bolo potrebné pokra-

čovať nielen na Brezine, ale aj vo verejnej zeleni priamo v obyt-

ných zónach; str. 672 

V piatok 7. júna sa do najväčšieho podujatia dobrovoľníctva 

v strednej Európe pod názvom „Naše Mesto“ zapojili aj ľudia v 

Trenčíne; str. 675  

V piatok 28. júna prijala prezidentka Zuzana Čaputová 

v Grassalkovičovom paláci víťazov medzinárodnej súťaže 

„Mladí reportéri pre životné prostredie“ ; str. 675  

Koncom júla sa začala stavať nová protihluková stena, ktorá 

oddelila železničnú stanicu od Hodžovej ulice; str. 677 

Koncom augusta bol v Trenčíne podľa monitoringu najvyšší 

deficit zrážok za 90 dní; str. 677 

Od piatku do nedele 6.-8. septembra sa v centre mesta konal 

festival Pri trenčianskej bráne, ktorý bol prvýkrát bez plastov; 

str. 678 

V Trenčíne sa uskutočnil interaktívny vzdelávací projekt 

„Objektívne o klimatickej zmene“ pre učiteľov i žiakov; str. 

679 
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V septembri museli v lesnom poraste nad Hviezdoslavovou 

ulicou v Trenčíne zlikvidovať 84 chorých stromov, ktoré ohro-

zovali autá na parkovisku; str. 680 

V piatok 8. novembra zamestnanci mestského úradu, Mest-

ského hospodárstva a správy lesov a študenti Trenčianskej uni-

verzity A. Dubčeka vysadili Trenčíne 10 tisíc cibuľovín; str. 

681 

V stredu 27. novembra sa vyše pol stovky mladých reporté-

rov pre životné prostredie z 12 škôl z celého Slovenska stretlo 

v Trenčíne na historicky najväčšom celodennom workshope; 

str. 682. 

 

Odpadové hospodárstvo 

 

Počas jesenného upratovania v roku 2018 sa zozbieralo 367 

ton odpadkov; str. 684 

Od 1. januára bol v platnosti nový prísnejší zákon o poplat-

koch za uloženie odpadu na skládku č. 330/2018. Mal motivo-

vať ľudí k tomu, aby zodpovednejšie triedili a vytvárali menej 

odpadu, ktorý skončí na skládkach; str. 684 

V máji sa Trenčín stal ďalším mestom na Slovensku, v kto-

rom sa inštalovali červeno-biele stacionárne kontajnery na zber 

drobného elektroodpadu; str. 686 

Počas sobôt 23. marca a 18. mája počas sa organizovaného 

jarného upratovania zozbieralo vyše 360 ton odpadu; str. 686 

V auguste začalo mesto Trenčín testovať lisy na petfľaše, 

ktoré znižovali objem tohto odpadu na jednu pätinu; str. 687  

V auguste Mesto Trenčín získalo grant vo výške takmer 2 

tisíc eur na projekt Separovanie na školách s prednáškami a ná-

kupmi nádob na triedený odpad; str. 688 

Vo štvrtok 19. septembra sa streli na mestskom úrade deti 

zo žiackych školských rád trenčianskych základných škôl 

a spoločne pripravili prednášku o separovaní odpadu; str. 688 
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Počas októbra v súvislosti so sviatkom Pamiatky zosnulých 

ľudia vyhodili v Trenčíne do veľkoobjemových kontajnerov na 

zmesový komunálny odpad viac ako 30 ton odpadu; str. 689 

Vo štvrtok 28. novembra žiaci z trenčianskych základných 

škôl diskutovali o výsledkoch projektu Separovanie na školách; 

str. 692. 

 

 

Z histórie mesta Trenčín 
 

 

Do Trenčianskeho múzea sa vrátili dve vzácne zreštauro-

vané knihy; str. 693 

Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113 prezrádzajú veľa o naj-

staršej histórii Trenčína a  vtedajších majetkových pomeroch; 

str. 694 

Prechádzky mestom so sprievodcom sa počas piatich rokov 

stali obľúbenou formou, ako sa môžu ľudia dozvedieť viac o 

zaujímavých miestach a osobnostiach Trenčína; str. 696 

Začiatkom roka vydala Verejná knižnica Michala Rešetku v 

Trenčíne originálnu publikáciu „Slovník významných osob-

ností mesta Trenčín v 20. storočí“ ; str. 698  

Staroturanci Ondrej Chorvát a Stanislav Hlubocký počas 

druhej svetovej vojny pomáhali zostrelenému americkému 

bombometčíkovi Jamesovi Morsemu Kirchhoffovi, ale nako-

niec všetkých troch popravili a pochovaní sú na trenčianskej 

Brezine; str. 700 

Knižnica Trenčianskeho múzea bola založená v roku 1879 a 

patrí medzi naše najstaršie muzeálne knižnice. Jej najstaršou 

knihou bol preklad Homérovej Odysey z roku 1538; str. 706 

Pred 145 rokmi založili Trenčiansky spevácky spolok, jeho 

prvým dirigentom bol Jozef Skladáni; str. 707 
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Unikátny nález sa podaril počas archeologického výskumu 

bývalého meštianskeho domu pod Trenčianskym hradom na 

Mierovom námestí v Trenčíne – objavili tam časť príboru starú 

pol tisícročia; str. 709 

Život Boženy Pospíšilovej-Čelkovej sa stal silným svedec-

tvom o občianskom protifašistickom odboji počas druhej sve-

tovej vojny.  Ako mladá špiónka Trixi využívala proti nacistom 

aj ženské zbrane; str. 710 

Od „príletu“ Sokola do Trenčína uplynulo sto rokov. Usta-

novujúce valné zhromaždenie trenčianskeho Sokola sa konalo 

20. januára 1919; str. 713 

Výkopové práce pri stavbe výťahovej šachty na mieste niek-

dajšieho stredovekého františkánskeho kláštora odkryli zaují-

mavé nálezy - konkrétne keramiku z obdobia 17. a 18. storočia; 

str. 716 

Uhrovčania pomohli počas Slovenského národného povsta-

nia ranenému partizánovi Michalovi Hanákovi z Trenčína; str. 

716 

V stredu 4. septembra otvorili v priestoroch Trenčianskeho 

múzea výstavu Československé vojsko vo Francúzsku v roku 

1939; str. 719 

Zbierkový fond stálej expozície na Trenčianskom hrade sa 

rozrástol o unikátny exponát - archeologický nález kostrového 

hrobu z doby bronzovej; str. 721 

Vo štvrtok 19. septembra sa uskutočnila prezentácia Zbor-

níka Trenčianskeho múzea 2018; str. 722.  

 

 

Zaujímavosti 

 
Najkrajším mužom Európy sa stal  Trenčan Ján Palko (28), 

ktorý získal titul Mister Supranational Europe; str. 723 
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Na začiatku roka evidovali v Trenčíne vyše 3 tisíc psov, me-

dzi psími plemenami dominoval yorkshirský teriér; str. 724 

Známa spravodajská televízia CNN zaradila Trenčín medzi 

15 najromantickejších miest v strednej Európe; str. 725 

Kriminalisti zaistili 33-ročného drogového dílera z Tren-

čína, zo zaisteného množstva marihuany by sa dalo vyrobiť mi-

nimálne dvetisíc bežných dávok drogy; str. 726 

Minuloročná mimoriadne úrodná sezóna pre milovníkov 

destilátov a pálenice sa tento rok nezopakovala, úrodu pestova-

telia odhadovali len na štvrtinovú; str. 727 

Trenčan Stanislav Chorvát absolvoval na bicykli pri bike-

parku Kálnica za 17 hodín a 35 minút trať dlhú takmer 250 ki-

lometrov s celkovým prevýšením viac ako 8848 metrov, čím 

pokoril výšku Mt. Everestu; str. 731 

V nedeľu 17. novembra pri finálovom zápase tenisového 

Turnaja majstrov v Londýne televízny kameraman viackrát za-

chytil v hľadisku svetové celebrity - medzi hercami Hughom 

Grantom a Woodym Harrelsonom sedel rodák z Trenčína, slo-

venský filmový producent Rudolf Biermann; str. 732. 

 

Šport a telesná kultúra 

 
Futbal 

 
Generálny manažér futbalového klubu AS Trenčín Róbert 

Rybníček sa po nevydarenej jeseni vyjadril, že v mužstve chcú 

len tých, ktorí budú bojovať za svoje a meno a klub; str. 742 

V sobotu 5. januára sa konal v trenčianskej športovej hale 

na Sihoti už 9. ročník halového turnaja starších žiakov organi-

zovaný TFK Opatová za účasti ôsmich družstiev; str. 744 

V pondelok 7. januára odštartovali futbalisti AS Trenčín 

zimnú prípravu na jarnú časť ročníka 2018/2019 pod vedením 

trénera Vladimíra Cifraniča; str. 745 



1030 
 

Tréner AS Vladimír Cifranič sa počas jarnej časti Fortuna 

ligy musel zaobísť bez Achrafa El Mahdiouiho, ktorý si v prí-

prave vážne zranil koleno; str. 746 

V nedeľu 20. januára sa v tureckom Beleku začalo dvojtýž-

dňové sústredenie futbalistov AS; str. 747 

Búrky, tornáda a krupobitie zažili na sústredení v Turecku 

futbalisti AS. Už desiatky rokov tam nebolo také nepriaznivé 

počasie; str. 747 

Útočník AS Trenčín Antonio Mance zamieril v závere pre-

stupového obdobia na hosťovanie do francúzskeho FC Nantes; 

str. 748 

AS Trenčín pred začiatkom jarnej časti futbalovej Fortuna 

ligy avizoval, že chce zabojovať o prienik do elitnej šestky; str. 

749 

Aj v úvode jarnej časti súťaže sa musel AS Trenčín zaobísť 

bez brankára Igora Šemrinca, ktorý sa podrobil už druhej ope-

rácii kolena; str. 750 

V stredu 20. marca AS Trenčín oznámil, že mužstvo prevzal 

do konca sezóny nemecký kormidelník Matthias Kohler, rea-

lizačný tím opustil na vlastnú žiadosť dovtedajší hlavný tréner 

Vladimír Cifranič; str. 750 

Od piatku do nedele 12.-14. apríla sa v Trenčíne konal me-

dzinárodný turnaj hráčov do 11 rokov „This is my sen“, jeho 

víťazom sa stalo družstvo Fenerbahce Istanbul; str. 751 

V polovici apríla AS Trenčín reálne hrozil zostup do druhej 

ligy, situáciu podrobne analyzoval generálny manažér Róbert 

Rybníček; str. 753 

V sobotu 4. mája v zápase nadstavbovej časti o záchranu 

proti Nitre viedol mužstvo AS opäť Vladimír Cifranič; str. 757 

Na posledné tri kolá prišiel do AS Trenčína skúsený tréner 

Ivan Galád s cieľom zachrániť pre mesto najvyššiu súťaž; str. 

758 
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V utorok 21. mája v krajskom kole McDonald´sCupu jasne 

dominovali chlapci zo Základnej školy na Ulici L. Novome-

ského v Trenčíne; str. 759 

V utorok 28. mája prehral AS Trenčín v prvom zápase ba-

ráže o Fortuna ligu v Poprade 0:2; str. 760  

V sobotu 1. júna v odvete baráže vyhral AS nad FK Poprad 

4:1 a zachránil sa vo Fortuna lige. Zápas sa hral v Žiline, kde 

mal AS domáce prostredie v období výstavby nového štadióna; 

str. 761 

Po infarktovej odvete proti Popradu si futbalisti AS vy-

dýchli, Igor Šemrinec poďakoval trénerovi Ivanovi Galádovi za 

impulz; str. 763 

Z posezónnej analýzy vyplynulo, že pôsobenie AS Trenčín 

sprevádzalo veľa chýb a negatívnych okolností; str. 764 

V pondelok a utorok 3.-4. júna vo finále o Školský pohár 

Slovenského futbalového zväzu ušla chlapcom z Trenčína tro-

fej iba o vlások – prehrali so Žilinou 5:6; str. 769 

AS Trenčín po sezóne ocenil najlepších hráčov klubu, hrá-

čom roka sa stal Reuben Yem a mladou hviezdou Denis Chudý; 

str. 771 

V piatok 7. júna vo finále 21. ročníka McDonald’s Cupu 

v Poprade zvíťazili futbalisti a futbalistky zo Základnej školy 

na Ulici L. Novomeského v Trenčíne a stali sa majstrami SR 

v minifutbale; str. 774 

Pred štartom prípravy na nový ročník Fortuna ligy opustili 

mužstvo AS stredopoliari Jakub Paur a Philippe van Arnhem, v 

pozícii trénera brankárov skončil Tomáš Belic; str. 775 

Vo štvrtok 13. júna Únia ligových klubov schválila rozhod-

nutie AS Trenčín, že domáce zápasy jesennej časti odohrá na 

štadióne MŠK Žilina; str. 775 

Z belgického Club Brugge prestúpil do Aston Villy brazílsky 

útočník Wesley Moraes, za ktorého účastník anglickej Premier 

League zaplatil 25 miliónov eur. Z transferu sa tešili aj v AS 
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Trenčín, kde Wesley predtým hrával a z prestupu klubu patrila 

časť financií; str. 776 

V júni prestúpil hráč roka v AS Trenčín Reuben Yem do bel-

gického tímu KAA Gent; str. 778 

V utorok 18. júna futbalisti AS odštartovali prípravu na 

novú sezónu; str. 779 

Do letnej prípravy AS sa zapojil aj kanonier David Depetris, 

ktorý sa do Trenčína vrátil po siedmich rokoch; str. 780 

V piatok 21. júna AS Trenčín oznámil, že útočník Antonio 

Mance, ktorý bol na polročnom hosťovaní vo francúzskom FC 

Nantes, prestúpil do chorvátskeho NK Osijek; str. 781 

V sobotu 22. júna v Poprade na finálovom turnaji o majstra 

Slovenska chýbal starším žiakom AS Trenčín k titulu jediný gól 

a získali strieborné medaily; str. 782 

V sobotu a nedeľu 22.-23. júna na republikovom šampio-

náte v malom futbale v Piešťanoch za účasti 50 tímov obsadilo 

trenčianske družstvo FC Letka 3. miesto; str. 783 

V realizačnom tíme AS Trenčín pre nový ročník k trénerovi 

Matthiasovi Kohlerovi pribudla dvojica Juraj Ančic a Michal 

Hanek; str. 784  

V stredu 26. júna AS Trenčín oznámil, že do klubu sa z ho-

landského Excelsioru Rotterdam vrátil stredopoliar Ryan Ko-

olwijk; str. 785 

Jedným z dvoch nováčikov prvej futbalovej ligy žien bol AS 

Trenčín, ženy si vybojovali postup cez kvalifikáciu; str. 786 

Tréner Andrej Paulíny sa vyjadril k postupu futbalistiek AS 

Trenčín do najvyššej súťaže; str. 787 

AS Trenčín podpísal viacročný kontrakt s dvadsaťsedemroč-

ným holandským obrancom Rubenom Ligeonom; str. 787 

Pred štartom novej sezóny prestúpil z AS Trenčín Joey 

Sleegers, Adrián Chovan a Marián Pišoja odišli na hosťovanie; 

str. 788 
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Ambíciou AS Trenčín pred novou sezónou bol návrat muž-

stva na pohárové pozície; str. 789 

Údajne pre financie sa skončila spolupráca AS Trenčín s ni-

gérijskou futbalovou akadémiou GBS, klub tak prišiel o dôle-

žitý zdroj talentov; str. 791 

Novým obchodným partnerom AS Trenčín sa stala spoloč-

nosť AAA Auto; str. 793 

Účastník tretej najvyššej súťaže Inter Bratislava sa stal v ak-

tuálnom ročníku farmou AS Trenčín; str. 794 

V utorok 20. augusta AS Trenčín oznámil, že  anglický ob-

ranca Cole Kpekawa podpísal s klubom viacročný kontrakt; str. 

794 

V utorok 20. augusta AS Trenčín oznámil, že do klubu sa 

na hosťovanie s následnou opciou vrátil Gino van Kessel; str. 

795 

V stredu 28. augusta AS Trenčín oznámil, že s klubom pod-

písal viacročný kontrakt 21-ročný stredný obranca Richard Kri-

žan; str. 796 

Začiatkom septembra sa novým členom Asociácie športov 

Trenčín stal malý futbal; str. 797 

V sobotu 14. septembra v zápase Fortuna ligy v Michalov-

ciach Cole Kpekawa z AS po nešťastnom strete zlomil súperovi 

nohu; str. 797 

Vo štvrtok 19. septembra Disciplinárna komisia Sloven-

ského futbalového zväzu pozastavila výkon športu Colemu 

Kpekawovi za dvojitú zlomeninu nohy súperovi Matejovi Tru-

sovi na šesť mesiacov; str. 798 

V prvej polovici októbra po dlhých desiatich mesiacoch 

liečby zraneného kolena bol stredopoliar Aschraf El Mahdioui 

pripravený nastúpiť na súťažný zápas; str. 799 

V utorok 22. októbra AS Trenčín oznámil, že klub ukončil 

spoluprácu s trénerom Matthiasom Kohlerom a novým tréne-

rom sa stal Norbert Hrnčár; str. 799 
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Generálny manažér AS Róbert Rybníček sa v rozhovore vy-

jadril k zmene na trénerskej lavičke; str. 800 

V nedeľu 3. novembra si účastníci spomienkového stretnu-

tiam pripomenuli 80. výročie futbalu v Záblatí; str. 718 

Fanúšikovia sledovali fascinujúci príbeh futbalistu Wes-

leyho Moraesa, útočníka anglickej Aston Villy, ktorý sa okrem 

iného vyjadril, že AS Trenčín ho vystrelil až do brazílskej re-

prezentácie; str. 803 

V sobotu 16. novembra sa novými členmi Siene slávy tren-

čianskeho futbalu stali Milan Navrátil, Peter Ančic a Anton Po-

korný; str. 807 

Slovenský futbalový reprezentant a odchovanec AS Trenčín 

Stanislav Lobotka, hráč španielskej Celty Vigo, patril medzi 

hráčov s najvyššou percentuálnou úspešnosťou prihrávok v pia-

tich najlepších európskych ligách; str. 809 

V utorok 3. decembra AS Trenčín oznámil, že sa s klubom 

rozlúčili dlhoročné opory Peter Kleščík a Lukáš Skovajsa; str. 

810 

Peter Kleščík sa po šestnástich rokoch v trenčianskom drese 

priznal, že jeho nesplneným snom bola európska skupinová 

fáza; str. 811 

V stredu 4. decembra na 9. ročníku turnaja MikulAS Cup 

pre žiakov prvého stupňa základných škôl získala už šieste ví-

ťazstvo Základná škola Hodžova; str. 814 

Podľa spoločnosti InStat sa najužitočnejším hráčom z AS 

Trenčín v prvej časti aktuálneho ligového ročníka stal jednoz-

načne Osman Bukari pred Ryanom Koolwijkom a Abdulom 

Zubairom; str. 715 

Zástupcovia AS Trenčín porozprávali, ako funguje ich fut-

balová škola pre mládežníkov „This is my sen“ ; str. 816 

Nádejný útočník Lukáš Letenay podpísal nový kontrakt s AS 

Trenčín; str. 821 

https://sport.sme.sk/os/166753/stanislav-lobotka
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Analýza jesennej časti ligy ukázala, že mužstvo AS Trenčín 

zaznamenalo isté zlepšenie, ale nenaplnilo očakávania klubu 

i fanúšikov; str. 822. 

 

Ľadový hokej 

 

V stredu 2. januára oslávil bývalý československý a sloven-

ský hokejový reprezentant, železný muž NHL, bronzový meda-

ilista z olympiády aj z majstrovstiev sveta Róbert Švehla 50 ro-

kov; str. 831 

Poradca prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Ri-

chard Pavlikovský vysvetlil ciele pilotného projektu – Hokejo-

vej akadémie v Trenčín; str. 834 

V utorok 26. februára si Dukla Trenčín víťazstvom v No-

vých Zámkoch 3:0 zabezpečila miesto v play-off; str. 836 

Marek Hecl, útočník Dukly Trenčín, nebol v základnej časti 

Tipsport Ligy ani raz vylúčený; str. 838 

Pred vstupom do Kaufland play-off mala Dukla Trenčín 

kompletný káder a chcela využiť načasovanie formy; str. 838 

V utorok a stredu 12. a 13. marca na 29. ročníku Zimnej 

svetovej univerziády v Rusku získali hokejisti Slovenska strie-

borné medaily, Trenčianska univerzita A. Dubčeka mala 

v mužstve troch hráčov; str. 840 

V nedeľu 17. marca sa dve trenčianske hokejistky Katarína 

Brosková a Vladimíra Bičanovská stali vicemajsterkami Slo-

venska ako posily extraligového klubu MHK Martin; str. 841 

V stredu 20. marca prehrala Dukla Trenčín doma s HK 

Nitra 0:2, celkovo v sérii play-off podľahla súperovi 2:4 

a z ďalších bojov vypadla; str. 841 

V stredu 20. marca definitívne ukončil skvelú kariéru kapi-

tán Dukly Trenčín Branko Radivojevič; str. 842 
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V pondelok 1. apríla sa hokejisti Gladiators Trenčín prvý-

krát prebojovali do finále Európskej univerzitnej hokejovej 

ligy; str. 844 

V utorok 2. apríla víťazstvom v Spišskej Novej Vsi 3:2 do-

rastenci Dukly Trenčín stanovili konečný stav finálovej série na 

3:0 a obhájili majstrovský titul; str. 846 

Útočník Dukly Trenčín Peter Ölvecký ukončil aktívnu ka-

riéru; str. 849 

V stredu 3. apríla vyhrali juniori Dukly Trenčín nad Popra-

dom 3:1, celkovo vo finálovej sérii 4:2 a vybojovali majstrov-

ský titul; str. 849 

V piatok 12. apríla v rozhodujúcom piatom zápase finálovej 

série Európskej univerzitnej hokejovej ligy podľahli hokejisti 

Gladiators Trenčín tímu UMB Banská Bystrica 3:4 po predĺ-

žení; str. 854 

V utorok 30. apríla sa končila zmluva trénerovi Dukly Tren-

čín Petrovi Oremusovi, po vzájomnej dohode s klubom sa roz-

hodli ju nepredĺžiť; str. 845 

Novým hlavným trénerom Dukly Trenčín sa stal bývalý asis-

tent Petra Oremusa Ján Pardavý; str. 852 

Dukla Trenčín sa po sezóne postupne rozlúčila až s devia-

timi hráčmi kádra; str. 855 

Tréner Dukly Trenčín Ján Pardavý v rozhovore potvrdil, že 

v mužstve dostanú šancu mladí hokejisti; str. 856 

V pondelok 29. apríla odštartovali hokejisti Dukly Trenčín 

letnú prípravu; str. 857 

Od piatku do nedele 10.-26. mája fanúšikovia sledovali zá-

pasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji aj vo fanzóne pri 

trenčianskom Posádkovom klube; str. 858 

Značka 4F pri príležitosti svetového šampionátu vyrobila 

špeciálne tričká, polovicu sumy získanej z predaja tričiek veno-

vala Nadácii Mariána Gáboríka; str. 859 
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Vo štvrtok 13. júna bol kapitán Bostonu Bruins Zdeno 

Chára krôčik od zisku druhého Stanleyho pohára, v rozhodujú-

com siedmom finálovom zápase však jeho mužstva podľahlo na 

vlastnom ľade tímu St. Luis Blues 1:4; str. 860 

V nedeľu 23. júna vyhlásili výsledky ankety, podľa ktorej 

sa slovenským Hokejistom roka stal šiestykrát Zdeno Chára; 

str. 863 

Hokejista Dukly Trenčín 16-ročný Martin Chromiak sa stal 

celkovou dvojkou CHL import draftu, útočníka si z tejto pozície 

vybral tím Kingston Frontenacs; str. 864 

V Dukle Trenčín sa v lete menil nielen káder, ale aj zimný 

štadión, na ktorom prebiehala rozsiahla rekonštrukcia; str. 865 

Priaznivci hokeja v Trenčíne sa tešili na celkom nové čer-

vené sedadlá na štadióne, pre ktoré sa klub rozhodol na základe 

inšpirácie z NHL; str. 867 

Pred začiatkom nového ročníka Tipsport ligy porozprával  

športový manažér Dukly Trenčín Branko Radivojevič o svojich 

očakávaniach; str. 868 

Dukla Trenčín vstúpila do novej hokejovej sezóny s novou 

kolekciou dresov, ktorá spĺňala kritériá najvyššej kvality; str. 

871 

Zdeno Chára bol na prahu novej sezóny so svojimi 42 a pol 

rokmi najstarším hráčom kanadsko-americkej NHL; str. 871 

V piatok 11. októbra za prítomnosti premiéra Petra Pellegri-

niho a ďalších významných hostí poklepali základný kameň 

trenčianskej Hokejovej akadémie; str. 873 

Peter Kosa z Dukly Trenčín, jeden z najuznávanejších tréne-

rov brankárov, absolvoval stáž v slávnom klube Montreal 

Canadiens; str. 875 

V noci na stredu 6. novembra odohral Zdeno Chára svoj 

1500. zápas v základnej časti NHL; str. 875 
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Web NHL.com zaradil Mariána Hossu medzi hlavných kan-

didátov na vstup do elitnej spoločnosti v Hokejovej sieni slávy 

v nasledujúcom kalendárnom roku; str. 877 

V novembri sa do Dukly Trenčín vrátil útočník Juraj 

Bezúch, ktorý aktuálnu sezónu začínal v Košiciach; str. 879 

V novembri sa po necelých troch mesiacoch strávených 

v HC Olomouc vrátil do Dukly Trenčín útočník Marek Hecl; 

str. 879 

V piatok a sobotu 27.-28. decembra sa v Trenčíne uskutoč-

nil 22. ročník memoriálu Jozefa Hantáka  -  ročníkov 2009 

a mladších. Víťazmi sa stali domáci hokejisti; str. 880.  

 

Hádzaná 

 

V utorok a stredu 4.-5. júna sa v Detve stali hádzanárky zo 

Základnej školy na Hodžovej ulici školskými majsterkami Slo-

venska; str. 881 

Mladšie dorastenky Hádzanárskeho klubu AS Trenčín skon-

čili v záverečnej tabuľke sezóny 2018/2019 na 3. mieste; str. 

881 

Družstvo starších dorasteniek Hádzanárskeho klubu AS 

Trenčín sa umiestnilo v sezóne 2018/2019 na konečnom 7. 

mieste; str. 882. 

 

Florbal 

 

V sobotu a nedeľu 5.-6. januára vybojovali starší žiaci 

1.FBC Florbal Trenčín na 3. ročníku turnaja Prague Floorball 

Cup bronzové medaily; str. 884  

V pondelok 22. apríla v 5. zápase finále play-off vyhrali 

florbalisti FBK AS Trenčín v Záhorskej Bystrici nad domácim 

družstvom Tsunami 5:4 po predĺžení a stali sa majstrami Slo-

venska; str. 884 

https://sport.sme.sk/r/261/hokej-nhl.html
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Tréner a kapitán florbalistov FBK AS Trenčín Juraj Matejka 

v rozhovore porozprával o ceste za prekvapujúcim ziskom maj-

strovského titulu; str. 886 

Od piatku do nedele 3.-5. mája na majstrovstvách Slovenska 

v Trenčíne vybojovali domáci florbalisti 1.FBC dorastenecký 

titul; str. 890 

Začiatkom júna sa novým trénerom A mužstva 1.FBC Tren-

čín stal známy český odborník Jan Holovka; str. 892 

Od piatku do nedele 14.-16. júna sa uskutočnil v Nitre 11. 

ročník turnaja o Slovenský pohár vo florbale, víťazný pohár 

získala  staršia prípravka 1.FBC Trenčín; str. 893  

V pondelok 9. decembra sa v Trenčíne uskutočnilo finálové 

kolo 13. ročníka florbalového turnaja O pohár predsedu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja; str. 894. 

 

Fitness 

 

V nedeľu 14. apríla profesionálna bodyfitnesska a maj-

sterka sveta Elite Pro Adela Ondrejovičová z Trenčína získala 

na súťaži vo Francúzsku už desiate víťazstvo v rade; str. 896 

Od piatka do nedele 20.-22. septembra na prestížnych pre-

tekoch Arnold Classic v Barcelone pod záštitou Arnolda 

Schwarzeneggera ovládla amatérsku súťaž majsterka sveta 

i Európy vo fitnes nad 163 cm Kristína Juricová  z Trenčína; 

str. 896 

Kristína Juricová v rozhovore priblížila pozadie úspechu na 

pretekoch Arnold Classic v Barcelone; str. 897 

V sobotu a nedeľu 23.-24. novembra sa v Budapešti konali 

Majstrovstvá sveta juniorov 2019 IFBB. Titul juniorskej sveto-

vej šampiónky vo fitness si vo vekovej kategórii 16 – 20 rokov 

nad 163 cm vybojovala Kristína Juricová z trenčianskeho 

klubu Fitness Gabrhel; str. 899  



1040 
 

V nedeľu 24. novembra zvíťazila Trenčianka Adela Ondre-

jovičová na Elite PRO súťaži Diamond Cup v mexickom Can-

cúne, už predtým v sobotu 2. novembra obhájila titul majsterky 

sveta na súťaži Elite PRO World Championships v španielskej 

Tarragone; str. 900 

Adela Ondrejovičová vyjadrila k aktuálnym úspechom; str. 

901. 

 

 

Kickbox 

 

V sobotu 23. februára na prvých majstrovstvách Slovenska 

v thajskom boxe v Trenčíne získali zápasníci trenčianskeho 

klubu Victory Gym štyri medaily – dve zlaté, jednu striebornú 

a jednu bronzovú; str. 904 

Od štvrtka do nedele 16.-19. mája trenčiansky kickboxerista 

Tomáš Tadlánek vyhral svoju disciplínu na Svetovom pohári 

v Budapešti; str. 905 

V sobotu 8. júna sa v Mestskej športovej hale v Leviciach 

uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kickboxe, zo šiestich zá-

pasníkov trenčianskeho klubu Victory Gym až štyria dokázali 

vyhrať zlaté medaily; str. 906 

Od piatku do nedele 19.-28. júla sa v thajskom Bangkoku 

konali Majstrovstvá sveta v Muay Thai asociácie IFMA, Tren-

čianka Monika Chochlíková na nich vybojovala bronzovú me-

dailu; str. 907 

Od utorka do sobotu 30. júla – 3. augusta Monika Chochlí-

ková získala zlatú medailu na Univerzitných majstrovstvách 

Európy WAKO v kickboxe v disciplíne K1; str. 908 

V sobotu 26. októbra si Monika Chochlíková v Sarajeve vy-

bojovala titul majsterky sveta v disciplíne K1 žien do 52 kg; str. 

909. 
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Karate 

 

V sobotu 16. februára v 1. kole Slovenského pohára detí do 

12 rokov v Trenčíne domáce kluby Real team a Ekonóm a vy-

bojovali veľa medailí; str. 912 

Od stredy do nedele 28.-31. marca vybojovala rodáčka 

z Trenčína Ingrida Suchánková na 54. seniorských Majstrov-

stvách Európy v karate v španielskej Guadalajare bronzovú me-

dailu; str. 913 

V sobotu 6. apríla získal trenčiansky klub Laugaricio na me-

dzinárodnom turnaji v karate detí a mládeže „Vamberský lví-

ček“ rad cenných umiestnení; str. 913 

Od piatku do nedele 3.-5. mája sa v Limassole na Cypre us-

kutočnil svetový pohár v karate K1. Lucia Mrázová z Karate 

klubu Ekonóm Trenčín vybojovala 3. miesto; str. 914 

V sobotu 11. mája na majstrovstvách Slovenska v karate 

detí a mládeže v Poprade získal Real team Trenčín 20 medailí; 

str. 914 

Od stredy do nedele 23.-27. októbra vybojovala Adela Vla-

sáková z Karate klubu Ekonóm Trenčín na Majstrovstvách 

sveta v karate kadetov a juniorov do 21 rokov v čilskom San-

tiagu titul vicemajsterky sveta v kategórii kumite kadetky do 54 

kg; str. 916  

V sobotu a nedeľu 2.-3. novembra sa na karatistickom tur-

naji Grand Prix v Ostrave stal najlepším klubom Real team 

Trenčín; str. 916 

V sobotu 7. decembra vybojovali členovia Karate klubu 

Ekonóm Trenčín na Majstrovstvách Slovenska kadetov, juni-

orov a dorastencov v Trnave tri zlaté a jednu striebornú me-

dailu; str. 916. 
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Iné športové odvetvia a podujatia 

 

V sobotu a nedeľu 5.-6. januára trenčianska krasokorču-

liarka Nina Benková po prvenstvách na Grand Prix Bratislava 

a Veľkej cene Púchova zvíťazila aj na súťaži 2nd Figure skating 

challenge v Dubnici nad Váhom; str. 918 

Majsterka sveta v Spartan Race a rodáčka z Trenčína Jana 

Pepová v rozhovore priblížila  pozadie extrémnych prekážko-

vých behoch; str. 918 

Slovenská gymnastická federácia vyhlásila za najlepšieho 

športového gymnastu medzi žiakmi Olivera Kasalu z klubu GK 

Pavlo Trenčín; str. 921 

Vo štvrtok 4. apríla primátor Richard Rybníček ocenil naj-

lepších športovcov mesta Trenčín za rok 2018; str. 921 

V piatok 12. apríla ocenili najlepších športovcov na Stred-

nej športovej škole v Trenčíne; str. 923 

V piatok 26. apríla sa pred obchodným centrom v Trenčíne 

konali majstrovstvá Slovenska silných mužov do 90 a do 105 

kilogramov; str. 924 

V sobotu 4. mája zvíťazila kanoistka Sandra Tinková z KK 

TTS Trenčín na majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kano-

istike na dlhých tratiach v Novákoch v kategórii C1 5000 m; 

str. 924 

V pondelok 6. mája sa na reprezentačnom zraze volejbalis-

tov hlásil aj blokár COP Trenčín Ján Jendrejčák, medzi náhrad-

níkmi figuroval ďalší Trenčan – nahrávač Samuel Goč; str. 924 

V stredu 8. mája sa uskutočnil XIII. ročník stolnotenisového 

turnaja O pohár oslobodenia mesta Trenčín; str. 925 

Od piatku do nedele 10.-12. mája sa v Trenčíne uskutočnil 

finálový turnaj o majstra Slovenska vo volejbale juniorov, hrá-

čom COP Trenčín chýbala k titulu jediná stotina; str. 926 

V sobotu 25. mája získala titul majsterky Slovenska v No-

vom Meste nad Váhom na Majstrovstvách SR starších žiakov 
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vo vzpieraní siedmačka Laura Svrčková zo ZŠ Kubranská; str. 

926 

V stredu 5. júna sa konalo spoločné stretnutie zástupcov 

Trenčianskeho kraja a mesta Trenčín s predstaviteľmi Sloven-

ského olympijského a športového výboru, hlavnou témou bolo 

nadviazanie spolupráce; str. 927 

V stredu 5. júna sa v Spojenej škole internátnej v Trenčíne 

konala už tradičná okresná paralympiáda; str. 928   

V nedeľu 23. júna sa v Trenčíne konalo najväčšie športovo-

charitatívne podujatie na Slovensku Hviezdy deťom; str. 929 

Majstrom Slovenska juniorov v cestnej cyklistike s hromad-

ným štartom sa stal Pavol Kramarčík z TJ Slávia ŠG Trenčín; 

str. 929 

Jedenásty ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom 

priniesol zábavu pre celé rodiny, osobnosti slovenského športu, 

vynikajúcu atmosféru a výťažok vo výške 30 618 eur; str. 930 

Od stredy do nedele 24.-28. júla sa Športový klub Dračia 

légia 2012 Trenčín zúčastnil na XVIII. Majstrovstvách Európy 

klubových posádok dračích lodí v španielskej Seville, vybojo-

val dve strieborné a jednu bronzovú medailu; str. 932 

V priestoroch jednej z budov bývalej fabriky Ozeta vyrástla 

18 metrov vysoká lezecká stena; str. 932 

V sobotu 21. septembra sa na trenčianskom výstavisku 

Expo center počas pivného festivalu Beerfest konalo tradičné 

silácke zápolenie Meč Matúša Čáka; str. 934 

Od soboty do soboty 14.-21. septembra sa v Hudy Racing 

Arene v Trenčíne uskutočnili prvýkrát na Slovensku Majstrov-

stvá sveta v rádiom ovládaných modeloch v mierke 1:10; str. 

935 

V sobotu 12. októbra sa v Trenčíne uskutočnili plavecké 

preteky - Veľká cena primátora mesta Trenčín zdravotne zne-

výhodnenej mládeže a 4. majstrovstvá Slovenska v plávaní 

mládeže s Downovým syndrómom; str. 936 
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V sobotu a nedeľu 12.-13. októbra vybojoval Športový klub 

Dračia Légia na medzinárodnom festivale dračích lodí v hlav-

nom meste Taiwanu Tai-Pei zlato i striebro; str. 937 

V sobotu a nedeľu 12.-13. októbra priviezol Trenčiansky 

plavecký oddiel z plaveckých pretekov O pohár mesta Žilina 

v kategórii 8 pódiových umiestnení; str. 938 

V piatok 18. októbra oslávil legendárny atlét Dušan Čikel, 

ktorý život spojil aj s Trenčínom, 90. narodeniny; str. 938 

Futbalisti AS Trenčín sa v spolupráci s hokejistami Dukly 

Trenčín opäť zapojili do celosvetovej kampane označovanej 

ako „Movember“ zameranej na prevenciu rakoviny prostaty; 

str. 941  

V pondelok 11. novembra na budove Základnej školy na 

Ulici 1. mája v Trenčíne odhalili pamätnú tabuľu olympijskému 

víťazovi Jánovi Zacharovi, ktorý túto školu navštevoval v ro-

koch 1934 – 1939; str. 942 

V sobotu 16. novembra sa na trenčianskom výstavisku 

Expo Center konalo podujatie Športfestival. Na tejto prehliadke 

neolympijských športov udelili ceny pre najlepších jednotliv-

cov; str. 944 

Najmladším členom Asociácie športov v Trenčíne sa stal 

basketbal; str. 945 

V stredu 11. decembra vzpierač z Trenčína Sebastián Ca-

bala, člen Dukly Banská Bystrica a juniorského olympijského 

tímu, získal na Majstrovstvách Európy do 17 rokov v Izraeli 

dve bronzové medaily; str. 946 

V závere roka sa stolnotenisoví nadšenci zišli už na 35. roč-

níku tradičného kubranského turnaja seniorov; str. 946. 

 


