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18. Index Kroniky Mesta Trenčín – rok 

2020 

 
Verejno-spoločenský a politický život 

 
Verejno-spoločenský život 

Vo štvrtok 2. januára sa narodila prvá Trenčianka roka 2020 

Zuzana Balková; str. 83 

V roku 2019 navštívilo Trenčiansky hrad rekordných 

152 189 osôb; str. 83  

V utorok 14. januára otvorili v poradí druhé vysunuté stále 

pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie so sídlom v budove 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja; str. 84 

V stredu 15. januára sa v Trenčíne konali oslavy 75. výročia 

jaslovskej bitky a Dňa raketového vojska a delostrelectva; str. 

85 

V Trenčíne plánujú vybudovať ďalšie obchodné centrum v 

areáli bývalej textilnej fabriky Merina; str. 86 

V stredu 22. januára Vláda SR na svojom rokovaní vyčle-

nila 456 tisíc eur pre Trenčín na odkúpenie starého železničné-

ho mosta; str. 88 

V stredu 5. februára poslanci na rokovaní mestského zastu-

piteľstva odsúhlasili podmienky kúpy nevyužitého mosta od 

Železníc SR za 456 tisíc eur; str. 89 

V pondelok 10. februára si pripomenuli 25. výročie vzniku 

členovia Združenia kresťanských seniorov v Trenčíne; str. 89  

Vo štvrtok 13. februára otvorili výstavu návrhov revitalizá-

cie pešej zóny na uliciach Hviezdoslavova,  Jaselská, Vajanské-

ho a Sládkovičova; str. 91 

V stredu 20. februára Vláda SR povolila Železniciam SR 

predať nevyužívaný železničný most a pozemkov mestu 

Trenčín; str. 93 

http://tender.sme.sk/
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V piatok 21. februára sa v Trenčíne konala spomienka na 

zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej; str. 94 

V piatok 21. februára udelil Trenčiansky samosprávny kraj 

tri verejné uznania, jedno z nich prevzal dlhoročný riaditeľ Ob-

chodnej akadémie M. Hodžu v Trenčíne Ľubomír Jandík; str. 

95 

V nedeľu 23. februára sa skončila charitatívna zbierka „Bi-

cykel do každej rodiny“ v priestoroch obchodného centra MAX 

v Trenčíne; str. 96 

Trenčianski architekti, výtvarníci, umelci a aktivisti sa usilu-

jú o záchranu súboru budov v areáli bývalého priemyselného 

podniku Merina; str. 96 

Trenčianske vodárne a kanalizácie spoplatnili dažďovú vodu 

aj fyzickým osobám; str. 99 

V piatok 10. apríla sa pri Pamätníku umučených na Brezine  

konala spomienka na oslobodenie mesta a odhalenie novej 

informačnej tabule; str. 99 

V piatok 24. apríla otvorili prvýkrát v tomto roku trhovisko 

pri OC Družba za prísnych hygienických podmienok; str. 96 

Na dvoch objektoch Trenčianskeho hradu dokončili výmenu 

šindľovej krytiny; str. 102 

Vo štvrtok 30. apríla postavili na Mierovom námestí máj; 

str. 104 

Najtransparentnejším samosprávnym krajom na Slovensku 

je podľa rebríčka Tranparency International Trenčiansky; str. 

105 

Vo štvrtok 7. mája Okresný súd v Trenčíne rozhodol o tom, 

že župný dom vlastnícky prináleží mestu a nie župe; str. 106 

V pondelok 11. mája zatvorili Kultúrne stredisko Stred pre 

vážne poruchy strešných panelov; str. 107 

V stredu 10. júna sa mal uskutočniť záverečný seminár 

Akadémie tretieho veku, pandémia to však neumožnila; str. 

110 
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V utorok 23. júna primátor Richard Rybníček odovzdal 

ocenenia Detská osobnosť mesta Trenčín 2020; str. 111 

Vznikla petícia za odstránenie muničného skladu v Trenčíne 

– Kubrej; str. 120 

V pondelok 6. júla klient Sociálnych služieb mesta Trenčín 

Jozef Pleva oslávil svoje sté narodeniny; str. 121 

V utorok 21. júla si Trenčania pripomenuli 140. výročie 

narodenia generála M. R. Štefánika; str. 122 

V trenčianskom Parku Milana Rastislava Štefánika pri 

altánku obnovili mobiliár za približne 25 tisíc eur; str. 123 

V piatok 31. júla informoval na brífingu primátor Richard 

Rybníček, že rozhodnutím Najvyššieho súdu SR sa kauza jamy 

pred Posádkovým klubom vracia na okresný súd; str. 123 

V obnovenej budove kasárne na Trenčianskom hrade sa 

objavili ďalšie problémy; str. 126 

V sobotu 29. augusta si mesto Trenčín pripomenulo 76. 

výročie Slovenského národného povstania; str. 128 

V nedeľu 30. augusta sa skončila letná sezóna na letnom 

kúpalisku na Ostrove; str. 128 

V septembri sa začala obnova Čerešňového sadu rekon-

štrukciou prístupovej cesty k južnému opevneniu; str. 129 

V stredu 2. septembra otvorili v Kultúrno-informačnom 

centre výstavu dokumentov „Trenčín je oslobodený!“ ; str. 131 

V piatok 4. septembra otvorili v Galérii Vážka výstavu „20 

rokov darujeme“ k 20. výročiu vzniku Trenčianskej nadácie; 

str. 132 

Na Štefánikovej ulici pri kruhovej križovatke zbúrali obytnú 

vilku pre plánovanú výstavbu v areáli Meriny; str. 135 

V pondelok 5. októbra umiestnili do priestorov južného 

opevnenia Trenčianskeho hradu repliku stredovekej obliehacej 

zbrane – trebuchetu; str. 136 
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V stredu 7. októbra prevzali zástupcovia mesta cenu Patrón 

architektúry, ktorú získal Trenčín v architektonickej súťaži CE 

ZA AR 2020; str. 138 

V celoslovenskej kampani „Do práce na bicykli 2020“ získal 

Trenčín z 85 zaregistrovaných samospráv druhé miesto; str. 

140 

Začiatkom novembra sa ukončila revitalizácia átria pod 

Mestskou vežou; str. 141 

V utorok 10. novembra položil primátor Richard Rybníček 

veniec na vojenskom cintoríne v Trenčíne – Kubrej pri príle-

žitosti 102. výročia ukončenia prvej svetovej vojny; str. 142 

V stredu 11. novembra položil primátor Richard Rybníček 

veniec pamätníku pri srbskej kaplnke na mestskom cintoríne pri 

príležitosti 102. výročia ukončenia prvej svetovej vojny; str. 

142 

V utorok 17. novembra sa konala tichá spomienka na uda-

losti v novembri 1989 pri Pamätníku obetiam komunizmu na 

Námestí sv. Anny; str. 143 

Vo štvrtok 19. novembra vztýčili na námestí vianočný 

strom; str. 145 

V nedeľu 29. novembra sa rozžiarilo prvé svetlo na advent-

nom venci okolo fontány na Mierovom námestí; str. 145 

V pondelok 30. novembra odovzdali vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne do užívania nový výťah; str. 145 

V utorok 1. decembra pribudla na Mierovom námestí Zvo-

nička šťastia; str. 146 

Decembrové číslo časopisu Forbes zaradilo medzi Osobnosti 

roka primátora Richarda Rybníčka i organizátora festivalu 

Pohoda Michala Kaščáka; str. 147 

V piatok 4. decembra pribudol na Mierovom námestí foto-

rám na zhotovenie originálneho vianočného pozdravu s poza-

dím Trenčianskeho hradu; str. 148 
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Primátor Richard Rybníček sa v tradičnom koncoročnom 

rozhovore vyjadril, že pandémia nás naučila ešte väčšej odvahe; 

str. 149 

 

Politický život 

Vo štvrtok 16. januára navštívila Trenčín prezidentka SR 

Zuzana Čaputová; str. 156 

Vo štvrtok 16. januára navštívila prezidentka SR Zuzana 

Čaputová trenčianske Centrum výnimočnosti NATO pre oblasť 

likvidácie nevybuchnutej munície  a Veliteľstvo pozemných síl 

v Trenčíne; str. 158 

V stredu 5. februára volili študenti Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne v simulovaných parlamentných voľbách, vyše 

polovica z nich volila Koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu; 

str. 158 

V sobotu 29. februára v parlamentných voľbách na Sloven-

sku zvíťazilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

(OĽaNO) ; str. 160 

V sobotu 29. februára v parlamentných voľbách zvíťazilo 

OĽaNO aj v Trenčíne; str. 161 

V sobotu 29. februára v parlamentných voľbách zvíťazilo 

OĽaNO aj v Trenčianskom okrese; str. 162 

Riešiť treba veľa vecí, povedal Jozef Habánik, jediný posla-

nec z okresu Trenčín, ktorý sa dostal do parlamentu; str. 163 

Podľa primátora Richarda Rybníčka Trenčín pomoc poslan-

cov Národnej rady SR z trenčianskeho regiónu v minulosti nija-

ko necítil; str. 165 

Únia miest Slovenska privítala programové vyhlásenie vlá-

dy, v ktorom sa myslelo aj na samosprávy; str. 166 

Vo štvrtok 14. mája navštívil Trenčín minister obrany SR 

Jaroslav Naď; str. 167 

V utorok 19. mája navštívil Trenčín minister školstva Bra-

nislav Gröhling; str. 169 
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V piatok 23. mája sa v Trenčíne uskutočnilo stretnutie 

združenia primátorov krajských miest K8; str. 171 

Vo štvrtok 11. júna minister vnútra Roman Mikulec 

odovzdal v Trenčíne dobrovoľným hasičom v Trenčianskom 

kraji nové vozidlá; str. 175 

Vo štvrtok 2. júla navštívil Trenčín minister dopravy Andrej 

Doležal; str. 175 

V utorok 7. júla veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR 

Jindřich Joch ukončil službu; str. 178 

V utorok 14. júla sa Iveta Záleská stala novou predsed-

níčkou Krajského súdu v Trenčíne; str. 179 

V utorok 28. júla navštívila Trenčín podpredsedníčka vlády 

a ministrka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Veronika Remišová; str. 180 

Tridsať sudcov Krajského súdu v Trenčíne sa podpísalo pod 

stanovisko Sudcovskej rady, ktorá vyjadrila nesúhlas zo 

zrušením trenčianskeho krajského súdu v rámci pripravovanej 

reformy justície; str. 182 

 

Ekonomický život a doprava 

 
Ekonomický život 

Pandémia nového koronavírusu a rozsiahle vládne opatrenia 

proti šíreniu nákazy tvrdo zasiahli aj podniky v Trenčianskom 

kraji; str. 184 

Priemerná mzda zamestnanca v hospodárstve v Trenčian-

skom kraji v roku 2019 dosiahla 1 015 eur, prvýkrát prekročila 

hranicu tisíc eur; str. 188 

V Trenčianskom samosprávnom kraji pribudlo v apríli 3864 

nezamestnaných, ich celkový počet stúpol na 15 720, miera 

nezamestnanosti vzrástla medzimesačne o 1,4 percenta na 

úroveň 4,67 percenta; str. 188 

https://domov.sme.sk/t/8284/koronavirus-na-slovensku
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Trojpodlažná bytovka na Strojárenskej ulici v Trenčíne 

získala ocenenie v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom na 

Slovensku; str. 189 

V stredu 5. augusta v trenčianskom závode Leoni testy 

odhalili 21 zamestnancov nakazených koronavírusom, 200 ľudí 

skončilo v karanténe; str. 191 

V utorok 1. septembra sa riaditeľom štátnej akciovej spo-

ločnosti Letecké opravovne Trenčín stal  Ľubomír Galko; str. 

193 

V polovici novembra trenčianske reštaurácie, kaviarne 

a ďalšie podniky  avizovali, že vinou pandémie bojovali o pre-

žitie; str. 194 

 

Doprava 

Trenčianska župa získala peniaze z eurofondov na výstavbu 

najdlhšieho úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín – Nové 

Mesto nad Váhom; str. 198 

V Trenčianskom kraji bolo k 31. decembru 2019 evidova-

ných 251 918 osobných motorových vozidiel, počet osobných 

motorových vozidiel stúpol medziročne v kraji o 5847; str. 199 

Vo februári po piatich rokoch dokončila Slovenská správa 

ciest súťažné podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania 

na výber spracovateľa projektovej dokumentácie na veľkú 

rekonštrukciu starého cestného mosta v Trenčíne; str. 199 

V stredu 18. marca namaľovali na Palackého ulici nové 

usporiadanie parkovacích miest; str. 202 

V pondelok 1. júna sa začala výstavba vyše 21-kilomet-

rového úseku, ktorý prepojí Nové Mesto nad Váhom s Tren-

čínom; str. 203 

V pondelok 1. júna otvorili 11-kilometrovú cyklotrasu 

z Trenčína do Nemšovej; str. 204 

http://trencin.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/167259/lubomir-galko
http://tender.sme.sk/
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V utorok 30. júna bolo v rámci tvorby Plánu udržateľnej 

mestskej mobility na webstránke zapojsa.trencin.sk zaregistro-

vaných 252 užívateľov; str. 206 

Hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš priblížil prvé 

čísla z veľkého prieskumu dopravy v Trenčíne; str. 208 

V utorok 28. júla pribudli zdieľané elektrické kolobežky 

v Trenčíne; str. 211 

V stredu 23. septembra sa začala regulácia parkovania na 

sídlisku Juh a na Sihoti 3 a 4; str. 212 

Od začiatku novembra slúžil starý železničný most 

v Trenčíne po nultej etape jeho obnovy už aj cyklistom; str. 212 

V polovici novembra dokončili cyklotrasu z Trenčína do 

Nového Mesta nad Váhom; str. 214 

Začiatkom decembra sa po rekonštrukcii sietí na ulici K dol-

nej stanici vykonali aj zmeny v dopravnom značení; str. 217 

V polovici decembra Železničná spoločnosť Slovensko 

nasadila do prevádzky ďalších osem nových elektrických 

jednotiek Panter, jedna z nich začala jazdiť na trati Trenčín – 

Žilina; str. 218 

 

Kultúra a umenie 

 
Kultúra 

Začiatkom roka Trenčín podal žiadosť o nenávratný finanč-

ný príspevok 8 miliónov eur na rekonštrukciu kultúrneho centra 

Hviezda; str. 220 

V stredu 5. februára mestské zastupiteľstvo schválilo zámer 

na vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu 

Hviezdy; str. 221 

O vážnom stave kultúry vinou koronavírusu sa vyjadrili šéf 

združenia Lampart Branislav Hollý a šéf občianskeho združe-

nia Kolomaž Kamil Bystrický; str. 221 

https://zapojsa.trencin.sk/
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V polovici apríla sa rozhodlo, že sa festival Pohoda vinou 

pandémie v pôvodnom formáte neuskutoční; str. 225 

V piatok 17. apríla trenčiansky klub Lúč spustil prostred-

níctvom internetu živé vysielanie koncertov a divadelných 

vystúpení jednotlivcov; str. 225 

V dňoch od štvrtka do nedele 9. – 12. júla sa konal festival 

Pohoda in the Air v online priestore; str. 227 

V piatok 31. júla podpísali zástupcovia obchodu a cestov-

ného ruchu memorandum, ktoré rozšírilo spoluprácu v oblasti 

rozvoja a zachovania kultúrneho dedičstva regiónu; str. 229 

V pondelok 2. novembra Ministerstvo kultúry SR schválilo 

dotáciu 7,6 milióna eur na kompletnú rekonštrukciu kultúrneho 

centra Hviezda; str. 231 

V priebehu decembra sa trenčiansky Klub Lúč  presťahoval 

do objektu Vážka na Mierovom námestí; str. 234 

V decembri Verejná knižnica Michala Rešetku ponúkla 

záujemcom obľúbených autorov aj v podcastoch; str. 236 

 

Divadlo 

V piatok 24. januára otvorili v kasárni Trenčianskeho hradu 

výstavu divadelných bábok pod názvom „Z rozprávky do 

rozprávky“ ; str. 238 

V piatok 22. mája po nútenej prestávke diváci opäť sledo-

vali naživo divadelné predstavenie v Klube Lúč v podaní herca 

Petra Čižmára; str. 239 

Projekt výukovej videorozprávky „Rintintín, môj online 

spolužiak“, ktorého autorom je trenčianske Dogma Divadlo, 

získal podporu 2 tisíc eur z grantu Férovej nadácie O2; str. 240 

V sobotu 11. júla Divadlu Normálka konečne vyšla odkla-

daná premiéra hry „Už nič!“ ; str. 240 

V stredu 14. októbra sa konal Sám na javisku; str. 241  

V stredu 18. novembra sa bez divákov konala premiéra hry 

Mestského divadla „Pinocchio a jeho divadelný sen“ ; str. 242 
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Príbeh trenčianskeho Divadla Kolomaž – v súčasnosti pod 

názvom Dogma Divadlo – sa začal v roku 1993; str. 243 

 

Film 

V sobotu 8. februára sa v Trenčíne uskutočnila jedna zo 

slovenských premiér filmu „Sviňa“, ktorý spolurežíroval tren-

čiansky rodák Rudolf Biermann; str. 247 

V pondelok a utorok 17. a 18. februára sa v Trenčíne 

uskutočnil filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm; str. 249 

Od štvrtku do soboty 5. – 17. novembra sa v Trenčíne konal 

jubilejný 15. ročník Festivalu dobrodružných filmov Hory-

Zonty; str. 250 

 

Fotografia 

V pondelok 20. júla vo výstavných priestoroch Trenčian-

skeho samosprávneho kraja otvorili výstavu najlepších foto-

grafií súťaže AMFO Trenčianskeho kraja 2020; str. 252 

 

Folklór 

Lúčničiarka Veronika Miščíková sa vrátila do rodného 

Trenčína, priniesla do škôl folklór, vedie kurzy tanca 

a remesiel; str. 253 

Vo štvrtok 9. júla sa v Opatovej konal Deň kroja, ktorého 

súčasťou bol aj krojovaný sprievod mestskou časťou; str. 255 

V sobotu 12. septembra sa na Donovaloch nakrúcalo 

záverečné podujatie projektu Deň kroja aj za účasti folkloristov 

z Opatovej; str. 258 

 

Hudba 

Od piatku do nedele 25. – 27. septembra sa konal 

Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom; str. 261 
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Literatúra 

V nedeľu 9. februára odovzdali v Bratislave ocenenia 

Krištáľové krídlo, jednou z ocenených slovenských osobností 

bol aj spisovateľ Rudolf Dobiáš (publicistika a literatúra) a 

Trenčania Ľubomír Vančo a Branislav Cvik (hospodárstvo); 

str. 264 

V pondelok 17. februára si výstavou a spoločenským 

stretnutím pripomenula trenčianska knižnica 95. výročie za-

loženia; str. 265 

V pondelok 11. mája po dvoch mesiacoch opäť otvorili 

Verejnú knižnicu Michala Rešetku, návštevníci museli dodr-

žiavať bezpečnostno-hygienické podmienky; str. 267 

V utorok 16. júna vyhodnotili bez účasti autorov 

a verejnosti 18. ročník literárnej súťaže žiakov a študentov 

„Píšem, píšeš, píšeme“; str. 268 

V stredu 9. septembra uviedli v trenčianskej knižnici do 

života novú knihu Rudolfa Dobiáša „Ako sa spieva v klietke“ ; 

str. 269 

V piatok 27. novembra bez účasti autorov a verejnosti 

vyhlásili výsledky literárnej súťaže „Studňa sa tajne s dažďom 

zhovára“; str. 270 

 

Výtvarné umenie 

Vo štvrtok 27. februára otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského dve výstavy – Bienále plastiky malého formátu 

a výber z tvorby Tomáša Žemlu; str. 271 

V piatok 5. júna otvorili v podzemí Trenčianskeho hradu 

unikátnu výstavu strašidiel českého autora Aleša Drašnara; str. 

272 

V priebehu júna v trenčianskej Galérii M. A. Bazovského 

inštalovali nový kamerový systém; str. 273 
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V utorok 16. júna otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského výstavu výtvarníčky Lenky Lukačovičovej; str. 

274 

Vo štvrtok 2. júla otvorili v trenčianskej Galérii M. A. 

Bazovského dve výstavy – projekt Dobrá zostava 2 a Sympo-

sium šperk; str. 274 

V auguste sa začal projekt „Dočasné skulptúry“ s cieľom 

vzbudiť záujem o súčasné umenie, prvým predstaveným 

dielom bola gilotína v parku; str. 275 

V sobotu 16. mája mladí výtvarníci v rámci podujatia Fest 

Art vymaľovali podjazd na Mládežníckej ulici; str. 277 

Od septembra si ľudia mohli kúpiť maľovanku pre deti 

i dospelých s motívmi mesta Trenčín stvárnenými výtvarníč-

kou Luciou Chocholáčovou; str. 278 

V utorok 22. septembra rozobrali výtvarné dielo „Kubik“ 

na Soblahovskej ulici a odviezli ho na celkovú obnovu do ate-

liéru akademického sochára Igora Mosného; str. 280 

Vo štvrtok 24. septembra otvorili v Galérii M. A. 

Bazovského dve výstavy – Dokument 2020 a výber z tvorby 

výtvarníčky Eriky Miklošovej; str. 281 

V novembri nominovali na Národnú cenu za dizajn aj 

rekonštruovanú stálu expozíciu Miloša Alexandra Bazovského 

v trenčianskej galérii; str. 283 

Vo štvrtok 10. decembra v online vysielaní oznámili, že 

medzi prácami, ktoré ocenili Národnou cenou za dizajn, je aj 

redizajn trenčianskej borovičky Juniperus; str. 284  

 

Kandidatúra na Európske hlavné mesto kultúry 

V piatok 7. februára sa uskutočnilo prvé stretnutie ku 

kandidatúre Trenčína na Európske hlavné mesto kultúry 

(EHMK) v roku 2026; str. 287 

Vo štvrtok 27. augusta predstavilo mesto Trenčín verejnosti 

v Parku M. R. Štefánika kandidatúru na titul EHMK; str. 289 
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Desiatky stretnutí s rôznymi skupinami obyvateľstva 

i dotazník na internete pomáhali tímu kandidatúry na EHMK 

získavať odpovede, názory a návrhy; str. 293 

V októbri sprístupnili unikátnu interaktívnu mapu 

o Trenčíne, ktorú vytvoril organizačný tím kandidatúry na 

EHMK; str. 294 

V priebehu októbra tím kandidatúry na EHMK pracoval na 

záverečných prípravách projektu do prvého kola, finalizoval 

vízie a programovú štruktúru; str. 296 

Projekt EHMK postavili z veľkej časti na zisteniach od 

občanov, projektový tím po debatách s poslancami upresnil aj 

vízie a ďalší rozvoj jednotlivých mestských častí; str. 296 

V pondelok 14. decembra zástupcovia trenčianskeho tímu 

EHMK slávnostne odovzdali na Ministerstve kultúry SR 60-

stranový Bid Book, projekt pod názvom Cultivating Curiosity 

(pestovanie zvedavosti) ; str. 299 

 

Školstvo a vzdelávanie 

 
Školstvo 

V januári Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy 

zverejnil rebríček slovenskými škôl s najlepšími výsledkami 

žiakov, v prvej tridsiatke základných škôl sú základné i stredné 

školy z Trenčína; str. 302 

V utorok 10. marca kvôli pandémii zatvorili stredné školy 

v Trenčianskom kraji, začalo sa dištančné vzdelávanie; str. 304 

V piatok 13. marca sa v Trenčíne zatvorili všetky základné 

a materské školy, žiaci sa začali učiť doma; str. 302 

V utorok 26. mája primátor Richard Rybníček ocenil 

pedagógov mestských škôl; str. 305 

V pondelok 1. júna sa opäť otvorili všetky základné a ma-

terské školy v Trenčíne; str. 310 
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Základné školy 

V pondelok 20. apríla spustilo mesto Trenčín psychologic-

kú poradňu pre deti v čase zatvorených škôl; str. 313 

Od pondelka do stredy 20. – 22. apríla sa konal bez účasti 

detí zápis do 1. ročníka základných škôl; str. 313 

V stredu 17. júna zvíťazili žiaci zo Základnej školy na 

Kubranskej ulici v Celoslovenskej programátorskej súťaži 

Palma Junior; str. 314 

V piatok 26. júna vyhodnotili súťaž v tvorbe školských 

časopisov; str. 315 

V stredu 2. septembra otvorila Základná škola na Východ-

nej ulici prvú špeciálnu triedu pre deti so zdravotným znevý-

hodnením; str. 316 

 

Stredné školy 

Od januára sa do duálneho systému zapojila aj Obchodná 

akadémia Milana Hodžu, v prvom roku v duáli študovalo 21 

študentov; str. 318 

Vo štvrtok 23. januára podpísal Trenčiansky samosprávny 

kraj memorandum o spolupráci so Štátnym inštitútom 

odborného vzdelávania s cieľom zvýšiť kvalitu stredných škôl; 

str. 318 

Vo februári získal Trenčiansky samosprávny kraj stavebné 

povolenie na rekonštrukciu Gastrocentra pod Brezinou; str. 319 

V utorok 25. februára sa konal kontrolný deň na výstavbe 

objektov Hokejovej akadémie v Trenčíne; str. 321 

V utorok 19. mája navštívil minister školstva Branislav 

Gröhling stredoškolský kampus v Zámostí; str. 322 

Daniel Ševčík z trenčianskeho Gymnázia Ľ. Štúra zvíťazil 

v záverečnom kole medzinárodnej Olympiády v ruskom 

jazyku; str. 323 

V auguste dokončili novú telocvičňu pri Škole umeleckého 

priemyslu v Trenčíne; str. 323 
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V stredu 2. septembra po letných prázdninách privítala 

študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne vynovená jedáleň; str. 

324 

Začiatkom novembra Trenčiansky samosprávny kraj obhájil 

svoje prvenstvo v systéme duálneho vzdelávania; str. 325 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

V piatok 17. januára privítala prezidentka Zuzana Čaputová 

v Prezidentskom paláci rektorov a rektorky, stretla sa aj s rekto-

rom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TnUAD) 

Jozefom Habánikom; str. 327 

V marci sa TnUAD stala členom európskej vzdelávacej 

aliancie EU radices; str. 328 

TnUAD výrazne bodovala v dvoch rebríčkoch hodnotenia 

európskych univerzít poskytujúcich vzdelávanie v programoch 

s technickým zameraním EngiRank; str. 329 

V polovici marca v priestoroch Fakulty špeciálnej techniky 

TnUAD odštartovali výrobu častí ochranných štítov pre zdra-

votnícky personál; str. 331 

V piatok 27. marca TnUAD rozhodla o prerušení prezenč-

ného štúdia až do odvolania; str. 333 

V máji získala TnUAD vyše 6 miliónov eur na výskum; str. 

334 

Vedecký tím Fakulty priemyselných technológií  TnUAD 

vytvoril špeciálnu receptúru na výrobu ekologickej kaučukovej 

zmesi; str. 336 

V utorok 16. júna prevzal profesor Dušan Galusek 

z TnUAD ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce 

v rámci podujatia Vedec roka SR 2019; str. 337 

Veda v Trenčíne žije a má budúcnosť, povedal v rozhovore 

Vedec roka profesor Dušan Galusek; str. 339 

V piatok 20. novembra na stretnutí rektorov vo Zvolene sa 

TnUAD stala členom Konzorcia univerzít; str. 345 
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V stredu 2. decembra Akademický senát TnUAD zvolil na 

nasledujúce 4-ročné obdobie už po tretíkrát Jozefa Habánika za 

rektora; str. 347 

 

Zdravotníctvo 
 

Zdravotnícke zariadenia v Trenčíne 

Podľa prieskumu poisťovne Dôvera sa pacientom najmenej 

páčilo vo fakultných nemocniciach v Trenčíne, Trnave a Koši-

ciach; str. 348 

Európska investícia 2,5 miliardy eur do zdravotníctva by 

mala pomôcť aj Fakultnej nemocnici v Trenčíne na rekonštruk-

cie; str. 348 

Vo štvrtok 20. augusta minister zdravotníctva Marek Krajčí 

odvolal ekonomického riaditeľa Fakultnej nemocnice v Tren-

číne Mareka Šedíka a vedenie nemocnice, novým riaditeľom sa 

stal Tomáš Janík; str. 350 

V septembri sa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

spolu dohodla s Fakultnou nemocnicou v Trenčíne dohodli na 

ďalšom využívaní hyperbarickej komory; str. 351 

V septembri v trenčianskej Fakultnej nemocnici  dokončili 

najväčšiu výmenu nemocničných lôžok vo svojej doterajšej 

histórii; str. 353 

V septembri nový riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne 

Tomáš Janík odvolal z funkcie dvoch primárov - na klinike 

úrazovej chirurgie skončil ako primár Jaroslav Ridoško a na 

očnej klinike Marek Káčerík; str. 354 

 

Modernizácia zdravotníctva 

 

V novembri dokončili vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne 

rekonštrukciu časti onkologickej kliniky, kde nainštalovali dva 

nové lineárne urýchľovače za 2,5 milióna eur; str. 357 

https://www.sme.sk/os/168247/marek-krajci?ref=temaclviactemy
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Pandémia ochorenia Covid-19 

 

Už v poslednom januárovom týždni zháňali Trenčania 

ochranné rúška, v ďalších dňoch sa vykúpili a distribútori hlá-

sili výpadky; str. 360 

V nedeľu 8. marca zasadol v súvislosti so šírením koro-

navírusu v Trenčíne krízový štáb, ktorý prijal pokyny pre 

minimalizovanie jeho šírenia; str. 361 

Od utorka 10. marca trenčianska Fakultná nemocnica zru-

šila všetky plánované operácie, ambulantné zákroky a 

kontrolné vyšetrenia; str. 362 

Od piatku 13. marca sa zatvorili základné i materské školy 

v Trenčíne, výrazne sa obmedzila aj činnosť mestského úradu; 

str. 363 

Mesto Trenčín si na webovú stránku vložilo aplikáciu chat-

bot, ktorá obsahovala všetky dôležité informácie o korona-

víruse; str. 366 

Od pondelka 16. marca sa zatvorili všetky maloobchodné 

prevádzky okrem potravín, mäsiarstiev, lekární, drogérií, trafík, 

predajní zdravotných pomôcok, čerpacích staníc, predajní 

krmív pre zvieratá, bánk, poisťovní, pôšt a prevádzok 

telekomunikačných operátorov; str. 367 

Od pondelka 16. marca musel do 14-dňovej karantény ísť 

každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia plus všetci ľudia, 

ktorí s ním bývajú; str. 367 

Od utorka 17. marca do odvolania Mestský úrad v Trenčíne 

začal fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime; str. 368 

Od stredy 18. marca začala v Trenčíne mestská hromadná 

doprava jazdiť zdarma; str. 369 

Od stredy 18. marca mesto Trenčín zriadilo telefónne linky 

pre ľudí odkázaných na pomoc; str. 369 

https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
https://dennikn.sk/1802251/vlada-vyhlasuje-nudzovy-stav-obchody-okrem-potravin-drogerii-a-lekarni-budu-zatvorene-restauracie-mozu-jedlo-len-vydavat-a-roznasat/
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Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček poukázal 

na problém samospráv s nedostatkom ochranných rúšok; str. 

370 

Od stredy 18. marca zaviedla Fakultná nemocnica v Tren-

číne triedenie pacientov podľa klinických príznakov; str. 371 

Majiteľka obchodíku s dekoráciami v Trenčíne Miroslava 

Punová Dodeková spolu s manželom a dcérou začali šiť 

bavlnené rúška a ponúkať ich bezplatne ľuďom; str. 371 

Od pondelka 23. marca sa na pracovisku Regionálneho úra-

du verejného zdravotníctva v Trenčíne začali robiť testy na 

koronavírus; str. 374 

Napriek pandémii v trenčianskej ordinácii pracovala aj 74-

ročná sestrička Eva Rybníčková, matka primátora Richarda 

Rybníčka; str. 375 

Od pondelka 30. marca začalo mesto Trenčín dezinfikovať 

vybrané verejné priestory dvojpercentným roztokom chlórnanu 

sodného; str. 376 

Trenčianske výstavisko Expo Center oznámilo, že výstavy a 

veľtrhy naplánované v jarných mesiacoch sa neuskutočnia; str. 

377 

V piatok 3. apríla začali mestskí policajti rozdávať ochranné 

rúška trenčianskym bezdomovcom; str. 378 

V piatok 3. apríla pred vchodom do areálu Fakultnej 

nemocnice v Trenčíne pribudlo mobilné odberové miesto pre 

pacientov s podozrením na ochorenie Covid-19; str. 379 

V pondelok 6. apríla priviezol na trenčianske letisko 

armádny vrtuľník 29 vzoriek odobratých v rámci testovania 

marginalizovaných komunít v rámci akcie Karusel; str. 380 

V stredu 8. apríla Trenčianska župa vybrala dva školské 

internáty, ktoré boli kapacitne vhodné na doopatrovanie ľahších 

stavov pacientov s ochorením Covid-19, jedným bol internát 

Strednej športovej školy v Trenčíne; str. 381 

http://zlavy.sme.sk/
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V pondelok 20. apríla sa v priestoroch škôlky na Legionár-

skej ulici začal projekt opatrovania detí zdravotníkov; str. 382 

Od pondelka 20. apríla začali pracovníci Mestského 

hospodárstva a správy lesov pravidelne dezinfikovať vybrané 

verejné priestory; str. 384 

O vyčerpávajúcom boji s neviditeľným nepriateľom poroz-

právala primárka infekčného oddelenia Angelika Drľová; str. 

385 

V piatok 4. septembra pribudlo v Trenčíne pri krytej plavár-

ni druhé veľkokapacitné mobilné odberové miesto; str. 388 

V stredu 30. septembra krízový štáb mesta Trenčín nariadil 

zatvoriť plavecké kurzy, sauny i využívanie ľadovej plochy; 

str. 389 

V sobotu a nedeľu 31. októbra a 1. novembra sa konalo 

prvé celoslovenské celoplošné testovanie, v Trenčíne naň prišlo 

33 tisíc ľudí; str. 392 

V sobotu a nedeľu 7. a 8. novembra prišlo na druhé celo-

slovenské celoplošné testovanie v Trenčíne 32 990 ľudí; str. 

392 

Od pondelka 16. novembra spustili bezplatné testovanie 

antigénovými testami pri vstupnej bráne do trenčianskej 

Fakultnej nemocnice; str. 393 

Od piatka 11. decembra začal platiť zákaz podávať jedlá a 

nápoje v exteriérových častiach prevádzok, výdaj zabaleného 

jedla a nápojov so sebou zostal povolený; str. 394 

V polovici decembra nastala vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne vážna situácia, mimo služby sa ocitlo 194 zamest-

nancov s ochorením Covid-19; str. 394 

Od soboty 19. decembra začal pre sedem okresov Tren-

čianskeho kraja platiť mimoriadny protipandemický režim nad 

rámec celoslovenských opatrení; str. 395 

V sobotu a nedeľu 19. a 20. decembra zorganizovalo mesto 

Trenčín na svojom území celoplošné testovanie antigénovými 
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testami na 33 odberných miestach, vykonalo sa 21 600 testov, 

560 bolo pozitívnych; str. 396 

Účasť na celoplošnom testovaní v Trenčíne odporučila na 

sociálnej sieti aj prezidentka Zuzana Čaputová; str. 400 

V pondelok 21. decembra bol vo Fakultnej nemocnici 

v Trenčíne výpadok až 265 zamestnancov pre koronavírus; str. 

401 

Všetkých 560 ľudí s pozitívnym výsledkom v rámci celo-

plošného testovania v Trenčíne pozvali na testovanie PCR 

testami; str. 401 

 

 

Sociálna starostlivosť 
 

Od stredy 19.marca otvorili Nízkoprahové centrum pre 

bezdomovcov v Trenčíne na tri hodiny denne, nocľaháreň bola 

k dispozícii od 19.00 do 7.00 h; str. 403 

Mesto Trenčín začalo venovať osobitnú pozornosť ľuďom 

nad 65 rokov, ktorí boli najzraniteľnejšou skupinou pri 

ochorení Covid-19; str. 404 

Od júna začal Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne slúžiť 

i formou domácej hospicovej starostlivosti,  vznikol tzv. 

mobilný hospic; str. 405 

V stredu 10. júna venovali pracovníci zo Slovenského ply-

nárenského priemyslu – distribúcie 1 800 respirátorov, 4 tisíc 

jednorazových rúšok a 50 celotelových ochranných oblekov 

pobytovým zariadeniam sociálnych služieb v Trenčíne na 

Piaristickej a Lavičkovej ulici; str. 405 

Klienti zariadenia, ktoré funguje pod občianskym združením 

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých, každý rok predávali 

svoje vianočné výrobky na jarmoku, teraz  ich vinou pandémie 

ponúkli cez sociálnu sieť; str. 406 
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Životné prostredie 
 

Ochrana prírody a krajiny 

Koncom roka 2019 vysadili v Trenčíne takmer 400 stromov, 

išlo najmä o duby, sakury, okrasné jablone, hrušky, hlohy, 

pagaštany a ginká; str. 410 

V stredu 15. januára Železnice SR odstránili pred všetkými 

protihlukovými stenami na modernizovanej železničnej trati 

výstražné kolíky, pre ktoré museli rušňovodiči trúbiť; str. 411 

V knihe „Vtáctvo Trenčína“ autor Radovan Jambor okrem 

iného uviedol, že z Trenčína vymizla pätina vtáctva; str. 411 

V noci zo soboty 22. februára na nedeľu 23. februára niekto 

vytrhal desať mladých stromov, ktoré rástli v stromoradí na 

Inoveckej ulici; str. 416 

Vo februári a marci odstraňovali z lesoparku Brezina 

odumierajúce stromy napadnuté patogénnou hubou; str. 417 

Polícia obvinila z poškodzovania cudzej veci 40-ročného 

Pavla z Nového Mesta nad Váhom, ktorý sprejom počmáral 

podchod na Hasičskej ulici v Trenčíne; str. 418 

V utorok 14. apríla dali pracovníci Mestského hospodárstva 

a správy lesov k stromom na piatich uliciach v Trenčíne 

zavlažovacie vaky; str. 419 

V utorok 21. apríla prevzdušnili pôdu pri koreňoch ohro-

zenej Lipy slobody na Mierovom námestí; str. 420 

V stredu 22. apríla pri príležitosti Dňa Zeme sa 

v trenčianskej Zátoke pokoja zišli členovia skupiny Ľudia zo 

zátoky; str. 421 

Mesto Trenčín si zabezpečilo „Stratégiu adaptability mesta 

Trenčín na klimatickú zmenu“ a vyzvala verejnosť na jeho 

pripomienkovanie; str. 422 

V stredu 1. júla objavili okoloidúci počmáraný podchod na 

Hasičskej ulici, páchatelia čmáranicami poškodili aj fasádu 

domu a výklady predajní v centre mesta; str. 423 
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Dotáciu v oblasti životného prostredia dostalo od mesta 

sedem projektov, celkovo primátor rozdelil 9676 eur; str. 425 

Vo štvrtok 27. augusta na Trenčianskom hrade otvorili 

dobovú včelnicu; str. 426 

Aj o kvalite ovzdušia v Trenčíne informoval nový portál ako 

súčasť projektu, ktorý podporila Európska únia; str. 427 

Mesto Trenčín uspelo so svojím projektom „Rozvoj ener-

getických služieb – verejné osvetlenie v meste Trenčín“ v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia, získalo naň 

nenávratných 65 tisíc eur; str. 429 

 

Odpadové hospodárstvo 

Jarné upratovanie sa v Trenčíne konalo vinou pandémie 

v posunutých termínoch, vyzbieralo sa 371 ton odpadu; str. 430 

V piatok 25. septembra analýza komunálneho odpadu uká-

zala, že vyše polovica zmesi komunálneho dopadu z podnikov 

sa mohla vytriediť; str. 430 

V decembri vznikla cirkulárna mapa mesta Trenčín  vďaka 

spolupráci Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a bezobalového 

obchodu BEZOBALiS, pomáha tvoriť menej odpadu; str. 432 

 

 

Náboženský život 
 

Od piatku do nedele 7. – 9. februára Trenčín hostil 25. 

ročník evanjelizačného stretnutia „On je živý“ ; str. 434 

V nedeľu 9. februára navštívil nitriansky diecézny biskup 

Viliam Judák počas svojej pastoračnej cesty do Trenčína aj 

tamojší Hospic Milosrdných sestier; str. 435 

V piatok 20. marca sa konal let súkromného lietadla nad 

Slovenskom s relikviou Kristovej krvi na podporu odvrátenia 

pandémie koronavírusu, lietadlo preletelo aj nad Trenčínom; 

str. 436 
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Iniciatívou katolíckeho spoločenstva mladých ND Trenčín 

boli modlitby korunky Božieho milosrdenstva prostredníctvom 

siete Instagram ; str. 437 

V máji zaznamenalo Združenie kresťanských spoločenstiev 

mládeže zmeny na riaditeľskom poste i sídle organizácie - 

kancelária združenia sa presídlila do Trenčína; str. 438 

V nedeľu 5. júla sa v trenčianskej gréckokatolíckej farnosti 

konala odpustová slávnosť pri k sviatku svätých apoštolom 

rovných Cyrila a Metoda; str. 439 

V nedeľu 2. augusta sa v trenčianskom parku konal piknik, 

ktorým účastníci oslávili Deň rodiny 2020 s cieľom posilnenia 

kresťanských spoločenstiev; str. 440 

V nedeľu 4. októbra na počesť Dňa otvorených kláštorov sa 

Školské sestry de Notre Dame, satmárky, služobnice Nepo-

škvrnenej Panny Márie zúčastnili slávnosti v chráme Školských 

sestier de Notre Dame v Trenčíne; str. 440 

 

 

Z histórie mesta Trenčín 
 

 

Rod Ilešháziovcov dve storočia spoluvytváral dejiny Tren-

čína a celého regiónu, vzostup zažil koncom 16. storočia 

v protitureckých vojnách; str. 442 

Kráľ Žigmund Luxemburský má zvláštny význam aj pre 

Trenčín – práve on mestu v roku 1412 udelil privilégiá slobod-

ného kráľovského mesta, s Trenčianskym hradom je spojená 

osoba Žigmundovej druhej manželky Barbory Celjskej; str. 

444 

Od oslobodenia Trenčína uplynulo 75 rokov, sprevádzali ho 

mnohé dramatické udalosti; str. 447 

Od apríla prebiehal v átriu pod trenčianskou Mestskou vežou 

archeologický výskum,  medzi nálezmi bol úlomok z kuchyn-
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skej nádoby na troch nohách a dôkazy o existencii lokálnych 

tehelní; str. 450 

Smrtiace ochorenia postihovali už našich predkov, najhoršia 

morová rana postihla Trenčín pred 310 rokmi; str. 451 

Vo štvrtok 25. júna otvorili vo výkladoch Posádkového 

klubu v Trenčíne výstavu „Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho 

nasledovali“ ; str. 455 

V septembri ukončili prvú fázu výskumu v Čerešňovom 

sade, archeológovia objavili zaujímavé nálezy z rôznych 

historických období; str. 456 

Jednou z budov, ktoré sa v minulom režime asanovali, boli 

aj verejné kúpele na ulici Horný Šianec, zachovali sa z nich 

zásluhou architekta Júliusa Brunu iba obkladačky; str. 458 

Koncom roku 1805 sa uskutočnila „Bitka troch cisárov“ pri 

moravskom Slavkove, práve s ňou je spojený pobyt ruského 

cára Alexandra I. v Trenčíne; str. 460 

V decembri vyšiel tretí ročník zborníka Trenčianskeho 

múzea v Trenčíne, autori ho  venovali stému výročiu narodenia 

významného trenčianskeho rodáka V. Zamarovského; str. 462 

 

 

Zaujímavosti 
 

V piatok 20. marca Katarína a Ivan Opatovskí ukázali, ako 

vyzerá láska v čase koronakrízy – vzali sa na Mestskom úrade 

v Trenčíne vo veselých rúškach iba so svedkami; str. 464 

Trenčianska legenda a stálica slovenskej bežeckej špičky 59-

ročný Stanislav Ďuriga počas 14 dní zabehol 14 maratónov; str. 

466 

V pondelok 27. apríla zahral husľový virtuóz Filip Jančík 

priamo pod oknami Trenčanov na štyroch miestach, chcel ich 

potešiť v situácii, keď im chýbalo živé umenie; str. 471 

http://trencin.sme.sk/
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V pondelok 8. júna Baška prijal Bašku – župan Jaroslav 

Baška privítal na pôde župy novú Česko-Slovenskú Superstar 

Barboru Piešovú z Poruby v Trenčianskom kraji; str. 472 

 

 

Šport a telesná kultúra 
 

Futbal 

V pondelok 6. januára odštartoval futbalový klub AS Tren-

čín zimnú prípravu, do ktorej sa zapojilo 28 hráčov; str. 489 

Od nedele 19. januára absolvoval tím AS Trenčín 

dvanásťdňové sústredenie v letovisku Ayia Napa na Cypre; str. 

491 

V sobotu 1. februára sa v Mestskej športovej hale na Sihoti 

uskutočnil 21. ročník halového futbalového turnaja Memoriál 

Karola Borhyho; str. 490 

V sobotu a nedeľu 1. a 2. februára futbalistky AS Trenčín 

nenašli premožiteľky a získali víťaznú trofej na domácom 

halovom turnaji AS Trenčín Cup 2020; str. 491  

V sobotu 15. februára vstúpili futbalisti AS Trenčín do 

jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 z 8. miesta, prioritou sa stali 

dlhodobé ciele; str. 493 

V stredu 4. marca na ihrisku v Žiline AS Trenčín nešťastne 

vypadol vo štvrťfinále Slovnaft Cupu po prehre so Slovanom 

Bratislava až na penalty 5:6, zápas sa  riadnom hracom čase 

skončil remízou 2:2; str. 494 

V sobotu 7. marca v poslednom kole základnej časti Fortu-

na ligy prehral AS Trenčín v Zlatých Moravciach 0:2 a druhý 

rok po sebe sa ocitol iba v skupine o záchranu; str. 495 

V marci v čase pandémie futbalisti AS Trenčín pokračovali 

v tréningových jednotkách v špeciálnom režime ako jediné 

mužstvo najvyššej súťaže; str. 497 
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V pondelok 20. apríla sa AS Trenčín a Ryan Koolwijk  

dohodli na predčasnom ukončení kontraktu; str. 499 

V sobotu 13. júna kluby Fortuna ligy odsúhlasili pokračo-

vanie najvyššej súťaže; str. 500 

V pondelok 29. júna podpísal dvojročnú zmluvu s AS 

Trenčín fínsky reprezentačný obranca 28-ročný Juha Pirinen; 

str. 500 

V utorok 30. júna skončili tréneri futbalistov AS Trenčín 

Norbert Hrnčár a Richard Höger v klube po tom, čo im vypršali 

zmluvy; str. 501 

Začiatkom júla skončili v AS Trenčín Keston Julien a Mo-

hammed Lamine; str. 501 

V pondelok 13. júla podpísal trojročnú zmluvu s AS Trenčín 

americký útočník Eduvie Ikoba; str. 502 

V utorok 14. júla futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v 

semifinále baráže o účasť v Európskej lige UEFA  nad AS Tren-

čín 3:0; str. 502 

Chýbala nám tímovosť, charakter a disciplína, hodnotil po 

sezóne Fortuna ligy 2019-2020 vystúpenia AS Trenčín 

generálny manažér klubu Róbert Rybníček; str. 503 

V piatok 17. júla sa stal novým trénerom AS Trenčín 

belgický kormidelník Stijn Vreven; str. 509 

V nedeľu 19. júla sa po dvoch rokoch vrátil do Trenčína 

nigérijský krídelník Philip Azango; str. 510 

V pondelok 20. júla začalo A-mužstvo AS Trenčín prípravu 

pod novým trénerom; str. 511 

V utorok 28. júla sa napriek koronakríze konal 12. ročník 

populárneho projektu „Hviezdy deťom“ s prívlastkom „inak“ ; 

str. 511 

Vo štvrtok 13. augusta schválili mestskí poslanci predaj 

pozemkov pod štadiónom klubu AS Trenčín, klub vo svojom 

stanovisku poďakoval za ústretový krok; str. 512 
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V sobotu 5. septembra prestúpil z AS Trenčín do belgic-

kého KAA Gent ghanský krídelník Osman Bukari; str. 513 

V nedeľu 20. septembra zvíťazili na domácom turnaji „This 

is my sen“ mládežníci AS Trenčín; str. 514 

V utorok 6. októbra AS Trenčín oznámil, že podpísal viac-

ročné kontrakty s dvojicou odchovancov a mládežníckych rep-

rezentantov Adamom Tučným a Simeonom Kohútom; str. 515 

V októbri odštartoval AS Trenčín projekt podpory prípra-

viek v regióne; str. 516 

V piatok 16. októbra AS Trenčín oznámil, že podpísal 

viacročný kontrakt s ďalším odchovancom, brankárom Micha-

lom Kukučkom; str. 518 

AS Trenčín aj v novej sezóne zaostával herne i výsledkovo, 

generálny manažér nevinil z poklesu výkonnosti trénera; str. 

518 

Začiatkom novembra adresoval AS Trenčín medzinárodnej 

futbalovej organizácii memorandum žiadajúce akceptáciu 

umelých trávnikov; str. 521 

Vo štvrtok 12. novembra AS Trenčín oznámil, že podpísal 

viacročný kontrakt s ďalším odchovancom, 16-ročným 

stredopoliarom Arturom Gajdošom; str. 523 

V sobotu 21. novembra vzbudilo veľkú pozornosť zverej-

nenie zostavy AS Trenčín na zápas v Žiline – figurovalo v nej 

až sedem Slovákov a ďalší dvaja zasiahli do hry z lavičky; str. 

523 

V piatok 18. decembra AS Trenčín predstavil nové klubové 

logo, jeho dominantou sa stalo písmeno T; str. 525 

V sobotu 19. decembra AS Trenčín oznámil, že do klubu 

prestúpil z Ružomberka slovenský reprezentant do 21 rokov 

Matúš Kmeť; str. 528 

V pondelok 28. decembra AS Trenčín oznámil, že viac-

ročné kontrakty podpísala dvojica mladých ghanských rep-

rezentantov Joseph Amoah a Rahim Ibrahim; str. 529 
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V utorok 29. decembra AS Trenčín oznámil, že zmluvu 

s klubom podpísal mládežnícky reprezentant Slovenska Samuel 

Lavrinčík zo Slovana Bratislava; str. 529 

V stredu 30. decembra AS Trenčín oznámil, že zmluvu 

s klubom podpísal ďalší odchovanec, 17-ročný krídelník Adam 

Gaži; str. 530 

V jesennej časti Fortuna ligy AS Trenčín nenaplnil 

očakávania, zimoval až na 9. mieste tabuľky; str. 531 

 

Ľadový hokej 

V pondelok 9. marca Slovenský zväz ľadového hokeja 

oznámil, že odložil zápasy Tipsportligy na neurčito; str. 536 

Koncom apríla uzavrel bohatú profesionálnu kariéru, ktorú 

začínal i končil v Dukle Trenčín, útočník Milan Bartovič; str. 

536 

V pondelok 18. mája začali hráči Dukly Trenčín letnú 

prípravu vzhľadom na protipandemické opatrenia v malých 

skupinách; str. 542 

V stredu 24. júna zvolili Trenčana Mariána Hossu do 

prestížnej Siene slávy NHL; str. 542 

Na telefonát o vstupe do Siene slávy NHL nikdy nezabud-

nem, vyjadril sa v rozhovore Marián Hossa; str. 544 

V stredu 12. augusta sa Marko Daňo dohodol s Duklou 

Trenčín o posilnení klubu do začiatku novej sezóny v zámorí; 

str. 549 

Vo štvrtok 3. septembra na Valnom zhromaždení spoločnos-

ti Dukla Trenčín a. s. došlo k zmenám v riadiacich orgánoch 

spoločnosti, novým predsedom predstavenstva sa stal Miloš 

Radosa, ktorý nahradil Viliama Ružičku; str. 550 

Nový šéf Dukly Trenčín Miloš Radosa sa v rozhovore 

vyjadril, že chce do klubu pritiahnuť aj ďalšie legendy; str. 551 
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V stredu 16. septembra Dukla Trenčín oznámila, že Marcel 

Hanzal skončil na trénerskej lavičke juniorov, nahradil ho 

Michal Kobezda; str. 555 

V nedeľu 4. októbra odštartovala Dukla Trenčín novú sezó-

nu, tréner Ján Pardavý priblížil ambície klubu v Tipsportlige; 

str. 556 

V piatok 6. novembra sa po doliečení a karanténe mužstvo 

Dukly opäť stretlo na ľade, vírus predtým napadol celý tím; str. 

557 

V utorok 17. novembra Dukla Trenčín oznámila, že dom 

svojho materského klubu prišiel útočník Oliver Okuliar; str. 

558 

Vo štvrtok 19. novembra Dukla Trenčín oznámila, že 

mužstvo posilnili bratia Nicholas a Drew Shoreovci z USA; str. 

558 

V utorok 24. novembra oslávil 40. narodeniny Branko 

Radivojevič, bývalý špičkový hokejista, súčasný športový 

riaditeľ a asistent trénera Dukly Trenčín; str. 559 

V stredu 25. novembra skončil v Dukle zo zdravotných 

dôvodov po vzájomnej dohode útočník Michal Hlinka; str. 565 

Vo štvrtok 3. decembra odleteli za oceán bratia Shoreovci, 

v piatich odohraných zápasoch v drese Dukly stihli spolu 

nazbierať neuveriteľných 20 bodov; str. 565 

V piatok 4. decembra počas prípravy reprezentácie do 20 

rokov vo Zvolene utrpel útočník Dukly Samuel Krajč otras 

mozgu a definitívne prišiel o šancu štartovať na majstrovstvách 

sveta v kanadskom Edmontone; str. 566 

V stredu 9. decembra Dukla oznámila, že mužstvo posilnil 

kanadský krídelník Aaron Berisha; str. 566 

V stredu 16. decembra Dukla oznámila, že získala fínskeho 

obrancu Janneho Jalasvaaru; str. 567 
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V piatok 25. decembra odštartovali MS do 20 rokov v Ed-

montone, v slovenskej reprezentácii bolo aj šesť Trenčanov; 

str. 567 

Za najlepšieho hráča v úvodnom zápase MS do 20 rokov 

vyhlásili trenčianskeho brankára Šimona Latkóczyho, ktorý ani 

raz neinkasoval a zázračným zákrokom v závere zachránil 

víťazstvo 1:0 nad Švajčiarskom; str. 568 

Vo štvrtok 31. decembra Dukla oznámila, že angažovala 

kanadského útočníka Kruisa Reddicka; str. 569 

 

Florbal 

V sobotu 14. decembra športový riaditeľ 1.FBC Trenčín 

Ivan Piovarči konštatoval, že koronavírus a zrušenie súťaží je 

pre nich malou tragédiou – muži jednoznačne smerovali za 

majstrovským titulom; str. 570 

Pred 15 rokmi, 17, júna 2005, vznikol prvý florbalový klub 

v Trenčíne – 1.FBC, ktorý dosiahol mnohé úspechy; str. 571 

O tom, že klubu 1.FBC Trenčín sa darí vychovávať úspeš-

ných hráčov, svedčili výborné umiestnenia mládežníckych 

družstiev na turnajoch v auguste a septembri; str. 575 

1.FBC Trenčín v októbri zbieral aj individuálne ocenenia 

v rámci Slovenska – Juniorom roka sa stal Tomáš Kvasnica 

pred Samuelom Virgom, Brankárom roka bol Jakub Klobučník 

a najlepším trénerom Jan Holovka; str. 575 

 

Iné športové odvetvia a podujatia 

V sobotu 8. februára v Posádkovom klube odovzdal 

primátor mesta Richard Rybníček a predseda Komisie športu 

pri Mestskom zastupiteľstve Martin Smolka jedenásť cien 

najlepším športovcom za rok 2019; str. 577 

V nedeľu 16. februára sa v Mestskej športovej hale na 

Sihoti konalo 1. kolo Slovenského pohára v karate mládeže, 
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ziskom 33 medailí sa stal najúspešnejším klubom trenčiansky 

ŠK Real Team; str. 581 

V sobotu a nedeľu 22. a 23. februára na  Majstrovstvách 

Slovenska v krasokorčuľovaní pre nádeje, žiactvo a juniorov 

v Bratislave získali trenčianske krasokorčuliarky štyri zlaté 

medaily; str. 581 

V sobotu 7. marca Klub dračích lodí Draco Cor z Trenčína 

získal na Halovom pohári dračích lodí v Prahe 2. miesto v 

najvyššej kategórii Premium Sport; str. 582 

Klub Kraso Trenčín opäť obhájil Pohár klubov pre sezónu 

2019/2020, trofej zostala v Trenčíne už tretíkrát po sebe; str. 

583 

V sobotu a nedeľu 6. a 7. júna v  2. kole Českého pohára 

v trávovom lyžovaní v Štítnej nad Vláří (ČR) sa na stupne víťa-

zov trikrát postavila 10-ročná Trenčianka Kristína Korienková; 

str. 584 

Na prvom celoslovenskom online športovom podujatí v 

karate do 12 rokov získal trenčiansky Športový klub Real team 

16 zlatých medailí; str. 585 

V roku 2020 poskytlo mesto Trenčín prostredníctvom 

grantového programu v oblasti športu a telesnej kultúry na 42 

projektov spolu takmer 24 tisíc eur, činnosť 48 športových 

klubov podporí celkovou sumou necelých 36 tisíc eur; str. 586 

Víťazom Mestskej ligy v malom futbale v Trenčíne sa stalo 

družstvo S.N.P. ; str. 586 

V piatok 18. septembra si odniesol víťazstvo zo siláckej 

súťaže Meč Matúša Čáka Slovák Maroš Štefaňák; str. 587 

V pondelok 21. septembra Trenčiansky samosprávny kraj, 

Stredná športová škola a Slovenský atletický zväz  podpísali 

memorandum o spolupráci; str. 589 

V sobotu 26. septembra na majstrovstvách SR v kickboxe 

v Lučenci získal trenčiansky klub Victory Gym tri tituly; str. 

589 



675 
 

Vo štvrtok 1. októbra pri svojej profesionálnej premiére 

v zmiešaných bojových umeniach v Miláne zvíťazila Tren-

čianka Monika Chochlíková; str. 590 

Charitatívne podujatie klubu AS Trenčín s názvom „Hviez-

dy deťom“ v roku 2020 napriek pandémii prinieslo sumu 20 

tisíc eur; str. 591  

V sobotu 12. decembra sa v španielskej Santa Suzanne 

konali dve prestížne súťaže asociácie IFBB - majstrovstvá sveta 

a Arnold Classic Europe, obe vyhrala Trenčianka Adela 

Ondrejovičová a stala sa majsterkou sveta v bodyfitness; str. 

592 

 

 

 

 

 

 

 

 


