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Zhrnutie 

 

 

Analytici hodnotili rok 2017 ako napínavý, dramatický a bo-

hatý na dôležité udalosti. Čo v skratke priniesol vo svete, Eu-

rópe, na Slovensku i v samotnom meste Trenčín? 

Pôsobenie amerického  prezidenta Donalda Trumpa potvr-

dilo negatívne predpovede kritikov. Vinou jeho nevypočítateľ-

ných rozhodnutí sa USA dostávali vo svete do čiastočnej izolá-

cie. Pôdu pod nohami strácal aj na domácej scéne – stal sa re-

kordne nepopulárnym, dôverovalo mu iba 37 % Američanov.  

Ďalším dôležitým momentom vo svetovej politike bolo vý-

razné oslabenie Islamského štátu, ktorý prišiel takmer o celé 

obsadené územie. Vojna proti nemu si vyžiadala až 40 tisíc ci-

vilných obetí, milión ľudí prišlo o domovy. Islamský štát mal 

však stále svojich prívržencov, svedčili o tom teroristické útoky 

v Európe i USA. 

V roku 2017 rekordne pribúdalo utečencov, aj keď v Európe 

sa situácia čiastočne upokojila. Najhoršia situácia bola v Afrike 

(milión ľudí utieklo zo Sudánu do Ugandy vinou občianskych 

konfliktov a sucha) a v Ázii (útek státisícov mjanmarských Ro-

hingov vystavených teroru).  

Rok 2017 v Európe možno nazvať rokom dôležitých volieb, 

v ktorých sa rozhodovalo o budúcnosti liberálnej demokracie 

ohrozenej populistami a extrémistami. Nakoniec sa hrozivé 

scenáre nenaplnili. Extrémisti neuspeli v Holandsku a Francúz-

sku. V Nemecku opäť zvíťazili kresťanskí demokrati na čele 

s kancelárkou Angelou Merkelovou. Do Bundestagu sa síce pr-

výkrát dostali aj extrémisti z Alternatívy pre Nemecko, ale skla-

mal ich volebný výsledok (8 %). 

 Extrémisti napokon uspeli len v Rakúsku, odchod z Európ-

skej únie si však neželali. Rozporuplné pocity vyvolali voľby 
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v Česku – vyhral Andrej Babiš obviňovaný z populizmu a ex-

trémistická SPD dostala až 10 %. 

Aj na Slovensku sa začiatkom novembra 2017 konali voľby, 

aj keď „len“ komunálne. Župným voľbám sa nezvykne pripiso-

vať veľká dôležitosť, tentokrát sme však boli svedkami vý-

nimky. Voľby prepisovali vnútropolitickú mapu. Neonacistov 

zo strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko sa podarilo 

v banskobystrickej župe odstaviť a Smer – sociálna demokracia 

zaznamenal oslabenie svojich dlhoročných pozícií v regiónoch. 

Naopak, pravicové strany SaS, OĽaNO a KDH vyhrali až 

v šiestich krajoch. 

Zmienku si zaslúži aj skutočnosť, že poslanci Národnej rady 

SR zrušili Mečiarove amnestie z roku 1998 a milosť bývalého 

prezidenta Michala Kováča pre jeho syna. Ústavný súd zrušenie 

amnestií potvrdil. 

V júni 2017 sa v Bratislave a Košiciach konali protiko-

rupčné protesty  spojené s petíciou za odvolanie ministra vnútra 

Roberta Kaliňáka. 

V auguste 2017 vypovedal predseda SNS Andrej Danko ko-

aličnú zmluvu, ktorej predchádzala kauza ministra školstva 

Petra Plavčana s eurofondmi. Výsledkom vládnej krízy bol do-

datok ku koaličnej zmluve o zlepšení komunikácie medzi part-

nermi a odvolanie ministra školstva. 

Rok 2017 bol bohatý na významné udalosti aj v Trenčíne. 

V polovici marca sa spustila nová parkovacia politika. V súvis-

losti so zavedením regulovaného parkovania sa spočiatku obja-

vili aj nesúhlasné prejavy a emócie. Dňa 20. apríla sa začala 

komplexná rekonštrukcia Mierového námestia. Dňa 23. mája  

prešiel po novom železničnom moste prvý vlak.  

Dňa 19. júna sa Trenčania konečne dočkali otvorenia novej 

letnej plavárne na Ostrove; dokončili ju už v roku 2010, ale ne-

boli k nej dotiahnuté inžinierske siete. V polovici októbra dalo 
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mesto do predčasného užívania prvú cyklotrasu, ktorá spája síd-

lisko Juh s centrom. Koncom októbra Železnice Slovenskej re-

publiky potvrdili, že modernizáciu tretej etapy železničnej trate 

v úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá stavebne ukončili. 

Mesto počas roka realizovalo aj množstvo ďalších investič-

ných akcií.  Patrili k nim rekonštrukcie komunikácií, chodní-

kov, športovísk, detských ihrísk, krytej plavárne, vybudovanie 

nových parkovacích plôch, obnova interiérov i exteriérov zá-

kladných a materských škôl...  

Príbeh, ktorý prežívalo mesto v roku 2017, podrobnejšie pri-

náša táto kronika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


