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Pohyb a 
výsledky 
ma správne 
nakopnú!

Rasťo Trnka (38) nielen  
o sebe ako o bežcovi  
na dlhé trate

Pohyb a 
výsledky 
ma správne 
nakopnú!

Môžem 
sa pozrieť 
každému 
priamo 
do očí

Nemal to jednoduché, ale nebanuje. Rozhodol sa rozhýbať Košický kraj,  
urobiť maximum pre to, aby Abov, Gemer, Spiš i Zemplín lákal domácich 
zostať a pre ďalších aby boli motiváciou aj inšpiráciou vďaka inováciám či  
zaujímavým miestam na “kraji sveta”. Rastislav Trnka (38) sa na svojej 
županskej stoličke udomácnil, lebo vedel čo chce zrealizovať, aby sa  
podarilo rozhýbať kraj a dosiahnuť vytúžené ciele a výsledky. 

Máte nesplnený sen?
Je ich viac.Keďže mám rád 
adrenalín a absolvoval som jeden 
z najväčších bungee jumpingov 
na svete, chcel by som vyskúšať 
aj ten najväčší. A v rámci turistiky 
je to zdolanie jedného z vyšších 
vrchov, na ktoré sa nevystupuje 
komerčne. Skôr v takej panenskej 
prírode.

Ste vášnivý?
Som ako takmer každý chlap 
z východu temperamentný, ale 
priznám sa už ľahšie robím 
kompromisy.

Aký je váš zlozvyk?
Stále sa neviem zbaviť svojej 
nedochvíľnosti. Áno, meškávam, 
ale zlepšujem sa. Napriek tomu, 
že povinností pribúda... Pracujem 
však  na tom, aby som sa toho 
zbavil a všade prišiel včas.

Viete prijať kritiku?
Žijeme v demokratickej spoločnosti 
a kritika posúva. Ak je konštruktív-
na, prijímam ju v pohode. Samo- 
zrejme, veľakrát prichádza 
množstvo absolútne nezmy-
selných útokov, a to ma vytáča. 
Musím si však na to zvyknúť.

Podarilo sa vám naplniť  
očakávania, splniť sľuby?
Vo väčšine prípadov som svoje 
body z volebného programu splnil 
alebo sa už začali plniť. Pred 
piatimi rokmi bolo zložité odhaliť, 
koľko úskalí nastane a čo všetko 
sa postaví do cesty. Bola aj pan-
démia, vypukla vojna na Ukrajine, 
energetická kríza a začína eko-
nomická kríza. Stúpli ceny, štát 

sa nám snaží zobrať financie, ale 
pracujem intenzívne na tom, aby 
som sa mohol pozerať vpred a 
každému priamo do očí.

Nebanujete, že ste sa stali  
županom?
Keď som zistil, že viac a viac ľudí si 
všíma každý môj krok, musel som 
sa s tým naučiť žiť. Je dobré, že 
obyvatelia vedia o každom mo-
jom “kroku”, ale do môjho vnútra, 
najmä keď v noci premýšľam už 
nevidia. Častokrát sú veci, ktoré 
ste sa o mne dopočuli, či dočítali 
vytrhnuté z kontextu, ale zas na 
druhú stranu žijeme v spoločno-
sti, kde tie informácie sú viac ako 
potrebné. Každá informácia, ale 
aj klebety, či pozitívne slová sú 
ovplyvnené kontextom, časom  
v ktorom sú interpretované a v ne-
poslednom rade aj miestom. Žiaľ 
tie informácie sú častokrát ľahko 
manipulovateľné. 

Čo bol najväčší oriešok?
Všetko síce stojí a padá s ľuďmi, 
ale evidujem dva veľké problémy, 
ktoré spolu súvisia. Prílišná 
centralizácia na Slovensku a za 
päť rokov som zažil až štyri vlády, 
ktoré menili obsadenie v štátnych 
úradoch... Ľudia si to možno neu-
vedomujú, ale sťažovalo to postup. 
V stabilnom prostredí sa pracuje 
ľahšie a lepšie.

Spomínate si na najťažšie  
rozhodnutie?
Jedno z tých zložitých bolo to, či 
pôjdeme do geotermálneho vrtu 
pri Čižaticiach. Mali sme mnoho 
podkladov z Technickej univerzity 
v Košiciach, že narazíme na teplú 
vodu, ale nikdy to nebolo isté na 
sto percent. Nevedeli sme, v akej 
hĺbke naďabíme na geotermálnu 
vodu, čo mohlo predražiť celý 
projekt. Som však rád, že sme sa 
trafili do takého kompromisného 
stredu.

V čom sú najväčšie  
rezervy kraja?
Všetko je závislé od ľudí. Dobré 
medziľudské vťahy sú zárukou 
prosperity, preto by som si prial, 
keby sa každý snažil začať od seba 
a sústredil sa skôr na to, čo nás 

spája a nie rozdeľuje.

Je niečo, čo by ste ako 
župan robili inak?
Nielen ako župan ale aj chlap, 
ktorý starne, pribúdajú mu šed-
iny a skúsenosti nerobím všetko 
rovnako. Viete v živote každý musí 
stretnúť tie svoje vrásky, tie cudzie 
mu nič nepovedia. Som o 5 rokov 
starší, skúsenejší, nekráčal som 
iba po rovnej ceste. Po ceste boli aj 
hrobky, aj som sa potkol, ale opäť 
som vstal nabral som kondičku a 
chcem ísť po rozbehnutej ceste 
ďalej. Už mám aj lepší kompas v sebe, 
vďaka skúsenostiam a nabe-
haným, najazdeným kilometrom. 
Som rád, že už za vami jazdím po 
lepších cestách východu.

Aký bude Košický  
kraj o štyri roky?
Urobím maximum pre to, aby náš 
kraj bol inovatívny a pozerali sa 
na nás ako na lídra vo viacerých 
oblastiach. Napríklad vo využití 
vodíka, zelených projektov a 
technológií. Mám na mysli to, aby 
sme boli európskou špičkou a 
pribúdali pracovné miesta  
s vyššou pridanou hodnotou.  
Tiež pracujeme na tom, aby do 
ambulancií a nemocníc pribudli 
lekári zo zahraničia. Týka sa to aj 
projektov na zadržiavanie vody  
v lesoch a na rozvoj fauny a flóry 
kvôli rozvoju lesného hospodárst-
va. Musíme využiť potenciál a 
potom budem spokojný.

Považujete sa za človeka 
šťasteny?
Neviem, či je to o šťastí, lebo všet-
ko, čo som v živote dosiahol, som 
si musel tvrdo odrobiť. Istá dávka 
šťastia sa vždy zíde, ale v mojom 
prípade som úspech dosiahol len 
spomínanou robotou.

Ktoré vlastnosti považujete za  
najdôležitejšie?
Prirovnal by som sa k bežcovi na 
dlhé trate. Každopádne treba mať 
veľkú mieru asertivity. Spomeniem 
aj húževnatosť a odhodlanosť.

Čo je vám bližšie - bič 
alebo cukor?
Chute máme rôzne. Niekedy mám 
doslova potrebu dať si niečo ostré, 
ale je mi dobre na duši aj na tele 
ak si dám aj niečo sladké, len 
potom to musím vybehať.
Je podľa mňa aj zdravé striedať 
chute. Ak by sme jedli stále to isté, 
bola by to aj nuda a náš organizmus 
by nebol spokojný, a podobne je to 
aj pri robote.

Ako viete relaxovať, ak ste 
vôbec mali voľný čas?
Keďže nepracujem fyzicky, najviac 
mi pomáha pohybová aktivita - 
turistika, cyklistika a beh.

Varíte?
Veľmi málo. Párkrát do roka, 
väčšinou počas sviatkov.

Čo rád pijete?
Mám rád nebublinkové, 
nielen vodu.

“ “
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01  Rekonštrukcia  
 stredoškolského internátu
 Jedlíkova 11, Košice

02 Rekonštrukcia budovy   
 Gymnázia, Šrobárova 1, Košice 
 
03 Rekonštrukcia mosta M4959 
 nad riekou Hornád medzi 
 Kysakom a Veľkou Lodinou

04 Rekonštrukcia 
 Gregorovho prameňa

05 Oprava Pamätníka 
 oslobodenia a víťazstva 
 v Dargovskom priesmyku

06 Rozšírenie priestorov   
 a služieb v DSS Domko   
 v Košiciach vytvorenie 
 zariadenia podporovaného 
 bývania v Čani

07 Realizácia geotermálneho   
 vrtu pri Čižaticiach

08 Vytvorenie Vodíkovej   
 stratégie KSK

09 Vytvorenie oddychového   
 bodu s požičovňou lodiek   
 na Ružíne

10 Vytvorenie drezinového   
 oválu na Alpinke

11 Založenie Filmovej 
 kancelárie KSK

12 Rekonštrukcia priestorov 
 pre divadlo Romathan 
 a jeho presťahovanie
 podpora kultúry  
 národnostných menšín

13 Rekonštrukcia  
 hvezdárne v Medzeve

14 Realizácia programu na   
 podporu tradičnej ľudovej   
 kultúry prostredníctvom   
 Centra kultúry Košického   
 kraja

15 Založenie Nadácie KSK

16 Založenie Sociálneho 
 podniku KSK výstavba 
 komunitného centra na Luníku IX

17 Založenie Inovačného  
 centra Košického kraja

18 Príprava rekonštrukcie   
 priestorov pre Kreatívne  
 centrum Košického kraja 

19 Pritiahnutie nových  
 investorov - príchod Volva

20 Spustenie Integrovaného   
 dopravného systému
 IDS Východ

21 Riešenie dlhu Tabačky  
 z čias bývalého vedenia

22 Vytvorenie nových  
 viacdňových podujatí –   
 Letecké dni Košického  
 kraja, Župné dni

23 Vytvorenie Hokejovej   
 akadémie na Strednej   
 športovej škole v Košiciach

24 Založenie Krajskej  
 futbalovej ligy

25 Rekonštrukcia cesty 
 medzi Hájom a Hačavou 
 rozsiahle opravy ciest v okrese 
 Košice-okolie

Košice a okolie 2017 - 2022 

Aquapark v Čižaticiach

Pripravované projekty v Košickom 
samosprávnom kraji

Viac informácií o programe Rastislava Trnku nájdete na: www.rastotrnka.sk
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Krajská tržnica Krajská športová hala

Atletická hala na Alejovej ulici v Košiciach

Košická hokejová aréna na Triede SNP v Košiciach

Futbalový štadión Košického kraja na Ostrovského 
v Košiciach

Pripravované projekty v Košickom 
samosprávnom kraji

Pripravované projekty v Košickom 
samosprávnom kraji



Kreatívne centrum

Cyklotrasa popri Hornáde

Krajský prístav – Bukovec Skate park na Medickej 
ulici v Košiciach
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Pripravované projekty v Košickom 
samosprávnom kraji
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Pripravované projekty v Košickom 
samosprávnom kraji

Nájomné byty v Šaci
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Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva KSK
Tím Trnka

Kandidáti na poslancov Zastupiteľstva KSK
Tím Trnka

Igor Jutka Alexander Képes

Ján SerbinNorbert Pecze

Ladislav MolnárPeter Berinšter

Ján Nigut

Ján Kokarda

Peter SolárErich Blanár Lenka Kovačevičová

Igor Petrovčik

Ladislav Lörinc

Ladislav Strojný

Daniel Rusnák

Vladimír Saxa Juraj Tobák Tibor BrázJozef Figeľ

Ján Sekáč

22 38

5752

516

36

40

40

30

51 13

Viktor Dulina

21

44

Volebný obvod č. 2 – Košice II.
Roman Matoušek

35

26 2911

10 64

Adrianna 
Gergely Papp

27
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Vychodňare, čujce! 
Idzece volic? Voľce 
šercom, voľce 
šumnejše jutra,  
voľce Rasťa Trnku. 
Znam jak i co by bulo 
jakoška fajne nam 
šickym ľudzom! 
Dzekujem vam, 
trimce še!
Som rád s vami. Chcem zostať pred 
vami ako chlap, ktorý keď niečo sľúbi, 
tak to dodrží. Bez vás mojo vichodňare 
by som to nedal. Ďakujem za to, že ste 
vydržali a dočkali ste sa opravených 
takmer 700 km ciest. Verte, že aj ten 
geotermálny vrt, aquapark a kúpele 
budú pre vás. Od rozbehnutej práce sa 
neuteká, chcem preto pokračovať vo 
veľkých investičných projektoch, ktoré 
pomôžu kraju ďalej sa rozvíjať a prinesú 

nové pracovné miesta. Dokážeme to, 
lebo kde je vôľa, tam je aj cesta -  
k úspechu. A ten si navzájom želajme, 
pomáhajme si a spomeňte si na to aj 
pri volebnej urne. Ak mi dáte svoj hlas, 
urobím maximum, aby Košický kraj bol 
svetový a príkladom i vzorom. Mám 
víziu, energiu a plán, no hlavne mám 
výsledky, ktoré rozhodujú.

Váš župan Rasťo Trnka 

Vízia rozhoduje  |  Košice a okolie


