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Peter Bielik, moderátor: „No možno nebude vidieť dôsledky opatrení, ale bude vidieť určite samotné 
opatrenia, nakoľko po vyhlásení núdzového stavu sa už niektoré samosprávy chopili iniciatívy a vyhlásili 
prvé opatrenia. Napríklad mesto Trenčín je v súčasnosti pomerne silno postihnuté a dochádza tam už 
aj k prijímaniu opatrení, ktoré som spomínal. Pán primátor Richard Rybníček je dnes večer naším 
hosťom. Dobrý večer.“ 

Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín (nezávislý): „Dobrý večer.“ 
Peter Bielik: „Aký je momentálny stav z hľadiska počtu nakazených v meste Trenčín, pán primátor?“ 
Richard Rybníček: „Situáciu, ktorú máme komunikovanú z regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, je ten, že za posledný mesiac sa po“ 
„et nakazených v okrese Trenčín strojnásobil. A v tejto chvíli je tá situácia taká, že najviac 

nakazených je v Prievidzi a práve v Trenčíne, takže tá situácia sa rapídne zhoršuje.“ 
Peter Bielik: „Je to cítiť aj nejako, čo sa týka kapacít v nemocniciach, ako ste na tom?“ 
Richard Rybníček: „No, komunikovali sme aj s riaditeľom nemocnice fakultnej, s ktorým my tiež 

máme výbornú spoluprácu, a ten hovorí, že vlastne majú približne sto lôžok k dispozícii, z toho 
dvadsaťtri je teraz obsadených, takže asi, asi, asi tretina, s tým, že problém je v tejto chvíli to, že musíme 
si uvedomiť, že fakultná nemocnica nie je nemocnicou pre mesto Trenčín, ale pre celý kraj a celý región, 
ktorý má viac ako pol milióna obyvateľov. Čiže, keď si vezmeme, že je k dispozícii približne sto lôžok, 
tak až, až také radostné to, to nie je.“ 

Peter Bielik: „No, budete s tým musieť pravdepodobne niečo urobiť. Poďme sa najprv pozrieť na to, 
koľko ľudí dokážete otestovať. Sú aj u vás už vybudované také tie veľkokapacitné testovacie zariadenia 
ako v Bratislave alebo v iných mestách?“ 

Richard Rybníček: „Áno, Trenčín je jedno z miest, ktoré má takéto veľkokapacitné zariadenie. 
Konkrétne u nás v Trenčíne sú dve, jedno je pri krytej plavárni a jedno, to rieši fakultná nemocnica a 
druhé regionálny úrad verejného zdravotníctva. Podľa informácií, ktoré mám, tak denne sú tam schopní 
urobiť približne stoštyridsať sterov. A regionálny úrad verejného zdravotníctva tým, že ale zbiera aj 
vzorky z iných, z iných týchto stredísk, tak dokáže denne vyriešiť približne štyristo, štyristo vyšetrení, čo 
sa týka, čo sa týka COVIDu-19.“ 

Peter Bielik: „Je to dostatočný počet alebo budete ešte nejako zvyšovať?“ 
Richard Rybníček: „V tejto chvíli to je asi na otázku na regionálny úrad verejného zdravotníctva a 

fakultnú nemocnicu. Pravda je taká, že sami vieme, že aj na regionálnom úrade verejného zdravotníctva 
už naozaj tí zamestnanci sú unavení, je to na nich príliš veľká záťaž, nie je to vôbec jednoduché. 
Fakultná nemocnica teraz rieši otázku testovania na vlastných prístrojoch, ale musí ich vysúťažiť, 
momentálne je to v súkromných laboratóriách. Takže verím, že sa tá situácia môže zlepšiť.“ 

Peter Bielik: „Máme vyhlásený núdzový stav, pán primátor, vy ste už prišli s konkrétnymi 
obmedzeniami. Poďme najprv k politickým otázkam, než sa dostaneme ku tým konkrétnostiam. Je vám 
z toho, ako bol vyhlásený ten núdzový stav, úplne zrejmé a jasné, čo presne máte robiť a 
zabezpečovať?“ 

Richard Rybníček: „Ja, samozrejme, som členom ústredného krízového štábu ako prezident Únie 
miest Slovenska, čiže poviem otvorene, že nám v Trenčíne alebo mne to je pomerne jasné a 
zrozumiteľné. Myslím si, že už aj teraz Úrad verejného zdravotníctva vydal pomerne jasné príkazy takže 
si myslím, že už je to jasné. Pritvrdilo sa výrazným spôsobom, najmä čo sa týka nosenia rúšok, ktoré 
sú už v tejto chvíli povinné nielen v interiéri, ale aj v exteriéri, čiže vonku, a samozrejme, bude sa to 
veľmi tvrdo kontrolovať aj zo strany mestských a štátnej polície.“ 

Peter Bielik: „Tam sa ale hovorí o tom, že ten núdzový stav bol vyhlásený bez nejakej vyhlášky. 
Podľa niektorých odborníkov a možno opozície tam má byť aj istý vykonávací predpis, automaticky aby 
bolo teda jasné, že čoho konkrétne sa ten núdzový stav týka, ktorého rezortu a ktoré ľudské práva 
konkrétne sú obmedzené. Tá moja otázka smerovala teda k tomu, či toto je vám z tohto zrozumiteľné.“ 

Richard Rybníček: „Ja vám úprimne poviem, že pre mňa je zrozumiteľné to, že, že keď je vyhlásený 
núdzový stav, tak v tej chvíli je potrebné, že tí, ktorí sme zodpovední v mestách, alebo obciach, alebo v 
krajine, tak v tejto chvíli máme prijímať opatrenia, ktoré budú ochraňovať obyvateľov našich miest a 
obcí, a musíme prijímať také opatrenia, aby sme spomalili šírenie koronavírusu. Právne otázky o tom, 
že, že či je protiústavné alebo to nie je protiústavné, nechávam na politikoch v Bratislave. My musíme 
prijímať opatrenia tak, aby sme ochránili našich obyvateľov, to je pre nás podstatná, podstatná otázka. 
a myslím si, že tá situácia v mestách a obciach aj po vyhlásení núdzového stavu je zatiaľ stabilizovaná. 
A myslím si, že primátori a starostovia vedia, čo majú robiť a robia to.“ 

Peter Bielik: „Takže, na čo sa majú pripraviť napríklad obyvatelia Trenčína? Viem, že niektoré aktivity 
mesto utlmuje, sú to, týka sa to denných stacionárov, týka sa to rôznych iných zariadení. Čo všetko teda 



Trenčania nebudú mať k dispozícii, a viaže sa to vyslovene len na ten núdzový stav, alebo sú to vaše 
vlastné opatrenia, ktoré môžete podľa vlastného uváženia sprísniť alebo uvoľniť?“ 

Richard Rybníček: „Presne, ako hovoríte, viaže sa to na naše kompetencie, ktoré ako mesto máme. 
Takže viaže sa to na to, že v zariadeniach, ktoré sú pod našou zriaďovateľskou pôsobnosťou alebo sú 
v našej správe, tak tam môžeme rozhodovať o prísnejších opatreniach. Ako napríklad sme zastavili 
verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne Pavla Demitru, alebo sme prestali poskytovať rekreačným 
športovcom nájom za ľad, aby si mohli ísť zahrať hokej, alebo sme vlastne zrušili všetky možné súťaže 
medzi školami a zakázali sme proste všetky možné body, ktoré by sa mohli týkať šírenia koronavírusu, 
čiže kde by sa mohlo zgrupiť viac ľudí alebo viac detí, napríklad plavecké kurzy sme zastavili na plavárni 
a tak ďalej. Čiže toto sú všetko opatrenia, ktoré robíme v našej kompetencii. Riadime sa tu jedným 
dôležitým heslom, že radšej mať zopár nespokojných obyvateľov ako jedného, čo i len jedného mŕtveho 
človeka, ktorý by zomrel kvôli tomu, že my by sme buď podcenili, alebo nezodpovedne sa postavili k 
tejto situácii.“ 

Peter Bielik: „Pán primátor, budeme vám držať palce, ale to si, samozrejme, musíme držať palce 
všetci na Slovensku aj v iných mestách. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov 
televízie TA3. Príjemný večer, a pokiaľ je to možné, veľa úspechov v boji proti pandémii.“ 

Richard Rybníček: „Ďakujem, ďakujem. Pekný večer všetkým prajem. A všetci aby si dávali pozor. 
Veľa šťastia.“ 

 


