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Mestský úrad v Trenčíne 
 

Komisia kultúry a cestovného               V Trenčíne  29.04.2021                              

ruchu  

Mestského zastupiteľstva  

v   T r e n č í n e 

 

 
 

 

N á v r h 

 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 

za rok 2020 

 

 

 

 

Predkladá :     Návrh na uznesenie : 

PhDr. Pavol Seriš,    Komisia pre kultúru a ces-                

kronikár mesta                                tovného ruchu Mestského 

Trenčín                                            zastupiteľstva v Trenčíne 

                                                        berie na vedomie po  

                                                        zapracovaní pripomienok 

                                                        Návrh na vykonanie zápisu 

                                                        do Kroniky mesta Trenčín 

                                                         za rok 2020 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 

Trenčín za rok 2020 bol predložený na rokovanie Komisie 

kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 20. apríla 

2021, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia:  

„Komisia kultúry a cestovného ruchu Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne berie na vedomie návrh na vykonanie zápisu 

do kroniky mesta Trenčín za rok 2020.“ 

Jedna pripomienka člena Komisie kultúry a cestovného 

ruchu Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Martina Trepáča 

nebola zostavovateľom kroniky akceptovaná. 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2020 bol vypra-

covaný v súlade s platnou Smernicou primátora Mesta Trenčín 

o vedení Kroniky Mesta Trenčín a Metodikou písania kroniky 

Mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou radou v Trenčíne 

uznesením č. 316 zo dňa 11. apríla 2013. 

Všetky získané správy z uskutočnených jednotlivých po-

dujatí boli zaznamenané osobne alebo sprostredkovane a podľa 

svojho obsahu usporiadané v chronologickom poradí do jednot-

livých oblastí určených kronikárskym heslovníkom, t. j. do jed-

notlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov mesta, ob-

lasť štatistických údajov, oblasť verejno-spoločenského života, 

oblasť ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-spoločenského 

života, oblasť vzdelávania, oblasť náboženského života a života 

cirkví, oblasť  telesnej výchovy a športu, oblasť zdravotníct-

va  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť starostlivosti o životné 

prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, oblasť no-

vých poznatkov z histórie, oblasť činnosti Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne, oblasť činnosti Zboru pre občian-

ske záležitosti pri Mestskom  úrade v Trenčíne a kalendár vý-

ročí osobností.  

Zaznamenané podujatia sa uskutočnili v Trenčíne i mimo 

mesta, pokiaľ sa na nich obyvatelia Trenčína bezprostredne po-

dieľali. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný foto-
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grafiami zhotovenými priamo kronikárom na podujatiach a 

doplnený fotografiami od iných autorov, prípadne grafmi, plán-

mi a podobne.  

Kronikársky záznam v roku 2020 zaznamenal viacero 

významných udalostí, z ktorých treba spomenúť: 

- rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré prijali 

uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín,  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov.  
 

 

Poznámka: 

Súčasťou správy je obsah kroniky uvedený v Indexe Kroniky 

Mesta Trenčín (str. 596). 

 


