
1050 
 

22. Pomocná evidencia Kroniky Mesta 

Trenčín 

 
001/1/2019 Článok „Prvým Trenčanom roka 2019 je Leonard Laurin-

čík“ 

002/1/2019 Kalendár podujatí Expo Center Trenčín 2019 

003/1/2019 Článok „Dopravu v Trenčíne môže zlepšiť mestská elek-

trička“ 

004/1/2019 Článok „Odvrátená strana ohňostrojov“ 

005/1/2019 Článok „Novým domom v Záblatí stále chýba kolaudácia“ 

006/1/2019 Článok „Neznáme osudy: František Brázda spojil život 

s knihami“ 

007/1/2019 Článok „Rybníček: Chceme iba tých, ktorí budú bojovať za 

svoj klub“ 

008/1/2019 Článok „Trenčín vstúpil do nového roka s 54 705 obyva-

teľmi“ 

009/1/2019 Článok „Knižnica Trenčianskeho múzea je bohatšia: Zdo-

bia ju dve zreštaurované vzácne knihy“ 

010/1/2019 Článok „Opatová víťazom turnaja starších žiakov“ 

011/1/2019 Článok „Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji 

mierne klesla“ 

012/1/2019 Článok „Mladí florbalisti s medzinárodným úspechom“ 

013/1/2019 Článok „Ninka zbiera víťazstvá“ 

014/1/2019 Pozvánka na rokovanie primátorov Združenia K8 v Brati-

slave 

015/1/2019 Článok „Priemyselný park v Trenčíne mení majiteľa“ 

016/1/2019 Článok „Trenčín bol významným strediskom už v minu-

losti“ 

016/2/2019 Článok „Súťaž TOP Gastro Trenčianskeho kraja spoznala 

víťazov“ 

017/1/2019 Článok „Zimnú prípravu odštartoval obmenený realizačný 

tím“ 

018/1/2019 Článok „Hrad chráni moderný kamerový systém“ 

018/2/2019 Článok „Trenčania hodili jeseň za hlavu, chcú zlepšiť hru 

i výsledky“ 
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019/1/2019 Článok „Slezák: Prvý tréning ukázal, že futbalová kvalita 

je vysoká“ 

020/1/2019 Článok „Trenčín a Inter si vymenili trénerov, v AS aj mladý 

nemecký konzultant“ 

021/1/2019 Článok „17-ročný Pokorný od leta za semifinalistu Európ-

skej ligy?“ 

022/1/2019 Článok „Primátori krajských miest kritizovali nedostatok 

prostriedkov na údržbu chodníkov“ 

023/1/2019 Článok „Najkrajším mužom Európy je Slovák Ján“ 

024/1/2019 Článok „Pre komunikáciu s obyvateľmi by mohlo mesto 

využiť aj umelú inteligenciu“ 

025/1/2019 Článok „Ktoré plemená dominujú v Trenčíne?“ 

026/1/2019 Článok „Trenčín zasypal sneh, komplikuje dopravu 

v meste“ 

027/1/2019 Článok „Ceny nehnuteľností rástli aj koncom roka“ 

028/1/2019 Článok „Z troch nový tvárí najviac zaujme ľavák Kawaya“ 

029/1/2019 Článok „Trenčín bude na kontrolu parkovania používať in-

teligentné monitorovacie vozidlo“ 

030/1/2019 Článok „Trenčiansky hrad navštívilo vlani rekordné množ-

stvo ľudí“ 

031/1/2019 Pozvánka na oslavu 50. výročia založenia Galérie M. A. 

Bazovského  

032/1/2019 Skladačka o stálej expozícii M. A. Bazovského 

033/1/2019 Článok „Galéria M. A. Bazovského oslávila polstoročnicu“ 

034/1/2019 Článok „Pomôže s kontrolou i štatistikou v statickej do-

prave“ 

035/1/2019 Článok „Trenčín 2018 Jurajovým objektívom“ 

036/1/2019 Článok „Momentky z Trenčína: Fotky Mariany sú ako 

z rozprávky“ 

037/1/2019 Článok „Kohler: Cieľom je atraktívny futbal a rozvoj hrá-

čov“ 

038/1/2019 Článok „Škola, ktorá vychováva reprezentantov, zastreší aj 

Hokejovú akadémiu“ 

039/1/2019 Článok „Reštaurovania sa dočkajú tlače zo 16. a 17. storo-

čia“ 

040/1/2019 Článok „Ľudí zaujíma najmä židovstvo v Trenčíne“ 

041/1/2019 Článok „Nebude ľahké odstaviť Pohodu, vraví Michal 

Kaščák. Svet ocenil jeho prácu po vražde novinára“ 
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042/1/2019 Článok „V jarnej časti bez El Mahdiouiho“ 

043/1/2019 Článok „Sneh preveril mestá, nový zákon kritizujú“ 

044/1/2019 Článok „Do Dukly prichádza kanadský center Radjenovic“ 

045/1/2019 Článok „Nová publikácia z dielne gmab Hry s umením 3“ 

046/1/2019 Článok „Slovenské talenty: Jakub Kadák – futbalista, na 

ktorého sa veľmi dobre pozerá“ 

047/1/2019 Článok „Výstavba cyklotrasy vedúcej z Trenčianskeho 

hradu až za hranice Slovenska sa môže začať“ 

048/1/2019 Článok „Mesto vydalo za minulý rok 237 Kariet pre senio-

rov“ 

049/1/2019 Článok „Desať najčastejších priezvisk v Trenčíne“ 

050/1/2019 Článok „Od pondelka sústredenie v tureckom Beleku“ 

051/1/2019 Článok „Dmitrij Obuchov v Trenčíne nepokračuje, porušil 

pravidlá“ 

052/1/2019 Článok „Ani jedna pôrodnica nemá certifikát Nemocnica 

priateľská k deťom“ 

053/1/2019 Článok „Trenčianka vyhrala prekážkové preteky na Is-

lande“ 

054/1/2019 Článok „Z výsledkov prieskumu Komunikácia s mestom 

Trenčín“ 

055/1/2019 Článok „Upozornenie na smogovú situáciu v Trenčíne“ 

056/1/2019 Článok „Krstné mená, ktoré v Trenčíne dominujú“ 

057/1/2019 Článok „Meteorológovia upozorňujú na smog v Trenčíne“ 

058/1/2019 Článok „Mesto chce obnoviť pešiu zónu“ 

059/1/2019 Článok „Rokovania o Termináli sú obnovené“ 

060/1/2019 Článok „Trenčín potrebuje novú hasičskú stanicu“ 

061/1/2019 Článok „Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici končí“ 

062/1/2019 Článok „Doplnkový výskum časti opevnenia hotový“ 

063/1/2019 Článok „Mladíci z Trenčína policajtom pomáhajú za-

darmo“ 

064/1/2019 Článok „V centre Trenčína pribudol veľký bilbord“ 

065/1/2019 Článok „Počet ľudí s chrípkou rapídne stúpol“ 

066/1/2019 Článok „Energetický projekt ACON získal zo zdrojov EÚ 

vyše 90 miliónov eur“ 

067/1/2019 Článok „Extrémne búrky, krupobitia a tornáda súčasťou 

sústredenia AS v Turecku“ 

068/1/2019 Článok „Pozor, stačí málo a ste na pohotovosti“ 
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069/1/2019 Článok „Kraj schválil financie na cyklotrasu z Nového 

Mesta nad Váhom do Trenčína“ 

070/1/2019 Článok „Mesto zrekonštruuje Hviezdoslavovu ulicu“ 

071/1/2019 Mesačník Info 29.01.2019, ročník XXI, číslo 2 

072/1/2019 Článok „Svetlo sveta uzrel Slovník regionálnych osob-

ností“ 

073/1/2019 Článok „Počas jesenného upratovania sme vyzbierali 367 

ton odpadov“ 

074/1/2019 Článok „Komentár: Šanca pre Trenčín“ 

075/1/2019 Článok „Výbory mestských častí si zvolili svojich predse-

dov“ 

076/1/2019 Článok „Andrej o svojom novom filme Trenčín“ 

077/1/2019 Článok „Poľské mäso z rizikového bitúnku skončilo aj 

v Trenčíne“ 

078/1/2019 Článok „Piataci dosiahli v testovaní z matematiky 59,3 %, 

zo SJ 58,4 %“ 

079/1/2019 Článok „Mance na hosťovanie do FC Nantes“ 

080/1/2019 Článok „Odhaľuje záhady čiernych dier“ 

081/1/2019 Článok „Prvý polrok majú za sebou“ 

082/1/2019 Pozvánka na výstavu Generál Štefánik v priestoroch Tren-

čianskeho samosprávneho kraja 

083/1/2019 Článok „Štefánikov príbeh približuje jedinečná výstava“ 

084/1/2019 Článok „Generál Štefánik do konca februára vo vestibule 

župného úradu“ 

085/1/2019 Článok „Trenčín zakázal školám variť z hovädzieho mäsa“ 

086/1/2019 Článok „Bývalý železný muž NHL Róbert Švehla má 50 

rokov“ 

087/1/2019 Článok „Mokošová a Michňák sú najúspešnejší športoví 

gymnasti roka“ 

088/1/2019 Článok „Knižnica zaznamenala rekord“ 

089/1/2019 Pozvánka na vernisáž výstavy Stretnutie – Setkání v pries-

toroch Trenčianskeho samosprávneho kraja 

090/1/2019 Článok „Otvorili už 34. ročník družobnej výstavy Stretnutie 

– Setkání“ 

091/1/2019 Článok „Nová stála expozícia: Trenčania – staršia a stredná 

generácia“ 

092/1/2019 Článok „Seniori plesali v Trenčíne“ 

093/1/2019 Článok „Mesto chce obnoviť pešiu zónu 
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094/1/2019 Článok „Vzduch v Trenčíne zhoršujú ľudia. Spaľujú komu-

nálny odpad“ 

095/1/2019 Článok „Bývalý internát v lukratívnej štvrti už kraj nepre-

dáva“ 

096/1/2019 Článok „Trenčianski seniori medzi ocenenými“ 

097/1/2019 Článok „Do mestských škôl sa pokazené mäso nedostalo 

098/1/2019 Článok „Urbánek: Mäso z chorých poľských kráv sa do 

Trenčína nikdy nedostalo“ 

099/1/2019 Článok „Zomrela hádzanárka Helena Mičátková“ 

100/1/2019 Článok „Trenčianski piataci sú medzi najlepšími na Slo-

vensku“ 

101/1/2019 Článok „Župa chce zrekonštruovať Gastrocentrum pod 

Brezinou“ 

102/1/2019 Pozvánka na vernisáž výstavy Janky Kollárikovej Fotovi-

denia v mestskej veži 

103/1/2019 Skladačka k výstave Janky Kollárikovej Fotovidenia 

104/1/2019 Článok „Fotovidenia Janky Kollárovej v mestskej veži“ 

105/1/2019 Článok „Kričali malý Vokoune. Slovenský mladík ničí 

útočníkov“ 

106/1/2019 Článok „Pre chrípku zatvorili v kraji sedem materských 

škôl“ 

107/1/2019 Článok „Z Trenčianskeho múzea sa stratilo 248 historic-

kých zbraní“ 

108/1/2019  Článok „Stretnutie so županom“ 

109/1/2019 Článok „Príjmy z parkovného rastú“ 

110/1/2019 Článok „Súd oslobodil lekárov z ublíženia na zdraví“ 

111/1/2019 Článok „Nová expozícia Bazovského diel vyvolala názo-

rovú vojnu“ 

112/1/2019 Článok „Futbalový Trenčín avizuje útok na šestku“ 

113/1/2019 Článok „AS Trenčín má veľké novinky o novom štadióne“ 

114/1/2019 Článok „Milión pre zimný štadión“ 

115/1/2019 Článok „Rozpočet mesta je rozvojový“ 

116/1/2019 Článok „Zimák v Trenčíne sa bude rekonštruovať: Vláda 

na to schválila dotáciu“ 

117/1/2019 Článok „Zelená hliadka pomohla Trenčín skrášliť“ 

118/1/2019 Článok „Trenčín bude tento rok hospodáriť s prebytkovým 

rozpočtom“ 

118/2/2019  Článok „Divadelná prehliadka Tvorím, tvoríš, tvoríme“ 
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119/1/2019 Článok „Trenčín má rozpočet, najviac investuje do škôl 

a parkovísk“ 

120/1/2019 Článok „Nájsť nových policajtov je zložité, tvrdí nový ná-

čelník Peter Sedláček“ 

121/1/2019 Článok „Útočník Trenčína má nahradiť Emiliana Salu“ 

122/1/2019 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

123/1/2019 Článok „Poradným orgánom zastupiteľstva bude dočasná 

komisia pre cyklodopravu“ 

124/1/2019 Článok „Trenčín chce obnoviť mestské opevnenie“ 

125/1/2019 Článok „Vzniká eko-charitatívny bazár, časť zo zisku po-

putuje rodinám“ 

126/1/2019 Článok „V Trenčíne cibria ďalší futbalový talent“ 

127/1/2019 Článok „Nový člen realizačného tímu AS Matthias Kohler“ 

128/1/2019 Článok „Trenčiansky župan prijal japonského veľvyslanca“ 

129/1/2019 Pozvánka pre primátora na majstrovstvá SR v karate detí 

a v Trenčíne 

130/1/2019 Článok „Trenčianski karatisti bodovali v Slovenskom po-

hári“ 

131/1/2019 Článok „Bodovali v Slovenskom pohári“ 

132/1/2019 Článok „Nedomová: Pri Bazovskom sme zvolili netradičný 

variant“ 

133/1/2019 Článok „Upozornenie na smogovú situáciu v Trenčíne“ 

134/1/2019 Článok „Úradníci počúvali deti“ 

135/1/2019 Článok „375 rokov od povstania Juraja I. Rákociho“ 

136/1/2019 Článok „Na Jána a Martinu spomínalo v Trenčíne asi 700 

ľudí“ 

137/1/2019 Článok „Nádejní Laczkó a Urminský v AS Trenčín“ 

138/1/2019 Pozvánka na výročnú členskú schôdzu ZO Jednoty dôchod-

cov Slovenska Trenčín – Sihoť 

139/1/2019 Článok „Chrípková vlna pokračuje“ 

140/1/2019 Článok „Letecké opravovne Trenčín odovzdajú Afgancom 

druhý vrtuľník Mi-17 po generálnej oprave“ 

141/1/2019 Článok „Nový štadión AS  je týždeň pred dokončením prvej 

fázy“ 

142/1/2019 Článok „Victory Gym so štyrmi medailami na republiko-

vom šampionáte“ 

143/1/2019 Článok „Hokejová akadémia má vrátiť mladým hodnoty“ 
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144/1/2019 Pozvánka na Stretnutie trenčianskych literátov na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

145/1/2019 Článok „Trenčiansky župan po deviatykrát prijal trenčian-

skych literátov“ 

146/1/2019 Mesačník Info, 26.02.2019, ročník XXI., číslo 3 

147/1/2019 Článok „Rockeri z Trenčína to dali: Na zahraničný festival 

sa prebojovali z prvého miesta!“ 

148/1/2019 Článok „V Trenčíne pribudne nová cyklotrasa na Karpat-

skej“ 

149/1/2019 Článok „Šemrinec má za sebou ďalšiu operáciu kolena“ 

150/1/2019 Článok „Bartovič otvorene o fanúšikoch: Sme jedna veľká 

rodina!“ 

151/1/2019 Článok „Prezident vymenoval 20 nových sudcov okresných 

súdov“ 

152/1/2019 Článok „Trenčiansky hrad spojí s Moravou cyklotrasa“ 

153/1/2019 Článok „Práce na revitalizácii vnútrobloku sa môžu začať“ 

154/1/2019 Článok „Trenčiansky futbalový klub môže dostať ďalšie 

milióny“ 

155/1/2019 Pozvánka na výstavu Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov na 

Trenčianskom hrade 

156/1/2019 Článok „Výstava Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov“ 

157/1/2019 Článok „Výstava spája amatérskych i profesionálnych dro-

tárov“ 

158/1/2019 Článok „Do Trenčína išli na istú popravu“ 

159/1/2019 Článok „Unikát M. Hecla, v základnej časti bol bez jedi-

ného vylúčenia“ 

160/1/2019 Článok „Zo železničného mosta chce mesto promenádu“ 

161/1/2019 Článok „Opravovne odovzdajú ďalší vrtuľník Mi-17“ 

162/1/2019 Článok „Hlasujme za Mierové námestie“ 

163/1/2019 Článok „Bývalého hráča AS Trenčín postihlo veľké ro-

dinné nešťastie“ 

164/1/2019 Článok „Trenčiansky kraj má vlastného koordinátora pre 

kultúru“ 

165/1/2019 Článok „Prípravné práce pred budovaním nových parko-

vísk“ 

166/1/2019 Článok „Investície do nových kúpeľní“ 

167/1/2019 Článok „Ľudia počas pôstu jedli okrem rýb aj slimáky 

a žaby“ 
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168/1/2019 Pozvánka pre primátora na Oblastnú konferenciu Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne 

169/1/2019 Článok „Oblastná konferencia Slovenského zväzu protifa-

šistických bojovníkov“ 

170/1/2019 Článok „Ceny bytov rekordne rastú“ 

171/1/2019 Pozvánka pre primátora na hodnotiacu členskú schôdzu ZO 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

172/1/2019 Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Organizácie postih-

nutých chronickými chorobami v Trenčíne 

173/1/2019 Skladačka na výročnú členskú schôdzu Organizácie postih-

nutých chronickými chorobami v Trenčíne 

174/1/2019 Článok „Park M. R. Štefánika zaplavili prví poslovia jari“ 

175/1/2019 Článok „Vernisáž Čaro textilu o Varšave“ 

176/1/2019 Článok „Vernisáž výstavy Cesta spásy“ 

177/1/2019 Článok „Priemerná mzda Slovákov pokorila magickú hra-

nicu“ 

178/1/2019 Pozvánka na XIV. celoslovenskú konferenciu sestier pra-

cujúcich v odboroch vnútorného lekárstva v Trenčíne 

179/1/2019 Článok „Nový zákon dvíha poplatky za odpad, triedenie je 

výhodnejšie“ 

180/1/2019 Článok „Trenčania prehĺbili krízu, Cifranič: Čo najskôr sa 

z toho dostať“ 

181/1/2019 Článok „Tipsport Liga: Trenčania chcú pokračovať tam, 

kde skončili“ 

182/1/2019 Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Trenčian-

skej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

183/1/2019 Článok „Trenčianska regionálna komora SOPK podporí 

vzájomný obchod firiem“ 

184/1/2019 Článok „Živý prenos z webových kamier mesto rozostrilo“ 

185/1/2019 Článok „V areáli nemocnice postavia nový pavilón“ 

186/1/2019 Článok „Trenčianska knihovníčka Alica: Toto je náš naj-

starší exemplár“ 

187/1/2019 Článok „Máme striebro zo zimnej svetovej univerziády“ 

188/1/2019 Článok „Dotácie v oblasti športu“ 

189/1/2019 Článok „Dotácie v oblasti práce s mládežou“ 

190/1/2019 Článok „Pre imobilných voličov poskytnú na sídlisku Juh 

plošinu“ 

191/1/2019 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 
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192/1/2019 Článok „Ako vytvoriť z ulice kreatívny priestor“ 

193/1/2019 Článok „V Trenčíne chýbajú menšie byty, pracujeme na ne 

kratšie“ 

194/1/2019 Článok „Muži zomierajú v priemere skôr ako ženy“ 

195/1/2019 Článok „Mountfield otvoril novú predajňu v Trenčíne“ 

196/1/2019 Článok „Centrum FunGlass Trenčianskej univerzity hod-

notí dvojročný progres“ 

197/1/2019 Článok „Sokol v Trenčíne jubiloval“ 

198/1/2019 Článok „Ženy v kraji zarábali v priemere o 278 eur menej 

ako muži“ 

199/1/2019 Článok „Mesto podporí v tomto roku trinásť mládežníc-

kych projektov sumou 10 tisíc eur“ 

200/1/2019 Článok „Z Bienále figurálne kresby a maľby šesť cien pre 

Trenčanov“ 

200/2/2019 Brožúra k Bienále figurálne kresby a maľby 

201/1/2019 Článok „Šéf AS o peniazoch v športe: Štát berie viac ako 

dáva“ 

202/1/2019 Článok „Absolventi ktorých odborov si nájdu prácu naj-

rýchlejšie?“ 

203/1/2019 Článok „Ako dopadli prezidentské voľby v Trenčíne 

a okolí?“ 

204/1/2019 Článok „Takmer polovica Trenčanov volila v 1. kole Zu-

zanu Čaputovú“ 

205/1/2019 Článok „Vicemajsterky SR v hokejovej extralige“ 

206/1/2019 Článok „Športové projekty a činnosť klubov podporí mesto  

70 tisíc eurami“ 

207/1/2019 Článok „V areáli trenčianskej nemocnice postavia nový pa-

vilón“ 

208/1/2019 Článok „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. J. Halašu sa za-

čala“ 

209/1/2019 Článok „Zomrel dlhoročný šéfredaktor Trenčianskych no-

vín Štefan Šicko“ 

210/1/2019 Článok „Tanečníci z trenčianskeho klubu obhájili maj-

strovský titul už po štvrtýkrát“ 

211/1/2019 Článok „Zlatá klapka ocenila mladých audiovizuálnych 

a multimediálnych tvorcov“ 

212/1/2019 Článok „Nitra zdolala Trenčín a postúpila do semifinále“ 
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213/1/2019 Článok „Radivojevič ukončil kariéru: Najviac mam mrzí 

olympiáda vo Vancouveri“ 

214/1/2019 Článok „AS Trenčín povedie Kohler“ 

215/1/2019 Pozvánka na odovzdávanie ocenenia Vynikajúci pedagóg 

Trenčianskeho kraja 2019 

216/1/2019 Pozvánka na členskú schôdzu Prvej ZO Slovenského zväzu 

telesne postihnutých v Trenčíne 

217/1/2019 Článok „Ministerka ocenila vedúcu útvaru školstva Ľubicu 

Kršákovú“ 

218/1/2019 Článok „Chodník rovno cez záhon. Prečo?“ 

219/1/2019 Článok „Zomrel karikaturista Ladislav Belica“ 

220/1/2019 Mesačník Info, 26.03.2019, ročník XXI., číslo 4 

221/1/2019 Článok „Modré parkovacie čiary postupne obnovia na 

bielo“ 

222/1/2019 Článok „Primátor ocenil pedagógov materských a základ-

ných škôl“ 

223/1/2019 Článok „Záujem o štúdium na Strednej športovej škole pre-

javilo 130 žiakov, z toho 32 hokejistov“ 

224/1/2019 Článok „Súťaž v umení čapovať“ 

225/1/2019 Článok „Valent bude obliekať trenčiansky dres ešte dva 

roky“ 

226/1/2019 Článok „Medzi vyznamenanými knihovníčkami aj Tren-

čianka“ 

227/1/2019 Článok „Mierové námestie je Stavbou roka 2018“ 

228/1/2019 Článok „Trenčianski hasiči dostali novú sanitku“ 

229/1/2019 Článok „Počet návštevníkov Trenčianskeho kraja po ro-

koch klesol“ 

230/1/2019 Článok „V kasárni hradu čaká na návštevníkov Papierová 

história“ 

231/1/2019 Článok „Zrekonštruované Mierové námestie  je Stavbou 

roka“ 

232/1/2019 Článok „Veľtrh Beauty Forum predstavil v Trenčíne no-

vinky v kozmetickom priemysle“ 

233/1/2019 Článok „Biosklá z Trenčína môžu pomôcť pri liečbe nádo-

rových ochorení“ 

234/1/2019 Článok „Nový tréner AS Trenčín: Odstrániť príčinu, nie 

problém“ 

235/1/2019 Článok „Pár Brecíková – Ciccchitti opäť zlatý“ 
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236/1/2019 Článok „Väčšina Trenčanov volila Zuzanu Čaputovú“ 

237/1/2019 Článok „Európsky bronz pre Suchánkovú“ 

238/1/2019 Časopis Trenčín a reality, Jar 2019 

239/1/2019 Pozvánka na výstavu Papierová história na Trenčianskom 

hrade 

240/1/2019 Článok „Anketa: Čo očakávate od novej hlavy štátu?“ 

241/1/2019 Článok „Po dvoch rokoch pôsobenia končí v HK Dukla 

Trenčín hlavný tréner Peter Oremus“ 

242/1/2019 Článok „Najnovšie zábery z výstavby štadióna AS Tren-

čín“ 

243/1/2019 Článok „Mestské divadlo uviedlo premiéru Gogoľovej 

Ženby“ 

244/1/2019 Článok „Lávka pri fare jem prvým krokom k debarierizácii 

Breziny“ 

245/1/2019 Článok „Finálovú drámu Trenčín zvládol. Dorast Dukly ob-

hájil titul“ 

246/1/2019 Článok „Slovenský hokejista Peter Ölvecký ukončil ka-

riéru“ 

247/1/2019 Článok „Dukla ovládla mládežnícky hokej. Majstrom sú aj 

juniori“ 

248/1/2019 Článok „Droždiareň stopla sušenie, vybavuje stavebné po-

volenie“ 

249/1/2019 Článok „Droždiareň v apríli prestala vyrábať“ 

250/1/2019 Článok „Trenčianska univerzita aj za európske peniaze vy-

buduje špičkové výskumné centrum“ 

251/1/2019 Pozvánka na Trenčiansky robotický deň 

252/1/2019 Článok „Trenčianske výstavisko opäť ovládli moderné 

technológie a roboty“ 

253/1/2019 Článok „Vyhlásili najlepších športovcov“ 

254/1/2019 Článok „Primátor ocenil najlepších športovcov za rok 

2018“ 

255/1/2019 Článok „Prečo v trenčianskom lesoparku vypílili stromy?“ 

256/1/2019 Článok „Mladí reportéri opäť priniesli svoj pohľad na prob-

lémy životného prostredia“ 

257/1/2019 Článok „Trenčianski karatisti opäť úspešní“ 

258/1/2019 Leták k premiére divadelnej hry Pavla Seriša Pozemšťan 

v Divadle Bolka Polívku v Brne 

259/1/2019 Program Divadla Bolka Polívku v Brne v apríli 2018 
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260/1/2019 Brožúra k divadelnému predstaveniu Pavla Seriša Pozem-

šťan 

261/1/2019 Článok „Hviezda miestom pristátia mimozemšťana Seriša“ 

262/1/2019 Článok „Striebro pre Patchwork Trenčín“ 

263/1/2019 Článok „Začala sa výstavba cyklotrasy na Karpatskej ulici“ 

263/2/2019 Článok „Pavol Seriš: Hranice ma nezaujímajú“ 

264/1/2019 Článok „Vyhýbajte sa na Brezine miestam, kde ťažia 

drevo! Hrozí úraz!“ 

265/1/2019 Článok „Predstavujeme realizačný tím pre sezónu 

2019/2020“ 

266/1/2019 Článok „Na Juhu sa začala obnova prvého vnútrobloku“ 

267/1/2019 Článok „V Trenčíne pribudne desať bezplatných bicyklov“ 

268/1/2019 Článok „Na Brezine spomínali na obete oslobodenia mesta 

spred 74 rokov“ 

269/1/2019 Článok „Ako do Trenčína prenikla medzivojnová mo-

derna“ 

270/1/2019 Článok „Ocenili Divadlo 21 Opatová“ 

271/1/2019 Pozvánka na Celoštátnu fyzikálnu olympiádu v Trenčíne 

272/1/2019 Článok „Festival Aničky Jurkovičovej: Stredoškoláci pora-

zili dlhoročných ochotníkov“ 

273/1/2019 Článok „Príbeh sa začína v roku 1969“ 

274/1/2019 Článok „Trenčín chystá plán udržateľnej mestskej mobi-

lity“ 

275/1/2019 Článok „V Dukle končí 9 hráčov“ 

276/1/2019 Článok „Záchrana Breziny a bezpečnosť ľudí“ 

277/1/2019 Pozvánka na otvorenie výstavy Záhradkár – Včelár – Po-

ľovníctvo – Zdravý životný štýl v Expo Center 

278/1/2019 Článok „Záhradkárska jar sa začala veľtrhom na trenčian-

skom výstavisku“ 

279/1/2019 Článok „Fenerbahce víťazom TiMS 2019, Trenčín šiesty“ 

280/1/2019 Pozvánka na celoštátne kolo 60. ročníka Fyzikálnej olym-

piády 

281/1/2019 Článok „V prvej trojici úspešných riešiteľov Fyzikálnej 

olympiády aj študent trenčianskeho gymnázia“ 

282/1/2019 Článok „Už desiate Adelino víťazstvo“ 

283/1/2019 Článok „145 rokov od založenia Trenčianskeho spevác-

keho zboru“ 
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284/1/2019 Článok „Vojenský cintorín poškodila veterná smršť, obno-

via ho“ 

285/1/2019 Článok „Mladí dostanú šancu, tvrdí kouč Trenčína Ján Par-

davý st.“ 

286/1/2019 Článok „Filmy, ktoré menia životný štýl, prišli aj do Tren-

čína“ 

287/1/2019 Článok „CNN o Trenčíne: Sme v TOP 15 najromantickej-

ších miest v Strednej Európe!“ 

288/1/2019 Pozvánka na talkšou Povedz mi, čo čítaš... s bratmi Richar-

dom a Róbertom Rybníčkom 

289/1/2019 Článok „Vedenie mesta rokovalo s firmou, ktorá prevádz-

kuje droždiareň“ 

290/1/2019 Článok „Ocenili TOP športovcov Strednej športovej školy 

v Trenčíne“ 

291/1/2019 Článok „Na mieste parkoviska postavia v Trenčíne poly-

funkčnú budovu“ 

292/1/2019 Článok „Cifraničov odchod bol nevyhnutný, vysvetľuje 

Rybníček“ 

293/1/2019 Článok „Pod hradom objavili časť príboru starú pol tisícro-

čia“ 

294/1/2019 Článok „V Trenčianskom kraji je najviac detí bez očkova-

nia“ 

295/1/2019 Článok „AS Trenčín je florbalovým majstrom!“ 

296/1/2019 Článok „Novým majstrom Slovenska vo florbale je Tren-

čín“ 

297/1/2019 Článok „Ak by vyhral líder základnej časti, nemalo by to 

taký ohlas, hodnotí tímový úspech Matejka“ 

298/1/2019 Článok „Florbalový majster Kafka: Chceli sme Tsunami 

a Nižnú odradiť“ 

299/1/2019 Článok „Trenčiansky okres má najnižšiu nezamestnanosť 

na Slovensku“ 

300/1/2019 Pozvánka Židovskej náboženskej obce v Trenčíne na 

oslavu sviatku Pesach 

301/1/2019 Článok „Cyklisti Strednej športovej školy dostali nový 

elektromobil“ 

302/1/2019 Článok „Priemerný dlh na jedného obyvateľa Trenčína kle-

sol v marci pod hranicu 300 eur“ 



1063 
 

303/1/2019 Článok „Na trenčianskej radnici vznikli tri nové pracovné 

pozície“ 

304/1/2019 Článok „Krátke správy z zastupiteľstva“ 

305/1/2019 Článok „Úspešní na súťaži iHRA“ 

306/1/2019 Článok „Zmena územného plánu umožní prepojenie Me-

riny so Štefánikovou ulicou“ 

307/1/2019 Článok „Dve župné stredné školy opäť v prvej desiatke ce-

loslovenského rebríčka INEKO“ 

308/1/2019 Článok „Lesnícky deň v Trenčíne“ 

309/1/2019 Skladačka k stretnutiu mladých On je živý v Trenčíne 

310/1/2019 Článok „V Trenčíne sa stali majstrami Virág a Kadáši“ 

311/1/2019 Článok „Nové šaty pre starý Trenčín“ 

312/1/2019 Článok „Vážky si vyspievali postup“ 

313/1/2019 Článok „Štyri zlaté pre karatistov“ 

314/1/2019 Pozvánka na spomienkovú slávnosť na M. R. Štefánika pod 

názvom Veriť, milovať, pracovať... 

315/1/2019 Článok „Nové hodnotenia škôl“  

316/1/2019 Článok „Dukla odštartovala letnú prípravu“ 

317/1/2019 Článok „Knižkou chce šíriť osvetu o skleróze multiplex“ 

318/1/2019 Článok „Dotácie v oblasti životného prostredia“ 

319/1/2019 Článok „Dotácie v oblasti kultúry“ 

320/1/2019 Článok „Knižka o zábudlivom Ginku“ 

321/1/2019 Mesačník Info, 30.04.2019, ročník XXI., číslo 5 

322/1/2019 Pozvánka na spoločenský večer k výstave Fireco  

323/1/2019 Pozvánka na konferenciu Bezpečnosť a inovácie v automo-

bilovom priemysle  

324/1/2019 Článok „Najlepšia je opäť škola na Dlhých Honoch“ 

325/1/2019 Článok „Trenčiansky majáles vylákal do ulíc stovky ľudí“ 

326/1/2019 Článok „Výstava Príbehy 20. storočia prináša osudy obetí 

totalitných režimov“ 

327/1/2019 Pozvánka na I. Sokolský športový memoriál pri 100. výročí 

úmrtia M. R. Štefánika 

328/1/2019 Skladačka k I. Sokolskému športovému memoriálu pri 100. 

výročí úmrtia M. R. Štefánika 

329/1/2019 Pozvánka na pietny akt kladenia vencov k 100. výročiu 

úmrtia M. R. Štefánika 

330/1/2019 Článok „Sokolská župa k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefá-

nika“ 
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331/1/2019 Článok „Praktické maturity trenčianskeho „Jilemáku“, 

škola oslavuje 135. výročie vzniku“ 

332/1/2019 Pozvánka na spoločný koncert detských speváckych zborov 

Vážky z Trenčína a Carmina bona zo Zlína 

333/1/2019 Článok „Na majstrovstvách Slovenska v K1 najrýchlejší 

Holka a Zatlkajová“ 

334/1/2019 Článok „Tinková majsterkou Slovenska“ 

335/1/2019 Článok „Dorastenci 1.FBC majstrami SR“ 

336/1/2019 Článok „Trenčín chystá plán na lepšie fungovanie dopravy“ 

337/1/2019 Článok „V Trenčíne trénera Kohlera dočasne nahradiť opäť 

Cifranič“ 

338/1/2019 Článok „Mrázová tretia na svetovom pohári“ 

339/1/2019 Pozvánka na stretnutie k 74. výročiu skončenia druhej sve-

tovej vojny 

340/1/2019 Článok „Vo veku 92 rokov zomrel významný maliar Ru-

dolf Moško“ 

341/1/2019 Článok „Na úvodnom zraze volejbalistov aj Trenčan“ 

342/1/2019 Článok „Trenčín získa europeniaze na ďalšie tri cyklotrasy 

343/1/2019 Článok „V Trenčíne pribudli busty Štefánika, Štúra, Hur-

bana i Dubčeka“ 

344/1/2019 Článok „Galád trénerom AS Trenčín“ 

345/1/2019 Článok „Mladé Trenčianky s rozhodli oživiť nevyužívané 

priestory“ 

346/1/2019 Článok „Ženba môže byť aj komédia“ 

347/1/2019 Článok „Stolnotenisový turnaj O pohár oslobodenia mesta 

vyhral Gieci“ 

348/1/2019 Článok „Na univerzite v Trenčíne otvorili detský kútik“ 

349/1/2019 Článok „Knižnica múzea zaujme najmä svojím historickým 

fondom“ 

350/1/2019 Článok „Údržbu amerických stíhačiek by mohli robiť 

v Trenčíne, tvrdí Pellegrini“ 

351/1/2019 Článok „Sledujte hokejový šampionát z trenčianskej 

fanzóny“ 

352/1/2019 Článok „Z Centra seniorov je Denné centrum Sihoť“ 

353/1/2019 Článok „Mesto pokračuje v budovaní parkovísk“ 

354/1/2019 Článok „Vjazd na pešie zóny v centre Trenčína skrátia 

o dve hodiny“ 
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355/1/2019 Článok „J. Čižnár vymenoval za svoju prvú námestníčku 

V. Kováčikovú“ 

356/1/2019 Článok „Manželia Gáboríkovci sú tvárami novej hokejovej 

iniciatívy značky 4F“ 

357/1/2019 Článok „Real team medzi top karatistami Slovenska“ 

358/1/2019 Článok „Míľam pre mamu“ 

359/1/2019 Článok „Medaily z MS v karate detí a žiakov“ 

360/1/2019 Článok „Poriadna smola. Trenčínu chýbala k titulu stotina“ 

361/1/2019 Článok „Absolventi TnUAD dostanú k titulom aj certifi-

káty EUR – ACE“ 

362/1/2019 Pozvánka na výročné členské zhromaždenie Združenia 

kresťanských seniorov Slovenska, UC-3 Trenčín 

363/1/2019 Článok „Mesto pripravuje zmeny v parkovaní“ 

364/1/2019 Pozvánka na posedenie pri príležitosti Dňa matiek od ZO 

nedoslýchavých v Trenčíne 

365/1/2019 Článok „Bankovka s Trenčínom sa stáva raritou ešte pred 

predajom“ 

366/1/2019 Článok „Rockeri z Trenčína pripravili chytľavú novinku“ 

367/1/2019 Článok „Region Tour Expo plný hokeja a dobrej nálady“ 

368/1/2019 Článok „Tomáš Tadlánek vyhral svetový pohár“ 

369/1/2019 Článok „Deň rodiny v Trenčíne“ 

370/1/2019 Článok „Výročie oslávili medzinárodným ocenením“ 

371/1/2019 Pozvánka na vernisáž výstavy maturitných prác SUŠ Tren-

čín v Galérii M. A. Bazovského“ 

372/1/2019 Pozvánka na slávnostnú členskú schôdzu ZO Jednoty dô-

chodcov Slovenska v Trenčíne 

373/1/2019 Článok „Trenčín má časovú schránku“ 

374/1/2019 Článok „Od 1. júla vjazd zásobovacích áut do peších zón 

len do 9,30 h“ 

375/1/2019 Článok „Časovú schránku otvoria v roku 2028“ 

376/1/2019 Článok „McDonald´s Cup ovládol Trenčín“ 

377/1/2019 Článok „Krajské kolo McDonald´s Cupu“ 

378/1/2019 Článok „Nov literatúry v Trenčíne“ 

379/1/2019 Článok „Trenčín opäť zdobia letničky“ 

380/1/2019 Článok „Trenčín je partnerom významného smart projektu“ 

381/1/2019 Článok „Mladí Trenčania vymaľovali počmáraný pod-

chod“ 
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382/1/2019 Článok „Nemocnica v Trenčíne chce kúpiť CT prístroj pre 

vyšetrenie srdca a ciev“ 

383/1/2019 Článok „Trenčín na korze“ 

384/1/2019 Článok „Podchod pod chynoranskou traťou vymaľovali 

dobrovoľníci“ 

385/1/2019 Článok „Vzpieračka Svrčková zlatá“ 

386/1/2019 Pozvánka na otvorenie letnej sezóny Leteckého múzea – 

Hangár X“ 

387/1/2019 Článok „Vytláčanie áut z centier je podľa šéfa asociácie ce-

loeurópskym trendom“ 

388/1/2019 Článok „Víťazi Šaffovej ostrohy 2019“ 

389/1/2019 Článok „Trenčiansky festival tanca 2019“ 

390/1/2019 Článok „Posádkový klub opraviť nestihnú“ 

391/1/2019 Článok „Eurovoľby v Trenčianskom kraji vyhral Smer“ 

392/1/2019 Článok „Mesto musí odstrániť 50 nebezpečných javorov“ 

393/1/2019 Článok „Trenčianska univerzita dostane ďalšie peniaze na 

opravu internátov“ 

394/1/2019 Článok „Prezident Andrej Kiska ocenil víziu Trenčína“ 

395/1/2019 Článok „Investor chce odškodné 13 miliónov za zmarenú 

stavbu“ 

396/1/2019 Článok „Poslanci schválili zmeny v parkovaní“ 

397/1/2019 Článok „Šemrinec: Ďalšia možnosť už nebude“ 

398/1/2019 Článok „Na župný úrad v Trenčíne zavítala prezidentská 

návšteva“ 

399/1/2019 Článok „Zmeny v parkovaní sú schválené“ 

400/1/2019 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

401/1/2019 Pozvánka na Prezentačný deň lesnej pedagogiky 

402/1/2019 Článok „Učia sa navzájom“ 

403/1/2019 Článok „Trenčín vystúpil zo ZMOS-u a vstúpil do Únie 

miest, Rybníček kandiduje za prezidenta Únie“ 

404/1/2019 Článok „Poznáme výsledky súťaže Píšem, píšeš, píšeme 

2019“ 

405/1/2019 Pozvánka na výstavu fotografa Jana Tluku Stretnutia, po-

solstvá, odkazy v Mestskej veži v Trenčíne 

406/1/2019 Článok „Výstava Jana Tluku vo veži“ 

407/1/2019 Článok „Vychovávajú príkladom“ 

408/1/2019 Pozvánka na Fest Art Trenčín 2019 

409/1/2019 Článok „Umelci zveľadili stenu na Hasičskej ulici“ 
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410/1/2019 Článok „Slovenské Sily pre špeciálne operácie fungujú na 

novej platforme“ 

411/1/2019 Článok „Aj v budúcej sezóne prvoligoví, AS vyhral 4:1“ 

412/1/2019 Článok „Deň detí v Trenčíne“ 

413/1/2019 Článok „Corrynov kariérny zásah, Šemrinec ďakuje za im-

pulz Galádovi“ 

414/1/2019 Článok „Deviataci lepší ako slovenský priemer“ 

415/1/2019 Článok „Máme nové stromy slobody“ 

416/1/2019 Článok „Knižnica otvorila letnú čitáreň“ 

417/1/2019 Článok „Hodnotíme AS Trenčín: Veľa chýb aj negatívnych 

okolností“ 

418/1/2019 Článok „Snažili sa o zlatý hetrik. Vo finále rozhodol gól 

z 8. minúty“ 

419/1/2019 Článok „Zmena režimu v peších zónach“ 

420/1/2019 Článok „Výtvarné stvárnenie rodiny“ 

421/1/2019 Článok „Aj v Trenčíne môžeme separovať elektroodpad ce-

loročne“ 

422/1/2019 Článok „Trenčianska župa a Trenčín nadväzujú spoluprácu 

so Slovenským olympijským a športovým výborom“ 

423/1/2019 Článok „Jan Holovka novým trénerom A-mužstva 1. FBC  

424/1/2019 Článok „Okresná paralympiáda v Trenčíne“ 

425/1/2019 Článok „Rybníček: Zrušme župy, spojíme malé dediny 

a mestá, zmeňme aj volebný systém“ 

426/1/2019 Článok „Žiačky hádzanárskymi majsterkami SR“ 

427/1/2019 Článok „Na Novomeského ulici sa začala výstavba 24 par-

kovacích miest“ 

428/1/2019 Článok „Začína sa značenie parkovísk na Juhu a Sihoti“ 

429/1/2019 Článok „Novinka na parkovisku pri evanjelickom kostole“ 

430/1/2019 Článok „Dobrovoľníci skrášlili Trenčín, pomohli aj útulku“ 

431/1/2019 Článok „Hráčom roka Yem, mladou hviezdou Chudý“ 

432/1/2019 Článok „Prevádzka letnej čitárne knižnice po novom aj na 

sídlisku Juh“ 

433/1/2019 Pozvánka na 23. ročník výstavy amatérskej fotografie 

AMFO Trenčianskeho kraja 2019“ 

434/1/2019 Článok „Vyhodnotili súťaž AMFO Trenčianskeho kraja 

2019“ 

435/1/2019 Pozvánka na galakoncert pri príležitosti 70. výročia založe-

nia Základnej umeleckej školy  v Trenčíne 
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436/1/2019 Program galakoncertu k 70. výročiu založenia ZUŠ v Tren-

číne 

437/1/2019 Brožúra k 70. výročiu založenia ZUŠ v Trenčíne 

438/1/2019 Článok „ZUŠ K. Pádivého oslávila 70. výročie založenia“ 

439/1/2019 Článok „Sú najlepší z najlepších“ 

440/1/2019 Článok „Victory Gym so 4 titulmi na republikovom šampi-

onáte“ 

441/1/2019 Článok „28. ročník turisticko-pivného pochodu Kukanova 

desina“ 

442/1/2019 Pozvánka a program XXXIX. ročníka Trenčianskych fol-

klórnych slávností 

443/1/2019 Článok „Trenčianske folklórne slávnosti“ 

444/1/2019 Článok „Kornička je top“ 

445/1/2019 Článok „Trenčania na Dni krivých zrkadiel“ 

446/1/2019 Článok „Vyskúšajte zdieľané bicykle v našom meste“ 

447/1/2019 Článok „V horúcich dňoch vás v meste osviežia rozprašo-

vače vodnej pary“ 

448/1/2019 Článok „Kornička bodovala na celoslovenskej súťaži“ 

449/1/2019 Článok „FBK má za sebou najúspešnejší rok v histórii“ 

450/1/2019 Článok „Vo vnútrobloku Inovecká 16-26 pribudnú parko-

vacie miesta“ 

451/1/2019 Článok „Vrcholom prípravy zápas proti AEK Atény“ 

452/1/2019 Článok „Trenčanov a turistov schladia rozprašovače vodnej 

pary“ 

453/1/2019 Článok „Talenty Trenčianskeho kraja si prevzali ocenenie“ 

454/1/2019 Článok „Obliekajú štýlové ženy, väzenskú stráž aj voja-

kov“ 

455/1/2019 Článok „Stále majú chuť získavať nové vedomosti“ 

456/1/2019 Článok „Ministerstvo ocenilo prácu na rekonštrukcii vojen-

ského cintorína“ 

457/1/2019 Článok „Džez v meste potvrdil kvalitu“ 

458/1/2019 Článok „Chára obetoval všetko. Verí, že sa do finále do-

stanú znova“ 

459/1/2019 Článok „Paur, Van Arnhem a Belic skončili v AS Trenčín“ 

460/1/2019 Článok „Ministerstvo cenilo Pavla Honzeka“ 

461/1/2019 Článok „Peter Laco 60-ročný“ 

462/1/2019 Článok „Som veľmi hrdý na to, že som Bostončan, vraví 

Chára“ 
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463/1/2019 Článok „Jeseň odohrá AS Trenčín na štadióne v Žiline“ 

464/1/2019 Pozvánka na výstavu Grafická škola Albína Brunovského 

v Galérii M. A. Bazovského 

465/1/2019 Článok „Grafická škola Albína Brunovského“ 

466/1/2019 Pozvánka na výstavu 20 rokov v depozitári v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne 

467/1/2019 Článok „20 rokov v depozitári – akvizičná činnosť GMAB 

1999 – 2019“ 

468/1/2019 Článok „Pešia zóna v centre by mala by atraktívnejšia“ 

469/1/2019 Článok „Ocenili darcov krvi“ 

470/1/2019 Pozvánka Kancelárie prezidenta SR pre primátora na sláv-

nostnú recepciu k inaugurácii prezidentky SR 

471/1/2019 Pozvánka na festival vína a jedla Víno pod hradom 2019 

472/1/2019 Článok „Aston Villa s rekordným prestupom. Teší sa aj AS 

Trenčín“ 

473/1/2019 Článok „Kúpalisko je otvorené od 15. júna“ 

474/1/2019 Článok „Víťazná florbalová prípravka“ 

475/1/2019 Článok „Mladí filatelisti súťažili v Trenčíne“ 

476/1/2019 Článok „Modernizácia Zimného štadióna P. Demitru sa za-

čína“ 

477/1/2019 Článok „Trenčín udáva trend v podujatiach pre deti“ 

478/1/2019 Článok „Reuben Yem do KAA Gent“ 

479/1/2019 Článok „Šikovné ruky študentov SUŠ skrášlili priestory 

CSS – DEMY veselými maľbami“ 

480/1/2019 Článok „Kraj usilovne pracuje na medzinárodnej cyklot-

rase“ 

481/1/2019 Článok „Trenčín v rukách povstalcov“ 

482/1/2019 Článok „Odštartovala príprava na novú sezónu“ 

483/1/2019 Článok „AS začal prípravu bez trénera. Rybníček: Chceme 

priniesť hráčov s trenčianskou minulosťou“ 

484/1/2019 Článok „Posypaná agátovými kvetmi“ 

485/1/2019 Knižka Agáta, komorníčka kráľovnej 

486/1/2019 Článok „Študentské návrhy autosedačiek z Trenčína inšpi-

rujú svetových dizajnérov“ 

487/1/2019 Článok „Leto v galérii odštartovala módna prehliadka“ 

488/1/2019 Článok „Depetris: Som naspäť doma, teším sa a som rád“ 

489/1/2019 Článok „Nezamestnanosť v okrese je stále najnižšia na Slo-

vensku“ 
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490/1/2019 Článok „Mance mieri do chorvátskeho Osijeku“ 

491/1/2019 Článok „Pätnástke AS Trenčín k titulu chýbal jediný gól“ 

492/1/2019 Článok „Bambule z Trenčína sú tretie najlepšie v Európe“ 

493/1/2019 Článok „Hviezdy deťom 2019 v obrazoch“ 

494/1/2019 Článok „FC Letka je tretím najlepším tímom v malom fut-

bale na Slovensku“ 

495/1/2019 Článok „V mestskom parku zorganizovali prvý piknik, pri-

šli desiatky ľudí“ 

496/1/2019 Článok „Cháru prekvapilo celkové víťazstvo“ 

497/1/2019 Článok „Sympózium Ora et Ars – Skalka 2019“ 

498/1/2019 Pozvánka na odovzdávanie cien Detská osobnosť mesta 

Trenčín 2019 

499/1/2019 Článok „Primátor ocenil detské osobnosti mesta“ 

500/1/2019 Článok „V realizačnom tíme Ančic a Hanek“ 

501/1/2019 Článok „Generálny manažér Róbert Rybníček AS Trenčín: 

Za hráčov chceme aspoň milión eur“ 

502/1/2019 Článok „Slávnostné otvorenie Leta v galérii“ 

503/1/2019 Článok „Podchod na Sihoť bude žiariť farbami“ 

504/1/2019 Článok „Mesto ani župa nesúhlasia s rozšírením OC Lau-

garicio, majú podmienky“ 

505/1/2019 Článok „Trenčín chce zrekonštruovať pešiu zónu“ 

506/1/2019 Pozvánka na Krajské športové hry seniorov Trenčianskeho 

kraja 

507/1/2019 Článok „Umelec Nomad skrášľuje podchod na Sihoť“ 

508/1/2019 Článok „Do AS Trenčín sa vrátila známa tvár“ 

508/2/2019 Článok „Z kvalifikácie do najvyššej súťaže postúpili Tren-

čín a Poprad“ 

509/1/2019 Článok „Krajská dominanta láka návštevníkov na leto plné 

zážitkov“ 

510/1/2019 Článok „Tréner Andrej Paulíny k postupu dievčat do naj-

vyššej súťaže“ 

511/1/2019 Článok „Súťaž v tvorbe školských časopisov“ 

512/1/2019 Článok „V kampani Do práce na bicykli Trenčín zabodo-

val“ 

513/1/2019 Článok „Chromiak dvojkou draftu CHL“ 

514/1/2019 Článok „Znečistené ovzdušie má najhoršie dopady v Brati-

slave“ 
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515/1/2019 Článok „Vyhrali sme cyklostojisko, bude na Hodžovej 

ulici“ 

516/1/2019 Článok „Aby sa návštevníci v našom meste nestratili“ 

517/1/2019 Článok „Majstrom Slovenska juniorov v cestnej cyklistike 

sa stal P. Kramarčík“ 

518/1/2019 Článok „Ocenení prezidentkou Slovenskej republiky“ 

519/1/2019 Článok „V Trenčíne máme nemocnicu citlivú k opusteným 

deťom“ 

520/1/2019 Článok „Príbeh o Agáte sledovali stovky divákov“ 

521/1/2019 Článok „Zhrnutie zostavy pred sezónou, končí sa úvodná 

časť  prípravy“ 

522/1/2019 Článok „David Depetris: Reprezentačnú kapitolu nepova-

žuje za uzavretú“ 

523/1/2019 Pozvánka na hudobno-poetický program a prezentáciu 

knihy Zuzany Laurinčíkovej Majstri prednesu 

524/1/2019 Článok „Pokrstili knihu o osobnostiach slovenského diva-

delníctva“ 

525/1/2019 Článok „Farár Kupčík odchádza do Radošiny“ 

526/1/2019 Článok „Trenčiansky kraj naďalej výrazne stráca obyvate-

ľov“ 

527/1/2019 Článok „Do výstavby a rekonštrukcie ciest chcú v Trenčíne 

investovať milióny eur“ 

528/1/2019 Článok „Spoplatnenie parkovania na Juhu a časti Sihote 

opäť odložili“ 

529/1/2019 Článok „Mesto zmenilo svojho zástupcu v Dozornej rade 

AS Trenčín“ 

530/1/2019 Článok „Rozšírenie regulácie parkovania nebude na jeseň 

možné“ 

531/1/2019 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

532/1/2019 Článok „Víťazi kampane Do práce na bicykli v Trenčíne sú 

známi“ 

533/1/2019 Článok „Trenčianska nemocnica zakročila proti kampani 

odborárov, dala odstrániť ich bilbord“ 

534/1/2019 Článok „V Japonsku získala Martina jedno z hlavných oce-

není“ 

535/1/2019 Článok „Trixi – malá špiónka“ 

536/1/2019 Článok „Ligeon podpísal viacročný kontrakt“ 
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537/1/2019 Článok „Trenčín investuje do kosenia za štyri roky 2,5 mi-

lióna eur“ 

538/1/2019 Článok „Prvá etapa deinštitucionalizácie DSS Adamovské 

Kochanovce bude stáť 4,85 milióna eur“ 

539/1/2019 Článok „Úschovňa batožín chýba“ 

540/1/2019 Článok „Študentov TnUAD čaká v novom akademickom 

roku niekoľko noviniek“ 

541/1/2019 Článok „Hviezdy deťom pokorili métu 200 tisíc eur“ 

542/1/2019 Článok „Oslávili platinovú svadbu“ 

543/1/2019 Článok „Za všetkým hľadaj ženu. Aj za reflektorom na stre-

che školy“ 

544/1/2019 Článok „Získali sme peniaze na Wi-FI“ 

545/1/2019 Článok „Synovi legendárneho astronóma koluje v žilách 

modrá krv“ 

546/1/2019 Článok „Novinka pre návštevníkov Trenčína“ 

547/1/2019 Článok „45 rokov moderného pozorovania hviezd v Tren-

číne“ 

548/1/2019 Článok „Sobotný večer na Pohode ozdobila Charlotte Ga-

insbourg a Liam Gallagher“ 

549/1/2019 Článok „Pohoda bola podľa organizátorov oslavou slo-

body“ 

550/1/2019 Článok „Sleegers prestúpil, Chovan a Pišoja na hosťova-

nie“ 

551/1/2019 Článok „Trenčianska pôrodnica opäť vyhrala hodnotenie 

expertov“ 

552/1/2019 Článok „AS túži po návrate na pohárové pozície“ 

553/1/2019 Článok „Kleščík, Šemrinec a Koolwijk budú na rovnakej 

úrovni“ 

554/1/2019 Pozvánka na vernisáž výstavy Ora et Ars – Skalka  

555/1/2019 Článok „Slávnostná vernisáž Ora et Ars na Skalke 

556/1/2019 Článok „Trenčiansky hrad láka každý rok viac návštevní-

kov“ 

557/1/2019 Článok „Trenčín budú kosiť súkromné firmy“ 

558/1/2019 Článok „AS Trenčín prišiel o svoj dôležitý nigérijský zdroj. 

Prešiel k FK Senica“ 

559/1/2019 Článok „Najnižšiu nezamestnanosť má okres Trenčín, naj-

vyššiu Rimavská Sobota“ 
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560/1/2019 Článok „AAA Auto novým hlavným partnerom AS Tren-

čín“ 

561/1/2019 Článok „Nemecký staviteľ stanu musí festivalu Pohoda za-

platiť vysoké odškodné“ 

562/1/2019 Článok „Dobrovoľníci čistili okolie južného opevnenia 

Trenčianskeho hradu“ 

563/1/2019 Článok „Prvýkrát na Európe a hneď vicemajstri“ 

564/1/2019 Článok „Prázdninové investície v školách a škôlkach“ 

565/1/2019 Článok „Ubbink nebude pokračovať v AS Trenčín“ 

566/1/2019 Článok „Sto rokov od príletu Sokola do Trenčína“ 

567/1/2019 Článok „V školách je ruch aj cez prázdniny“ 

568/1/2019 Článok „Štát zmenil plány, časť detí v Detskom mestečku 

ešte zostane“ 

569/1/2019 Článok „Chochlíková získala na majstrovstvách sveta 

bronz“ 

570/1/2019 Článok „Školský areál na Novomeského ulici je opäť otvo-

rený“ 

571/1/2019 Článok „V trenčianskej nemocnici sa podľa sestier neriešia 

personálne problémy, založili odbory“ 

572/1/2019 Článok „Trénerom brankárov Kris Stergulc“ 

573/1/2019 Článok „Železnice ponúkli mestám pozemky na parkova-

nie“ 

574/1/2019 Článok „Svetový bronz a európske zlato“ 

575/1/2019 Článok „Trenčín dostane europeniaze pre park i ďalší vnút-

roblok“ 

576/1/2019 Článok „Do Trenčína prichádza inšpirácia zo zámoria, dot-

kne sa i nového sedenia na štadióne“ 

577/1/2019 Článok „Vyhodnotenie Jarného upratovania 2019“ 

578/1/2019 Článok „Zrkadlá v podchodoch“ 

579/1/2019 Článok „Chochlíková s ďalším titulom. Je majsterkou Eu-

rópy“ 

580/1/2019 Článok „Trenčín zostal pred zámorím prednosť, Chromiak 

sa cíti na pôsobenie medzi seniormi“ 

581/1/2019 Článok „Na Pohode boli všetci v pohode aj bez alkoholu“ 

582/1/2019 Článok „Zdeno Chára sa musí pripravovať v Piešťanoch, 

v Trenčíne nebolo miesto“ 

583/1/2019 Článok „Neeskens novou tvárou v kabíne AS Trenčín“ 

584/1/2019 Článok „Testujeme lisy na petfľaše“ 
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585/1/2019 Článok „O opustené bábätká sa do nemocnice chodia starať 

vyškolení dobrovoľníci“ 

586/1/2019 Článok „Firma, ktorá rekonštruovala skleník na hrade, do-

stane pokutu“ 

587/1/2019 Článok „Inter Bratislava farmou AS Trenčín“ 

588/1/2019 Článok „Zomrel Ján Vojtek“ 

589/1/2019 Článok „Ako pokračuje rekonštrukcia zimného štadióna“ 

590/1/2019 Článok „Vedenie župy a prezident SZĽH rokovali na tému 

pripravenosti Hokejovej akadémie“ 

591/1/2019 Článok „Pán Kohler, pochvalu nečakajte“ 

592/1/2019 Článok „Mesto chce investovať do obnovy niektorých diel 

z obdobia socializmu“ 

593/1/2019 Článok „Adekunle a Kvocera skončili, Machara na hosťo-

vanie“ 

594/1/2019 Článok „Téma: Angažovanie trénerov v slovenských futba-

lových kluboch bez EURO Pro licencie“ 

595/1/2019 Článok „Čo odkryli výkopové práce výťahovej šachty?“ 

596/1/2019 Článok „Stavajú protihlukovú stenu“ 

597/1/2019 Článok „Viac ako milión na cyklotrasu“ 

598/1/2019 Článok „Separovanie na školách“ 

599/1/2019 Článok „Rekonštrukcia zimného štadióna pokročila“ 

600/1/2019 Článok „Novou tvárou Kneževič z Dinama Záhreb“ 

601/1/2019 Článok „V kabíne obranca so skúsenosťami z Premier Le-

ague“ 

602/1/2019 Článok „Van Kessel sa vrátil do AS Trenčín“ 

603/1/2019 Článok „Trenčín si pripomenul august 1968“ 

604/1/2019 Článok „Jubileum MUDr. Jozefa Hašta“ 

605/1/2019 Článok „Nové cyklostojisko je na Hodžovej ulici“ 

606/1/2019 Článok „Vraciam sa domov do KDH“ 

607/1/2019 Článok „Naše mesto získa viac ako milión na novú cyklot-

rasu“ 

608/1/2019 Článok „Chytili trenčianskeho drogového dílera, mal pri 

sebe tisíce dávok“ 

609/1/2019 Článok „Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček 

o najnovších posilách“ 

610/1/2019 Článok „Na hrade v Trenčíne je veselo“ 

611/1/2019 Článok „Džez za železnou oponou“ 
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612/1/2019 Článok „Biosklá z Trenčína môžu pomôcť pri liečbe rako-

viny“ 

613/1/2019 Článok „Regulácia parkovania na Juhu a Sihoti III a IV od 

15. apríla 2020“ 

614/1/2019 Článok „Lízatka na futbalovom štadióne v Trenčíne sú mi-

nulosťou“ 

615/1/2019 Článok „Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu mesta 

Trenčín“ 

616/1/2019 Článok „Sám na javisku bude s témou hranice“ 

617/1/2019 Článok „Seniorklub Družba oslavuje“ 

618/1/2019 Článok „Aktivity počas letných prázdnin“ 

619/1/2019 Článok „V Trenčíne funguje lezecká stena“ 

620/1/2019 Článok „Križan podpísal viacročný kontrakt s AS Trenčín“ 

621/1/2019 Článok „Ďakujeme všetkým, ktorá bojovali za našu slo-

bodu“ 

622/1/2019 Článok „Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší 

v Trenčíne“ 

623/1/2019 Pozvánka na krajské oslavy 75. výročia SNP na Jankovom 

vŕšku 

624/1/2019 Článok „Aký bol ľudácky Trenčín?“ 

625/1/2019 Článok „Práce na cyklotrase napredujú“ 

626/1/2019 Článok „Trenčan našiel v sade delostreleckú muníciu“ 

627/1/2019 Článok „Kultúrne leto prinieslo bohatú ponuku podujatí“ 

628/1/2019 Článok „Pacientom v Trenčíne pomôže nový prístroj“ 

629/1/2019 Článok „Umelecká škola v Trenčíne zmenila od septembra 

názov i logo“ 

630/1/2019 Článok „Sťažnosti presunuli na internet“ 

631/1/2019 Článok „Trenčín žiada peniaze na nabíjačky pre elektromo-

bily“ 

632/1/2019 Článok „Uhrovčania pomohli i ranenému partizánovi 

z Trenčína“ 

633/1/2019 Článok „Hráči majú chuť pôsobiť v Dukle, hovorí manažér 

Radivojevič“ 

634/1/2019 Pozvánka na výstavu Čs. vojsko vo Francúzsku v roku 

1939 v Trenčianskom múzeu 

635/1/2019 Korešpondenčný lístok k výstave Čs. vojsko vo Francúzsku 

v roku 1939 
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636/1/2019 Článok „Vernisáž k výstave Čs. vojsko vo Francúzsku 

v roku 1939“ 

637/1/2019 Článok „Mesto Trenčín si pripomenulo 75. výročie SNP“ 

638/1/2019 Článok „Trenčín spomínal na odkaz SNP“ 

639/1/2019 Článok „Od Kanaďanov očakávam veľkú porciu bodov, 

hovorí tréner Pardavý“ 

640/1/2019 Článok „Švéd Pahlen posilou florbalistov AS Trenčín“ 

641/1/2019 Článok „Do Asociácie športov vstúpil malý futbal“ 

642/1/2019 Bulletin k 56. ročníku súťaže Výtvarné spektrum 2019 

643/1/2019 Článok „Výtvarné spektrum 2019 na Trenčianskom hrade“ 

644/1/2019 Pozvánka na Festival vôní, chutí a zážitkov v Trenčíne 

645/1/2019 Článok „Park ožil festivalom Priestor“ 

646/1/2019 Pozvánka na galavečer pri príležitosti 60. výročia založenia 

tanečného klubu Dukla Trenčín“ 

647/1/2019 Článok „Galavečer Tanečného klubu Dukla k jubileám“ 

648/1/2019 Článok „Prvá detská prechádzka na výbornú“ 

649/1/2019 Program mestského festivalu Pri trenčianskej bráne“ 

650/1/2019 Článok „Festival Pri trenčianskej bráne“ 

651/1/2019 Článok „Ako bolo na prvom festivale bez plastov?“ 

652/1/2019 Článok „Druháci opäť vykorčuľovali na ľad“ 

653/1/2019 Článok „Leto v galérii 2019“ 

654/1/2019 Článok „Futbalisti AS Trenčín vydražili dresy k SNP“ 

655/1/2019 Program XXXIII. ročníka Akadémie tretieho veku v Tren-

číne 

656/1/2019 Článok „Akadémia tretieho veku otvorila magický ročník“ 

657/1/2019 Článok „Do akadémie v Trenčíne nastúpili prví hokejisti“ 

658/1/2019 Článok „Nová kolekcia dresov Dukly“ 

659/1/2019 Pozvánka na vernisáž výstavy GMAB v kocke 

660/1/2019 Článok „V kocke“ 

661/1/2019 Článok „Družobné stretnutie seniorov“ 

662/1/2019 Článok „Aká bola sezóna na letnom kúpalisku“ 

663/1/2019 Článok „Legenda dokumentárnych filmov Pavol Barabáš 

má 60 rokov“ 

664/1/2019 Článok „Na SPŠ stavebnej pribudli pracoviská pre odborný 

výcvik žiakov stavebných odborov“ 

665/1/2019 Článok „Strhujúca (mono)dráma na mestskom úrade 

v Trenčíne“ 
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666/1/2019 Článok „P. Mihalík: Napodobeniny bestsellerov vydávať 

nechcem“ 

667/1/2019 Článok „Kpekawa: Je mi ľúto, bola to nešťastná zhoda 

okolností“ 

668/1/2019 Bulletin k festivalu Sám na javisku 

669 - 681/1/2019 Pohľadnicové pozvánky na predstavenia festivalu 

Sám na javisku 

682/1/2019 Článok „Medzinárodný festival Sám na javisku oslávil 

štvrťstoročie“ 

683/1/2019 Článok „Pálenice rekordnú sezónu snov nezopakujú“ 

684/1/2019 Článok „Výstavbu Nad tehelňou ľudia nechcú“ 

685/1/2019 Článok „Knižnica pod holým nebom mala rekordnú náv-

števnosť“ 

686/1/2019 Článok „Jeden štrajk klímu nezlepší. Rebelovať treba prí-

kladom, hovoria učitelia“ 

687/1/2019 Článok „Zbierky hradu obohatil kostrový hrob dieťaťa 

z doby bronzovej“ 

688/1/2019 Článok „Kpekawa z AS Trenčín dostal exemplárny trest“ 

689/1/2019 Pozvánka na odborný seminár Stopy Rimanov na Sloven-

sku 

690/1/2019 Článok „Zborník Trenčianskeho múzea“ 

691/1/2019 Článok „Rekonštrukcia knižnice“ 

692/1/2019 Článok „Kotlebovci sa na Mierovom námestí nestretnú“ 

693/1/2019 Článok „Budú prednášať mladším spolužiakom“ 

694/1/2019 Článok „Pantomíma z Trenčína v Šanghaji“ 

695/1/2019 Článok „V trenčianskej nemocnici zatvorili jediný buget“ 

696/1/2019 Článok „O bývalý Župný dom sa zrejme bude súdiť mesto 

so župou“ 

697/1/2019 Pozvánka na otvorenie študentského parku Uni-park pri 

Trenčianskej univerzite 

698/1/2019 Článok „Na trenčianskej Sihoti otvorili Uni-park“ 

699/1/2019 Článok „Meč Matúša Čáka smeruje do Poľska“ 

700/1/2019 Článok „Nezamestnanosť v okrese Trenčín bola v auguste 

tretia najnižšia na Slovensku“ 

701/1/2019 Článok „Trenčín zakázal Kotlebovej strane zhromaždenie“ 

702/1/2019 Článok „Svetový šampionát rádiom ovládaných modelov“ 

702/2/2019 Program Majstrovstiev sveta diaľkovo ovládaných mode-

lov 1/10 off-road v Trenčíne 
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702/3/2019 Pozvánka na otvorenie Majstrovstiev sveta diaľkovo ovlá-

daných modelov 1/10 off-road v Trenčíne 

703/1/2019 Článok „Za Trenčín odohral už sto zápasov, túži po novej 

výzve“ 

704/1/2019 Článok „Mestské divadlo otvorilo sezónu Moliérovým La-

komcom“ 

705/1/2019 Pozvánka na podujatie M. R. Štefánik (Najväčší Slovák) 

v Posádkovom klube 

706/1/2019 Článok „Desaťtisícový Trenčín“ 

707/1/2019 Článok „Dlh Trenčína mierne poklesol, mesto chce ďalší 

úver“ 

708/1/2019 Článok „V neste musia zlikvidovať 84 chorých stromov, 

ohrozujú autá i ľudí“ 

709/1/2019 Článok „Univerzita otvorila nový akademický rok s novin-

kami“ 

710/1/2019 Článok „Trenčiansku nemocnicu čaká veľká výmena pos-

telí“ 

711/1/2019 Článok „Návštevnosť Trenčianskeho hradu láme rekordy“ 

712/1/2019 Článok „Chára bude najstarším hráčom v NHL“ 

713/1/2019 Článok „Trenčín vystužil defenzívu, získal obrancu 

McCormacka“ 

714/1/2019 Článok „Petíciu proti výstavbe Nad tehelňou podpísalo tak-

mer 600 ľudí“ 

715/1/2019 Článok „Na obnovu Hviezdy by chceli získať minimálne 7 

miliónov eur“ 

716/1/2019 Článok „Bývalé kino Hviezda v Trenčíne sa má zmeniť na 

kultúrno-kreatívne centrum“ 

717/1/2019 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

718/1/2019 Článok „Trenčín požiada o eurofondy na Hviezdu“ 

719/1/2019 Článok „Krajský súd v Trenčíne vyhovel žalobe kotlebov-

cov“ 

720/1/2019 Článok „Prednáška o rodovej knižnici rodiny Zamarov-

ských“ 

721/1/2019 Článok „80-ročný syn po stopách svojho 18-ročného otca“ 

722/1/2019 Článok „Posádkový klub začnú rekonštruovať“ 

723/1/2019 Článok „TEDxTrenčín 2019 bol o krokoch aj pokrokoch“ 

724/1/2019 Pozvánka na One and Only Festival v Trenčíne 
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725/1/2019 Pozvánka pre primátora na One and Only Festival v Tren-

číne 

726/1/2019 Článok „Fakultná nemocnica Trenčín chce kúpiť zdravot-

nícke vybavenie“ 

727/1/2019 Skladačka k slávnostnému programu k 70. výročiu založe-

nia folklórneho súboru Trenčan 

728/1/2019 Článok „Folklórny súbor Trenčan oslávil 70. výročie“ 

729/1/2019 Článok „Literárna nedeľa s krstom knihy Etela letela“ 

730/1/2019 Článok „Flores musarum 2019“ 

731/1/2019 Mesačník Info 01.10.2019, ročník XXI., číslo 10 

732/1/2019 Mesačník InTrenčín, október 2019 

733/1/2019 Článok „Zároveň so zhromaždením kotlebovcov bude pro-

tifašistický protest“ 

734/1/2019 Článok „V meste pribudne ďalších 14 polopodzemných 

kontajnerov“ 

735/1/2019 Článok „Deň otvorených dverí Trenčianskej župy v obra-

zoch“ 

736/1/2019 Článok „Zdenka Krajčovičová – finalistka súťaže For 

Woman in Science Slovakia“ 

737/1/2019 Článok „Pochod na Sihoť žiari farbami“ 

738/1/2019 Článok „Prvý mestský festival bez plastov je za nami“ 

738/2/2019 Článok „Ľudový odev stredného Považia na umeleckých 

fotografiách“ 

739/1/2019 Článok „V Trenčíne rastie výroba EMO“ 

740/1/2019 Článok „Oprava kina Hviezda je po rokoch reálnejšia“ 

741/1/2019 Článok „Pri Lipe slobody osadili bronzovú tabuľu“ 

742/1/2019 Článok „Univerzita podpísala memorandum o excelentnej 

vede“ 

743/1/2019 Skladačka o živote a diele Vojtecha Zamarovského 

744/1/2019 Článok „Pošta vydala špeciálny poštový list s pečiatkou ve-

novanou pamiatke Vojtecha Zamarovského“ 

745/1/2019 Článok „Gymnázium Ľ. Štúra je na svojho známeho absol-

venta pyšné“ 

746/1/2019 Článok „V. Zamarovský mohol byť letcom, plány mu pre-

kazila mama“ 

747/1/2019 Článok „Peter Zamarovský sa po stopách otca nevydal“ 

748/1/2019 Článok „Jubilant Vojtech Zamarovský: Radosť z dejín“ 
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749/1/2019 Článok „Seniorklub Družba oslávil 20. výročie svojho za-

loženia“ 

750/1/2019 Článok „Dni Sihote v Posádkovom klube“ 

751/1/2019 Článok „Dušou dobrovoľného hasičstva v Opatovej bol Ján 

Baďura“ 

752/1/2019 Článok „Fakultná nemocnica v Trenčíne kúpila nový elek-

trokardiograf takmer za 10 tisíc eur“ 

753/1/2019 Článok „Prekážková dráha pre psov je otvorená“ 

754/1/2019 Článok „Mestské divadlo Trenčín v Prahe“ 

755/1/2019 Článok „Dom armády konečne opravia“ 

756/1/2019 Článok „Počet žiakov v duálnom vzdelávaní prekonal 

v kraji štvorcifernú hranicu“ 

757/1/2019 Článok „XXVI. Jazz pod hradom predstihol očakávania“ 

758/1/2019 Článok „Cyklotrasu z Trenčína do Brumova začali asfalto-

vať“ 

759/1/2019 Pozvánka na Modlitebné raňajky pri príležitosti konania la-

ických ľudových misií v Trenčíne 

760/1/2019 Článok „Primátor rokoval v Trenčíne s predsedom a členmi 

Vlády SR“ 

761/1/2019 Článok „Spoznali sme najkrajšie slovenské jablko roku“ 

762/1/2019 Článok „Premiér: Hokejová akadémia v Trenčíne by mala 

byť liahňou talentov“ 

763/1/2019 Článok „Odštartovala výstavba novej hokejovej haly“ 

764/1/2019 Článok „Otvorili výstavu Cestovateľ stáročiami – 100 ro-

kov V. Zamarovského“ 

765/1/2019 Článok „Štvorica trenčianskych výtvarníkov vystavuje vo 

veži“ 

766/1/2019 Článok „Plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mlá-

deže“ 

767/1/2019 Pozvánka na XXIV. krajské športové hry Slovenského 

zväzu telesne postihnutých 

768/1/2019 Pozvánka Únie žien Slovenska na slávnostný galavečer 

a ocenenie kreatívnych žien na Trenčianskom hrade 

769/1/2019 Článok „Vojenský cintorín vyhlásili za národnú kultúrnu 

pamiatku“ 

770/1/2019 Článok „Medzinárodný úspech Dračej légie 2012“ 

771/1/2019 Článok „Plavecké medaily zo Žiliny“ 
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772/1/2019 Článok „Kapitán Trenčína hlási návrat po desiatich mesia-

coch“ 

773/1/2019 Článok „Spomienka na tých, ktorí sa nám nevrátili domov“ 

774/1/2019 Článok „Génius mal byť zabudnutý – výstavba Mestskej 

sporiteľne“ 

775/1/2019 Článok „Reportáž: Uhrík rozprával o lesbách, Kotleba ďa-

koval Elánu“ 

776/1/2019 Leták strany Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko k re-

gistrovaným partnerstvám 

777/1/2019 Noviny ĽSNS s hlavičkou Naše Slovensko 

778/1/2019 Propagačné noviny Smeru – sociálna demokracia 

779/1/2019 Propagačné noviny strany Dobrá voľba 

780/1/2019 Propagačné noviny strany Za ľudí  

781/1/2019 Článok „Proti mafiánskemu štátu protestovali v Trenčíne 

desiatky ľudí“ 

782/1/2019 Článok „Mašinu na rekordy nezastavili ani nekalé praktiky 

vládnej moci“ 

783/1/2019 Článok „Hviezdy deťom – tohtoročný výťažok prekročil 30 

tisíc eur“ 

784/1/2019 Článok „Folklórny súbor Radosť si pripomenul 45. výročie 

založenia“ 

785/1/2019 Článok „Trenčín má novú knižnicu. Knižnicu vecí“ 

786/1/2019 Pozvánka na slávnostnú športovú akadémiu k 100. výročiu 

založenia Sokolskej župy a TJ v Trenčíne 

787/1/2019 Článok „Akadémia k 100. výročiu založenia Sokolskej 

župy v Trenčíne“ 

788/1/2019 Článok „Zomrel skvelý trenčiansky fejtónista Peter Halák“ 

789/1/2019 Pozvánka na slávnostné udeľovanie pamätných medailí 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 

790/1/2019 Článok „Trenčín ocenili za originálnu aktivitu“ 

791/1/2019 Článok „Norbert Hrnčár trénerom AS Trenčín“ 

792/1/2019 Článok „Knižnicu vecí v Trenčíne už otvorili“ 

793/1/2019 Článok „Rybníček: Hrnčár má v sebe niečo, čo nám chýba“ 

794/1/2019 Článok „Väčšina miest na Slovensku bude musieť zvýšiť 

dane a poplatky“ 

795/1/2019 Článok „Memorandum o porozumení“ 

796/1/2019 Článok „Trenčianske KIC je najpopulárnejšie“ 
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797/1/2019 Článok „Trúbenie vlakov znepríjemňuje niektorým Tren-

čanom život“ 

798/1/2019 Článok „Rozostavaná aréna spoznala svoje logo“ 

799/1/2019 Článok „Najhoršie vlani hospodárili univerzity v Trenčíne 

a Banskej Bystrici“ 

800/1/2019 Článok „Trenčan vystúpil na bicykli na Everest“ 

801/1/2019 Pozvánka na výstavu Stredoškolák – Hrdina remesla na vý-

stavisku Expo Center 

802/1/2019 Pozvánka pre primátora na výstavu Stredoškolák – Hrdina 

remesla 

803/1/2019 Článok „Stredoškoláci zaplnili výstavisko“ 

804/1/2019 Článok „Niektoré kompetencie by mali zo štátu prejsť na 

územia a regióny, tvrdí Rybníček“ 

805/1/2019 Článok „Monika Chochlíková túži po titule v thajskom 

boxe aj po účasti na OH“ 

806/1/2019 Článok „Zomrel prvý rektor Trenčianskej univerzity“ 

807/1/2019 Článok „Detský folklórny súbor Kornička oslávil 20 rokov“ 

808/1/2019 Článok „Nemocnice v Trenčianskom kraji v hodnotení pre-

padli“ 

809/1/2019 Článok „Z Terminálu v Trenčíne bude len autobusová sta-

nica“ 

810/1/2019 Mesačník Info 29.10.2019, ročník XXI., číslo 11 

811/1/2019 Článok „Braneckého ulica zostane v súčasnom režime“ 

812/1/2019 Článok „Vratné poháre na zimnom štadióne“ 

813/1/2019 Článok „Budovu vedľa Hviezdy zbúrajú“ 

814/1/2019 Článok „Odpad z cintorínov putuje na skládky či do spa-

ľovní“ 

815/1/2019 Článok „Za rok pribudli v našom kraji tisíce osobných áut, 

na Slovensku takmer 80 tisíc“ 

816/1/2019 Článok „Zúfalá situácia v Trenčíne, Branko Radivojevič 

ohlásil nečakaný návrat“ 

817/1/2019 Článok „Movember – spoločná osvetová kampaň AS 

a Dukly“ 

818/1/2019 Článok „Tréner brankárov Peter Kosa sa vzdelával v naj-

slávnejšom klube sveta 

819/1/2019 Mesačník InTrenčín, november 2019 

820/1/2019 Článok „Nový pavilón v trenčianskej nemocnici opäť 

mešká“ 
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821/1/2019 Článok „V AS Trenčín sa učili od Liverpoolu“ 

822/1/2019 Pozvánka na slávnostnú členskú schôdzu futbalového 

klubu v Záblatí k 80. výročiu jeho založenia 

823/1/2019 Článok „História futbalu v Záblatí sa začala pred 80 rokmi“ 

824/1/2019 Článok „Real team najlepším tímom v Ostrave“ 

825/1/2019 Článok „Most získajú za euro“ 

826/1/2019 Článok „G. Matečná: Trenčín je jedným z mála miest 

s komplexnou víziou rozvoja“ 

827/1/2019 Článok „Ministerka pochválila Trenčín“ 

828/1/2019 Článok „Život bez rodiny nie je jednoduchý, ale posúva ma 

ďalej, hovorí skúsený Koolwijk“ 

829/1/2019 Článok „Chára odohral 1500 zápasov v základnej časti 

NHL“ 

830/1/2019 Kreslená pohľadnica od výtvarníka Jozefa Vydrnáka k sto-

ročnici Obchodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne 

831/1/2019 Článok „Obchodná akadémia v Trenčíne oslávila storoč-

nicu“ 

832/1/2019 Článok „Ocenená učiteľka postavila na škole vesmírnu po-

zorovateľňu a absolventov má aj na Cambridgi“ 

833/1/2019 Článok „Cenu Dionýza Ilkoviča 2019 získala učiteľka fy-

ziky a astronómie z Trenčína“ 

834/1/2019 Článok „Študenti univerzity pomohli s výsadbou“ 

835/1/2019 Článok „Vysvätili obnovenú srbskú kaplnku na mestskom 

cintoríne“ 

836/1/2019 Článok „Výstava Milana Vrbu pripomenie aj zabudnuté 

trenčianske ulice“ 

837/1/2019 Článok „Kresba klienta CSS – DEMY sa stala predlohou 

pre vianočnú poštovú známku“ 

838/1/2019 Skladačka k výstave fotografií 56. Méta 

839/1/2019 Článok „Vernisáž výstavy fotografií členov fotoskupiny 

Méta“ 

840/1/2019 Pozvánka pre primátora na XIV. ročník Festivalu dobro-

družných filmov HoryZonty 

841/1/2019 Článok „HoryZonty priniesli výborné filmy a skvelých 

návštevníkov“ 

842/1/2019 Článok „Hnutie Slovenská liga pôjde do volieb na čele s V. 

Mečiarom“ 
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843/1/2019 Pozvánka na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 

ukončenia prvej svetovej vojny v Trenčíne – Zábraní 

844/1/2019 Článok „Spomienka na koniec prvej svetovej vojny na vo-

jenskom cintoríne v Kubrej“ 

845/1/2019 Článok „Na budove školy odhalili pamätnú tabuľu Jánovi 

Zacharovi“ 

846/1/2019 Pozvánka na slávnostnú členskú schôdzu Prvej ZO Sloven-

ského zväzu telesnej postihnutých v Trenčíne 

847/1/2019 Článok „Trenčín získal za web dve najväčšie ceny“ 

848/1/2019 Článok „Trenčianska župa dlhodobo v prvej trojke súťaže 

Zlatý erb“ 

849/1/2019 Článok „Spevácka súťaž Trenčianske hodiny“ 

850/1/2019 Článok „Lidl otvoril štvrtú predajňu v Trenčíne“ 

851/1/2019 Článok „Budovu vedľa Hviezdy zbúrajú“ 

852/1/2019 Článok „V Trenčíne ďalší talentovaný Nigérijčan“ 

853/1/2019 Článok „Jednu nohu má kratšiu o tri centimetre. Jeho prí-

beh je fascinujúci“ 

854/1/2019 Článok „Na Športfestivale 2019 triumfy Chochlíkovej a ho-

kejbalistov“ 

855/1/2019 Článok „Do Siene slávy vstúpili Pokorný, Navrátil a An-

čic“ 

856/1/2019 Pozvánka na slávnostný program súboru Družba k 65. vý-

ročiu jeho založenia“ 

857/1/2019 Skladačka o folklórnom súbore Družba 

858/1/2019 Pozvánka na slávnostný program k 65. výročiu založenia 

folklórneho súboru Družba 

859/1/2019 Pozvánka na spoločenské stretnutie k 65. výročiu založenia 

folklórneho súboru Družba 

860/1/2019 Článok „Súbor Družba oslávil 65. výročie založenia“ 

861/1/2019 Článok „Noc divadiel v Trenčíne“ 

862/1/2019 Pozvánka pre primátora od predsedu Vlády SR Petra Pel-

legriniho na slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie 

863/1/2019 Článok „S kľúčmi v ruke ku slobode“ 

864/1/2019 Článok „Anketa: S čím sa vám spája November 1989?“ 

865/1/2019 Článok „November 1989 v Trenčíne: Čo hovorili pamätníci 

a čo písali Trenčianske noviny?“ 

866/1/2019 Článok „Hotel Elizabeth bodoval na medzinárodnom pod-

ujatí“ 
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867/1/2019 Článok „Momentka, ktorú videl celý svet: Megahviezdy 

Hollywoodu a medzi nimi známy Slovák!“ 

868/1/2019 Článok „Škrupinka získala Zlaté pásmo a špeciálnu cenu“ 

869/1/2019 Článok „Trenčania spomínali na Nežnú revolúciu“ 

870/1/2019 Článok „Trenčín dostane peniaze na ďalšie odborné 

učebne“ 

871/1/2019 Článok „Domácnosti v Trenčianskom kraji majú druhé naj-

vyššie príjmy v rámci Slovenska“ 

872/1/2019 Článok „V Trenčíne si pripomenuli November hudbou“ 

873/1/2019 Článok „Marián Hossa medzi kandidátmi na uvedenie do 

Siene slávy“ 

874/1/2019 Článok „Marián Žák je Seniorom roka 2019“ 

875/1/2019 Článok „Vianočný strom už stojí na námestí“ 

876/1/2019 Článok „Mladí filmári v Trenčíne“ 

877/1/2019 Článok „Lobotka exceluje v európskej štatistike“ 

878/1/2019 Článok „Sprístupniť  hrad z lesoparku Brezina sa do konca 

roka nepodarí“ 

879/1/2019 Článok „Trenčín bude aj v budúcom roku pokračovať v bu-

dovaní cyklotrás“ 

880/1/2019 Článok „Mal som hneď počúvať svoje srdce, ktoré chcelo 

ísť do Trenčína, priznáva Bezúch“ 

881/1/2019 Článok „Poplatky za škôlku sa zvýšia, zdražie prevádzka 

školských klubov“ 

882/1/2019 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

883/1/2019 Článok „Trenčín na kompletnú modernizáciu verejného 

osvetlenia peniaze nemá“ 

884/1/2019 Článok „V Trenčianskom kraji pribudnú nájomné byty“ 

885/1/2019 Článok „Nezamestnanosť v okrese Trenčín bola v októbri 

najnižšia“ 

886/1/2019 Článok „Hecl sa vracia do Trenčína“ 

887/1/2019 Článok „Presadiť sa s knihou u vydavateľa je náročné, tvrdí 

trenčianska spisovateľka Ivica Ďuricová“ 

888/1/2019 Článok „Duda s Pikusovou sú majstri sveta“ 

889/1/2019 Pozvánka na oslavu 100. výročia založenia Miestneho od-

boru Matice slovenskej v Trenčíne 

890/1/2019 Článok „Pripomenuli si 100. výročie vzniku MO Matice 

slovenskej“ 

891/1/2019 Článok „Juricová juniorskou majsterkou sveta“ 
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892/1/2019 Článok „Adela Ondrejovičová opäť majsterkou sveta“ 

893/1/2019 Článok „S Adelou Ondrejovičovou o aktuálnych úspe-

choch“ 

894/1/2019 Článok „Nová hokejová hala v Trenčíne má územné roz-

hodnutie“ 

895/1/2019 Článok „V Trenčíne pomohli desiatkam žien s deťmi“ 

896/1/2019 Článok „Trenčín v pohybe – aká je súčasná doprava?“ 

897/1/2019 Pozvánka na priateľské posedenie pri príležitosti 100. na-

rodenín pani Jozefíny Brlejovej 

898/1/2019 Pozvánka na Ceremoniál slávnostného odovzdania velenia 

brigády bojového zabezpečenia Pozemných síl SR 

899/1/2019 Článok „Biomasová kotolňa v Trenčíne končí, nahradí ju 

plyn“ 

900/1/2019 Článok „Obchodnú akadémiu v Trenčíne chce župa zrekon-

štruovať“ 

901/1/2019 Článok „Mladí enviroreportéri tvorili videoreportáže na 

najväčšom workshope v Trenčíne“ 

902/1/2019 Článok „Monika Vrzgulová ocenená na Human Forum 

2019“ 

903/1/2019 Článok „Diskutovali s úradníkmi“ 

904/1/2019 Článok „Mesto dostane peniaze na ďalšie cyklotrasy“ 

905/1/2019 Článok „Detské ihrisko Nad tehelňou po protestoch posta-

via“ 

906/1/2019 Pozvánka na slávnostnú akadémiu k 100. výročiu založenia 

Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 

907/1/2019 Časopis Veget Gymnázia Ľ. Štúra venovaný 100. výročiu 

založenia školy, ročník 28 

908/1/2019 Článok „Gymnázium Ľ. Štúra pôsobí v Trenčíne už sto ro-

kov“ 

9091/2019 Pozvánka na vyhodnotenie výsledkov XXVII. ročníka lite-

rárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára 

910/1/2019 Výsledková listina XXVII. ročníka literárnej súťaže Jozefa 

Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára 

911/1/2019 Článok „Poznáme výsledky 27. ročníka súťaže J. Branec-

kého“ 

912/1/2019 Článok „Šampiónom výstavy Vinum Laugaricio je šTokaj-

ský výber“ 

913/1/2019 Mesačník InTrenčín, december 2019 
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914/1/2019 Článok „Svetový Slovák Štefánik na divadelných doskách 

v Trenčíne“ 

915/1/2019 Článok „Ukončili výstavbu základov tribún za bránami“ 

916/1/2019 Článok „V Trenčíne a okolí pribudnú nové cyklotrasy“ 

917/1/2019 Článok „V budove župného úradu otvorili špecializované 

klientske centrum“ 

918/1/2019 Článok „Vianoce v galérii“ 

919/1/2019 Mesačník Info 03.12.2019, ročník XXI., číslo 12 

920/1/2019 Pozvánka na Slávnostnú sv. omšu ku cti patróna mesta sv. 

Františka Xaverského 

921/1/2019 Článok „Na Vianočných trhoch s vratnými pohármi“ 

922/1/2019 Článok „Kleščíkovým nesplneným snom zostáva skupi-

nová fáza európskych pohárov“ 

923/1/2019 Článok „Pošlite blízkym vianočnú pohľadnicu z Trenčína“ 

924/1/2019 Článok „MikulAS Cup – šieste víťazstvo Hodžovej“ 

925/1/2019 Skladačka s programom série podujatí Čaro Vianoc pod 

hradom  

926/1/2019 Pozvánka na výstavu Horizonty súčasnosti V. v Galérii M. 

A. Bazovského v Trenčíne 

927/1/2019 Článok „Horizonty súčasnosti V. v trenčianskej galérii“ 

928/1/2019 Článok „Na obnovu infraštruktúry v Trenčíne vyčlení vyše 

milión eur“ 

929/1/2019 Článok „Vo Vážke otvorili výstavu Vertikály iným sme-

rom“ 

930/1/2019 Článok „Úspech Kubranských nadšencov na First Lego Le-

augue“ 

931/1/2019 Článok „Trenčianky majsterkami Slovenska“ 

932/1/2019 Článok „Otužilci si vedľa vianočných trhov napustili ba-

zén“ 

933/1/2019 Článok „Trenčín žiada o eurofondy na Hviezdu“ 

934/1/2019 Článok „Trenčiansky hrad zlomil historický rekord“ 

935/1/2019 Článok „Krajské majstrovstvá ovládli trenčianske školy“ 

936/1/2019 Článok „Výstava ZUŠ v mestskej veži Zimné inšpirácie“ 

937/1/2019 Článok „Spevácka skupina Sihotiar ďakuje“ 

938/1/2019 Pozvánka na vianočné posedenie od Základnej organizácie 

Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 27 Trenčín 

939/1/2019 Článok „Štvrtina našich domácností sa zaobíde bez auta“ 
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940/1/2019 Článok „Úspešným absolventom osadilo gymnázium bron-

zové tabuľky“ 

941/1/2019 Pozvánka na Vianočný art klub Trenčianskej regionálnej 

komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

942/1/2019 Článok „Trenčín pošle do Prešova 7 tisíc eur“ 

943/1/2019 Článok „Trenčín má nový rozpočet, dane a poplatky po-

rastú“ 

944/1/2019 Článok „Daň z nehnuteľností stúpne od januára v priemere 

o 35 percent“ 

945/1/2019 Článok „Nový šport v AS Trenčín, tréningy detí trikrát do 

týždňa“ 

946/1/2019 Pozvánka do Kaviarničky  Na Ceste – chránenej dielne 

947/1/2019 Letáčik s ponukou kávy, zameraný na podporu chránenej 

dielne a prácu ľuďom s postihnutím 

948/1/2019 Článok „Otvorili chránenú dielňu Baliareň Na Ceste“ 

949/1/2019 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

950/1/2019 Článok „Dva európske bronzy pre vzpierača Cabalu“ 

951/1/2019 Článok „Hokeja by som sa vzdala iba pre muža“ 

952/1/2019 Článok „Trenčiansky kraj zostal lídrom cestovného ruchu 

v dĺžke pobytu“ 

953/1/2019 Článok „Vyhradené parkovanie pre návštevníkov plavárne“ 

954/1/2019 Článok „Na slovenské pomery máme veľmi dobrých hrá-

čov, myslí si Rybníček“ 

955/1/2019 Pozvánka na slávnostný program k 40. výročiu založenia 

Základnej školy na Ulici L. Novomeského v Trenčíne 

956/1/2019 Školský časopis Jedenástka ZŠ na Ulici L. Novomeského 

k 40. výročiu založenia školy 

957/1/2019 Článok „Základná škola na Ulici L. Novomeského oslávila 

40. výročie vzniku“ 

958/1/2019 Článok „Seniori v Trenčíne zaplatia za služby viac“ 

959/1/2019 Článok „Kleščík a Skovajsa sa rozlúčili s AS Trenčín“ 

960/1/2019 Článok „Rekonštrukcia južného opevnenia má prilákať viac 

návštevníkov“ 

961/1/2019 Článok „Lyžiari sa stretli po 40 rokoch“ 

962/1/2019 Článok „Vianočný salón výtvarníkov“ 

963/1/2019 Článok „RegioJet rozšíril vlakové linky na Slovensku“ 

964/1/2019 Článok „Parlamentné voľby 2020: Kto kandiduje z Tren-

čína a okolia?“ 
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965/1/2019 Článok „Potešili knižkou takmer dvesto detí“ 

966/1/2019 Článok „Kubranský turnaj stolnotenisových seniorov“ 

967/1/2019 Článok „INEKO zverejnil nové hodnotenie škôl“ 

968/1/2019 Článok „V podchode by ste sa už pošmyknúť nemali“ 

969/1/2019 Článok „V meste platí od stredy do 25. decembra zákaz ha-

zardných hier“ 

970/1/2019 Článok „Najužitočnejším Bukari, najproduktívnejším Van 

Kessel“ 

971/1/2019 Pozvánka na Vianočnú besiedku Spojenej školy internátnej 

Trenčín 

972/1/2019 Článok „Revitalizácia pešej zóny v centre Trenčína môže 

stáť tri milióny“ 

973/1/2019 Článok „Rekordná posila Aston Villy a brazílsky reprezen-

tant: V AS Trenčín som dostal poslednú šancu“ 

974/1/2019 Článok „Pri zástave srdca sa počíta každá sekunda“ 

975/1/2019 Článok „Vo verejnej zeleni pribudlo 298 stromov“ 

976/1/2019 Článok „Okres mal v novembri opäť najnižšiu mieru neza-

mestnanosti“ 

977/1/2019 Článok „Mierové námestie ožilo charitatívnym Dobrým  

bazárom“ 

978/1/2019 Článok „Vianočné trhy v Trenčíne boli bohaté a štedré“ 

979/1/2019 Článok „Krajskí cestári majú novú techniku za viac ako 2,4 

milióna eur“ 

980/1/2019 Článok „Mesto chce začať rekonštruovať kultúrne centrum 

Hviezda“ 

981/1/2019 Článok „Na Obchodnej akadémii osadili pamätnú tabuľku 

absolventovi“ 

982/1/2019 Článok „V Trenčíne je viac bicyklov ako áut, ukázal do-

pravný prieskum“ 

983/1/2019 Článok „Kolaudácie železnice v Trenčíne meškali dva 

roky“ 

984/1/2019 Článok „Traumatológia v Trenčíne má nového primára, 

voľbu kritizujú“ 

985/1/2019 Článok „Knižnica prináša deťom nový rozmer – atraktívne 

hry“ 

986/1/2019 Článok „Trenčania víťazmi 22. ročníka Memoriálu Jozefa 

Hantáka“ 

987/1/2019 Článok „Po Lobotkovi či Berovi prichádza Letenay“ 
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988/1/2019 Článok „Trenčiansky závod japonského výrobcu predajú 

alebo zatvoria“ 

989/1/2019 Článok „Letenay s novou zmluvou do roku 2023“ 

990/1/2019 Článok „Hodnotíme AS Trenčín po jesennej časti“ 

991/1/2019 Článok „Trenčín túži byť Európskym hlavným mestom kul-

túry“ 

992/1/2019 Mesačník Info 02.01.2020, ročník XXII., číslo 1 

993/1/2019 Článok „Dogma Divadlo sa v roku 2019 predstavilo aj v za-

hraničí“ 


