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5.2 Politický život 
 

Takmer polovica Trenčanov volila v 1. kole Z. Čaputovú 

 

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 

v sobotu 16. marca, Trenčania najviac dôverovali Zuzane 

Čaputovej, volilo ju 48,50 percenta obyvateľov nášho mesta. 

Na druhom mieste skončil Maroš Šefčovič (18,99 percenta). Za 

ním nasledovali Štefan Harabin (13,82), Marian Kotleba 

(5,93), František Mikloško (5,11), Eduard Chmelár (3,42), 

Milan Krajniak (2,05), Béla Bugár (0,95), Martin Daňo 

(0,37), Róbert Švec (0,26), Juraj Zábojník (0,24), Ivan 

Zuzula (0,13) a Bohumila Tauchmannová (0,10). Volebná 

účasť v Trenčíne dosiahla 55,64 percenta. 

Vlastný text 17.03.2019 

Pomocná evidencia 204/1/2019 

 

V 2. kole Trenčiansky kraj a okres volil Z. Čaputovú 

 

V 2. kole prezidentských volieb, ktoré sa konali v sobotu 30. 

marca, zvíťazila kandidátka Zuzana Čaputová so ziskom 

celkovo 1 056 582 

hlasov (58,4 per-

cent). Maroš Šef-

čovič získal 752 403 

hlasov (41,6 per-

cent).  

V Trenčianskom 

kraji sa vo voľbách 2. 

kola zúčastnilo 217 

188 oprávnených vo-

ličov, čo predstavuje volebnú účasť 45,84 percent. 

https://volby.sme.sk/prezidentske-volby/2019/vysledky
https://www.sme.sk/os/153671/zuzana-caputova
https://www.sme.sk/os/166917/maros-sefcovic
https://www.sme.sk/os/166917/maros-sefcovic
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Ak by sa voľby konali iba v tomto kraji, voľby by vyhrala 

Zuzana Čaputová so 112 442 hlasmi (51,7 percent). V okrese 

Trenčín voľby vyhrala Zuzana Čaputová so ziskom 26 659 

hlasov (58,2 percent). Maroš Šefčovič napriek celokrajskej 

porážke triumfoval v piatich z deviatich okresov Trenčianskeho 

kraja. 

Percentuálne najviac hlasov v Trenčianskom kraji získal v 

okrese Považská Bystrica 

(55,01 percent), zvíťazil aj v 

okresoch Bánovce nad 

Bebravou (54,96 percent), 

Púchov (53,37 percent), Ilava 

(52,34 percent) a Partizánske 

(52,11 percent). 

Zuzana Čaputová domi-

novala v Myjavskom okrese, 

kde jej hlas odovzdalo 60,87 

percent voličov. Zvíťazila aj v 

okresoch Trenčín (58,18 percent), Nové Mesto nad Váhom 

(56,40 percent) a Prievidza (50,94 percent). 

www.sme.sk 31.03.2019 

Pomocná evidencia 203/1/2019 

 

V Trenčíne suverénne víťazstvo Zuzany Čaputovej 

 

V 2. kole volieb prezidenta SR v sobotu 30. marca väčšina 

Trenčanov opäť volila Zuzanu Čaputovú. Volebná účasť v 

Trenčíne vyšplhala bola 50,69 percenta. Zuzane Čaputovej 

odovzdalo svoj hlas 14 568 voličov (63,69%) a Maroša 

Šefčoviča podporilo 8 307 voličov (36,31%). 

www.trencin.sk 01.04.2019 

Pomocná evidencia 236/1/2019 

 

Nová prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. 

http://povazska.sme.sk/
http://prievidza.sme.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.trencin.sk/
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Očakávania od novej hlavy štátu Zuzany Čaputovej 

 

Na otázku, čo očakávajú od novej hlavy štátu, odpovedali 

osobnosti trenčianskeho regiónu Richard Rybníček, Jaroslav 

Baška a Jozef Habánik. 

Richard Rybníček, primátor Trenčína: „Od Zuzany Čapu-

tovej očakávam jedno-

značnú podporu  zahra-

ničnopolitickej orien-

tácie Slovenska a jej 

nespochybňovanie. Prís-

ny a nekompromisný po-

stoj pri výbere ústavných 

sudcov. Zároveň očaká-

vam, že bude skutočným 

lídrom, ktorý sa nebojí jasne pomenovať problémy krajiny, ale 

na druhej strane bude vedieť vycítiť, kedy ľudí v krajine treba 

aj upokojiť a spájať.“ 

Jaroslav Baška, župan Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

„Slovensko potrebuje skúseného prezidenta, ktorý bude 

dôstojne a hrdo reprezentovať v zahraničí a zároveň si bude 

zodpovedne plniť svoje povinnosti hlavy štátu aj voči občanom. 

Dôležité bude, aby prezident ľudí spájal, venoval sa sociálnym 

témam a výrazne presadzoval naše suverénne postavenie v 

Európe a vo svete.“ 

Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka: „Nový prezident stojí pred neľahkou úlohou získať si 

rešpekt a úctu občanov. Očakávam najmä profesionalitu a 

politicky zodpovedný prístup, dôstojnú prezentáciu v zahrani-

čí.“  

www.sme.sk 01.04.2019 

Pomocná evidencia 240/1/2019 

 

Zuzana Čaputová v predvolebnom televíznom dueli s Marošom Šefčovičom. 

http://www.sme.sk/
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Eurovoľby v Trenčianskom kraji vyhral Smer - SD 

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji volilo v sobotu 25. 

mája v eurovoľbách najviac ľudí stranu Smer - SD, ktorá 

získala viac ako 20 percent. Na druhom mieste skončila koalícia 

strán Progresívne 

Slovensko a Spolu - 

občianska demokra-

cia so ziskom viac 

ako 19 percent 

odovzdaných hlasov. 

Tretia je strana 

Mariána Kotlebu 

ĽSNS, volilo ju tak-

mer 15 percent ľudí. 

Na štvrtom mieste sa umiestnila Sloboda a Solidarita, volilo ju 

takmer desať percent voličov. Piata priečka patrila Kresťan-

skodemokratickému hnutiu, ktoré získalo viac ako 9 percent. 

Nasleduje Slovenská národná strana (5,61 percenta), ktorá však 

svojich zástupcov do Európskeho parlamentu nepošle, rovnako 

ani siedma v poradí Kresťanská únia (4,74 percenta). 

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti volilo v Tren-

čianskom kraji len 4,71 percenta voličov, hnutie však podľa 

celoslovenských výsledkov pošle do Európskeho parlamentu 

jedného poslanca. 

Celkovým celoslovenským víťazom volieb je koalícia strán 

Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia, ktoré 

budú mať v Európskom parlamente štyroch poslancov. Toh-

toročná volebná účasť na Slovensku prekročila hranicu 22 per-

cent. V Trenčianskom samosprávnom kraji prišlo k volebným 

urnám takmer 23 percent oprávnených voličov. 

www.webnoviny.sk 27.05.2019 

Pomocná evidencia 391/1/2019 

https://www.sme.sk/os/65/marian-kotleba
http://www.webnoviny.sk/
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Prezident Andrej Kiska ocenil víziu Trenčína 

 

V rámci rozlúčkových návštev sa prezident SR Andrej 

Kiska stretol v stredu 29.mája aj s primátorom Trenčína Ri-

chardom Rybníčkom. „Trenčín je inšpirujúci poctivou víziou, 

ako má mesto vyzerať. 

Myslím si, že mnohé 

mestá by si mali brať 

príklad. Táto vízia je 

úžasná, no mesto si s 

tým samo nedá rady, 

potrebuje pomoc štátu,“ 

uviedol Andrej Kiska po 

rokovaní s primátorom. 

Podľa neho sa slo-

venské mestá hýbu dopredu, ale to, čo sa na ne prenáša (od-

pratávanie snehu, obedy v školách zdarma a podobne), je viac 

ako problémové: „Ak dôjde k uplatneniu návrhu strany Most-

Híd o odpočítateľných položkách pri daniach z príjmov 

fyzických osôb, mesto Trenčín príde počas dvoch rokov o šesť 

miliónov eur. Takéto obrovské výpadky môžu mestá dostať do 

kolapsu.“ 

S primátorom Richardom Rybníčkom hovorili aj o nutnej 

potrebe rekonštrukcie starého cestného mosta a riešenia 

dopravy. Dotkli sa aj uzavretej divadelnej sály v Posádkovom 

klube, ktorú má rekonštruovať ministerstvo obrany, no niektoré 

procesy pred realizáciou ešte ani len nezačali.  

„Pán prezident je výborne pripravený na témy, týkajúce sa 

problémov samosprávy. Politici si často myslia, že dôležitejšia 

je zahraničná politika, bezpečnosť, spravodlivosť. Ale pre nás 

je dôležitý rozvoj miest, je to o ľuďoch v území,“ povedal 
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primátor, ktorý prezidentovi, okrem iných darov, venoval i 

zberateľskú eurobankovku s motívom Trenčianskeho hradu.  

www.trencin.sk 30.05.2019 

Pomocná evidencia 394/1/2019 

 

Andrej Kiska sa stretol so županom Jaroslavom Baškom 

 

V stredu 29. mája 2019 zavítal na pôdu župného úradu 

prezident SR Andrej Kiska. Poslednou zástavkou hlavy štátu 

v rámci rozlúčkových návštev bola Trenčianska župa, na ktorej 

ho prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslav Baška.  

K témam, ktoré rezonovali počas stretnutia, patrila činnosť 

a plány župy na najbližšie obdobie, pozornosť bola venovaná aj 

aktuálnym problémom, ktorým kraj čelí.  

„Prioritami, ktoré som si určil pre svoje súčasné funkčné 

obdobie a s ktorými som dnes oboznámil aj prezidenta, sú 

rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a modernizácia našich troch 

župných nemocníc. Okrem toho budeme investovať nemalé 

finančné prostriedky aj do oblasti školstva, a to najmä do 

podpory systému duálneho vzdelávania, v rámci ktorého sme 

už dlhodobo lídrom,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav 

Baška. 

Predseda kraja oboznámil prezidenta SR aj s veľkou výzvou 

pre župu, ktorou je príprava Akčného plánu transformácie 

regiónu horná Nitra. 

www.tsk.sk 29.05.2019 

Pomocná evidencia 398/1/2019 

 

Trenčín vystúpil zo ZMOS -u a vstúpil do ÚMS 

 

Poslanci mestského zastupiteľstva v stredu 29. mája schvá-

lili vystúpenie mesta zo Združenia miest a obcí Slovenska 

http://www.trencin.sk/
http://www.tsk.sk/
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(ZMOS) a následný vstup Trenčína do Únie miest Slovenska 

(ÚMS). Návrh predložil trenčiansky primátor Richard 

Rybníček, podľa neho ZMOS málo zohľadňuje špecifiká 

miest, rieši problémy samospráv najmä optikou obcí. 

„To má za následok fakt, že doteraz nebol ZMOS schopný 

vypracovať návrh ko-

munálnej reformy a 

jasne tak popísať svoju 

predstavu o budúcom 

fungovaní štátnej sprá-

vy a samosprávy,“ kon-

štatoval Richard Ryb-

níček. Trenčín sa tak 

pridal k Bratislave, Tr-

nave a Prešovu, ktoré 

už v únii miest sú. Na stretnutí primátorov krajských miest v 

Košiciach deklarovali podľa neho vstup do ÚMS aj Žilina, 

Banská Bystrica, Košice a Nitra. 

Podľa Richarda Rybníčka k 1. júnu vystúpi zo ZMOS-u aj 

Trnava, ostatné krajské mestá zostávajú členmi oboch sta-

vovských organizácií. Do snemu v polovici júna by do ÚMS 

mali vstúpiť všetky krajské mestá, ktoré dohromady zastupujú 

záujmy 1,1-milióna obyvateľov Slovenska. 

Únia bude spolu so svojimi súčasnými členmi zastupovať 

približne 1,8 milióna obyvateľov. Vytvorí sa tak silná protiváha 

ZMOS-u, ktorému mestá dlhodobo vyčítajú, že nedostatočne 

zastupuje ich záujmy. 

„Som rád, že sa mi podarilo presvedčiť minimálne 

primátorov krajských miest, ale budem robiť všetko pre to, aby 

som presvedčil aj súčasných členov únie a iných primátorov 

miest na Slovensku. Sú to práve mestá, ako prirodzené centrá 

rozvoja, ktoré môžu pripraviť dokument dokončenia reformy 

verejnej správy. Chceme byť v budúcom roku dobrým 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
http://bystrica.sme.sk/
http://nitra.sme.sk/
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partnerom pre rokovanie vlády, kde by sme chceli časť tohto 

dokumentu zapracovať do programového vyhlásenia vlády," 

skonštatoval Richard Rybníček. 

Nový predseda ZMOS-u Branislav Tréger poslal 

primátorom krajských miest list, v ktorom im ponúka úzku 

spoluprácu a súčinnosť na činnosti združenia. Chce, aby zvážili 

svoje rozhodnutie odísť zo združenia. 

Primátor Trenčína Richard Rybníček sa chce na júnovom 

sneme v Bratislave uchádzať o post prezidenta ÚMS.  

Rybníčkovou prioritou v ÚMS bude podľa vlastných slov 

príprava zásadného dokumentu reformy verejnej správy.  

„Súčasťou toho dokumentu by mali byť aj zmena 

územnosprávneho členenia, zmena volebného systému, návrh 

zmeny financovania samospráv, návrh zmeny fungovania 

štátnej správy, počty ministerstiev. Budeme musieť veľmi 

rýchlo začať poskytovať špičkový servis mestám k súčasnej 

legislatíve,“ zdôraznil trenčiansky primátor. 

www.teraz.sk 31.05.2019 

Pomocná evidencia 403/1/2019 

 

V Trenčíne vzniklo Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie 

 

V sobotu 1. júna vznikol nový prvok riadenia a velenia v 

štruktúrach Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky, keď v 

Trenčíne vzniklo nové Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie 

(VeSŠO) na návrh náčelníka Generálneho štábu OS SR. 

Informoval o tom hovorca 5. pluku špeciálneho určenia major 

Mário Pažický. 

Vznikom nového operačného veliteľstva so spôsobilosťami 

velenia a riadenia VeSŠO SR nasleduje trend krajín 

Vyšehradskej štvorky (V4) a Aliancie. Nový prvok riadenia a 

velenia je príspevkom na účinnejšiu a koncepčnejšiu 

http://www.teraz.sk/
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koordináciu nasadenia na hybridné hrozby príznačné 

súčasnosti. Zastrešiť má kinetické i nekinetické operácie.  

„VeSŠO vzniklo po analýze stavu v oblasti špeciálnych ope-

rácií a identifikácii po-

žiadaviek na rozvoj Síl 

pre špeciálne operácie 

OS SR, a to na základe 

vývoja bezpečnostnej si-

tuácie a operačnej po-

treby na obranu štátu,“ 

uviedol Mário Pažický. 

Od jesene budú do 

portfólia riadených útvarov a spôsobilostí VeSŠO pod-

riaďované útvary ako 5. pluk špeciálneho určenia, Výcvikové 

stredisko špeciálnych operácií, Stredisko civilno-vojenskej 

spolupráce a psychologických operácií, kybernetická obrana a 

23. motorizovaný prápor. 

„Slovenské sily pre špeciálne operácie sú dlhodobo 

etablované v komunite NATO SOF (Special Operations 

Forces) jednotiek ako rovnocenný a rešpektovaný partner. Aby 

však mohli svoj potenciál plnohodnotne a dlhodobo rozvíjať, je 

dôležité, aby v Ozbrojených silách SR zaujali pevnú a nespo-

chybniteľnú pozíciu,“ doplnil hovorca 5. pluku špeciálneho 

určenia. 

K hlavným úlohám Síl pre špeciálne operácie patrí vojenská 

asistencia, špeciálny prieskum a priama akcia. Psychologické 

operácie a civilno-vojenská spolupráca tvoria ich integrálnu 

súčasť. VeSŠO je vytvorené na zabezpečenie plnohodnotného 

velenia, riadenia a podpory špeciálnych operácií a je postavené 

na úroveň veliteľstiev Vzdušných síl OS SR a Pozemných síl 

OS SR.  

„Aktuálne velenie slovenských ozbrojených síl má ambíciu 

dosiahnuť do roku 2025 početný stav Síl pre špeciálne operácie 



254 
 

1500 vojakov nového operačného veliteľstva a jemu 

podriadených útvarov,“ doplnil Mário Pažický. 

www.teraz.sk 01.06.2019 

Pomocná evidencia 410/1/2019 

 

R. Rybníček sa stal prezidentom Únie miest Slovenska 

 

Prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) sa stal primátor 

Trenčína Richard Rybníček. Rozhodli tak členovia na 30. 

sneme ÚMS, ktorý sa 

konal v piatok 21. 

júna v Bratislave. Ri-

chard Rybníček bol 

zároveň jediným 

kandidátom. 

„Som pripravený 

mať energiu a silu 

naštartovať procesy, 

dokončiť reformu ve-

rejnej správy. Potre-

bujeme byť silným partnerom vláde, to, čo vidíme my, nevidia 

oni, to, čo zažívame my, oni nepoznajú. Len spoločne 

dokážeme presadiť hodnoty, ktoré sú správne pre mesto,“ 

uviedol v príhovore. 

Richard Rybníček dodal, že potrebujú viac peňazí či 

kompetencií. Okrem volieb orgánov sa snem venoval aj 

novelizácii Stanov ÚMS či stanoveniu priorít ÚMS a 

strategických cieľov pre roky 2019 až 2020. Ako podotkol 

Richard Rybníček, zo spiacej krásavice sa stáva zmysluplná 

stavovská organizácia miest Slovenska, ktoré sa hlásia o slovo. 

„V priebehu pol roka tieto mestá pripravia zásadný 

dokument reformy verejnej správy a územnej samosprávy, aby 

sme boli dôstojnými partnermi pre súčasnú, ale aj budúcu vládu 

http://www.teraz.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek


255 
 

a parlament. Budú nás musieť počuť. Budeme oveľa viac dávať 

najavo, že prirodzená budúcnosť Slovenska je v mestských 

regiónoch v blízkej spolupráci s obcami. Budeme úzko 

spolupracovať so ZMOS a sila nás, primátorov a starostov, 

takýmto spôsobom zosilnie a bude nás počuť oveľa viac ako 

doteraz,“ prízvukoval novozvolený prezident. 

Okrem prezidenta únie členovia jednomyseľne zvolili aj 

ďalšie orgány. Za viceprezidentov si vybrali primátora 

Bratislavy Matúša Valla, primátora Banskej Bystrice Jána 

Noska, primátora Kežmarku Jána Ferenčáka a primátorku 

Lučenca Alexandru Pivkovú. Výkonným prezidentom sa stal 

primátor Hlohovca Miroslav Kollár.  

ÚMS je dobrovoľné záujmové združenie miest založené 29. 

apríla 1994 v Košiciach z iniciatívy Klubu primátorov miest 

Slovenskej republiky. Hlavným posolstvom ÚMS od jej vzniku 

je boj za demokraciu, reformu verejnej správy a európske 

smerovanie Slovenska. 

Za ciele si únia vytýčila obhajobu práv a záujmov miest vo 

vzťahu k zákonodarnej a výkonnej štátnej moci, prezentovanie 

významu miest ako centier regiónov ako aj presadzovanie 

finančnej, inštitucionálnej, daňovej suverenity miest. 

ÚMS združuje 38 slovenských miest, v ktorých žije viac ako 

1,7 milióna obyvateľov. Do ÚMS sa už pridali krajské mestá 

Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín, Prešov a 

Košice. Žilina sa chystá pripojiť. 

www.webnoviny.sk 21.06.2019 

Pomocná evidencia 473/2/2019 

 

Trenčín zakázal Kotlebovej strane zhromaždenie 

 

Mestský úrad v Trenčíne zakázal verejné zhromaždenie 

politickej strany Kotleba – ĽSNS, o ktoré požiadala začiatkom 

septembra. Zhromaždenie, ktoré strana plánovala v centre 

https://www.sme.sk/os/1694/matus-vallo
http://bystrica.sme.sk/
https://www.sme.sk/os/68/jan-nosko
https://www.sme.sk/os/68/jan-nosko
http://www.webnoviny.sk/
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Trenčína zorganizovať vo štvrtok 17. októbra v čase od 14.00 

do 19.00 h, malo podľa informácií mesta za cieľ „predstaviť 

skutočnú pravdu o činnosti politickej strany Kotleba – ĽSNS.“ 

Predpokladaný počet jeho účastníkov bol 50. 

Mesto v liste adresovanom zvolávateľovi uvádza: „Práve 

skutočná činnosť zvolá-

vateľa ako aj jeho radi-

kálne postoje k národ-

nostným menšinám, nie-

ktorým rasám, nábožen-

ským vyznaniam alebo 

sociálnym skupinám oby-

vateľstva, ktoré sú verej-

ne známe, sú spôsobilé vzbudiť vznik nenávisti a ne-

znášanlivosti.“ 

Samospráva ďalej upozornila aj na to, že jeden z popredných 

predstaviteľov strany bol začiatkom septembra právoplatne 

odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu hanobenie 

národa, rasy a presvedčenie z dôvodu jeho verejných 

verbálnych vyjadrení a prezentácie názorov voči rómskej 

komunite. 

Predstavitelia strany po vynesení rozsudku vyjadrili 

odsúdenému Milanovi Mazurekovi podporu svojou účasťou 

na pojednávaniach i vyjadreniami na oficiálnej webovej stránke 

strany. 

„Tento trestný čln nepochybne možno zaradiť do skupiny 

trestných činov, ktoré sú spôsobilé byť podnetom k popieraniu, 

obmedzovaniu alebo roznecovaniu nenávisti a neznášanlivos-

ti,“ uvádza v liste trenčianska radnica. 

Marián Kotleba na jednom z mítingov svojej strany. 

http://otvorenesudy.sk/
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Tá vychádza z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 

v Štrasburgu, ktorý konštatuje, že „pre posúdenie cieľov a 

zámerov politickej strany nemožno brať do úvahy ako jediné 

kritérium jej stanovy a program; obsah jej programu musí byť 

porovnaný s konaním predstavite-

ľov strany a názorom, ktoré títo 

predstavitelia zastávajú.“ 

Mesto uvádza aj to, že viacerí 

predstavitelia ĽSNS svojimi vý-

rokmi zľahčujú, či dokonca po-

pierajú holokaust a netaja sa ne-

návistnými názormi k Židom a 

rómskemu etniku. Dokladá to via-

cerými verejnými vyjadreniami 

členov strany, z ktorých podľa mes-

ta vyplýva povaha skutočnej čin-

nosti tejto politickej strany. 

„Prezentácia takej činností strany na území mesta Trenčín 

smeruje k popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politic-

kých alebo iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie, 

rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyzna-

nie a sociálne postavenie alebo na roznecovanie nenávisti a 

neznášanlivosti z týchto dôvodov,“ dodáva trenčianska radnica. 

www.sme.sk 21.09.2019 

Pomocná evidencia 701/1/2019 

 

Krajský súd vyhovel žalobe kotlebovcov 

 

Verejné zhromaždenie Ľudovej strany Naše Slovensko 

(ĽSNS) na trenčianskom Mierovom námestí 17. októbra 2019 

bude. Rozhodnutie mesta zakázať ho bolo podľa uznesenia 

Krajského súdu v Trenčíne nezákonné. Súd tak vo štvrtok 26. 

http://www.sme.sk/
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septembra vyhovel žalobe ĽSNS na mesto a zrušil rozhodnutie 

radnice. 

Predsedníčka senátu v odôvodnení uviedla, že ĽSNS je 

legitímnou a parlamentnou 

stranou s právom zhromaž-

ďovať sa, ktoré je zaručené 

Ústavou Slovenskej repub-

liky. O budúcnosti strany 

navyše prednedávnom roz-

hodoval Najvyšší súd SR, 

ktorý nevidel dôvod na jej 

rozpustenie. Odsúdenie pod-

predsedu strany Milana Mazureka Najvyšším súdom začiat-

kom septembra za rasistické reči o Rómoch spred troch rokov 

považuje za individuálny prípad jednotlivca a nie celej strany. 

Ako však na záver upozornila, zhromaždenie v prípade 

porušenia zákona bude možné rozpustiť, umožňuje to zákon o 

zhromažďovaní. 

Tajomník ĽSNS Rastislav Schlosár rozhodnutie súdu uví-

tal.  

„Ceníme si, že súd nepodľahol žiadnym tlakom, že zvíťazila 

spravodlivosť. Mrzí ma, že toľko rokov od prevratu v roku 1989 

sa nájdu predstavitelia samosprávy, ktorí nemajú problém s 

tým, aby potláčali základné demokratické princípy, aby 

potláčali politické práva nielen jednotlivca, ale celých politic-

kých strán,“ povedal Rastislav Schlosár s tým, že zhromaždenie 

sa pod Trenčianskym hradom v druhej polovici októbra usku-

toční. Či sa ho zúčastní aj za rasistické reči odsúdený Milan 

Mazurek, potvrdiť nevedel. 

Primátor mesta Richard Rybníček po uznesení uviedol, že 

je na Slovensku len druhým človekom, ktorý sa pokúsil verejne 

povedať, že ĽSNS je extrémistická strana. Prvým podľa neho 

http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
http://encyklopedia.sme.sk/clanok.asp?cl=1794254
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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bol generálny prokurátor, ktorý však na Najvyššom súde 

neuspel. 

„Ja som neuspel na krajskom súde. Myslím si, že je to dobrá 

cesta k tomu, aby sme sa stranám, ako je ĽSNS, jasne postavili 

a dali im najavo, že im to len tak ľahko nebude prechádzať a že 

si budú musieť dávať 

veľký pozor na to, čo bu-

dú na zhromaždeniach 

robiť a rozprávať,“ pozna-

menal s tým, že zhromaž-

denie bude sledovať mes-

to i polícia. 

Trenčianska radnica 

zakázala verejné zhro-

maždenie strany Mariána Kotlebu. Jedným z dôvodov bola 

podľa mesta skutočnosť, že Milana Mazureka právoplatne 

odsúdili za trestný čin popierajúci ústavné práva občanov 

Slovenskej republiky a ĽSNS sa od jeho vyjadrení nedištanco-

vala. 

Podľa Richarda Rybníčka, ak poslanec NR SR spácha trest-

ný čin a politická strana sa k vyjadreniam prihlási, skutočná 

pravda o ĽSNS bola odhalená. 

„Za seba poviem, že si kotlebovcov v tomto meste neželáme, 

aj vzhľadom k histórii tohto mesta. Z Trenčína  vyviezli 1650 

Židov a 1305 z nich sa nevrátilo, zavraždili ich  v koncentrač-

ných táboroch. Sme tolerantné mesto slušných ľudí. Takýchto 

extrémistov tu nechceme,“ povedal Richard Rybníček. 

Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexand-

ra Dubčeka v Trenčíne tvrdí, že argument Richarda Rybníčka o 

tom, že sa strana od konania Milana Mazureka nedištancovala, 

je síce relevantný, právne ale neobstojí. 

„Dôvod je, že z právneho hľadiska stále platí, že strana je 

legálna a má právo zvolávať verejné zhromaždenia, čo potvrdil 

Zástupcovia mesta počas pojednávania na Krajskom súde v Trenčíne. 
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nedávno aj Najvyšší súd. Richard Rybníček však rozhodnutím 

zakázať verejné zhromaždenie vyslal istý politický signál, ktorý 

môže byť verejnosťou prijatý pozitívne,“ uviedol Pavol Stru-

hár. 

Voči verejnému zhromaždeniu ĽSNS na Mierovom námestí 

sa už postavili aj ľudia na sociálnych sieťach. Na 17. októbra 

pripravujú vlastné zhromaždenie. 

„My, Trenčania, nesúhlasíme s tým, aby v našom meste 

pochodovali členovia strany, ktorá sa otvorene prihlasuje k 

extrémistickým a rasistickým názorom. Zároveň vyjadrujeme 

hlboký nesúhlas s rozhodnutím Krajského súdu v Trenčíne, 

ktorý fašistom dovolil opakovane zneužívať demokraciu. Tým-

to zhromaždením chceme tiež vyjadriť podporu rozhodnutiu 

vedeniu mesta Trenčín o zákaze zhromaždenia fašistov,“ píše 

sa vo verejnej pozvánke na Facebooku. 

www.sme.sk 26.09.2019 

Pomocná evidencia 719/1/2019 

 

Primátor rokoval v Trenčíne s premiérom a ministrami 

 

Výjazdové zasadnutie premiéra Petra Pellegriniho 

a vybraných ministrov Vlády SR sa uskutočnilo v piatok 11. 

októbra  v Trenčíne. Zúčastnili sa ho predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, primátor Tren-

čína Richard Rybníček a predstavitelia viacerých miest a obcí 

z regiónu. Zhodli sa, že rokovania boli konštruktívne, o kon-

krétnych veciach a v prospech občanov. 

Slovenský premiér Peter Pellegrini sľúbil Trenčínu a jeho 

obyvateľom pomoc pri prevode starého železničného mosta do 

majetku mesta a tiež pri príprave preložky štátnej cesty, ktorá 

pretína centrum mesta v úseku od starého cestného mosta cez 

Hasičskú a Štefánikovu ulicu. 

http://www.sme.sk/
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„Mestu Trenčín chceme vyjsť v ústrety tým, aby Železnice 

SR našli spôsob ako bezodplatne alebo symbolicky za 1 euro 

previesť do majetku mesta starý železničný most. Z dôvodu 

modernizácie želez-

ničnej trate je dnes 

v Trenčíne nový 

most, ten starý je 

nevyužívaný a mes-

to chce z neho uro-

biť tzv. zelený most 

pre peších a cyklis-

tov. Primátor Tren-

čína veľmi intenzív-

ne obhajoval aj potrebu preložky cesty I/61, ktorá pretína 

centrum mesta a spôsobuje značné dopravné problémy. Ak sa 

javí, že by bolo naozaj lepšie dať tú cestu bližšie k železničnej 

trati, nesmieme byť my tou brzdou. Ako prvý krok je ale 

potrebné uzavrieť diskusiu o zmene územného plánu pre túto 

celú lokalitu tak, aby tam bolo jasne zakreslené budúce traso-

vanie cesty a potom môžeme hovoriť ďalej o pomoci pri 

vypracovaní dokumentácie. Následne príde čas, kedy sa bu-

deme rozhodovať o spustení investičnej akcie,“ uviedol pre-

miér Peter Pellegrini. 

Primátor zdôraznil, že spomínané dopravné riešenie sa týka 

aj starého cestného mosta, ktorý je v katastrofálnom stave. „Aj 

ten bude súčasťou projektovej dokumentácie. Ide o bezpečnosť 

ľudí. My sme zatiaľ nepýtali peniaze, teraz je to o príprave na 

rokovania o budúcnosti tohto územia,“ povedal Richard 

Rybníček. 

Peter Pellegrini potvrdil, že požiadal ministerstvo dopravy, 

„aby malo taký názor, akí názor majú občania mesta Trenčín 

a jeho vedenie. My tu nie sme nato, aby sme robili naprieky, ale 

Sprava Richard Rybníček, Peter Pellegrini a Jaroslav Baška počas brífingu. 
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aby sme im vyšli v ústrety. Verím, že ma pán primátor bude 

čoskoro informovať, že sa veci pohli tak, ako sme sa dohodli.“ 

Richard Rybníček poďakoval premiérovi za jeho iniciatívu 

a finančnú pomoc v podobe 4 miliónov eur pre futbalový šta-

dión a milióna eur na rekonštrukciu zimného štadióna. „Dnešná 

diskusia pomohla i v tom, že sa urýchlia rokovania s predsta-

viteľmi jednotlivých úradov, ministerstiev o rozhodnutiach, na-

príklad v oblasti dopravy. Zároveň ministerka pôdohospodár-

stva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná prisľúbila, že urýchli 

procesy súvisiace s prideľovaním financií z eurofondov,“ 

uviedol primátor. 

Okrem už spomínaných záležitostí týkajúcich sa krajského 

mesta premiér informoval, že sa blíži rekonštrukcia panelovej 

cesty I/9 medzi Mníchovou Lehotou a Drietomou. Slovenská 

správa ciest podá v najbližšom čase žiadosť o stavebné povole-

nie. „Spomeniem ešte nebezpečnú križovatku v Trenčianskej 

Teplej smerom na Trenčianske Teplice. Teraz, po rokovaní 

s premiérom, verím, že Slovenská správa ciest nájde rýchle 

a finančne nenáročné riešenie,“ uviedol predseda TSK Jaroslav 

Baška, ktorý ešte požiadal Vládu SR, aby s ministerkou škol-

stva Martinou Lubyovou prehodnotili normatív, ktorý je pri-

deľovaný na stravovanie žiakov na športových školách. Podľa 

neho je potrebné, aby tu navýšili financie. 

„Chceme pomôcť aj v rozšírení trenčianskej nemocnice 

o tzv. oddelenie športového lekárstva, vybaviť ambulancie 

technickými zariadeniami, nakoľko sa tu rozširuje výučba 

športových predmetov, spustila sa hokejová akadémia v Trenčí-

ne a podobne,“ vyjadril sa na brífingu počas návštevy Trenčína 

premiér Peter Pellegrini. 

www.trencin.sk 11.10.2019 

Pomocná evidencia 760/1/2019 

 

 

http://www.trencin.sk/
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V centre zneli mená trenčianskych obetí holokaustu   

 

Trenčín a jeho obyvatelia vo štvrtok 17. októbra spomínali 

na obete holokaus-

tu, obete fašizmu. Ich 

mená zneli od 8.00 do 

14.00 h a od 19.00 do 

20.00 h v centre mesta 

cez reproduktory, ktoré 

sú súčasťou verejného 

osvetlenia na Miero-

vom námestí. 

Boli to mená tých, 

ktorých z Trenčína deportovali do koncentračných táborov, 

tých, ktorých umučili a zabili na trenčianskej Brezine. Takýmto 

spôsobom si mesto uctilo všetkých ľudí, ktorí položili svoj život 

za slobodu a ktorí sa nám nevrátili domov. Týmto spôsobom 

mesto vyjadrilo aj svoj postoj k verejnému zhromaždeniu 

extrémistickej strany Kotleba ĽSNS. Mená obetí načítal slo-

venský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár Silvester 

Lavrík.  

„Chcem mu aj touto cestou veľmi pekne poďakovať. Je 

veľmi symbolické, že práve tento vzácny muž načítal tých 1 639 

mien,“ povedal primátor Richard Rybníček. 

V rokoch 1942 – 1945 boli z Trenčína deportovaní židovskí 

obyvatelia do Poľska a Nemecka, stali sa obeťami holokaustu. 

Mnohých ďalších zastrelili v Nemeckej a Kremničke. Spolu šlo 

o 1 570 občanov. 

Ďalšími obeťami fašizmu boli i ľudia, ktorých v posledných 

mesiacoch druhej svetovej vojny umučili a zabili na trenčian-

skej Brezine. Od 25. októbra 1944 do 3. apríla 1945 odviedli z 

väznice Krajského súdu v Trenčíne do lesa na Brezine 69 osôb 

– civilov, domácich aj zahraničných vojakov a partizánov – 

Silvester Lavrík, ktorý nahovoril mená obetí holokaustu, podvečer vystúpil aj na 

občianskom proteste Trenčín proti fašizmu. 
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ktorých v lese beštiálne povraždili a zahrabali do niekoľkých 

hrobov. Po oslobodení Trenčína bolo na trenčianskej Brezine v 

lokalite Dušova dolina, Vápenice a Široké objavených a 

exhumovaných 7 hrobov, v ktorých bolo 69 obetí, z toho 65 

mužov a 4 ženy. Všetci boli bosí, nahí alebo len nepatrne 

oblečení so  stopami po mučení. Boli v takom stave, že 26 

z nich sa nepodarilo identifikovať. 

www.trencin.sk 17.10.2019 

Pomocná evidencia 773/1/2019 

 

Priebeh zhromaždenia ĽSNS a antifašistického protestu 

 

Pomedzi paneláky trenčianskeho sídliska sa pomaly prediera 

biela dodávka. Zelený pás nalepený po jej obvode pripomína 

policajné vozidlo. Od stien zateplených pestrofarebných 

panelákov sa odráža nezrozumiteľné hlásenie vychádzajúce z 

ampliónov na streche auta. Po chvíľke jazdy sa zvuk vyčistí. 

Kto by čakal, že ďalší podnikavec vykupuje červotočivý 

nábytok, mýlil by sa. 

Namiesto zľudovelých hlásení priestor sídliska zapĺňa 

oznam: „Vážení občania, pozývame vás na stretnutie s Ma-

rianom Kotlebom a ďalšími poslancami Ľudovej strany naše 

Slovensko zajtra o šestnástej hodine na Mierovom námestí v 

Trenčíne,“ snažia sa v predvečer konania podporiť už aj tak 

ostro sledovaný míting, ktorý mesto rozdelil na dva tábory. 

Vo štvrtok 17. októbra  popoludní sa námestie v centre mesta 

zapĺňa podporovateľmi ĽSNS, ale aj zvedavcami. Idylu 

predvolebného stretnutia narúša len pietny mužský hlas, znejúci 

z reproduktorov inštalovaných v pouličnom osvetlení. 

http://www.trencin.sk/
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Od rána z nahrávky v slučke číta mená Trenčanov židovskej 

národnosti, ktorých počas druhej svetovej vojny vyviezli do 

koncentračných táborov. Spolu s nimi hlas číta aj mená ľudí, 

ktorí padli pri oslobodzovaní mesta od nacistov. Primátor ich 

nechal znieť éterom na protest proti zhromaždeniu ĽSNS, 

ktorej predstavitelia si každoročne uctievajú vznik vojnovej 

Slovenskej republiky, 

oslavujú jej čelného 

predstaviteľa, prezi-

denta Jozefa Tisa a 

SNP považujú za puč 

a partizánov za bandi-

tov. 

Mená obetí holo-

kaustu a oslobodite-

ľov mesta poobede 

prehlušujú pesničky Ondreja Ďuricu, ktorého kotlebovci 

označujú ako národného speváka. Ondrej Ďurica v minulosti 

pôsobil v neonacistickej skupine Biely odpor. V tohtoročných 

eurovoľbách neúspešne kandidoval za ĽSNS. 

Len o pár desiatok metrov ďalej prebiehajú posledné 

prípravy, protest proti extrémizmu sa začína hodinu po začiatku 

mítingu kotlebovcov. Ďuricov hlas krátko po šestnástej dostáva 

reálne tvary. Spevák sa zjaví na mobilnom pódiu, obkolesenom 

niekoľkými mĺkvymi mužmi v čiernych oblekoch a so 

slnečnými okuliarmi na očiach.  

Spolu s Ďuricom si ostro sledovaný míting nenechali ujsť ani 

špičky strany: predseda Marian Kotleba, podpredsedovia 

Milan Uhrík a Martin Beluský. Nechýba ani odsúdený expos-

lanec Milan Mazurek, ani Lívia Garčalová so svojím Kul-

turblogom, s ktorým sa neskôr vyberie provokovať medzi 

odporcov ĽSNS. V takejto zostave sa nestretli ani na nedávnych 

mítingoch v Prievidzi či Liptovskom Mikuláši, ktoré nemali 

Mierové námestie počas vystúpení predstaviteľov ĽSNS. 
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toľko mediálnej pozornosti. Ich vystúpenie je plné nevkusných 

vtipov, predvolebných sľubov, martýrstva, aj obrazov úpadku 

západnej civilizácie. 

„Nastúpil som v Bruseli do výťahu, a tam bola skutočne 

škaredá žena. Ale nebola to ani pani Beňová, ani pani 

Nicholsonová,“ pokúsi sa Milan Uhrík, ktorý vystupuje ako 

štvrtý v poradí, žar-

tom získať publikum. 

Ozve sa smiech a 

potlesk. Škaredá žena 

mal byť napokon 

transsexuálny euro-

poslanec z Belgicka. 

Uhrík pokračuje prí-

behom, ako v euro-

parlamente videl boz-

kávať sa dve ženy. Tieto a ďalšie prípady mu slúžia ako 

ilustrácia úpadku, ktorý z pozície europoslanca sleduje. 

Jeho kolega Martin Beluský, ktorý sa na pódiu objaví ako 

druhý v poradí, sa sústredí najmä na program. 

„Zrušíme najzbytočnejšiu daň, daň z pridanej hodnoty,“ 

sľubuje ľuďom. Publikum si zrejme nevie narýchlo predstaviť 

dopady takéhoto kroku a tak odozva zaostáva za množstvom 

energie, ktoré do ohlásenia predvolebného triumfu vložil. Znie 

to zásadne, a tak ľudí vzápätí upokojuje, že DPH tvorí „len“ 

šestinu verejných príjmov. 

Podľa zákona o štátnom rozpočte však čísla vyzerajú inak. 

Na DPH by sme tento rok mali vybrať zhruba šesť miliárd eur. 

Celkové príjmy štátu na tento rok sú plánované na úrovni 

približne 15,5 miliardy eur. DPH tak z tejto sumy tvorí viac ako 

tretinu. Každoročný výpadok by sme podľa Beluského vykryli 

Účastníkov zdraví podpredseda ĽSNS a europoslanec Milan Uhrík. 
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tým, že nebudeme nakupovať stíhačky, nebudeme platiť 

stránku slovensko.sk a podporíme domácu výrobu potravín. 

Milan Mazurek, trojka v 

poradovníku vystupujú-

cich, prítomným nič kon-

krétne nesľubuje. Strane 

slúži hlavne ako plamenný 

rečník a obeť systému. 

Sťažuje sa na médiá, do-

slova hovorí o mediálnej 

žumpe, ktorá cenzuruje ak-

tivity ĽSNS. Toto označenie mu však nebráni v tom, aby si o 

pár minút neskôr pomohol odhalením Denníka N. Jeho reportéri 

zistili, že predseda SNS Andrej Danko získal titul JUDr. na 

základe okopírovanej rigoróznej práce. Táto informácia poslúži 

Mazurekovi na útok na jeho politického súpera. 

Hodinové vystúpenie kotlebovcov zakončí predseda. 

„Pánovi Rybníčkovi asi 

ušlo, že Najvyšší súd 

povedal, že nie sme fa-

šistická strana,“ začne 

Marian Kotleba svoje 

vystúpenie narážkou na 

pokus o zákaz ich zhro-

maždenia. Štylizuje sa 

do polohy ľudového 

politika. Prihovára sa 

dôchodcom, ktorí budovali „Československú socialistickú 

republiku“, potom federatívnu republiku, dnes „druhú Sloven-

skú republiku“ a v súčasnosti podľa šéfa ĽSNS žijú zo žobra-

čeniek. 

Napojí sa na Beluského úvahu, že štát má k dispozícii 

dostatok peňazí, len ich musí prestať míňať na „hlúposti ako 

Milan Mazurek pred televíznym mikrofónom. 

Záverečné vystúpenie patrilo predsedovi strany Marianovi Kotlebovi. 
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členstvo v Európskej únii“, čím sa vráti k svojej protiunijnej 

rétorike, ktorú pred eurovoľbami strana utlmila. V závere svojej 

reči sa dostal aj k novej pesničke Elánu s názvom Bulvárne 

krysy. Jozefovi Rážovi za ňu verejne poďakoval. 

Len o pár desiatok metrov ďalej sa už zhromaždil podobne 

veľký dav, aký prišiel 

podporiť aj kotlebov-

cov. Miestni aktivisti 

na deň mítingu ĽSNS 

ohlásili občiansky 

protest Trenčín proti 

fašizmu.. 

Niekoľko stoviek 

odporcovia krajnej 

pravice a podporova-

teľov ĽSNS zo začiatku neprichádzali do vzájomného kontaktu. 

To sa zmenilo, keď kotlebovci skončili s oficiálnou časťou 

svojho programu a časť ich publika sa rozišla do mesta. 

Niektorí jednotlivci a malé skupinky demonštratívne prechá-

dzali popred odpor-

cov, mávali nálepkmi 

ĽSNS, hrdo ukazovali 

odznaky strany prip-

nuté na oblečení. 

Na pódiu sa po-

stupne vystriedali blo-

ger Ján Benčík, 

riaditeľ Múzea SNP v 

Banskej Bystrici Sta-

nislav Mičev, aktivista a spevák Jakub Pohle, neurológ Pavel 

Traubner,  politológ Miroslav Řádek, spisovateľ Silvester 

Lavrík a publiku sa prihovoril aj priamy účastník SNP 
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Vladimír Strmeň. Akciu moderoval publicista Samuel 

Marec. 

Kým demonštratívne prechody fanúšikov ĽSNS sa zaobišli 

bez incidentu, atmosféra sa zmenila, keď medzi odporcov 

krajnej pravice prišla 

Lívia Garčalová, ktorú 

celý čas sprevádzal okrem 

iných aj predseda 

stredoslovenskej krajskej 

organizácie ĽSNS Ján 

Mikovčák. Organizátori 

požiadali políciu, aby 

kotlebovcov za narúšanie 

priebehu zhromaždenia odviedli preč. To sa však ani na tretí 

pokus nepodarilo, až napokon došlo ku konfliktu medzi 

Garčalovou, jej kameramanom a odporcami kotlebovcov. 

„Tesne predtým som upozorňoval štátnych policajtov, že sú 

povinní ju vykázať, keď si to neprajeme. Oni tvrdili, že ľudia 

môžu odmietnuť jej odpovedať, ale takto to nefunguje,“ hovorí 

jeden z organizátorov protestu Ivan Hudcovský. Hliadky 

napokon zobrali štvoricu, 

ktorá prišla do konfliktu, na 

policajnú stanicu. 

Podľa TASR sa na kaž-

dom zhromaždení zú-

častnilo približne 500 ľudí. 

Organizátori pritom pô-

vodne očakávali, že kot-

lebovcov prečíslia. Šimon 

Žďárský, ktorý patril k hlavný organizátorom kontrapodujatia, 

nevedel zhodnotiť, do akej miery spopularizoval akciu 

kotlebovcov krok primátora. No Rybníčkov krok naďalej 

vníma pozitívne: „Keby zas nespravil nič, tak by sa povedalo, 

S úmyslom vyvolať konflikt prišla medzi antifašistov Lívia Garčalová. 

Pavel Traubner priniesol rasistickú tabuľku z obdobia slovenského štátu. 
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že je nám to jedno. Je pravda, že rozhodnutie súdu bolo veľmi 

mediálne sledované. Keď sa takéto niečo objaví v médiách na 

všetkých kanáloch, tak mali takú reklamu, s ktorou sme sa 

nemohli porovnávať. Fungovali sme len na sociálnej sieti.“ 

www.aktuality.sk 17.10.2019 

Pomocná evidencia 775/1/2019 

 

Podľa ÚMS mestá bude musieť zvýšiť dane a poplatky 

 

Väčšina miest na Slovensku bude musieť zvýšiť daň z ne-

hnuteľností a ďalšie poplatky, aby tak vykryla výpadky 

príjmov, ktoré budú mať samosprávy v dôsledku viacerých 

zákonov prijatých v Národnej rade (NR) 

SR, najmä novelizácie zvyšujúcej ne-

zdaniteľnú časť príjmov fyzických osôb. 

Po rokovaní v stredu 23. októbra to z 

diskusie Prezídia Únie miest Slovenska 

(ÚMS) tlmočil na tlačovom brífingu prezident únie a primátor 

Trenčína Richard Rybníček: „Môžem jednoznačne povedať, 

že sa tak chystá urobiť vyše 95 percent členov ÚMS.“ Členmi 

únie je približne tretina miest na Slovensku, v ktorých žijú asi 

dve tretiny mestského obyvateľstva v SR. 

Podľa Richarda Rybníčka budú však k rovnakému kroku 

donútené aj mnohé obce: „Dôvod je rovnaký ako v prípade 

miest, zabezpečiť zdroje na to, aby služby, ktoré v rámci svojich 

kompetencií samosprávy poskytujú, udržali minimálne na 

rovnakej úrovni ako v súčasnosti a zároveň sa pripravili aj na 

ekonomicky horšie časy, ktoré nás čakajú.“ 

Viceprezident ÚMS a primátor Hlohovca Miroslav Kollár 

zároveň podotkol, že samosprávy nemajú inú možnosť, keďže 

sú povinné zostavovať vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet: 

Richard Rybníček zopakoval, že chystané nepopulárne 

opatrenia sú dôsledkom viacerých zákonov, ktoré v poslednom 

http://www.aktuality.sk/
https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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období zákonodarcovia prijali a premietajú sa do výšky výdav-

kov samospráv: „Sú to tzv. chodníková novela, obedy zadarmo, 

veľmi výrazne zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických 

osôb, ale aj novela zákona o sociálnych službách a tiež novela 

o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk, to 

všetko zvyšuje naše výdavky.“ 

Odmietol zároveň argumentáciu poslancov NR SR, že mestá 

a obce majú pri lepšom výbere daní a pri zvýšených príjmoch v 

posledných rokoch dostatočné zdroje na financovanie nových 

opatrení. Richard Ryb-

níček tvrdí, že zvýšené 

výdavky v dôsledku so-

ciálnych balíčkov a ďal-

ších legislatívnych ú-

prav zvyšujú výdavky 

nad úroveň príjmov. V 

súvislosti so stredajším 

rokovaním Prezídia 

ÚMS potvrdil, že jednou z priorít únie je pokračovať v príprave 

reformy verejnej správy. 

„Budeme tvrdo vyžadovať od budúcej vlády i parlamentu, 

aby sa vytvorila komisia pre štrukturálnu reformu štátnej a 

verejnej správy,“ dodal s tým, že chce spolupracovať aj so 

Združením miest a obcí Slovenska. 

Nezdaniteľná časť základu dane sa od budúceho roka zvýši 

z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného mini-

ma. Cieľom novely je zvýšiť životnú úroveň pracujúcich, po-

ukazuje sa pritom na zvyšujúcu sa daňovú záťaž zamestnancov 

v SR. Novela a nižšie výnosy z daní budú znamenať aj nižšie 

príjmy samospráv, ktoré sú financované z týchto výnosov. 

www.teraz.sk 24.10.2019 

Pomocná evidencia 794/1/2019 

 

http://www.teraz.sk/
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Ministerka G. Matečná vyzdvihla víziu rozvoja mesta 

 

Trenčín je jedným z mála miest s komplexnou víziou svojho 

rozvoja, v ktorej jeden prvok zapadá do druhého Počas 

pracovnej návštevy Trenčína to v utorok 5. novembra povedala 

ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Ma-

tečná. 

Ministerku Gabrielu Matečnú dopoludnia prijal primátor 

Richard Rybníček na mestskom úrade, kde si pozrela 

prezentáciu projektov, ktoré 

boli, sú a môžu byť financo-

vané z IROP. Počas pre-

hliadky mesta si pozrela 

priestory átria v centre pod 

Brezinou, moderné detské 

ihrisko a cyklotrasu na Kar-

patskej ulici, zrekonštruovaný 

vnútroblok na Ulici Jána Halašu a besedovala so žiakmi 

v modernizovanej učebni biológie v Základnej škole na No-

vomeského ulici.  

„Trenčín má pripravených množstvo projektov, ktoré by 

vedeli realizovať prostredníctvom Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP) a z programu Cezhraničná 

spolupráca. Kiež by aj v ďalších mestách Slovenska existoval 

taký synergický efekt, ako v Trenčíne. Vyzdvihnúť treba nielen 

prácu primátora, ale aj celého kolektívu a hlavného architekta 

mesta Trenčín. Tu ako keby všetko dostávalo zmysel a tak to 

má byť. Mestá majú slúžiť občanom, ministerstvo je len 

prostriedok na to, aby mestá a obce vedeli realizovať takéto 

projekty,“ povedala Gabriela Matečná. 

https://www.sme.sk/os/27/gabriela-matecna
https://www.sme.sk/os/27/gabriela-matecna
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Ministerka ocenila skutočnosť, že mesto pri plánovaní a 

realizácii projektov myslí aj ekologicky. Dôkazom toho je 

podľa nej zrevitalizo-

vaný vnútroblok na 

Ulici Jána Halašu, pri 

ktorom vyzdvihla hos-

podárenie s dažďovou 

vodou. 

Podľa primátora 

Richarda Rybníčka 

má mesto momentálne 

nakontrahované pro-

jekty za 8,27 milióna eur. Z nich zrealizovali štyri projekty za 

viac ako dva milióny eur, ďalšie zakontrahované projekty sa 

začnú realizovať na jar budúceho roku. 

„V rámci IROP budeme v Trenčíne revitalizovať približne 

šesť hektárov vnútro-

blokov. Okrem vnút-

robloku na Ulici J. 

Halašu sú to vnú-

trobloky na Východ-

nej ulici, za Mag-

nusom na Sihoti, 

átrium v centre, ale aj 

Park M. R. Štefánika, 

ktorý sme už zrevi-

talizovali vďaka peniazom z IROP a podpore ministerstva 

pôdohospodárstva,“ skonštatoval Richard Rybníček s tým, že 

mesto pripravuje aj ďalšie projekty ako cyklotrasy a podobne. 

Primátor s ministerkou konzultovali aj problémy, ktoré majú 

samosprávy pri verejnom obstarávaní, obaja vyjadrili 

presvedčenie, že sa celá problematika posunie dopredu. 

Gabriela Matečná si pozrela aj moderné detské ihrisko na Karpatskej ulici. 

V novej učebni biológie v ZŠ Novomeského ministerka besedovala so žiakmi. 

https://www.sme.sk/os/116/richard-rybnicek
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„Témou bol aj pokrok v ex ante hodnotení projektov. 

Nehovoríme, že všetko ide ideálne. Ide o dopytovo orientované 

výzvy, a preto nie je možné dať do popredia jeden alebo druhý 

projekt. Ale keďže v prípade Trenčína sú už projekty schválené 

a sme v procese druhého kola hodnotenia, už stačí len malý 

krôčik k tomu, aby to mesto vedelo zrealizovať,“ zdôraznila 

ministerka. 

Podľa slov projektového manažéra Mestského úradu v 

Trenčíne Milana Ovseníka podala trenčianska radnica 27 

projektov: „S výnimkou jedného boli všetky úspešné a ich 

celková hodnota dosahuje 8,3 milióna eur. Štyri projekty už 

máme zrealizované, ďalšie sú v štádiu príprav.“  

www.teraz.sk 05.11.2019 

Vlastný text 

Pomocná evidencia 826/1/2019 

 

Moniku Vrzgulovú ocenili na Human Forum 2019 

 

V dňoch 27. a 28. novembra sa v Banskej Bystrici uskutočnil 

šiesty ročník podujatia Human Forum s témou „Voľby ako 

základný nástroj 

demokracie“. Hlav-

ným iniciátorom a 

organizátorom podu-

jatia je občianska 

platforma „Nie v na-

šom meste“, ktorá 

vznikla spontánne na 

protest proti výsled-

kom volieb, v ktorých 

sa Marián Kotleba stal županom Banskobystrického 

samosprávneho kraja.  

Monika Vrzgulová s cenou Human Forum 2019. 

http://www.teraz.sk/
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Cenu Human Forum 2019 získala bývalá riaditeľka Doku-

mentačného strediska holokaustu, trenčianska rodáčka Monika 

Vrzgulová: „Som vďačná za Cenu Human Fora z viacerých 

dôvodov. V prvom rade som sa ocitla medzi ocenenými – mne 

ľudsky aj hodnotovo blízkymi. Zároveň si vážim prácu ľudí 

Human Fora, ich misiu a ciele. No a napokon – veľmi dobre mi 

padlo, že títo ľudia si všimli moju prácu, respektíve to, ako 

žijem a pracujem.“ 

Tohtoročná vysoko aktuálna téma pritiahla do Banskej 

Bystrice okolo tristo účastníkov z rôznych sektorov spoločnos-

ti. Leitmotívom všetkých ročníkov podujatia Human Forum je 

hľadanie odpovede na otázku, či je demokracia na Slovensku a 

v Európe v ohrození. V uplynulých rokoch sa na fóre diskuto-

valo o extrémizme a nástrojoch boja proti nemu, otázkach mig-

rácie, konšpiráciách a strate dôvery v štandardné médiá, kri-

tickom myslení či potrebe občianskej angažovanosti.  

Špecifikom fóra je, že od začiatku spája širokú škálu obča-

nov, študentov a študentiek, učiteľov a učiteliek, aktivistov a 

aktivistiek, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, reprezentantov a 

reprezentantiek mimovládnych organizácií, mestskej a regio-

nálnej samosprávy, akademického sveta, podnikateľského sek-

tora, rôznych cirkví, umelcov a umelkyne.  

www.facebook.com 28.11.2019 

Pomocná evidencia 902/1/2019 

 

Kandidáti v parlamentných voľbách z Trenčína 

 

Ministerstvo vnútra zverejnilo kandidátne listiny do 

februárových parlamentných volieb. O 150 miest v parlamente 

sa uchádza 25 strán a 2 736 kandidátov. Pozreli sme sa, aké 

zastúpenie na nich majú kandidáti z trenčianskeho regiónu a 

ktorí majú vzhľadom na decembrový prieskum Focusu šancu 

dostať sa do Národnej rady. 

http://www.facebook.com/
https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020
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Najsilnejšou politickou stranou ostáva Smer, ktorý môže 

podľa posledných čísel agentúry Focus získať 36 kresiel. 

Najväčšie šance dostať sa do parlamentu tak má osmička na 

kandidátke Smeru, trenčiansky župan Jaroslav Baška a rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Jozef Habánik, 

ktorý kandiduje z 22. miesta. 

Decembrový prieskum Focusu pripisuje volebnej koalícii PS 

a Spolu 19 kresiel. Kandidátka najsilnejšej opozičnej strany je 

však na zastúpenie ľudí z Trenčína a okolia pomerne chudobná. 

Prvým z nich na kandidátke je až na 66. mieste živnostník Ivan 

Hudcovský. 

Strane Za ľudí by podľa decembrového prieskumu pripadlo 

17 kresiel. Kiskovci majú na zvoliteľných miestach ľudí mimo 

nášho regiónu, najvyššie je na 26. mieste trenčiansky komu-

nálny poslanec Miloslav Baco. 

Koalícia strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - 

OĽaNO - NOVA - Kresťanská únia (KÚ) - Zmena zdola má 

šancu v parlamente obsadiť 14 mandátov, na kandidátke je z 

nášho regiónu najvyššie až na 70. mieste súdny znalec Peter 

Ziman z Myjavy. 

Podobne sú na tom aj kandidáti hnutia Sme rodina - podľa 

prieskumu by Kollárovcom pripadlo v parlamente 13 kresiel, 

najvyššie je na 51. mieste Jana Plšková zo Zamaroviec. 

Slovenská národná strana, Sloboda a Solidarita a Kresťan-

skodemokratické hnutie by podľa prieskumu agentúry Focus 

dostali po desať mandátov. Najvyššie spomedzi všetkých troch 

strán je z trenčianskeho regiónu na kandidátke SaS mestský a 

krajský poslanec Ladislav Matejka, SNS má na 54. mieste 

Rastislava Šeptáka. 

Z vyše sto kandidátov na poslancov Národnej rady SR z 

nášho regiónu sa do slovenského parlamentu napokon po 

voľbách 5. marca 2016 dostalo sedem z nich. V parlamentných 

laviciach sedelo päť mužov a dve ženy z piatich politických 

https://www.sme.sk/ps/4789/za-ludi
https://www.sme.sk/ps/55/olano
https://www.sme.sk/ps/19/sns
https://www.sme.sk/ps/22/sas
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
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strán a koalícií. Najsilnejšie, trojčlenné zastúpenie, mal pred 

štyrmi rokmi z nášho regiónu Smer. Do Národnej rady SR sa na 

jeho kandidátke dostal poslanec Národnej rady SR Ľubomír 

Želiezka z Bánoviec nad Bebravou, starosta Častkoviec a 

poslanec Národnej rady SR Dušan Bublavý a vtedy ešte štátna 

tajomníčka Monika Jankovská z Trenčína. 

V parlamentných laviciach sedela aj projektová manažérka 

Renáta Kaščáková z Trenčína, lekár Jaroslav Ridoško z 

Trenčína, elektrotechnik Peter Krupa z Novej Dubnice a 

poslanec Národnej rady SR a bývalý minister obrany SR 

Martin Fedor z Trenčianskych Teplíc. V parlamente pôsobil 

aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 

Baška z obce Dohňany z okresu Púchov. 

Parlamentné voľby 2020: Kto kandiduje z Trenčína? 

Číslo 2 Dobrá voľba 

79. Vratislav Zimerman, Mgr., 29 r., živnostník 

95. Adriana Martošová, Ing., 27 r., doktorandka 

Číslo 3 Sloboda a Solidarita 

27. Ladislav Matejka, Ing., 37 r., stavebný technik 

49. Vladimír Poruban, Ing., 38 r., projektový manažér 

139. Karol Uváčik, Ing., 51 r., podnikateľ 

Číslo 4 Sme rodina 

104. Boris Ilkyw, Ing., 38 r., pracovník v IT sfére 

Číslo 6 Za ľudí 

26. Miloslav Baco, Mgr., 45 r., manažér obchodnej 

spoločnosti 

64. Monika Faltinková, 43 r., manažérka 

114. Anton Kučík, Mgr., 41 r., súkromný podnikateľ 

Číslo 9 Slovenská národná strana 

78. Eduard Hartmann, 54 r., športový manažér 

Číslo 10 Demokratická Strana 

11. Renáta Kaščáková, Mgr., 54 r., poslankyňa parlamentu 

19. Ondrej Janíček, MBA, 54 r., prokurista 

https://www.sme.sk/os/166994/monika-jankovska
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29. Ondrej Kvasnica, Ing., PhD., 36 r., kybernetik, ekonóm 

a pedagóg 

77. Juraj Šinka, Ing., 61 r., projektant, konateľ s. r. o. 

137. Milan Sáska, Ing., 57 r., živnostník 

140. Jaroslav Šmíd, Ing., PhD., 54 r., manažér 

Číslo 11 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti - OĽaNO - 

NOVA - Kresťanská únia (KÚ) - Zmena z dola 

101. Rastislav Blaho, Bc., 22 r., študent, občiansky aktivista 

137. Iveta Galbavá, 53 r., manažérka zahraničného 

obchodu 

Číslo 12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – 

občianska demokracia 

62. Ivan Hudcovský, 40 r., živnostník 

147. Martin Jurikovič, Ing., 28 r., ekonóm 

Číslo 13 Starostovia a nezávislí 

53. Stanislav Šurik, 34 r., vodič 

54. Peter Sýkora, 35 r., výrobný pracovník 

Číslo 15 KDH 

111. Ján Kmeť, Mgr., PhD., 51 r., riaditeľ DSS a ZpS 

125. Ján Krátky, 67 r., manažér 

Číslo 16 Slovenská liga 

20. Matúš Čák, Mgr., 45 r., zamestnanec MO SR 

32. Gabriela Balajová, 53 r., invalidná dôchodkyňa 

43. Ivica Rokošná, 73 r., dôchodkyňa 

53. Marta Šajbidorová, Ing., 67 r., dôchodkyňa 

54. Daniela Dlasková, 66 r., dôchodkyňa 

70. Martin Kováč, Mgr., 45 r., obchodno-technický 

zástupca 

Číslo 17 Vlasť 

81. Ľubomír Kopecký, Ing., 67 r., konzultant 

116. Natália Balanová, 55 r., učiteľka súkromného 

gymnázia 
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Číslo 19 Smer 

22. Jozef Habánik, doc. Ing., PhD., 43 r., rektor 

84. Michal Moško, Mgr., 46 r., krajský riaditeľ VŠZP 

107. Rastislav Kudla, JUDr., 41 r., právnik 

Číslo 23 Práca slovenského národa 

1. Roman Stopka, Mgr., 51 r., podnikateľ 

2. Emil Vestenický, Ing., 71 r., dôchodca 

9. Miroslav Pivoluska, Ing., 69 r., dôchodca 

Číslo 24 Kotlebovci ĽSNS 

86. Branislav Ladický, Mgr., 33 r., pedagóg 

Číslo 25 Socialisti.sk 

32. Lucia Sámelová, Mgr., 37 r., business analyst 

74. Slavomír Keleši, 42 r., podnikateľ. 
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