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5.2 Politický život 
 

 

Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila Trenčín 

 

V rámci pravidelných stretnutí s predstaviteľmi krajov, 

miest a regiónov navštívila vo štvrtok 16. januára prezidentka 

SR Zuzana Čapu-

tová aj mesto Tren-

čín. Po stretnutí 

s primátorom Ri-

chardom Rybníč-

kom skonštatovala, 

že Trenčín je úspeš-

né mesto. 

„S pánom primá-

torom sme hovorili 

o veľmi dôležitom projekte Trenčín si Ty, ktorý je víziou mesta 

na dlhodobejšie obdobie, no vyžaduje si podporu alebo spo-

luprácu so štátom. Bavili sme sa o sociálnych otázkach, o ná-

jomných bytoch a, samozrejme, o jednej z najväčších výziev, 

ktoré toto mesto má, 

a to je doprava,“ 

uviedla Zuzana Ča-

putová bezprostred-

ne po stretnutí so 

štatutárom Trenčí-

na. 

Richard Rybní-

ček potvrdil, že po 

tom, ako pani prezi-

dentke aspoň stručne predstavil urbanistický projekt Trenčín si 

Ty, požiadal ju o podporu pri riešení dopravy v centre mesta.  
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„Prejde tadiaľ denne 42 tisíc áut, potrebujeme, aby štát sú-

hlasil s preložkou cesty I/61. V opačnom prípade budeme mať 

veľké problémy s urbanizáciou mesta, na ktorú sme pripravení. 

Pani prezidentka je veľmi empatický človek, pochopila na-

liehavosť riešenia tohto problému. Aj podľa nej má štát po-

máhať mestám v do-

pravných riešeniach, 

pretože mestá na to 

potrebné financie ne-

majú. Zaujímala sa aj 

o sociálne veci, pýta-

la sa na kapacitu 

a obsadenosť našich 

sociálnych zariadení. 

Hovorili sme aj o re-

gulácii parkovania, vedela, že sme prvým mestom na Slo-

vensku, ktoré ju zaviedlo,“ uviedol primátor. 

Podľa neho majú takéto stretnutia priamo v regiónoch 

a mestách veľký zmysel. „Máme príležitosť cez pani prezident-

ku prenášať na zástupcov štátu naše prosby. Pani prezidentka je 

v pozícii, kedy vládne hlavne slovom a svojím veľkým vply-

vom. Bez problémov sa vie stretnúť s kľúčovými predstavi-

teľmi štátu,“ skonštatoval Richard Rybníček, ktorý sa na stret-

nutí s prezidentkou chvíľu venoval aj potrebe riešiť v budúc-

nosti kompetencie medzi štátom, regiónmi a mestami. „Ja sa 

netajím tým, že v tej podobe, ako dnes fungujú vyššie územné 

celky, sú zbytočné. Verím, že v rámci rekonštrukcie verejnej 

správy sa posilnia a regióny budú silnejšie alebo sa vyššie 

územné celky zrušia,“ uviedol primátor. 

www.trencin.sk 16.01.2020 

Pomocná evidencia 020/01/2020 

 

 

http://www.trencin.sk/
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Stretnutia Zuzany Čaputovej v Trenčianskom kraji  

 

Návšteva Centra výnimočnosti NATO pre oblasť likvidácie 

nevybuchnutej munície, ale aj Veliteľstva pozemných síl 

Ozbrojených síl SR boli v programe výjazdu prezidentky SR 

Zuzany Čaputovej v Trenčianskom kraji vo štvrtok 16. ja-

nuára.  

Stretla sa tiež s vedúcimi predstaviteľmi kraja, rokovala 

s primátorom Richardom Rybníčkom a popoludní navštívila 

obec Lednické Rovne, kde si v sprievode manažmentu spoloč-

nosti Rona prezrela miestnu sklársku výrobu s viac ako 120-

ročnou tradíciou. 

Kým témou ranných rozhovorov prezidentky s trenčian-

skym županom Jaroslavom Baškom bola transformácia regió-

nu hornej Nitry, s primátorom Trenčína hovorili predovšetkým 

o doprave.  

www.webnoviny.sk 16.01.2020 

Pomocná evidencia 021/01/2020 

 

Gymnazisti by do parlamentu poslali päť strán 

 

Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne v stredu 5. 

februára volili v simulovaných parlamentných voľbách. Do 

študentských volieb sa mohol zapojiť každý žiak starší ako 15 

rokov. Cieľom aktivity skupiny gymnazistov bolo dať mladým 

ľuďom priestor vyjadriť vlastný politický názor. 

Neplnoletí „voliči“ si skúsenosť pochvaľovali, priznali však 

aj nervozitu. Účasť študentov bola dobrovoľná. Myšlienka zor-

ganizovať simulované voľby sa zrodila v hlavách redaktorov 

školského časopisu Veget pri premýšľaní nad titulnou stranou 

nadchádzajúceho čísla. Voľby pripravili v spolupráci s miest-

nou študentskou radou za asi dva týždne. 

http://www.webnoviny.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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„Prídu, predstavia sa alebo ukážu občiansky preukaz. Potom 

im dáme volebný lístok, vysvetlíme im, ako majú krúžkovať, 

koľko krúžkov môžu mať a pošleme ich za plentu. Musia dodr-

žiavať rovnaké pravidlá, ako pri oficiálnych voľbách,“ priblížil 

priebeh Robert Jurenka, predseda volebnej komisie a študent 

štvrtého ročníka. 

Volieb sa zúčastnilo 432 zo 745 (57,99 percent) oprávne-

ných voličov (teda tých, ktorí dosiahli minimálny vek 15 ro-

kov). Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov bol 422. 

Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra by do parlamentu poslali 

päť strán, a to: Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu – 

občianska demokracia 50,24 percent (212 hlasov), Obyčajní 

ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Kresťanská únia (KÚ), 

Zmena zdola 12,09 percenta 

(51 hlasov), Sloboda a Soli-

darita 11,61 percenta (49 hla-

sov), Za ľudí 6,40 percenta (27 

hlasov), Sme rodina 5,92 per-

centa (25 hlasov). 

Do parlamentu by sa nedo-

stala aktuálne opozičná strana 

Kotlebovci - Ľudová strana 

Naše Slovensko  (3,32 percen-

ta), rovnako ani koaličný Smer 

– sociálna demokracia (2,84 

percent). 

Pedagogický dozor nad si-

mulovanými voľbami držala 

Denisa Bilíková. Aktivitu žiakov i záujem študentských voli-

čov ju potešil. 

„V prvom rade sme chceli, aby si študenti na vlastnej koži 

vyskúšali, ako voľby prebiehajú. Aby sa vedeli rozhodnúť, akú 

stranu, prípadne kandidátov zvoliť. V neposlednom rade sme 
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chceli vedieť aj to, ako by našli žiaci volili,“ skonštatovala pe-

dagogička s tým, že po voľbách všetky hlasy spočítali dvakrát, 

vrátane preferenčných hlasov kandidátov. 

Politológ Pavol Struhár z Trenčianskej univerzity Alexand-

ra Dubčeka považuje simulované voľby študentmi za dobrý 

nápad. 

„Dôležité je najmä to, že mladí ľudia sa zaoberajú politikou, 

či už si vytvoria pevný postoj alebo nie. Prejavy a konkrétne 

rozhodnutia politikov totiž ovplyvňujú aj ich,“ upozornil. Si-

mulované voľby podľa jeho slov ponúkajú študentom možnosť 

sa politicky a občiansky angažovať, ako príležitosť politicky sa 

vzdelávať. 

„Výsledok voľby, hoci nereprezentuje všetkých mladých na 

Slovensku, je užitočný aj preto, aby sme vedeli, ako rozmýšľajú 

mladí ľudia a nepriamo zisťovali, čo ich trápi a čo je pre nich 

dôležité,“ uviedol politológ. 

www.sme.sk 05.02.2020 

Pomocná evidencia 046/01/2020 

 

Víťazom parlamentných volieb sa stalo hnutie OĽaNO 

 

V sobotu 29. februára sa na Slovensku konali parlamentné 

voľby. Volebná účasť dosiahla 65,79 percenta. Po sčítaní všet-

kých okrskov sa víťazom stalo hnutie Obyčajní ľudia a ne-

závislé osobnosti (OĽaNO), ktorému sa podarilo získať 25,02 

percenta hlasov.  

Za ním skončila strana Smer – Sociálna demokracia s 18,29 

percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov. Do 

parlamentu sa dostala Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) 

so 7,97 percenta hlasov, strana Sloboda a Solidarita (SaS) so 

6,22 percenta hlasov a strana Za ľudí s 5,77 percenta hlasov. 

http://www.sme.sk/
https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://www.sme.sk/ps/22/sas
https://www.sme.sk/ps/4789/za-ludi
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Tesne pred bránami parlamentu ostala koalícia Progresívne 

Slovensko - Spolu, ktorej sa len tesne nepodarilo získať sedem 

percent hlasov, celkovo dostala 6,96 percenta. Neuspelo ani 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré získalo 4,65 per-

centa hlasov. 

Do parlamentu sa ne-

dostala ani Maďarská ko-

munitná spolupatričnosť so 

ziskom 3,90 percenta hla-

sov, Slovenská národná 

strana (SNS) s 3,16 percen-

ta, strana Dobrá voľba, kto-

rá získala 3,06 percenta, ani strana Vlasť so ziskom 2,93 

percenta. Neuspela ani strana Most-Híd so ziskom 2,05 

percenta hlasov. 

www.sme.sk 01.03.2020 

Pomocná evidencia 109/01/2020 

 

Aj v Trenčíne zvíťazilo hnutie OĽaNO 

 

Počas parlamentných volieb v sobotu 29. februára bolo 

v meste Trenčín otvorených 51 voleb-

ných miestností. Najviac ľudí hlasovalo 

za hnutie OĽaNO. Vo voľbách mu dalo 

hlas 8 586 občanov, čo predstavuje 26,81 

percenta.  

Na druhom mieste skončila strana 

Smer – SD so ziskom 18,27 percenta hla-

sov a na treťom koalícia PS/ Spolu s 9,91 

percenta podpory voličov. Nasledovala 

strana SaS (8,61 percenta), hnutie Sme 

rodina (7,96 percenta), strana Za ľudí 

(7,68 percenta), ďalej Kotlebovci – ĽSNS (5,52 percenta), 

https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
https://www.sme.sk/ps/4795/dobra-volba
https://www.sme.sk/ps/4796/vlast
http://www.sme.sk/
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KDH (3,93 percenta), Dobrá voľba (3,20 percenta) a na de-

siatom mieste sa umiestnila SNS (3,07 percenta). 

V meste Trenčín sa volieb zúčastnilo celkovo 71,4 percenta 

oprávnených voličov. 

www.trencin.sk 03.01.2010 

Pomocná evidencia 110/01/2020 

 

Trenčiansky okres volil Igora Matoviča 

 

OĽaNO v Trenčianskom okrese získalo 26,62 percenta, dru-

hý Smer necelých 19,99 percenta. V porovnaní výsledkov spred 

štyroch rokov Smer stratil 10 percent (mal 30,5 percenta), 

OĽaNO si naopak polepšilo v okrese Trenčín viac ako dvoj-

násobne (mal 12,09 percenta). 

Na treťom mieste skončila strana Sme rodina s 8,98 percenta 

- aj tá si mierne polepšila v porovnaní s voľbami spred štyroch 

rokov, vtedy mala v okrese Trenčín takmer 8 percent. V okrese 

Trenčín by voliči poslali do parlamentu aj koalíciu PS - Spolu, 

získala tu 7,7 percenta. V celoslovenských výsledkoch PS-

Spolu sedempercentnú hranicu potrebnú na vstup do parla-

mentu neprekročila. Na piatom mieste bola v okrese Trenčín 

strana ĽSNS s 7,21 percentami. Šiesta skončila SaS s 6,66 per-

centami, siedma Za ľudí Andreja Kisku s 5,98 percentami. 

KDH získalo 4,68 percenta. 

Z okresu Trenčín sa podľa oficiálnych výsledkov dostal do 

parlamentu len jeden poslanec, na kandidátke strany Smer 

prešiel rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne Jozef Habánik. Dostal 2023 preferenčných hlasov. 

Účasť v okrese Trenčín bola väčšia ako celoslovenský priemer, 

prekročila 72 percent. 

www.sme.sk 01.03.29020 

Pomocná evidencia 111/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
https://www.sme.sk/ps/70/sme-rodina
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/4492/ps-spolu
https://www.sme.sk/ps/163/ls-nase-slovensko
https://www.sme.sk/os/16/andrej-kiska
https://www.sme.sk/ps/7/kdh
http://www.sme.sk/
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Nový poslanec Jozef Habánik: Riešiť treba veľa vecí 

 

Z okresu Trenčín sa podľa oficiálnych výsledkov dostal do 

parlamentu len jeden poslanec. Na kandidátke strany Smer - SD 

uspel rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a 

zároveň poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef 

Habánik. Dostal 2023 preferenčných hlasov. 

Ako hodnotíte výsledky parlamentných volieb? 

„Každá politická strana, ktorá sa zúčastnila parlamentných 

volieb, má svojich sympatizantov a voličov a tí rozhodli. Tento 

fakt treba rešpektovať a je úplne 

normálne, že po voľbách sú voliči 

víťazov spokojní a voliči tých, ktorí 

zostali pred bránami parlamentu, 

nespokojní.“ 

Viacerí analytici hovoria že 

voľby priniesli mnoho prekva-

pení. Ktoré to podľa vás boli? 

„Pozitívnym prvkom bola vyššia 

volebná účasť. Verím, že tento trend sa prejaví aj v budúcnosti 

pri iných voľbách, napr. do samosprávy alebo Európskeho 

parlamentu. Hodnotenie výsledkov a prekvapení by som nechal 

na politických analytikov.“ 

Ste jediný zvolený poslanec z krajského mesta – ako vní-

mate tento fakt? 

„Som človek, ktorý je zástancom náročnejších úloh a cieľov. 

Neverím, že za plotom je tráva zelenšia, že lacné heslá a ne-

známe riešenia sú tým, čo naša krajina aktuálne potrebuje. Už 

niekoľko rokov vediem inštitúciu, ktorá má fantastický poten-

ciál a v poslednom období výrazne skvalitnila podmienky pre 

špičkové štúdium, vedu, inovácie a prostredie, ktoré má moti-

vovať študentov. Snažím sa urobiť maximum aj pre mesto a 

https://www.sme.sk/ps/1/smer-sd
https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020
https://volby.sme.sk/parlamentne-volby/2020
http://zlavy.sme.sk/
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kraj, v ktorom žijem. Mám Trenčín nielen v občianskom preu-

kaze, ale najmä v srdci.“ 

Aké sú vaše osobné priority pri vykonávaní poslanec-

kého mandátu v národnej rade? Na ktoré oblasti sa plánu-

jete zameriavať? Budú sa niektoré z nich týkať aj Trenčí-

na? Konkrétne ktoré? 

„Trenčín a Trenčiansky kraj budú značne ovplyvňovať mno-

hé moje rozhodnutia. Je tu veľmi veľa oblastí, na ktorých musí-

me pracovať, veľa problémov, ktoré je potrebné riešiť či už 

v doprave, alebo v dostupnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa 

priamo denne dotýka mnohých ľudí. Potom máme oblasti, ktoré 

je potrebné rozvíjať, ako školstvo, kultúra, starostlivosť o na-

šich seniorov alebo šport. Sú to oblasti, ktoré zväčša zostávajú 

na okraji záujmu. O konkrétnych veciach sa plánujem s vede-

ním nášho mesta ešte rozprávať.“ 

 Kandidovali ste za stranu Smer - SD, ktorá skončila v 

opozícii. Ako vidíte možnosti presadiť vaše prípadné ná-

vrhy? 

„Mám otvorené oči, veci sa snažím vnímať citlivo, v súvis-

lostiach a rozumiem, že demokracia je založená na rozdielnych 

názoroch a pohľadoch. Vstup na parlamentnú pôdu je spôsob, 

ako dosiahnuť zodpovednú zmenu. Nielen Trenčín ako krajské 

mesto, ale aj okolité obce, ich obyvatelia a organizácie by mali 

mať svoje adekvátne zastúpenie v Národnej rade SR s cieľom 

obhajovať komunálne a regionálne témy. Rozhodnutie ponúk-

nuť účasť na riešení už spomenutých tém je z mojej strany 

úprimné a opiera sa nielen o odborné skúsenosti, ale aj o pre-

svedčenie, že mladšia generácia by mala dostať možnosť meniť 

veci pozitívnym smerom. Vážim si doterajšiu skvelú a veľmi 

profesionálnu spoluprácu s trenčianskym županom. Aj to bol 

jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol prijať výzvu a kan-

didovať v týchto voľbách.“ 
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V súčasnosti ste rektorom a zároveň krajským poslan-

com. Dajú sa tieto funkcie skĺbiť s prácou poslanca Ná-

rodnej rady SR alebo sa plánujete niektorej z nich vzdať? 

„Som dosť skúsený na to, aby som si na plecia naložil len 

toľko, koľko zvládnem. Na univerzite máme aktuálne rozbeh-

nutých viacero európskych projektov, ktoré by som rád dotiahol 

do konca. Navyše som v poslednom roku svojho funkčného 

obdobia.“ 

www.sme.sk 21.03.2020 

Pomocná evidencia 162/01/2020 

 

Rybníček: Poslancov a ich pomoc sme nijako necítili 

 

Ako vníma pôsobenie poslancov Národnej rady SR z tren-

čianskeho regiónu primátor Trenčína Richard Rybníček? 

Fakt, že z okresu Trenčín sa do parlamentu dostal len jeden pos-

lanec, nie je podľa neho až taký dôležitý. 

„Ak ich aj bolo v minulosti viac, mestu to bolo jedno. Ich 

vzťah k tomuto mestu bol nula. Poslancov a ich pomoc sme ni-

jako necítili. V tomto volebnom systéme a tak, ako je nasta-

vený, že máme jeden volebný obvod, je to jedno. Tí ľudia sú 

nekontrolovateľní,“ povedal trenčiansky primátor. 

Podľa neho je dôležité, aby samotný poslanec, ktorý je z 

Trenčína, vyvíjal z vlastnej iniciatívy aktivitu a robil všetko pre 

to, aby mestu pomohol. 

„Predstava, že my začneme chodiť za poslancom a prosiť ho, 

aby pomohol mestu, keď on sám nechce alebo je pod straníc-

kym diktátom, je zbytočná, v podstate to bude vyzerať tak ako 

doteraz,“ povedal. Partnerom na rokovania pre radnicu sú stále 

v prvom rade jednotlivé ministerstvá. 

Lepšia cesta, ako by mohli obyvatelia mesta pocítiť, že v 

parlamente je aj zástupca z regiónu, je podľa Rybníčka zmena 

volebného systému na viac volebných obvodov. 

http://www.sme.sk/
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„V rámci Únie miest Slovenska sme navrhli zmenu na osem 

volebných obvodov, ktoré kopírujú vyššie územné celky. Stra-

na by namiesto 150-člennej kandidátky zostavila v každej župe 

samostatnú kandidátku 20 ľudí, ktorých by si volili ľudia. Tí s 

najväčším počtom hlasov by sa dostali do parlamentu. Bolo by 

to adresnejšie, ľudia by si pamätali, koho poslali do parlamentu 

a mohli by od neho aj viac vyžadovať. Toto je cesta,“ dodal 

trenčiansky primátor.  

www.sme.sk 21.03.2020 

Pomocná evidencia 162/01/2020 

 

Únia miest Slovenska víta programové vyhlásenie vlády 

 

Nová slovenská vláda myslela vo svojom programovom 

vyhlásení aj na samosprávy. Zahrnula doň požiadavky, ktoré 

Únia miest Slovenska (ÚMS) predložila do svojej brožúry „Do-

zrel čas na zmeny“. Tieto požiadavky pripravila únia na svojom 

mimoriadnom januárovom sneme. 

„Kľúčová požiadavka - vytvorenie komisie pre komplexnú 

reformu verejnej správy pod gesciou predsedu, resp. podpred-

sedu vlády bola akceptovaná,“ povedal prezident ÚMS Ri-

chard Rybníček. „Výsledkom jej práce bude rozhodnutie 

o prerozdelení úloh a formách ich zabezpečovania a štruktúra 

celej verejnej správy. Čiže nielen samosprávy, ale aj štátnej 

správy.” 

Jednou z požiadaviek bolo aj posúdenie zmeny územno-

správneho členenia Slovenska. Tá sa tiež objavila v progra-

movom vyhlásení. Pre ÚMS je dôležité aj nové financovanie 

sociálnych služieb. 

„Nový zákon o sociálnych službách má zaviesť adresnú for-

mu financovania príspevku na odkázanosť podľa stupňa 

odkázanosti. Čiže nebude to na zariadenie, bude to na klienta. 

Toto bola jedna z našich kľúčových požiadaviek a tá je zakom-

http://www.sme.sk/
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ponovaná v programovom vyhlásení vlády,“ povedal Richard 

Rybníček. Počas pretrvávajúcej pandémii ÚMS apeluje na 

vládu, aby podporila dopravné podniky v mestách, ktoré 

združujú. Tie sa so znížením počtu cestujúcich dostávajú do 

veľkej straty. 

TV Ružinov 28.04.2020 

Pomocná evidencia 215/01/2020 

 

Minister obrany Jaroslav Naď navštívil Trenčín 

 

Vo štvrtok 14. mája privítal na Mestskom úrade v Trenčíne 

primátor Richard Rybníček ministra obrany SR Jaroslava 

Naďa. Hovorili najmä 

o Posádkovom klube 

a juhovýchodnom ob-

chvate. 

„Mám za sebou vy-

nikajúce stretnutie 

s primátorom Trenčí-

na Richardom Ryb-

níčkom, ktorý je záro-

veň mojím dlhoroč-

ným priateľom,“ povedal bezprostredne po skončení rokovania 

minister. Jednou z tém spoločnej diskusie bola potencionálna 

výstavba juhovýchodného obchvatu Trenčína.  

„Z hľadiska bezpečnosti nevidím tento projekt ako reálny. 

Narúšal by ochranné pásmo muničného skladu. Primárnou 

zodpovednosťou Vlády SR a aj pána primátora je ochrana 

obyvateľov, preto budovanie akejkoľvek infraštruktúry cez 

ochranné pásmo muničného skladu neprichádza do úvahy,“ 

prezentoval svoje jednoznačné stanovisko Jaroslav Naď, 

rovnaký postoj má k tejto veci aj Generálny štáb Ozbrojených 

síl SR. 
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„Pre Trenčanov sa otvára teda jedine preložka cesty I/61 v 

centre mesta,“ uviedol primátor Richard Rybníček s tým, že si 

váži jasný postoj ministra, ktorý sa vyjadril aj k budúcemu 

využitiu Posádkového klubu Trenčín, známy ako Okruhový 

dom armády - ODA. Ide o jediný väčší kultúrny objekt na 

Slovensku, ktorý patrí armáde.  

„Urobím všetko pre to, aby sme využili veľký potenciál toh-

to objektu pre obyvateľov mesta, aby bola stavba viac zapojená 

do kultúrneho života Trenčína,“ povedal minister obrany. 

Zároveň potvrdil, že v najbližších týždňoch bude dokončená 

rekonštrukcia hlavnej 

kultúrnej sály. Od je-

sennej divadelnej se-

zóny by mala byť teda 

k dispozícii pre kul-

túrne podujatia v mes-

te. 

„Pre nás je veľmi 

dôležité, že sme jasne 

počuli od ministra 

obrany, že Posádkový klub zostane vo vlastníctve armády a nie 

je tu žiadny predpoklad, že by sme my ako mesto alebo vyšší 

územný celok ho získali do majetku. Jasné stanovisko tu do-

teraz chýbalo a my sme ho potrebovali počuť,“ zdôraznil Ri-

chard  Rybníček.  

„Veľmi si vážim, že je ministerstvo pripravené 

spolupracovať s mestom na využití tejto budovy a hľadať mož-

nosti, ako tento objekt ďalej rekonštruovať,“ povedal na záver 

trenčiansky primátor. 

www.trencin.sk 14.05.2020 

Pomocná evidencia 231/01/2020 

 

 

Jaroslav Naď (vpravo) s Richardom Rybníčkom na tlačovke. 

http://www.trencin.sk/
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Minister školstva B. Gröhling: Trenčín je ukážkový 

 

„Skvelá práca tu v Trenčíne! Už teraz sú pripravení na 

všetky možné problémy, ktoré by mohli nastať. Myslím si, že 

Trenčín bude schop-

ný uspokojiť  obrov-

ské množstvo rodi-

čov a detí,“ povedal 

v utorok 19. mája 

minister školstva 

Branislav Gröhling 

po tom, ako navštívil 

Materskú školu na 

Legionárskej ulici a 

Základnú školu na Dlhých Honoch a tiež po rozhovoroch s via-

cerými riaditeľmi, učiteľmi a primátorom Richardom Ryb-

níčkom. 

Minister pokračuje v cestách po Slovensku, aby zistil, ako sú 

riaditelia, učitelia a zriaďovatelia škôl a škôlok pripravení na 

ich otvorenie. „Od 1. júna 2020 otvárame škôlky a prvých päť 

ročníkov na školách. Opatrenia, ktoré s tým súvisia, budeme v 

najbližších dňoch upresňovať. Tieto návštevy sú dobré aj na to, 

aby sme vychytali prípadné individuálne problémy,“ uviedol 

minister, pre ktorého bola inšpirujúcou aj diskusia s Dagmar 

Pádivou, vedúcou školského klubu Sedmička pri ZŠ, Hodžova. 

„Myslím si, že by sme sa školským klubom mali venovať 

oveľa výraznejšie a podrobnejšie sa pozrieť na ich fungovanie. 

Školské kluby sú pre deti a rodičov veľmi dôležité. Beriem si 

preto ako svoju osobnú výzvu do budúcna, že školské kluby bu-

dú medzi prioritami a vysporiadame sa aj s problémami, ktoré 

sa v tejto oblasti za niekoľko posledných rokov nazhromaždili,“ 

povedal Branislav Gröhling. 
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Rozhodnutie ministerstva školstva otvoriť školy považuje 

primátor Trenčína Richard Rybníček za správne.  

„Do konca tohto týždňa budeme zisťovať záujem rodičov 

o návrat ich detí do škôlok a 1.- 5. ročníka základných škôl,“ 

povedal primátor, ktorý 

ministra  sprevádzal aj pri 

návšteve Materskej školy 

Legionárska, aby videl, 

ako reálne v Trenčíne fun-

guje opatrovanie detí 

zdravotníkov. To sa od 1. 

júna končí, lebo sa škôlky 

a školy otvárajú pre všet-

kých. Na to sa teší aj riaditeľka tejto škôlky Mária Kamen-

cová: „Už sme dlho doma a deti nám chýbajú.“ 

Minister sa trochu dlhšie zdržal na pôde školy na Dlhých 

Honoch, kde hovoril s viacerými riaditeľmi škôl, učiteľmi a 

nepedagogickými pracovníkmi.  

„Presvedčili sme sa aj dnes, že keď máte skvelých učiteľov 

a riaditeľov, tak sa dokážu vysporiadať veľmi rýchlo s rozhod-

nutiami zo strany ministerstva,“ uviedol primátor. 

Doplnil ho riaditeľ ZŠ, Dlhé Hony Michal Galko: „Nebude 

to veľmi  jednoduché, ale bude sa to dať. Tým, že ide len o päť 

ročníkov a tried máme pre deväť ročníkov, z priestorového hľa-

diska nebude problém, skôr to bude personálne kompliko-

vanejšie. Musíme naďalej zabezpečovať aj dištančné vzdelá-

vanie na druhom stupni a tiež sa venovať tým žiakom, ktorí na 

prvom stupni nebudú chodiť do školy a zostanú podľa želania 

rodičov doma.“   

Rozhovory na pôde školy sa dotkli aj plánovaného trhu s 

učebnicami, finančnej podpory či odstraňovaní zbytočnej byro-

kracie a tiež fungovania školských jedální od 1. júna. Stravo-
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vanie v školských jedálňach je povolené na základe rozhodnutia 

Úradu verejného zdravotníctva SR.  

„Dnes na ústrednom krízovom štábe budem žiadať hlavného 

hygienika Jána Mikasa, aby usmernenie, ako sa správať a orga-

nizovať obedy v jedál-

ňach, bolo známe čo 

najskôr. Z hľadiska de-

zinfekčných prostried-

kov sú školy i škôlky 

pripravené, ak by potre-

bovali pomôcť, môžu 

sa na nás obrátiť,“ do-

plnil Richard Rybní-

ček. Zároveň aj ministerstvo školstva bude nápomocné dodať 

dezinfekčné prostriedky a rúška pre učiteľov cez štátne hmotné 

rezervy. 

Primátor Trenčína na záver vyjadril dobrý pocit z toho, že sa 

s ministrom dohodli na ďalšej komunikácii aj s Úniou miest 

Slovenska o ďalších pripravovaných zmenách, ktoré školstvo 

čakajú. 

www.trencin.sk 19.05.2020 

Pomocná evidencia 236/01/2020 

 

Primátori krajských miest rokovali v Trenčíne 

 

V piatok 22. mája pricestovali do Trenčína siedmi primátori 

krajských miest Slovenska. Hostil ich štatutár Trenčína Ri-

chard Rybníček. Spoločné stretnutia absolvuje neformálne 

združenie K8 každého pol roka v inom krajskom meste. 

Jednou z hlavných tém ich spoločnej diskusie v Trenčíne 

bolo financovanie samosprávy v súvislosti s dopadmi pandé-

mie na rozpočty miest.  

http://www.trencin.sk/


172 
 

„Boli sme to práve my, ktorí v úvodných dňoch a týždňoch 

prijímali zásadné rozhodnutia, aby sme pomohli Vláde SR 

situáciu zvládnuť. Preto budeme chcieť, aby sme čo najskôr 

rokovali s ministrom 

financií a so štátom. 

Budeme žiadať, aby 

sa podielové dane 

a vôbec financovanie 

samosprávy dostalo 

na úroveň roku 2019. 

Budeme žiadať, aby 

štát pokryl straty, kto-

ré nám hrozia z po-

dielových daní na úroveň minulého roka. Ak sa toto udeje, v čo 

dúfame, bez problémov zabezpečíme nielen chod miest, ale aj 

ich rozvoj. Tým udržíme zamestnanosť, podporu podnika-

teľských subjektov v našich mestách a takýmto spôsobom sa 

pričiníme aj o to, o čo ide vláde – čiže udržanie zamestnanosti 

a rozvoj Slovenska,“ uviedol primátor Trenčína Richard Ryb-

níček a s tým, že v prípade pomoci od štátu občania nepocítia 

žiadne obmedzenia v službách, či už ide o kosenie, osvetlenie, 

opravy chodníkov a ciest, ale aj rekonštrukcie škôlok, škôl, 

vnútroblokov a podobne.  

„Chceme poukázať na príklad Nemecka, kde kancelárka 

Angela Merkelová ocenila potrebu fungovania miest a obcí. 

Tam dostali pomoc v sume 57 miliárd eur. Dúfame, že takýmto 

spôsobom pristúpi k mestám a obciam aj Vláda SR a dá im 

váhu, ktorú si zaslúžia. Myslím si, že tá suma nebude tak dras-

tická, aby to vláda nezvládla a nepomohla mestám a obciam, 

ktoré tvoria štát a kde ľudia reálne žijú,“ doplnil Richard 

Rybníček. 
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Vo štvrtok 21. mája dostali mestá a obce podielové dane. 

Pred mesiacom šlo o prepad mínus 7 percent, teraz to je mínus 

10 až 11 percent.  

„My dnes prognózujeme výpadok na základe dát, ktoré 

máme. Musíme počkať ešte na najbližšie dva mesiace, kedy sa 

dopady krízy pre pandémiu prejavia v plnej miere. V Žiline po-

čítame s výpadkom až 9 miliónov eur,“ informoval primátor Ži-

liny Peter Fiabane. Podľa neho, ak vláda robí kroky na pod-

poru podnikateľského prostredia, treba chápať, že aj krajské 

mestá sú veľkými zamestnávateľmi, majú veľké výdavky, 

musia zabezpečiť svoj chod. „Očakávame taký prístup vlády, 

ktorý bude rozumieť rozvoju fungovania miest a tiež tomu, že 

ich finančná podpora je opodstatnená,“ dodal primátor Žiliny. 

Primátori krajských miest sa v Trenčíne venovali aj otázkam 

objektívnej zodpovednosti. V najbližšom období budú riešiť s 

ministerstvom vnútra dotiahnutie zákona v tejto veci. Chcú, aby 

mestá mohli byť efektívne pri otázkach regulácie parkovania a 

práce mestskej polície. Vyjadrili potrebu prijatia zákona o ob-

jektívnej zodpovednosti 

ešte v tomto roku. 

Legislatívne by radi 

dostali pod kontrolu na-

príklad aj riešenie hluku 

z prevádzok, a to najmä 

po 22.00 h. Ide o disko-

téky a rôzne hudobné 

produkcie.  

„Nič s tým nevieme urobiť, musí sa to riešiť cez Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva, je to veľmi zdĺhavé a v danom 

okamihu neúčinné. Chceli by sme to dostať pod svoju kontrolu, 

aby mohli aj mestá merať hluk. Aby sme mali právo akciu 

ukončiť hneď v tej chvíli, ako nameriame nadlimitný hluk bez 
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toho, aby sme museli čakať na vyhodnotenie iných orgánov,“ 

vysvetlil trenčiansky primátor. 

Dôležitou témou pre všetky krajské mestá sú odpady, 

a to  z hľadiska ich triedenia a aj nových povinností, ktoré mes-

tá a obce čakajú. „Hovorili sme už s ministrom životného 

prostredia Jánom Budajom, ktorý potvrdil, že pripravujú 

opatrenia, aby bolo jasné, akým spôsobom sa budeme od 1. júla 

môcť vysporiadať s odpadom, ktorý produkujú podnikateľské 

subjekty na našom území. Zároveň potrebujeme vedieť, ako sa 

od 1. januára 2021 vysporiadame s triedením odpadu a jeho 

ukladaním na skládky. Toto nás veľmi zaujíma, lebo tieto veci 

môžu mať dopady na naše rozpočty,“ upresnil Richard Rybní-

ček. 

Rokovanie združenia K8 sa dotklo aj nového progra-

movacieho obdobia a snahy krajských miest, aby do územného 

mestského rozvoja v rámci Slovenska pritieklo čo najviac 

peňazí, aby sa mestá mohli viac rozvíjať aj cez európske zdroje. 

Primátor Bratislavy Matúš Vallo nastolil tému chátrajúcich 

budov v centrách miest, o ktoré sa ich majitelia už roky 

nestarajú a nezaujímajú. Aj to chcú na najvyšších miestach 

v našom štáte otvoriť primátori krajských miest. „Mestá by ma-

li mať cez štát kompetenciu voči takýmto majiteľom prijímať 

nejaké sankčné opatrenia. Nie je možné, ak my alebo iní inves-

tujú do rozvoja miest, aby niekto nechával chátrať staré budovy 

v ich centrách. Aktuálne na to nemáme žiadny dosah,“ potvrdil 

Richard Rybníček. 

V Trenčíne došlo i k voľbám. Na najbližšie obdobie sa pred-

sedom neformálneho združenia primátorov krajských miest K8 

stal štatutár Banskej Bystrice Ján Nosko a podpredsedom bude 

nasledujúcich 6 mesiacov primátor Trnavy Peter Bročka. 

www.trencin.sk 22.05.2020 

Pomocná evidencia 241/01/2020 

 

http://www.trencin.sk/
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Minister vnútra odovzdal hasičom nové vozidlá 

 

Informovanie sa o práci príslušníkov Policajného zboru a 

odovzdanie nových hasičských vozidiel dobrovoľným hasičom 

v Trenčianskom kraji bolo hlavným cieľom návštevy ministra 

vnútra Romana Mikulca v Trenčíne vo štvrtok 11. júna. 

„Toto bola ďalšia z ciest, na ktorých som sa zoznámil s prá-

cou policajtov nielen teoreticky v kancelárii ministra, ale 

priamo v teréne. Bolo to trošku v inom formáte, pretože na 

dvojhodinovom stretnutí boli nielen riadiaci pracovníci, ale aj 

policajti priamo z výkonu, z jednotlivých okresných riaditeľ-

stiev. Tí sa mohli pýtať na veci, ktoré ich trápia a s ktorými sa 

denne stretávajú,“ skonštatoval. 

Minister zároveň odovzdal trinástim dobrovoľným hasič-

ským zborom z celého Trenčianskeho kraja nové hasičské vo-

zidlá s výbavou.  

„Tých hasičských vozidiel je obmedzené množstvo, ale 

chceme v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom po-

môcť aj dobrovoľným hasičom. Prácu dobrovoľných i pro-

fesionálnych hasičov vnímam ako dôležitú. Ich práca často nie 

je len o technických možnostiach, ale aj o srdci, ktoré do nej 

dávajú. Myslím si, že mnohí by sme sa od nich mali čo učiť,“ 

uzavrel Roman Mikulec. 

www.teraz.sk 11.09.2020 

Pomocná evidencia 275/01/2020 

 

Minister dopravy súhlasil s preložkou cesty I/61 

 

Veľmi silná delegácia pricestovala vo štvrtok 2. júla do 

Trenčína na rokovanie s predstaviteľmi nášho mesta. Okrem 

ministra dopravy a jeho tímu spolupracovníkov z ministerstva 

prišli i zástupcovia Slovenskej správy ciest, Železníc SR a Ná-

http://www.teraz.sk/
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rodnej diaľničnej spoločnosti. Výsledky asi 2,5hodinovej 

debaty sú pre Trenčín  pozitívne. 

Hlavnými témami boli železničná stanica, starý cestný most, 

riešenie problémovej dopravy v centre mesta. Minister dopravy 

a výstavby An-

drej Doležal pri-

cestoval do Tren-

čína vlakom, aby 

na vlastné oči 

videl, v akom sta-

ve je budova že-

lezničnej stanice. 

„Stanica v Tren-

číne je super, teda 

čo sa týka nástu-

píšť. Pánovi primátorovi som ale prisľúbil, že minimálne 

začneme s prípravou štúdie alebo projektu modernizácie 

budovy stanice. Je to naozaj nevyhnutné,“ povedal.  

Podkladom na rokovanie v hoteli Elizabeth bol projekt Tren-

čín si Ty, ktorý spolu s výsledkami analytickej časti pripra-

vovaného Plánu udr-

žateľnej mestskej mo-

bility odprezentoval 

hlavný architekt Tren-

čína Martin Beďatš. 

Andrej Doležal vy-

soko ocenil doterajšiu 

prácu mesta: „Na zá-

klade konkrétnych a 

jednoznačných dát, 

ktoré som si vypočul a na základe porady s mojím tímom som 

sa rozhodol, že vyhoviem požiadavke mesta a umožním pre-

ložku cesty I/61 smerom k železničnej trati,“ povedal a zároveň 

Minister Andrej Doležal pricestoval do Trenčína vlakom. 
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verejne deklaroval, že budú hľadať všetky dostupné finančné 

zdroje. Rádovo pôjde o približne 70 miliónov eur.  

„Nemyslím si, že bude dostatok finančných zdrojov v štát-

nom rozpočte. Skôr ich budeme hľadať v novom operačnom 

programe Slovensko. Mesto nám môže pomôcť s legálnym lo-

kálnym lobingom, s povoľovacími procesmi, ktoré musia pred-

chádzať verejnému obstarávaniu,“ uviedol Andrej Doležal. 

„Samozrejme, chceme a sme pripravení pomôcť a byť plne 

súčinní s prípravou preložky i v rámci majetkovo – právnych 

rokovaní,“ potvrdil primátor Richard Rybníček. 

Minister i primátor sa zhodli, že juhovýchodný obchvat by 

v súčasnosti neriešil hlavný problém Trenčína. No, samozrej-

me, zostáva vo vý-

hľade pre budúcnosť.  

„Ak by sme teraz 

uprednostnili juho-

východný obchvat, 

pomohlo by to Tren-

čínu na dva-tri roky, 

ale potom by sme sa 

dostali do rovnakých 

dopravných problé-

mov, aké máme teraz. Potvrdzujú to konkrétne dáta, ktoré má-

me už k dispozícii. To nie je o pocitoch, emóciách či víziách, to 

sú fakty. Juhovýchodný obchvat teda nie je za týchto okolností 

riešením, ani z hľadiska ekonomiky, ani z hľadiska efektivity,“ 

uviedol Richard Rybníček. 

Minister dopravy mal pre Trenčín i ďalšiu dobrú správu. 

V piatok 3. júla sa začne verejné obstarávanie na projektovú do-

kumentáciu rekonštrukcie starého cestného mosta.  

„Sme vďační, že sme boli súčasťou pripomienkovacieho 

konania pri tvorbe zadania na verejnú súťaž. To počíta aj 
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s preložkou cesty I/61, čiže most po jeho rekonštrukcii už bude 

pripravení na túto preložku,“ priblížil primátor Trenčína.  

Minister predpokladá, že v roku 2021 budú obstarávať zho-

toviteľa a do konca roku 2023 by mohol byť most zrekon-

štruovaný. „To nám dáva nádej, že by sme to vedeli financovať 

ešte z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Odha-

dovaná cena je 35 miliónov eur,“ uviedol minister dopravy. 

www.trencin.sk 02.07.2020 

Pomocná evidencia 309/01/2020 

 

Veliteľ pozemných síl Jindřich Joch ukončil službu 

 

Veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl (OS) SR Jindřich 

Joch sa v utorok 7. júla v Trenčíne počas slávnostného nástupu 

rozlúčil s aktívnou 

službou. Jeho nástup-

ca by mal byť známy 

na jeseň tohto roka. 

Jindřich Joch slú-

žil v ozbrojených si-

lách 38 rokov, unifor-

mu nosí od 15 rokov. 

„Je to preukázanie to-

ho, akú kvalitnú ro-

botu odvádzal, jeho nadriadení mali záujem aj v tom čase o jeho 

prístup, zodpovednosť, kvalitu. Bol postupne povyšovaný a do-

tiahol to až na zástupcu náčelníka generálneho štábu. Kariéru 

ukončil ako veliteľ pozemných síl a treba to oceniť,“ povedal 

minister obrany Jaroslav Naď. 

Šéf rezortu obrany sa podľa svojich slov s Jochom spoznal v 

roku 2003 alebo 2004. „Od toho momentu som ho vnímal ako 

absolútneho profesionála, s ktorým sa mi veľmi dobre pracova-

lo, ľudsky aj odborne, na akýchkoľvek pozíciách sme boli. Nie 

https://www.sme.sk/os/169035/jaroslav-nad?ref=temaclviactemy
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som rád, že počas môjho pôsobenia ako ministra pán generál 

odchádza, ale zároveň môžem povedať, že môže odísť so vztý-

čenou hlavou. Urobil pre túto krajinu a vlasť veľmi veľa a treba 

mu za to adekvátne poďakovať,“ skonštatoval. 

Dlhoročná služba v ozbrojených silách Jocha podľa jeho 

slov naučila sebadisciplíne, disciplíne pokory práce s ľuďmi, a 

tiež hľadať riešenia úloh tak, aby boli splnené.  

„Nikdy neľutujem čas, ktorý som strávil alebo venoval služ-

be armáde na všetkých funkciách. Našiel som pochopenie 

a podporu hlavne u mojej rodiny, mojej manželky,“ ozrejmil. 

www.teraz.sk 07.07.2020 

Pomocná evidencia 316/01/2020 

 

Iveta Záleská novou predsedníčkou Krajského súdu  

 

Novou predsedníčkou Krajského súdu (KS) Trenčín je Iveta 

Záleská. Menovací dekrét jej v utorok 14. júla v Trenčíne odo-

vzdala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). 

„Vnímam jej nadšenie a odvahu v tomto pre justíciu ťažkom 

období urobiť všetko pre to, aby sme vrátili justícii dôveryhod-

nosť u verejnosti,“ povedala ministerka. 

Nová predsedníčka KS Trenčín je podľa vlastných slov rada, 

že s ministerkou spravodlivosti našli spoločnú reč a spoločné 

ciele, ktoré majú viesť k očiste a zvyšovaniu dôveryhodnosti 

justície každodennou prácou sudcov. 

„Väčšina sudcov si riadne plní svoje pracovné povinnosti, 

riadne vykonáva svoje sudcovské povolanie ako svoje sudcov-

ské poslanie. Dúfam, že v spolupráci s ministerstvom spravod-

livosti nájdeme optimálnu cestu, aby sme mohli justíciu viesť 

ďalej správnym smerom,“ skonštatovala nová predsedníčka. 

Iveta Záleská uspela v stredu 24. júna vo výberovom konaní, 

v predsedníckej funkcii vystriedala Miroslava Manďáka, 

http://www.teraz.sk/
https://www.sme.sk/os/168372/maria-kolikova
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ktorému sa skončilo päťročné funkčné obdobie a ktorý sa rov-

nako uchádzal o post predsedu KS Trenčín. 

Okrem Záleskej a Manďáka mali záujem o predsednícke 

kreslo aj sudcovia KS Trenčín Alena Radičová a Michal Anta-

la. Výberová komisia skonštatovala, že Michal Antala nesplnil 

podmienky kandidatúry a ako najvhodnejšiu kandidátku na post 

predsedníčky KS Trenčín odporučila ministerke Ivetu Záleskú. 

Iveta Záleská pôsobí v justícii viac ako dve desaťročia, pra-

covala ako sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne a posledných 

sedem rokov pôsobila na trenčianskom krajskom súde. 

www.teraz.sk 14.07.2020 

Pomocná evidencia 327/01/2020 

 

Trenčín navštívila ministerka Veronika Remišová 

 

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie Veronika Remišová sa v utorok 28. 

júla stretla s vedením mesta. 

Hlavnou témou rozhovorov bo-

li projekty v oblasti budovania 

infraštruktúry, budovania ve-

rejných priestorov i čerpanie 

eurofondov. 

„Pani vicepremiérke sme 

predstavili projekt integrova-

ného územného rozvoja, konkrétne projekt Trenčín si Ty a našu 

pripravenosť na čerpanie eurofondov či už z prebiehajúceho 

programovacieho obdobia, alebo toho budúceho,“ povedal 

primátor Richard Rybníček po stretnutí s tým, že Trenčín dal 

jasne najavo svoju pripravenosť na čerpanie peňazí pre 

udržateľný mestský rozvoj.   

Vedenia mesta zároveň ministerku požiadalo, aby v komu-

nikácii s ministrom dopravy riešila presun finančných 

http://www.teraz.sk/
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prostriedkov na Slovenskú správu ciest v súvislosti so začatím 

štúdie uskutočniteľnosti a prípravy na preložku cesty I/61 

v centre mesta. 

„Sme ako mesto kla-

sickým príkladom toho, 

čo od nás Európska únia 

vyžaduje, že integrovaný 

územný rozvoj ide v spo-

lupráci štát, vyšší územ-

ný celok a obec. Pred-

pokladáme, že celý tento 

projekt územného mestského rozvoja bude práve takouto prí-

ležitosťou, kde preloženie cesty I/61 pripraví a zrealizuje cez 

ministerstvo dopravy a cez Slovenskú správu ciest štát. Ďalšie 

investície, ktoré sa týkajú napríklad revitalizácie jednotlivých 

ulíc, výstavby mosta do Orechového, revitalizácie Palackého 

ulice, Ulice 1. mája alebo Hviezdoslavovej ulice, Jaselskej a 

ďalších by sme dokázali za-

financovať z európskych 

fondov, ktoré budú vyčle-

nené na mestský rozvoj. 

Toto je presne tá participá-

cia a plus by sme niektoré 

projekty chceli riešiť aj cez 

vyšší územný celok,“ pove-

dal primátor.  

„Trenčiansky kraj má veľký potenciál a šikovných ľudí a vo 

vláde je našou prioritou práve podpora a rozvoj regiónov tak, 

aby ľudia mali prácu a kvalitný život vo svojom kraji a nemuseli 

odchádzať žiť inde,“ napísala  po návšteve Trenčína na svojom 

facebookovom profile Veronika Remišová. 

www.trencin.sk 28.07.2020 

Pomocná evidencia 344/01/2020 

http://www.trencin.sk/
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Nesúhlasia so zrušením Krajského súdu v Trenčíne 

 

Tridsať sudcov Krajského súdu v Trenčíne sa podpísalo pod 

stanovisko Sudcovskej rady, ktorá vyjadrila svoj nesúhlas zo 

zrušením trenčianskeho krajského súdu v rámci pripravovanej 

reformy justície. Personálne a materiálne vybavenie Krajského 

súdu v Trenčíne podľa tunajších sudcov zabezpečuje kvalitný 

výkon súdnictva, čo vyplýva aj z dlhodobého štatistického hod-

notenia, v ktorom sa umiestňuje na popredných miestach.  

„Máme za to, že kvalita rozhodovacej činnosti, efektivita 

súdneho konania a rovnomerné zaťaženie súdov a sudcov sú 

zaručené aj v súčasných podmienkach nielen na Krajskom súde 

v Trenčíne, ale aj na ostatných súdoch v Slovenskej republike, 

na ktorých za posledné roky klesá počet nevybavených vecí. 

Zároveň je nielen na Krajskom súde v Trenčíne zaručené nepo-

chybne aj náhodné prideľovanie vecí v súlade s aktuálne účin-

nou zákonnou úpravou,“ uvádza sa v stanovisku trenčianskych 

sudcov. 

V novej súdnej mape rezort spravodlivosti počíta už len s 

tromi odvolacími súdmi - v Banskej Bystrici, Trnave a Prešove. 

„Krajský súd v Trenčíne má zachovanú špecializáciu v kaž-

dej hlavnej agende a tiež personálne a materiálne plne zabez-

pečený výkon odvolacieho súdnictva. Bolo by preto nesprávne, 

ak by zostali tieto ľudské zdroje do budúcna nevyužité, prípad-

ne, ak by ich nebolo možné využiť na iných vzdialenejších 

súdoch z dôvodu, že by nebolo ekonomicky udržateľné do-

chádzanie na tieto súdy,“ upozorňuje Sudcovská rada. Uvádza 

tiež, že súd sídli v reprezentatívnej historickej budove v dobrom 

technickom stave, ktorej vlastníkom je štát. 

V prípade zrušenia Krajského súdu v Trenčíne navrhuje 

Sudcovská rada zriadenie trvalej pobočky či detašovaného 

pracoviska iného odvolacieho súdu so sídlom v Trenčíne, a to 
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so všetkými odvolacími agendami, a zároveň aj zriadenie prvo-

stupňového správneho súdu.  

„Poukazujeme v tejto súvislosti aj na to, že v obvode Kraj-

ského súdu v Trenčíne sa nachádzajú tri ústavy na výkon trestu 

odňatia slobody, z toho jeden je aj ústavom na výkon väzby a 

jeden je zároveň nemocnicou pre obvinených a odsúdených, 

ako aj dve otvorené oddelenia výkonu trestu odňatia slobody,“ 

dodávajú vo svojom stanovisku sudcovia z Trenčína. 

www.webnoviny.sk 03.12.2020 

Pomocná evidencia 491/01/2020 
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