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Náš Trenčín
Reakcia primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka na výzvu architektov trenčianskeho
regiónu Náš Trenčín prečítanú a odovzdanú poslancom Medalom na mestskom zastupiteľstve
konanom v stredu 18.03.2015.
(doslovný prepis časti záznamu z mestského zastupiteľstva)
(reakcia primátora Rybníčka na vystúpenie poslanca medala)
„Čo sa týka výzvy ktorú prečítal pán Medal.“
„Ja po týchto piatich rokoch, po tom, čo ste ako, chvála pánu Bohu, musím povedať, že to
bolo osvietenie, že ste zažili prezentáciu pána Beďatša na Makove, ktorá si myslím, že sa stretla u
vás s pozitívnym ohlasom. Aspoň tak ste to po tejto prezentácii deklarovali. Tak to bola vízia mesta
a myslím si, že zásadná a zmysluplná. Na tej vízii sa robí už piaty rok.“
„Vieme všetci dobre, že tu prebehla veľká medzinárodná architektonická, urbanistická
súťaž. Ja sa do dnešného dňa diví, a nerozumiem tomu, prečo sa ani jeden trenčiansky architekt z
tejto skupiny do tej súťaže nezapojil. Ja tomu do dnešného dňa nerozumiem a nikto mi to nedokáže
vysvetliť. Veď keď už sú teda absolútni znalci tohto územia a oni chcú tú víziu kreovať, tak akú inú
šancu naši trenčiansky architekti mohli mať ako sa zapojiť do tejto veľkej medzinárodnej súťaže a
konfrontovať sa s vynikajúcimi architektonickými štúdiami z celého sveta. Veď mali na to šancu.
Boli pri tom. Boli k tomu vyzývaní. Štyri roky diskutujeme. Štyri roky chodíme a viete, mne to
presne príde tak. Dáte šancu. Oni a ani jeden tú šancu nevyužije. Ale prídu a dajú vyhlásenie, že
vlastne nič sa nedeje. Pre mňa, veď zo zásady, veď keby sa oni dali dohromady, však oni by museli
asi vyhrať. Nie? Veď však oni keby sa prihlásili tak možno vyhrajú. Tak prečo túto situáciu
nevyužili, tomu dosť dobre nerozumiem.“
„Veď keby sa naozaj vôbec nič nestalo, tak chápem, že tu budú polemizovať s vecami. Ale
my štyri roky tu rozprávame. Dnes sa sem chodia pýtať na to, ako to robíme. Pozývajú nás iné
mestá. Boli sme v Trnave, v Poprade. V iných mestách sa nás boli pýtať, že prosím vás vysvetlite
ako to robíte? To je proste fantastické tá participácia aj celý tento proces. Trenčín – mesto na rieke.
Projekt Trenčín si ty. My dnes chodíme von, kde nás proste medzinárodné inštitúcie, experti,
univerzita s ktorou spolupracujeme, hovoria, že takto sa to má robiť a tu skupina trenčianskych
architektov od prvej do poslednej chvíle len kritizuje, nadávajú a útočí. Bez jedinej možnosti sa
prihlásiť do medzinárodnej urbanistickej súťaže. Kde boli celkom zaujímavé ceny.“
„Prečo sa ani jeden z nich neprihlásil? Veď akú inú šancu máte, môže mesto ponúknuť
trenčianskemu architektovi ako sa zapojiť do súťaže o vlastné mesto? Akú ešte inú šancu chcú ešte
dostať? Čo oni vlastne chcú? Ako môže niekto po piatich rokoch a po tom všetkom, čo sa bol
Švajčiarsky veľvyslanec. Boli tu. Dostali sme na to finančné prostriedky z Ekopolisu. Boli tu
špičkoví architekti zo Slovenska, z technickej univerzity, zo spolku architektov, zo zahraničia, z
Čiech a odinakiaľ. Ktorí proste nás tu chválili za to, ako to tu celé robíme. A ja tu dostanem nejakú
výzvu ktorá hovorí, že vlastne nič sa tu nedeje a vážení poslanci s vedením mesta niečo urobte.“
„No tak buď ja žijem v inom meste, alebo títo páni žijú v inom meste.“
„A ja už naozaj neviem, čo mám na to povedať. Lebo na to pán Medal, ja vám poviem tak.
Na to už nie sú argumenty. Tam vám argumenty dochádzajú. Lebo to nie je potom poctivý zámer
niečomu pomôcť. Z toho už šípim proste buď nejakú závisť alebo nenávisť, alebo neviem čo. Čo sa
nedá ani pomenovať. Lebo miesto toho aby ukázali, čo vedia a konfrontovali sa a ukázali tým
ľuďom, čo vlastne chcú, tak sa do tej súťaže nezapoja, neprihlásia. Ale potom prídu a útočia tu na
víťaza, kde boli presne usvedčení z toho, že klamali. Spochybňujú celú súťaž a všetkých tých
súťažiacich. A prepáčte, budem už osobný, a hrajú sa na majstrov sveta. Ale výsledky za nimi
nestoja. To je také zvláštne. A keď mali možnosť ovplyvniť súťažou a svojim umom svoje vlastné
mesto, tak sa na tú súťaž vykašlali.“
„A sú len dve možnosti: Buď to nevedia a sa báli. Alebo im nejde o to aby to mesto sa

posúvalo dopredu, ale o to, aby sme odtiaľto vypadli. Ale to sa im zatiaľ nepodarilo. A verím, že ani
nepodarí.“
„Faktická pán Medal“
(faktická poznámka poslanca Medala)
„Jenom dvě věty. Nemáte pravdu, pane primátore, že sa trenčianski architekti, dokonce
i ti jmenovaní, nezapojili. Zapojili se v některých týmech. I přímo i nepřímo. Jsou dokonce
mezi autory tech některých návrhů.“
„A dovolím si poslední větu. Výzvu těchto pánů architektů ja chápu jako nabídku
spolupráce a věřím, že bude využita. Děkuji.“
(reakcia primátora Rybníčka)
„Pán Medal. Štyri roky im nabízíme spolupráci. Odkedy som sem prišiel nič iné nerobím,
len ich volám a nabízím im spolupráci. Štyri roky. Piaty. Nič iné nerobím. Alebo neprídu. Alebo
prídu a nám nadávajú.“
„Na to nemáte argument. Päť rokov ich prizývame k spolupráci a oni päť rokov nadávajú.
Na to sa nedá už nič povedať.“

Poznámka:
Kompletný záznam nájdete na webovej stránke mesta Trenčín na tejto webovej adrese:
http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=100346
Prepísaná časť záznamu začína o 4:20:16 h.

*
Po vypočutí záznamu som neveril vlastným ušiam. My, ako združenie architektov ponúkame
mestu ruku k spolupráci a reakcia primátora tohto mesta je plná účelových neprávd, zavádzania,
odvádzania od témy a až vyslovených klamstiev.
Primátor mesta sa k obsahu výzvy ako-tak vyjadril len v prvom odstavci. (prvé 4 riadky
prepisu) Všetko ostatné sú už len útoky na signatárov výzvy. Útoky tak neuveriteľné a nepravdivé,
že sa ich vecnej stránke budem podrobnejšie venovať v nasledujúcom článku.
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