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22. Pomocná evidencia 

 
 

001/01/2020 Článok „Prvou Trenčianskou roka 2020 je Zuzanka“ 

002/01/2020 Mesačník INTrenčín Január 2020 

003/01/2020 Kalendár podujatí Expo Center Trenčín v roku 2020 

004/01/2020 Skladačka Trenčianskeho osvetového strediska „Kultúra 

a vzdelávanie v kraji 2020“ 

005/01/2020 Skladačka SK8 – Združenia samosprávnych krajov SR 

006/01/2020 Článok „Na najdlhší úsek Vážskej cyklomagistrály získala 

župa financie z eurofondov“ 

007/01/2020 Článok „AS Trenčín začal prípravu bez mladých repre-

zentantov“ 

008/01/2020 Článok „Mesto Trenčín chce rekonštruovať Hviezdu“ 

009/01/2020 Článok „Hrad proti mestu – nástup Ilešháziovcov v Tren-

číne“ 

010/01/2020 Článok „Lúčničiarka priniesla do škôl folklór“ 

011/01/2020 Článok „Trenčianske školy sú v prvej tridsiatke“ 

012/01/2020 Článok „Ľudia bez domova spísali petíciu“ 

013/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji pribudlo za rok takmer 6 

tisíc osobných automobilov“ 

014/01/2020 Článok „Návštevnosť Trenčianskeho hradu a iných objek-

tov v roku 2019“ 

015/01/2020 Článok „V Trenčíne otvoril svoje sídlo nový úrad“ 

016/01/2020 Článok „V meste pribudlo takmer 400 stromov“ 

017/01/2020 Pozvánka na oslavy 75. výročia jaslovskej bitky  

018/01/2020 Článok „Oslavy výročia jaslovskej bitky v Trenčíne“ 

019/01/2020 Článok „Úrad pre verejné obstarávanie je bližšie obyvate-

ľom už aj v Trenčianskom kraji“ 

020/01/2020 Článok „Návšteva prezidentky SR v Trenčíne“ 

021/01/2020 Článok „Prezidentka Čaputová navštívila Trenčiansky 

kraj“ 

022/01/2020 Článok „Do Trenčína sa v roku 2019 prisťahovalo viac 

ľudí“ 

023/01/2020 Článok „“Prezidentka SR privítala rektorov a rektorky“ 

024/01/2020 Článok „Trenčianska nemocnica opäť súťaží firmu na sta-

vebné práce“ 
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025/01/2020 Pozvánka na XI. Greko ples v Trenčíne 18.01.2020 

026/01/2020 Článok „V zápase hviezd triumfoval tím Gáborík“ 

027/01/2020 Článok „Zatvorenú textilku nahradí v Trenčíne nákupný 

areál“ 

028/01/2020 Článok „Trenčín revitalizuje aj vnútroblok na Sihoti“ 

029/01/2020 Článok „Na námestie pred Rozkvetom sa vráti život“ 

030/01/2020 Článok „Duál študentov dovedie aj do banky či hotela“ 

031/01/2020 Článok „Trenčiansky kraj chce zvýšiť kvalitu stredných 

škôl“ 

032/01/2020 Článok „Kasáreň Trenčianskeho hradu rozžiaril rozpráv-

kový svet divadelných bábok“ 

033/01/2020 Pozvánka na 8. ročník zimného festivalu trenčianskych 

folklórnych skupín 

034/01/2020 Článok „V dotáciách rozdelia vyše 225 tisíc eur, žiadať sa 

dá len elektronicky“ 

035/01/2020 Článok „ÚMS: Samospráva regiónov potrebuje väčšie 

kompetencie“ 

036/01/2020 Článok „Starý železničný most bude majetkom Trenčína“ 

037/01/2020 Článok „Trúbenie vlakov nebude už také časté“ 

038/01/2020 Mesačník Trenčiansky BLESK Február 2020 

039/01/2020 Článok „Borhyho memoriál vyhral Beckov“ 

040/01/2020 Článok „Víťazstvo futbalistiek na domácom turnaji“ 

041/01/2020 Článok „Počas jesenného upratovania 2019 sa vyzbieralo 

necelých 380 ton odpadu“ 

042/01/2020 Článok „V trenčianskych lekárňach nie sú rúška“ 

043/01/2020 Článok „Norbert Hrnčár: Negatíva treba rýchlo odstrániť“ 

044/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 2, 04.02.2020 

045/01/2020 Článok „TSK ako prvá župa zavádza komplexné hodno-

tenie kvality stredných škôl“ 

046/01/2020 Článok „Gymnazisti by do parlamentu poslali päť strán“ 

047/01/2020 Článok „Trenčín chce za 2,87 milióna eur zrekonštruovať 

kultúrne stredisko Hviezda“ 

048/01/2020 Článok „Na sídlisku zrekonštruujú z vyše pol milióna eur 

námestie“ 

049/01/2020 Článok „Mesto opraví cestu k hradu, turistov privezie vlá-

čik“ 

050/01/2020 Článok „Trenčianski poslanci súhlasili s kúpou starého že-

lezničného mosta“ 
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051/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastuupiteľstva“ 

052/01/2020 Článok „Ocenili najlepších športovcov mesta Trenčín za 

rok 2019“ 

053/01/2020 Článok „Krištáľové krídlo v kategórii publicistika a lite-

ratúra získal Rudolf Dobiáš“ 

054/01/2020 Článok „Sviňa láme rekordy. Stala sa historicky najúspeš-

nejším slovenským filmom“ 

055/01/2020 Pozvánka na podujatie „On je živý“  

056/01/2020 Skladačka k podujatiu „On je živý“ 

057/01/2020 Článok „V Trenčíne sa konalo evanjelizačné stretnutie On 

je živý“ 

058/01/2020 Článok „Biskup Viliam Judák navštívil hospic Milosrd-

ných sestier“ 

059/01/2020 Článok „Proti novej riaditeľke Strednej športovej školy 

spísali petíciu“ 

060/01/2020 Článok „Získali stavebné povolenie na obnovu Gastrocen-

tra“ 

061/01/2020 Pozvánka na podujatie k 25. výročiu Združenia kresťan-

ských seniorov Slovenska Klub Trenčín – mesto 

062/01/2020 Článok „Združenie kresťanských seniorov jubiluje“ 

063/01/2020 Článok „Kam pôjdu mestské peniaze v r. 2020?“ 

064/01/2020 Článok „Výstava návrhov revitalizácie pešej zóny je otvo-

rená“ 

065/01/2020 Článok „Káder zostal pokope, prioritou dlhodobé ciele“ 

066/01/2020 Pozvánka na XV. Benefičný ples na podporu hospicu Mi-

losrdných sestier 

067/01/2020 Článok „Slovenský pohár v karate mládeže v Trenčíne“ 

068/01/2020 Pozvánka na spoločenské stretnutie k 95. výročiu založe-

nia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

069/01/2020 Malá pozvánka na spoločenské stretnutie k 95. výročiu za-

loženia Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 

070/01/2020 Článok „Trenčianska knižnica jubiluje, obdarí 95 čitate-

ľov“ 

071/01/2020 Článok „Ekotopfilm v Trenčíne“ 

072/01/2020 Článok „Veľký rodinný karneval“ 

073/01/2020 Článok „Z Trenčína vymizla pätina vtáctva“ 

074/01/2020 Článok „Železnice SR môžu mestu Trenčín predať starý 

železničný most“ 
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075/01/2020 Článok „Spomienka na Jána a Martinu v Trenčíne“ 

076/01/2020 Článok „Verejným uznaním TSK boli za rok 2019 ocenení 

štyria laureáti“ 

077/01/2020 Článok „Zničili stromoradie na Inoveckej ulici“ 

078/01/2020 Článok „Štyri zlaté medaily pre trenčianske krasokorču-

liarky“ 

079/01/2020 Článok „Máme štyri majsterky Slovenska“ 

080/01/2020 Článok „V rámci Hokejovej akadémie už vyrástlo nie-

koľko nových objektov“ 

081/01/2020 Článok „Jasene v mestských lesoch umierajú“ 

082/01/2020 Článok „Počmárané steny v podchodoch“ 

083/01/2020 Článok „Ľudia darovali 220 bicyklov, kolobežiek a odrá-

žadiel“ 

084/01/2020 Článok „Starý cestný most v Trenčíne má bližšie o ob-

nove“ 

085/01/2020 Článok „Testy na koronavírus v trenčianskej nemocnici 

boli negatívne“ 

086/01/2020 Pozvánka na výstavu v Galérii M. A. Bazovského „Tomáš 

Žemla: do-poli / na-poli“ 

087/01/2020 Pozvánka na výstavu v Galérii M. A. Bazovského „3D 

Reflexie“ 

088/01/2020 Článok „Vernisáž výstav Tomáš Žemla a 3D Reflexie“ 

089/01/2020 Predvolebné noviny strany Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (OĽaNO) 

090/01/2020 Predvolebné noviny strany Sme rodina 

091/01/2020 Predvolebný letáčik strany Sloboda a Solidarita (SaS) 

092/01/2020 Predvolebné noviny strany Kotleba – Ľudová strana Naše 

Slovensko (ĽSNS) 

093/01/2020 Predvolebná skladačka strany Za ľudí 

094/01/2020 Predvolebné noviny strany Dobrá voľba 

095/01/2020 Senior magazín - predvolebné noviny strany Dobrá voľba 

096/01/2020 Predvolebné noviny strany Dobrá voľba 

097/01/2020 Predvolebné noviny Demokratickej strany 

098/01/2020 Harabinoviny - predvolebné noviny strany Vlasť  

099/01/2020 Predvolebný list Slovenskej národnej strany občanom 

100/01/2020 Predvolebné noviny Jána Hoľka, kandidáta za poslanca za 

Slovenskú národnú stranu 

101/01/2020 Predvolebná skladačka Slovenskej národnej strany 
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102/01/2020 Volebný lístok strany Sme rodina 

103/01/2020 Predvolebná kartička kandidáta za SaS Vladimíra Poru-

bana z Trenčína 

 

104/01/2020 Prebal knihy vydanej stranou SaS s fotografiou kandidáta 

Ladislava Matejku z Trenčína 

105/01/2020 Predvolebný list susedom kandidáta Ladislava Matejku 

106/01/2020 Predvolebný letáčik kandidátov strany Kresťansko-demo-

kratické hnutie z regiónu 

107/01/2020 Občasník mestskej časti Západ v Trenčíne „Trenčianske 

novinky“, Február 2020, s predvolebnou inzerciou  

108/01/2020 Predvolebný leták kandidáta za stranu Za ľudí Miloslava 

Baca z Trenčína 

109/01/2020 Článok „Výsledky parlamentných volieb 2020“ 

110/01/2020 Článok „Aj v Trenčíne vyhralo hnutie OĽaNO“ 

111/01/2020 Článok „Voľby priniesli zmenu, v okrese Trenčín vyhral 

Matovič“ 

112/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 3, 03.03.2020 

113/01/2020 Článok „Trenčiansky hrad odkryje vďaka projektu Tre-

BuCHET viacero nových zákutí“ 

114/01/2020 Článok „V penaltovom rozstrele šťastnejší Slovan“ 

115/01/2020 Článok „Koolwijk: Je to veľmi bolestivé vypadnutie“ 

116/01/2020 Pozvánka na zasadnutie Valného zhromaždenia Trenčian-

skej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 

117/01/2020 Článok „Po prehre proti Zlatým Moravciam opäť len 

v druhej šestke“ 

118/01/2020 Článok „Križan: Sme sklamaní, ale môžeme si za to sami“ 

119/01/2020 Článok „O lige po lige: Charakter rozhoduje“ 

120/01/2020 Článok „Úspech dračieho srdca“ 

121/01/2020 Skladačka – báseň k Medzinárodnému dňu žien 

122/01/2020 Článok „Trenčania chcú zachrániť najhodnotnejšie stavby 

v areáli Meriny“ 

123/01/2020 Článok „V Trenčíne zasadol krízový štáb“ 

124/01/2020 Leták „Spolu to zvládneme“ o opatreniach mesta Trenčín 

v boji proti koronavírusu 

125/01/2020 Leták mesta Trenčín „Spomaľme šírenie koronavírusu“ 

126/01/2020 Článok „Plat trenčianskeho primátora sa zvýšil na 6186 

eur, polepšili si aj poslanci“ 
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127/01/2020 Článok „Klub Kraso obhájil Pohár klubov“ 

128/01/2020 Článok „Preventívne opatrenia pri šírení koronavírusu“ 

129/01/2020 Článok „Hokej sa na Slovensku dva týždne hrať nebude“ 

130/01/2020 Článok „Trenčianska nemocnica ruší naplánované operá-

cie“ 

131/01/2020 Článok „Práce na štadióne napredujú“ 

132/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita je súčasťou európskej 

vzdelávacej aliancie“ 

133/01/2020 Článok „Za deväť rokov dlh na jedného Trenčana klesol 

zo 714 na 316 eur“ 

134/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

135/01/2020 Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Prvej základnej or-

ganizácie č. 17 Slovenského zväzu telesne postihnutých 

136/01/2020 Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Organizácie po-

stihnutých chronickými chorobami v Trenčíne 

137/01/2020 Článok „Prvý prípad koronavírusu v Trenčíne“ 

138/01/2020 Článok „Trenčianska nemocnica sa pacientom nepáči“ 

139/01/2020 Článok „Trenčín prijal mimoriadne opatrenia, zatvára 

školy, škôlky aj mestský úrad“ 

140/01/2020 Článok „AS Trenčín chce mať hráčov pod kontrolou“ 

141/01/2020 Článok „Pacientka v Trenčíne má ľahší priebeh ochore-

nia“ 

142/01/2020 Článok „Pre náš klub je to malá tragédia, priznáva Pio-

varči“ 

143/01/2020 Článok „Vytvorili chatbot, kde nájdete všetko dôležité 

o koronavíruse“ 

144/01/2020 Článok „V karanténe je aj 15 zamestnancov pediatrie“ 

145/01/2020 Článok „Od pondelka platia ešte prísnejšie opatrenia“ 

146/01/2020 Článok „V karanténe je kľúčová zodpovednosť“ 

147/01/2020 Článok „Dopady budú neskutočné, tvrdí generálny mana-

žér AS Trenčín“ 

148/01/2020 Článok „Od utorka 17. marca je mestský úrad v obmedze-

nom režime“ 

149/01/2020 Článok „Zatvorené školy. Žiakov aj rodičov čakajú nové 

výzvy“ 

150/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita je úspešná v medzinárod-

ných rankingoch“ 

151/01/2020 Článok „MHD jazdí od stredy 18. marca zdarma“ 
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152/01/2020 Článok „Mesto zriadilo telefónne linky pre ľudí odkáza-

ných na pomoc“ 

153/01/2020 Článok „Seniori sú pri koronavíruse najzraniteľnejší“ 

154/01/2020 Článok „V Trenčianskej nemocnici zaviedli povinné me-

ranie teploty“ 

155/01/2020 Článok „Centrum pre bezdomovcov je otvorené tri hodiny 

denne“ 

156/01/2020 Článok „Samosprávy majú nedostatok rúšok“ 

157/01/2020 Pozvánka na VI. Krajskú prehliadku v umeleckom pred-

nese seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčianskeho kraja 

158/01/2020 Článok „Čo sa chystá v Mestskom divadle Trenčín“ 

159/01/2020 Článok „V centre Trenčína rozdávajú rúška zadarmo“ 

160/01/2020 Článok „Láska v čase korony – svadbu mali len so sved-

kami a vo veselých rúškach“ 

161/01/2020 Článok „Slovensko požehnané relikviou Kristovej krvi“ 

162/01/2020 Článok „Nový poslanec v NR SR Jozef Habánik: Riešiť 

treba veľa vecí“ 

163/01/2020 Článok „Poslanci rozhodli o viacerých zmenách v parko-

vaní“ 

164/01/2020 Článok „Trenčianske vodárne spoplatnili dažďovú vodu“ 

165/01/2020 Článok „Testy na koronavírus začali robiť už aj v Tren-

číne“ 

166/01/2020 Článok „Rybníček žiada ministra vnútra, aby prizval zá-

stupcov ÚMS do krízového štábu“ 

168/01/2020 Článok „Spoločenstvo mladých v Trenčíne sa modlí Ko-

runku cez Instagram“ 

169/01/2020 Článok „Palackého ulica má nové usporiadanie parkova-

cích miest“ 

170/01/2020 Článok „Všetci pacienti s Covid-19 v trenčianskej nemoc-

nici majú ľahký až stredný priebeh ochorenia“ 

171/01/2020 Článok „Generálny manažér AS Trenčín považuje túto se-

zónu za uzavretú“ Klub môže prísť o milióny“ 

172/01/2020 Pozvánka primátora na Slávnostné oceňovanie úspešných 

pedagógov mesta Trenčín 

173/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita začala vyrábať rámy na 

ochranné štíty pre zdravotníkov“ 

174/01/2020 Článok „Poslanci schválili zmluvy, ihrisko Nad tehelňou 

postavia“ 
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175/01/2020 Článok „Pacientov zachraňuje aj 74-ročná sestrička!“ 

176/01/2020 Článok „Kultúra v karanténe: Je to vážne“ 

177/01/2020 Článok „Hráčov máme na štadióne pod kontrolou, hovorí 

AS Trenčín“ 

178/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita prerušila do odvolania 

prezenčnú formu štúdia“ 

179/01/2020 Článok „Mesto dezinfikuje verejné priestory“ 

180/01/2020 Článok „Jarné výstavy a veľtrhy na trenčianskom výusta-

visku pre koronavírus zrušili“ 

181/01/2020 Článok „Pandémia ohrozuje priemysel i pracovné miesta“ 

182/01/2020 Článok „Pandémia má aj ekonomické dopady na život 

v meste“ 

183/01/2020 Článok „Futbalová rodina smúti. Zomrel Dušan Bartovič“ 

184/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 4, 03.04.2020 

185/01/2020 Článok „V Trenčíne rozdávali rúška ľuďom bez domova“ 

186/01/2020 Článok „Pri nemocnici v Trenčíne pribudli dve mobilné 

odberové miesta“ 

187/01/2020 Článok „Za cestovanie v mestskej hromadnej doprave sa 

už opäť platí“ 

188/01/2020 Článok „Vzorky testov z marginalizovaných komunít pri-

viezol do Trenčína Black Hawk“ 

189/01/2020 Článok „Kráľ Ryšavá líška a Čierna kráľovná chránia 

Trenčanov“ 

190/01/2020 Článok „Župné školské internáty poslúžia na doliečenie 

pacientov s Covid-19“ 

191/01/2020 Článok „Vyjadrenie Dukly Trenčín k aktuálnej situácii“ 

192/01/2020 Článok „Od oslobodenia Trenčína uplynulo 75 rokov“ 

193/01/2020 Článok „Komorné stretnutie pri pamätníku a odhalenie ta-

bule“ 

194/01/2020 Článok „Vírus v Trenčíne zastavil investície, župa pokra-

čuje takmer bez obmedzení“ 

195/01/2020 Článok „K mladým stromom dali zavlažovacie vaky“ 

196/01/2020 Článok „Pohoda sa tento rok napokon neuskutoční“ 

197/01/2020 Článok „Priemerná mzda v Trenčianskom kraji prekročila 

vlani hranicu tisíc eur“ 

198/01/2020 Článok „Klub Lúč spustil živé prenosy z kocky“ 

199/01/2020 Článok „Koolwijk: Aktuálna situácia robila moje zotrva-

nie na Slovensku oveľa ťažším“ 
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200/01/2020 Článok „V Trenčíne likvidovali granát z druhej svetovej 

vojny“ 

201/01/2020 Článok „Mesto sa postará o deti zdravotníkov“ 

202/01/2020 Článok „Mesto pokračuje v dezinfekcii verejných prie-

stranstiev“ 

203/01/2020 Článok „Psychologická poradňa pre deti v čase zatvore-

ných škôl“ 

204/01/2020 Článok „Aby sa lipa mohla nadýchnuť a ďalej rásť! 

205/01/2020 Článok „V mestských školách bude v septembri takmer 

550 prvákov“ 

206/01/2020 Článok „Deň Zeme v trenčianskej Zátoke pokoja“ 

207/01/2020 Článok „SZĽH by mal klubom pomôcť, tvrdí manažér 

Dukly Trenčín“ 

208/01/2020 Článok „Krst Dukla 38 sa odkladá“ 

209/01/2020 Článok „V Trenčíne otvorili tržnicu, ľudia čakali v dlhých 

radoch“ 

210/01/2020 Článok „Na objektoch Trenčianskeho hradu menia stre-

chy, cez staré zatekalo“ 

211/01/2020 Článok „Slovák počas 14 dní zabehol 14 maratónov“ 

212/01/2020 Článok „Pod oknami Trenčanov hral husľový virtuóz“ 

213/01/2020 Článok „V okrese Trenčín bola v marci najnižšia neza-

mestnanosť na Slovensku“ 

214/01/2020 Článok „Súťažiaci podporili deti s autizmom“ 

215/01/2020 Článok „Únia miest Slovenska víta programové vyhláse-

nie“ 

216/01/2020 Pozvánka na prehliadku stredoškolskej odbornej činnosti 

v Trenčianskom kraji 

217/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

218/01/2020 Článok „Na námestí už stojí máj“ 

219/01/2020 Článok „Bartovič: Na Slovensku sa starší hráči báli 

o fleky, v Amerike bol prístup iný“ 

220/01/2020 Článok „Átrium pod Mestskou vežou revitalizujú“ 

221/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji pribudlo v apríli takmer 

štyritisíc nezamestnaných“ 

222/01/2020 Článok „Opustil nás muž, ktorý prepojil históriu Jednoty 

a AS Trenčín“ 

223/01/2020 Článok „Generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček 

o výstavbe štadióna: Na jeseň chcem byť doma“ 
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224/01/2020 Článok „Trenčianska župa obhájila pozíciu najtransparen-

tnejšieho samosprávneho kraja“ 

225/01/2020 Článok „Kúsok trojnožky mal ešte sadze“ 

226/01/2020 Článok „Župný dom v Trenčíne podľa súdu patrí mestu 

a nie župe“ 

227/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 5, 08.05.2020 

228/01/2020 Článok „Kultúrne stredisko Stred zatvorili, budova je ne-

bezpečná“ 

229/01/2020 Článok „Po dvoch mesiacoch otvárajú trenčiansku kniž-

nicu“ 

230/01/2020 Článok „Na univerzite nájdu zamestnanie desiatky ľudí“ 

231/01/2020 Článok „Minister obrany SR navštívil Trenčín“ 

232/01/2020 Článok „Najťažšie obdobie Trenčania zažívali pred troma 

storočiami“ 

233/01/2020 Článok „Mal som kamarátsky prístup, hovorí legendárny 

tréner Milan Čecho“ 

234/01/2020 Článok „Najviac nás potešilo, že nás nepostihol taliansky 

scenár, hovorí primárka infekčného oddelenia“ 

235/01/2020 Článok „Trenčania odštartovali letnú prípravu“ 

236/01/2020 Článok „Minister školstva: Trenčín je ukážkový!“ 

237/01/2020 Článok „Ministra školstva zaujal pilotný projekt Hokejo-

vej akadémie“ 

238/01/2020 Článok „Futbalový zväz odložil kolaudáciu štadióna 

v Trenčíne“ 

239/01/2020 Článok „Sídlo ZKSM sa presunulo do Trenčína“ 

240/01/2020 Článok „V trenčianskom a kopaničiarskom regióne po-

stihne sucho najmä jarný jačmeň“ 

241/01/2020 Článok „Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne“ 

242/01/2020 Článok „Divadlo v klube Lúč bolo opäť s divákmi“ 

243/01/2020 Článok „Kluby odsúhlasili pokračovanie, čaká nás skrá-

tená nadstavba“ 

244/01/2020 Článok „Primátor ocenil učiteľom mestských škôl“ 

245/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji vlani dokončili vyše 1600 

bytov“ 

246/01/2020 Článok „Trenčín uzavrel minuloročné hospodárenie, pos-

lanci schválili záverečný účet“ 

247/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

248/01/2020 Článok „Sprístupnia Trenčiansky hrad lanovkou?“ 
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249/01/2020 Článok „Získali podporu na videorozprávku“ 

250/01/2020 Leták mesta Trenčín o Pláne udržateľnej mobility mesta  

251/01/2020 Pozvánka na slávnostné otvorenie cyklotrasy Na bicykli 

po stopách histórie 

252/01/2020 Článok „Deti sa vrátili do škôl a škôlok“ 

253/01/2020 Článok „Trenčín sa chce stať Európskym hlavným mes-

tom kultúry“ 

254/01/2020 Článok „Začína sa výstavba ďalšej cyklotrasy. Spojí Tren-

čín s Novým Mestom nad Váhom“ 

255/01/2020 Článok „Otvorili 11-kilometrovú cyklotrasu do Nemšo-

vej, stála 2,4 milióna eur“ 

256/01/2020 Článok „V Trenčianskom kraji pribudlo v máji 1646 ne-

zamestnaných“ 

257/01/2020 Článok „Festival Sám na javisku bude v októbri“ 

258/01/2020 Článok „1.FBC Trenčín má 15 rokov“ 

259/01/2020 Článok „Od júna hospic Milosrdných sestier i v mobilnej 

verzii“ 

260/01/2020 Článok „Strom vďaky a nádeje má pripomínať dodržiava-

nie protipandemických opatrní“ 

261/01/2020 Článok „Uschnuté borovice nahradia nové stromčeky“ 

262/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 6, 05.06.2020 

263/01/2020 Náučná skladačka „Trianonská mierová zmluva 1920 

a Slovensko“ 

264/01/2020 Článok „Podzemie Trenčianskeho hradu ovládnu na tri 

mesiace strašidlá“ 

265/01/2020 Článok „Vo veku 73 rokov zomrel generálporučík Pavel 

Honzek“ 

266/01/2020 Článok „V Trenčíne rastie lyžiarsky talent“ 

267/01/2020 Článok „Obnovená bytovka v Trenčíne patrí medzi tri naj-

lepšie na Slovensku“ 

268/01/2020 Článok „Baška prijal Bašku – Superstar u župana“ 

269/01/2020 Článok „Real team zabodoval v historicky prvej video sú-

ťaži“ 

270/01/2020 Článok „Pripomienky k Stratégii adaptability mesta Tren-

čín na klimatickú zmenu“ 

271/01/2020 Článok „Príchod medzi mužov bol pre neho šokom, spo-

mína Jakub Kadák“ 
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272/01/2020 Článok „Akadémia tretieho veku v Trenčíne ukončila svoj 

33. ročník“ 

273/01/2020 Článok „Plynári darovali ochranné pomôcky opatrovateľ-

kám a seniorom v Trenčíne“ 

274/01/2020 Článok „Zomrel Milan Lučáno Baláž“ 

275/01/2020 Článok „Minister vnútra: Práca hasičov často nie je o tech-

nických možnostiach, ale o srdci“ 

276/01/2020 Článok „Podchody v Trenčíne zatápa voda“ 

277/01/2020 Článok „Zomrela herečka Eva Kristinová“ 

278/01/2020 Článok „Trenčianska galéria s novým kamerovým systé-

mom“ 

279/01/2020 Článok „Vandali úmyselne poškodzujú stromy v Tren-

číne“ 

280/01/2020 Článok „Vedci z Trenčianskej univerzity sa uchádzajú 

o svetový patent“ 

281/01/2020 Článok „Študent Gymnázia Ľ. Štúra vyhral medzinárodnú 

Olympiádu v ruskom jazyku“ 

282/01/2020 Článok „Moses Simon prestúpil do FC Nantes“ 

283/01/2020 Článok „Vedec roka je verný Slovensku, do zahraničia 

odísť nechce“ 

284/01/2020 Článok „Dušan Galusek získal ocenenie v rámci projektu 

Vedec roka“ 

285/01/2020 Článok „Výsledky súťaže Píšem, píšeš, píšeme“ 

286/01/2020 Článok „Otvorili výstavu Lenky Lukačovičovej“ 

287/01/2020 Článok „Dotácie v oblasti práce s mládežou sú rozdelené“ 

288/01/2020 Článok „ŠK 1.FBC Trenčín má 15 rokov“ 

289/01/2020 Článok „Žiaci z Kubranskej prví v programátorskej sú-

ťaži“ 

290/01/2020 Článok „Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali“ 

291/01/2020 Článok „O budúcnosti budov v priestore Meriny rozhodnú 

pamiatkari“ 

292/01/2020 Článok „Nemocnice obnovia za vyše dve miliardy“ 

293/01/2020 Článok „Začala sa výstavba ďalších cyklotrás v meste“ 

294/01/2020 Pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien „Detská osob-

nosť mesta Trenčín 2020“ 

295/01/2020 Článok „Primátor ocenil detské osobnosti mesta“ 

296/01/2020 Článok „Začína sa revitalizácia vnútrobloku Východná“ 

297/01/2020 Článok „Mariána Hossu zaradili do Siene slávy NHL“ 
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298/01/2020 Článok „Marián Hossa: Na tento telefonát nikdy nezabud-

nem“ 

299/01/2020 Pozvánka na otvorenie výstavy „M. R. Štefánik a tí, čo ho 

nasledovali“ 

300/01/2020 Článok „Ako sa darilo školským časopisom a ich tvor-

com“ 

301/01/2020 Článok „Fínsky reprezentant prvou posilou pred novou se-

zónou“ 

302/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 7, 30.06.2020 

303/01/2020 Článok „Trenčania sa podelili o svoje nápady“ 

304/01/2020 Článok „Pirinen: Chcem pomôcť klubu k úspechom“ 

305/01/2020 Článok „Hrnčár aj Höger v AS Trenčín skončili“ 

306/01/2020 Článok „Po páchateľoch pátra polícia“ 

307/01/2020 Článok „Trenčiansky futbalový štadión dokončia neskôr“ 

308/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

309/01/2020 Článok „Minister dopravy súhlasí s preložkou cesty I/61“ 

310/01/2020 Článok „Dobrá zostava a Symposium šperk v trenčianskej 

galérii“  

311/01/2020 Článok „Gréckokatolícka odpustová slávnosť“ 

312/01/2020 Článok „Všetky varianty obchvatu sú pre ministerstvo ne-

prijateľné, hovorí Beďatš“ 

313/01/2020 Článok „Proti muničnému skladu v Kubrej vznikla petí-

cia“ 

314/01/2020 Článok „Jozef Pleva oslávil sté narodeniny“ 

315/01/2020 Článok „Dotáciu v oblasti životného prostredia získa 7 

projektov“ 

316/01/2020 Článok „Veliteľ Pozemných síl OS J. Joch ukončil službu“ 

317/01/2020 Článok „Julien a Lamine skončili v AS Trenčín“ 

318/01/2020 Článok „Štefánik: Viem si predstaviť, že budem pokračo-

vať v Trenčíne“ 

319/01/2020 Článok „V zariadení sociálnych služieb bol pozitívne tes-

tovaný klient“ 

320/01/2020 Článok „Aktivity v oblasti športu mesto podporí sumou 

60 tisíc eur“ 

321/01/2020 Článok „Slovenský Deň kroja v Opatovej“ 

322/01/2020 Článok „Trenčín získa ďalšie europeniaze na cyklistickú 

infraštruktúru“ 

323/01/2020 Článok „S.N.P. je majstrom v malom futbale“ 
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324/01/2020 Článok „Normálka s novou hrou Už nič!“ 

325/01/2020 Článok „Pohoda in the Air mala úspech“ 

326/01/2020 Článok „Američan Ikoba novou tvárou v kabíne AS Tren-

čín“ 

327/01/2020 Článok „Krajský súd v Trenčíne má novú predsedníčku“ 

328/01/2020 Článok „Trnava v semifinále baráže jasne zdolala AS 

Trenčín“ 

329/01/2020 Článok „Minister obrany trvá na tom, že muničný sklad 

v Trenčíne je nebezpečný“ 

329/02/2020 Článok „Dotácie v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej 

činnosti“ 

330/01/2020 Článok „Hodnotíme AS Trenčín: Odťuk od dna“ 

331/01/2020 Článok „Novým trénerom Stijn Vreven“ 

332/01/2020 Článok „Azango po dvoch rokoch opäť v drese AS Tren-

čín“ 

333/01/2020 Článok „Pri skladaní kádra zohrával dôležitú rolu charak-

ter hráčov“ 

334/01/2020 Článok „AS Trenčín odštartoval prípravu s novým tréne-

rom a bez Van Kessela“ 

335/01/2020 Článok „Fotografická súťaž AMFO Trenčianskeho kraja“ 

336/01/2020 Článok „V trenčianskej nemocnici zomrel pacient s pozi-

tívnym testom na Covid-19“ 

337/01/2020 Pozvánka na pietny akt pri príležitosti 140. výročia naro-

denia M. R. Štefánika 

338/01/2020 Program pietneho aktu k 140. výročiu narodenia M. R. 

Štefánika“ 

339/01/2020 Článok „Pozvánka pre primátora na pietny akt pri príleži-

tosti 140. výročia narodenia M. R. Štefánika 

340/01/2020 Článok „Pripomenuli si 140. výročie narodenia M. R. Šte-

fánika“ 

341/01/2020 Článok „Karanténa v zariadení na Piaristickej ulici sa 

skončila“ 

342/01/2020 Článok „Sadnite si a dobite si telefón či využite wifi 

zdarma“ 

343/01/2020 Článok „Zdieľané kolobežky už aj v Trenčíne“ 

344/01/2020 Článok „Trenčín navštívila ministerka Veronika Remi-

šová“ 

345/01/2020 Článok „Hviezdy deťom nezastavila ani koronakríza“ 
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346/01/2020 Článok „Lavičky v Parku M. R. Štefánika sú vymenené“ 

347/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 8, 31.07.2020 

348/01/2020 Článok „Kauza Cellerovej jamy sa vracia pred Okresný 

súd v Trenčíne“ 

349/01/2020 Článok „Trenčiansky kraj rozširuje spoluprácu v oblasti 

rozvoja kultúrneho dedičstva“ 

350/01/2020 Článok „Vreven: Som veľmi sklamaný“ 

351/01/2020 Článok „Deň rodiny oslávili v Trenčíne piknikom“ 

352/01/2020 Článok „Trenčín získa peniaze na rozvoj energetických 

služieb“ 

353/01/2020 Článok „V závode Leoni je infikovaných 21 zamestnan-

cov“ 

354/01/2020 Článok „Orion Tip pokračuje ako generálny partner“ 

355/01/2020 Článok „Schlesinger: Chceme prebudiť emócie a spolu-

patričnosť“ 

356/01/2020 Článok „Nová služba pre nepočujúcich“ 

357/01/2020 Článok „V obnovenej budove na Trenčianskom hrade ob-

javili ďalšie problémy“ 

358/01/2020 Článok „Marko Daňo uprednostnil Trenčín“ 

359/01/2020 Článok „Stanovisko k hlasovaniu o prevode pozemkov 

pod štadiónom“ 

360/01/2020 Článok „V parku môžete vidieť gilotínu bez čepele“ 

361/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

362/01/2020 Článok „Južné opevnenie Trenčianskeho hradu čoskoro 

sprístupnia“ 

363/01/2020 Článok „V Trenčíne – Zámostí vyrástla ďalšia telocvičňa“ 

364/01/2020 Článok „Minister zdravotníctva odvolal vedenie trenčian-

skej nemocnice“ 

365/01/2020 Pozvánka na oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky 

o Kubrej 

366/01/2020 Pozvánka na Krajské oslavy 76. výročia SNP 

367/01/2020 Pozvánka na VI. Krajskú prehliadku v umeleckom pred-

nese seniorov 

368/01/2020 Pozvánka na odovzdanie cien, odborný seminár 

a workshop v rámci súťaže amatérskej fotografie AMFO 

369/01/2020 Bulletin k súťaži AMFO Trenčianskeho kraja 2020 

370/01/2020 Článok „Trenčín opäť kandiduje na Európske hlavné 

mesto kultúry“ 
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371/01/2020 Článok „Trenčiansky hrad oficiálne obývajú hradné 

včely“ 

372/01/2020 Článok „Trenčín si pripomenul 76. výročie SNP“ 

373/01/2020 Článok „Výtvarníci na Fest Arte vymaľovali podjazd na 

Mládežníckej ulici“ 

374/01/2020 Článok „Zomrel Jozef Mikloš“ 

375/01/2020 Článok „Letnú sezónu poznačilo počasie i pandémia ko-

ronavírusu“ 

376/01/2020 Článok „Začína sa obnova Čerešňového sadu“ 

377/01/2020 Článok „Pred štvrtou hradnou bránou na Trenčianskom 

hrade vybudovali nové zábradlie“ 

378/01/2020 Článok „Trenčín dostal podobu maľovanky pre deti i do-

spelých“ 

379/01/2020 Článok „Galko dočasne povedie Letecké opravovne“ 

380/01/2020 Článok „Nový portál o kvalite ovzdušia“ 

381/01/2020 Článok „Prvá špeciálna trieda v mestskej škole“ 

382/01/2020 Článok „Dobové dokumenty pripomínajú rok 1945“ 

383/01/2020 Článok „Študentov gymnázia v Trenčíne privítala vyno-

vená školská jedáleň“ 

384/01/2020 Článok „Počas jarného upratovania sme vyzbierali 371 ton 

odpadu“ 

385/01/2020 Článok „Zmeny v orgánoch Dukly Trenčín“ 

386/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 9, 04.09.2020 

387/01/2020 Článok „Veľkokapacitné mobilné odberové miesto zria-

dili pri krytej plavárni“ 

388/01/2020 Článok „Za 20 rokov podporili stovky dobrých projektov“ 

389/01/2020 Článok „Bukari prestúpil do KAA Gent“ 

390/01/2020 Článok „1.FBC vychováva úspešných hráčov“ 

391/01/2020 Článok „Univerzita sa dohodla s nemocnicou na hyperba-

rickej komore“ 

392/01/2020 Článok „Vyšla noví kniha Rudolfa Dobiáša“ 

393/01/2020 Článok „V trenčianskej Fakultnej nemocnici dokončili 

veľkú výmenu lôžok“ 

394/01/2020 Článok „V Trenčíne pre koronavírus zavreli prvú školu“ 

395/01/2020 Článok „Nový riaditeľ trenčianskej nemocnice odvolal 

dvoch primárov“ 

396/01/2020 Článok „Kraso Trenčín má hetrik“ 
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397/01/2020 Článok „Prvá fáza archeologického výskumu v Čerešňo-

vom sade ukončená“ 

398/01/2020 Článok „Marcel Hanzal skončil ako tréner juniorov“ 

399/01/2020 Článok „Z trenčianskych verejných kúpeľov sa dochovali 

len vzácne obkladačky“ 

400/01/2020 Článok „K Michalovi Kobezdovi pribudol na lavičku Ra-

dek Dlouhý“ 

401/01/2020 Článok „Nový šéf Dukly Trenčín: Chcem, aby pre klub 

pracovali aj ďalšie legendy“ 

402/01/2020 Článok „Meč Matúša Čáka si odniesol Slovák Štefaňák“ 

403/01/2020 Článok „Víťazom turnaja This is my sen inak domáci 

Trenčín“ 

404/01/2020 Článok „Podpora atletiky na Strednej športovej škole do-

stala zelenú“ 

405/01/2020 Pozvánka na prestrihnutie pásky po tretej etape rekon-

štrukcie Univerzitného študentského domova Záblatie 

406/01/2020 Článok „Pozvánka na výstavu „(Vý)stavoprojekt Trenčín“ 

v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 

407/01/2020 Článok „Kocku Kubik čaká obnova“ 

408/01/2020 Článok „Regulované parkovanie na Juhu a Sihoti 3, 4“ 

409/01/2020 Skladačka „Parkovanie v Trenčíne“ 

410/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

411/01/2020 Článok „Dokument 2020 a Erika Miklóšová v trenčian-

skej galérii“ 

412/01/2020 Pozvánka na slávnostnú recepciu pri príležitosti 25. výro-

čia založenia spoločnosti Monolit Slovakia, s.r.o. 

413/01/2020 Článok „Čo ukázala prvá analýza odpadu“ 

414/01/2020 Článok „V Trenčíne zbúrali ďalšiu starú vilku“ 

415/01/2020 Článok „Koronavírus v trenčianskej nemocnici: Nakazení 

sú lekári aj personál“ 

416/01/2020 Článok „Tri republikové tituly pre Victory Gym“ 

417/01/2020 Článok „Odborári odmietajú navrhované zmeny“ 

418/01/2020 Článok „Skvelý úspech mladých krasokorčuliarok“ 

419/01/2020 Článok „Koronakríza – zrušené sú plavecké kurzy, sauny 

aj využívanie ľadovej plochy“ 

420/01/2020 Článok „Podnety od ľudí sú nesmierne dôležité“ 

421/01/2020 Článok „Unikátna mapa ukáže všetky zaujímavé miesta“ 
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422/01/2020 Článok „Premiéra v MMA a hneď víťazstvo Moniky 

Chochlíkovej“ 

423/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 10, 02.10.2020 

424/01/2020 Článok „Tréner Ján Pardavý na úvod sezóny“ 

425/01/2020 Článok „Deň otvorených kláštorov“ 

426/01/2020 Článok „Na hornú terasu južného opevnenia osadili rep-

liku stredovekej zbrane“ 

427/01/2020 Článok „Dorastenci Tučný a Kohút s viacročnými zmlu-

vami“ 

428/01/2020 Článok „Trenčín sa stáva mestom dobrej architektúry“ 

429/01/2020 Článok „Odvolanie Vrevena? Má našu plnú dôveru, ho-

vorí Róbert Rybníček“ 

430/01/2020 Článok „Trenčín získal príspevok na energetické služby“ 

431/01/2020 Článok „Storočné opatovské kroje vo finále televíznej 

šou“ 

432/01/2020 Článok „Zomrel spisovateľ Jozef Pavlovič“ 

433/01/2020 Článok „Komorným orchester mesta Trenčín oslavuje 30. 

výročie“ 

434/01/2020 Článok „O Trenčíne diskutovali seniori, podnikatelia aj 

študenti“ 

435/01/2020 Článok „AS Trenčín odštartoval projekt podpory prípra-

viek v regióne“ 

436/01/2020 Bulletin k festivalu jedného herca Sám na javisku 

437/01/2020 Článok „Sám na javisku v pandemickej verzii“ 

438/01/2020 Článok „Kukučka ďalším z dorastencov so zmluvou“ 

439/01/2020 Článok „V kampani Do práce na bicykli patrí Trenčínu 

druhé miesto“ 

440/01/2020 Článok „Zomrel dlhoročný vedúci mužov Jednoty Tren-

čín“ 

441/01/2020 Článok „Na zlú kvalitu  ovzdušia v Trenčíne upozorní ap-

likácia“ 

442/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 11, 30.10.2020 

443/01/2020 Článok „Róbert Rybníček neviní z poklesu výkonnosti no-

vého trénera“ 

444/01/2020 Kartička „Od novembra do novembra“ Trenčianskej na-

dácie 

445/01/2020 Článok „Výsledky prvého plošného testovania na Covid-

19 v Trenčíne“ 
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446/01/2020 Článok „Peniaze na rekonštrukciu Hviezdy sú schválené“ 

447/01/2020 Článok „Átrium pod Mestskou vežou v novom šate“ 

448/01/2020 Článok „Starý železničný most v Trenčíne slúži už aj cyk-

listom“ 

449/01/2020 Článok „Trenčianska župa je aj naďalej lídrom v systéme 

duálneho vzdelávania“ 

450/01/2020 Článok „AS Trenčín sa obrátil na IFAB, iniciatívu podpo-

rili aj významné európske kluby“ 

451/01/2020 Článok „Návšteva ruského cára v Trenčíne“ 

452/01/2020 Článok „Po karanténe už všetci hráči na ľade“ 

453/01/2020 Článok „Zomrel bývalý kapitán Dukly Trenčín Miroslav 

Hlinka starší“ 

454/01/2020 Článok „HoryZonty si pozreli v desiatich krajinách sveta“ 

455/01/2020 Článok „Ako dopadlo druhé kolo testovania v Trenčíne“ 

456/01/2020 Článok „Spomíname na obete vojen“ 

457/01/2020 Článok „Rezignácia? Neutekám z bojiska, dušuje sa kouč 

Vreven“ 

458/01/2020 Článok „Šestnásťročný Gjdoš podpísal trojročnú zmluvu“ 

459/01/2020 Článok „Stála expozícia M. A. Bazovského je nomino-

vaná na Národnú cenu za dizajn“ 

460/01/2020 Článok „Trenčín jem v rebríčku Zindex v prvej päťke veľ-

kýchz miest“ 

461/01/2020 Článok „Z Trenčína do Nového Mesta už prejdete po cyk-

lotrase na bicykli“ 

462/01/2020 Článok „Bezplatné testovanie antigénovými testami“ 

463/01/2020 Článok „Trenčín venoval Novembru 89 tichú spomienku“ 

464/01/2020 Článok „Do Dukly prišiel Oliver Okuliar“ 

465/01/2020 Článok „Premiéra Pinocchia bez divákov“ 

466/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

467/01/2020 Článok „Vianočný strom už stojí na námestí“ 

468/01/2020 Článok „Do Dukly prišli bratia Shoreovci“ 

469/01/2020 Článok „Trenčianske podniky bijú na poplach“ 

470/01/2020 Článok „Zomrel bývalý brankár Odevy a Jednoty Trenčín 

Štefan Šimončič“ 

471/01/2020 Článok „Trenčianska univerzita členom nového Konzor-

cia univerzít“ 

472/01/2020 Článok „Po koncerte sme sa báli, že nás vyhodia z práce 

alebo zo školy“ 
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473/01/2020 Článok „AS sa mení, šancu dostáva čoraz viac mladých 

Slovákov“ 

474/01/2020 Článok „Liečba onkopacientov bude  Trenčíne po novom 

efektívnejšia“ 

475/01/2020 Článok „Odstraňovanie nebezpečných herných prvkov“ 

476/01/2020 Článok „Čerstvý štyridsiatnik Radivojevič si zahral v jed-

nom útoku s legendárnym Gretzkym“ 

477/01/2020 Článok „V mestskom zastupiteľstve vznikol poslanecký 

klub Hlas-SD“ 

478/01/2020 Článok „Michal Hlinka po vzájomnej dohode skončil“ 

479/01/2020 Článok „Na počiatku tohtoročnej Noci divadiel bola kniž-

nica“ 

480/01/2020 Článok „Šimon Latkóczy: Keď mám oporu v tréneroch, 

oni ju majú vo mne“ 

481/01/2020 Mesačník Info, ročník XXII, číslo 12, 27.11.2020 

482/01/2020 Článok „Poznáme výsledky 28. ročníka súťaže J. Branec-

kého“ 

483/01/2020 Článok „Projekt kandidatúry na EHMK finišuje“ 

484/01/2020 Článok „Novým albumom urobia radosť dvakrát“ 

485/01/2020 Článok „Dukla Trenčín získala kanadského brankára“ 

486/01/2020 Článok „Na všetky poschodia trenčianskej knižnice vás 

odvezie nový výťah“ 

487/01/2020 Článok „Zvonička šťastia na námestí“ 

488/01/2020 Článok „Časopis Forbes ocenil aj primátora Trenčína“ 

489/01/2020 Článok „Hviezdy deťom priniesli viac ako 20 tisíc eur“ 

490/01/2020 Článok „Jozef Habánik bol opäť zvolený za rektora“ 

491/01/2020 Článok „Trenčianski sudcovia nesúhlasia s návrhom na 

zrušenie krajského súdu“ 

492/01/2020 Článok „Stres? Na ten som už pristarý, pousmial sa čer-

stvý reprezentant Martin Kopčan“ 

493/01/2020 Článok „Bratia Shoreovci odleteli za more“ 

494/01/2020 Článok „Aj posledná vianočná novinka je už na námestí“ 

495/01/2020 Článok „Krajč s otrasom mozgu, šancu na MS mu zobral 

Čajkovič“ 

496/01/2020 Článok „Trenčiansky Klub Lúč sa sťahuje do Vážky“ 

497/01/2020 Článok „Trenčín má opäť najlepšiu webstránku“ 

498/01/2020 Článok „Do Dukly prišiel Kanaďan Aaron Berisha“ 

499/01/2020 Článok „Obľúbení autori aj v podcaste“ 
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500/01/2020 Článok „Národná cena za dizajn borovičke Juniperus“ 

501/01/2020 Článok „Terasy kaviarní a reštaurácií zatvorené“ 

502/01/2020 Článok „Ochotnícke Divadlo Kolomaž sa sprofesionali-

zovalo a zmenilo názov“ 

503/01/2020 Článok „Bodyfitnesska Ondrejovičová opäť na vrchole“ 

504/01/2020 Článok „Projekt kandidatúry na EHMK je odovzdaný“ 

505/01/2020 Článok „Zomrel známy herec Štefan Kožka“ 

506/01/2020 Článok „Trenčín má cirkulárnu mapu“ 

507/01/2020 Článok „Situácia v trenčianskej nemocnici je veľmi 

vážna, mimo služby je 194 pracovníkov“ 

508/01/2020 Článok „Dukla Trenčín získala fínskeho obrancu“ 

509/01/2020 Článok „Vyšiel Zborník Trenčianskeho múzea 2019“ 

510/01/2020 Článok „Krátke správy zo zastupiteľstva“ 

511/01/2020 Článok „Mestskí poslanci schválili 66-miliónový rozpočet 

pre rok 2021“ 

512/01/2020 Článok „Klienti AZZP si spravili vlastný vianočný jar-

mok“ 

513/01/2020 Článok „AS Trenčín mení logo, jeho dominantou je pís-

meno T“ 

514/01/2020 Článok „Pre sedem okresov TSK začal platiť mimoriadny 

pandemický režim“ 

515/01/2020 Článok „Reprezentant Kmeť podpísal zmluvu na tri roky“ 

516/01/2020 Certifikát vyšetrenia na Covid-19 

517/01/2020 Článok „Plošné testovanie v Trenčíne odhalilo vyše 500 

pozitívnych“ 

518/01/2020 Článok „Prezidentka odporučila obyvateľom Trenčína 

a okolia účasť na testovaní“ 

519/01/2020 Článok „V trenčianskej nemocnici chýba pre koronavírus 

265 zamestnancov“ 

520/01/2020 Článok „Na tratiach v trenčianskom a žilinskom regióne 

jazdia nové vlaky“ 

521/01/2020 Článok „V nominácii na MS 20 v Edmontone aj šesť Tren-

čanov“ 

522/01/2020 Článok „PCR testy v Trenčíne vyvrátili pozitivitu 11 zo 

156 antigénových testov“ 

523/01/2020 Článok „Zákrok turnaja už v úvodnom zápase“ 

524/01/2020 Článok „Nasledovníci Bukariho podpísali viacročné 

zmluvy“ 
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525/01/2020 Mesačník Info, ročník XXIII, číslo 01, 29.12.2020 

526/01/2020 Článok „Reprezentant Samuel Lavrinčík novou posilou 

AS“ 

527/01/2020 Článok „Gaži ďalším odchovancom s profesionálnou 

zmluvou“ 

528/01/2020 Článok „Dukla angažovala kanadskú posilu do útoku“ 

529/01/2020 Článok „Hodnotíme AS Trenčín: Necúvať“ 

530/01/2020 Článok „Pandémia nás naučila ešte väčšej odvahe“ 

531/01/2020 Článok „Demografický vývoj v roku 2020“ 

532/01/2020 Článok „Pôrodnosť v roku 2020“ 


