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Slovenské a české prihraničné regióny spojil podpis memoranda 
 
Združenie pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Morave sa po šiestykrát rozhodlo v 
Luhačoviciach usporiadať medzinárodnú konferenciu pod názvom „Stredná Morava – 
križovatka dopravných a ekonomických záujmov. Pri tejto príležitosti v rámci tlačovej 
konferencie podpísali hejtman Zlínskeho kraja, zástupca Moravskoslezského kraja, 
podpredsedovia Trenčianskeho samosprávneho kraja a Žilinského kraja, Združenie pre rozvoj 
Moravskoslezského kraje, Združenie pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Morave 
a predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Žiline „Memorandum 
o koordinovanej spolupráci pri príprave a presadzovaní realizácie prepojenia regiónov 
Moravy, Slezska a sverozápadného Slovenska dopravnou infraštruktúrou.“  
 
„Pre Trenčiansky samosprávny kraj je dôležité dopravné spojenie s naším najväčším 
susedským krajom, Zlínskym krajom. Potrebujeme sa k sebe dostať a spoločne rozvíjať 
kultúrne, športové, historické a iné tradície a k tomu potrebujeme cestné komunikácie,“ uviedol 
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jozef Trstenský. 
 
Podpísaním memoranda deklarujú participujúci spoločnú podporu a spoluprácu pri 
presadzovaní realizácie prepojenia regiónov Pomoraví, Považia a Slezska diaľničnou 
dopravnou infraštruktúrou, ktorá zahŕňa výstavbu nového cestného spojenia D49 – R6 medzi 
českou diaľnicou D1 pri Hulíne a slovenskou diaľnicou D1 pri Púchove a výstavbu prepojenia 
R48 – R5 medzi slovenskou D3 na českú R48. V Trenčianskom samosprávnom kraji ide 
predovšetkým o prepojenie úseku R6 Púchov – Mestečko. 
 
Na konferencii okrem podpisu memoranda prednášalo niekoľko odborníkov o problematike 
dopravy zo Slovenska aj Česka. Nechýbali zástupcovia českého Ministerstva dopravy, 
predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti, Riaditeľstva ciest a diaľnic ČR, Štátneho fondu 
dopravnej infraštruktúry ČR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Správy železničnej 
dopravnej cesty ČR. Prítomná bola aj veľvyslankyňa Českej republiky (ČR) na Slovensku Livia 
Klausová. Za Úrad TSK sa zúčastnil Vedúci odboru dopravy Jaroslav Pleva. 
 
Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku a predsedu vlády SR 
Róberta Fica. Záštitu taktiež prevzali minister dopravy ČR, minister dopravy SR, hejtmani 
Moravskoslezského kraja, Olomouckého kraja, Zlínskeho kraja a predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a predseda Žilinského samosprávneho kraja. 
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