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Bc. Gedeon: 

Chcel by som sa  vrátiť k tým cvičiacim strojom, ktoré sú v parku. Ľudia to veľmi kvitovali, 

boli spokojní, že sa to urobilo, zas máme o niečo lepšie vyžitie v meste Trebišov. No, sú 

nespokojní s tým, že keď je zlé počasie, nedá sa k tým strojom dostať,  nakoľko je tam veľké 

blato pri jedných strojoch, aj pri druhých. A za ďalšie, tieto stroje vo večerných hodinách nie 

sú osvetlené. Ľudia chodia aj vo večerných hodinách, kde by si určite radi zacvičili, no nie je 

možné, je tam úplná tma. Takže poprosil by som, my sme si to už o tom povedali, ale aby ste 

to vysvetlili aj občanom mesta Trebišov, žeby to počuli od vás a aby sme skúsili nájsť nejakú 

nápravu, aby ľudia boli spokojní, aby si mohli na tých strojoch zacvičiť.  

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka cvičiacich strojov v parku, áno, hovorili sme o tom. Tak, ako to už bolo 

niekoľkokrát prezentované, stále sa musí nájsť nejaký kompromisný variant. To znamená, my 

na jednej strane sa snažíme park priblížiť ľuďom, otvoriť verejnosti, ale zasa na druhej strane 

nemôžeme z toho urobiť estrádu s osvetlením a neviem, s čím všetkým. My zohľadňujeme vo 

všetkých prípadoch,  v  každom zásahu stanovisko pamiatkarov. Na toto treba brať ohľad, 

pretože ak by to tak nebolo, tak určite už by sme sa vedeli posunúť niekam inam a zasa na 

druhej strane a to prízvukujem, som rád, že to je takto riešené, že pri každom jednom zásahu 

musíme prerokovať našu investíciu aj s pamiatkarmi, keďže park je historický, má svoju 

tradíciu a význam. V tomto prípade hovoríš zrejme o časti parku, ktorá patrí k mileneckej 

uličke, kde sa stretávame s dvojakým názorom spoločnosti. Jedni, ktorí hovoria, že mileneckú 

treba nasvietiť, druhí, ktorí tvrdia, že milenecká by mala ostať zachovaná tak, ako je. Bola 

štandardne v mysli občanov zachovaná ako ulička, kde nebolo osvetlenie, kde to bolo trošku 

iné ako v prípade iných priestorov v parku. A čo sa týka pamiatkarov, tie zásahy so 

spevňovaním plôch, budeme rokovať o tom, aby sa to dalo vyriešiť napr. nejakým štrkovým 

lôžkom, ale to, aby išlo o nejaké masívne spevnenie betónovými časťami alebo asfaltovaním, 

to určite nie. Samotná oprava, rekonštrukcia chodníkov, ktorá prebiehala v parku, bola len 

v rozsahu pôvodných chodníkov, nezasahovali sme, nerozširovali sme tento priestor, čiže 

neplánujeme ani v prípade cvičiacich plôch. Navyše je plánovaný ďalší prvok, ktorý sa bude 

realizovať začiatkom nového roka a sú to detské prvky, ktoré prinesú možnosť kultúrneho 

a športového vyžitia aj pre najmenších. Takže tam takisto neplánujeme spevňovať tú plochu. 

Jednoducho je to park, je to zelená plocha. Sú obdobia počas roka, hlavne jeseň a skorá jar, 

kedy občan musí rátať s tým, že tá časť parku nie je uspôsobená na nejaké dennodenné 

používanie.  

 

Bc. Gedeon: 

Pán primátor, mne je to všetko jasné, len som chcel, aby ľudia počuli aj od vás, že skutočne je 

to tak, a proste musíme dodržiavať nejaké normy aj v tom parku a takisto ďakujem veľmi 

pekne za vysvetlenie tohto chodníka, aby ľudia vedeli, že sa plánuje dačo iné, aby sme tých 

cyklistov z toho chodníka dali dole, aby neohrozovali chodcov a mamičky s kočíkmi.  

 



PhDr. Čižmár: 

Ja už len na doplnenie. Je to taký bežný a už pravidelný jav a vidíme to hlavne v tomto období 

v zime, keď sa skoro stmieva a riešime to často s dopravným inšpektorátom. My s cyklistami 

máme iný problém, ty to potvrdíš, cyklisti nám nezosadajú z bicyklov, keď  prechádzajú cez 

priechod pre chodcov, jednoducho vletia z chodníka na cestu a je to najväčšie ohrozenie pre 

vodičov áut, pretože nestačia pri akejkoľvek rýchlosti, nestačia tak promtne zareagovať, aby 

sa vyhli nejakej kolíznej situácii. A toto je problém u mnohých ľudí, nedajú si to vysvetliť, že 

v prípade prechodu cez priechod, ktorý je na to určený pre chodcov, musia zosadnúť z bicykla 

a prejsť na druhú stranu s tým, že rešpektujú prechádzajúce vozidlá.  
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