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Tomko: 

Interpelácia je na križovatku ciest Varichovská, Kukučínova. Možno viete, možno ste 

zachytili, v stredu tam bola závažná dopravná nehoda dvoch vozidiel a cyklistu. Ja som ešte 

minulý rok interpeloval ohľadom tejto križovatky, trebalo by tam obnoviť nové dopravné 

značenie jak zvislé, tak vodorovné. Stalo sa, čo sa stalo, ľudský život nám tam nevyhasol, 

našťastie sú tam len materiálové škody, ale teraz som sa dopočul dneska od Ing. 

Telepovského, že konečne  táto križovatka dostáva nové vodorovné dopravné a zvislé 

značenie. Tak verím tomu, že predídeme takýmto veciam skôr, lebo aj to je príčinou toho, že 

to značenie najmä zvislé, tam bolo dosť nečitateľné. Takže, niekedy počúvajte to, čo sa vám 

povie, trošku skôr, lebo vidíte, nastala situácia, ktorú nikto z nás nechcel. Nevyhasol žiadny 

ľudský život, ale traumu tí ľudia budú mať na celý život. To znamená, že tie zložité 

križovatky treba nejakým spôsobom zvýrazniť, sú na to značky, sú na to vodorovné dopravné 

značky a už viem, že dneska tam prebieha oprava tejto križovatky, čo sa týka vodorovného 

dopravného značenia. 

Zároveň by som sa chcel spýtať. Chystajú sa v Trebišove veľké zmeny, svetelná križovatka sa 

bude meniť na križovatku okružnú. Bude niekde vyvesené, bude niekde informácia o tom, 

ako bude dopravná situácia riešená v meste Trebišov? Viem, že už zasadal nejaký štáb, ktorý 

bol zostavený ku tejto problematike, žeby tí občania, žeby tu nenastal nejaký chaos, žeby boli 

informovaní včas, že táto križovatka bude uzatvorená, alebo bude rekonštruovaná počas 

premávky. Neviem, jak to bude riešené. Nebolo mi to oznámené. Chcel by som takisto tieto 

informácie vedieť, čo sa týka tejto križovatky svetelnej. Neviem, či súčasne sa bude robiť aj 

iná križovatka svetelná na okružnú. Viem, že toho roku sa chystajú dve križovatky, keď dobre 

som zachytil, tá druhá neviem, ktorá, asi SNP a žeby tí občania mali informácie, jak budú 

vedené obchádzkové trasy.  

 

PhDr. Čižmár: 

Križovatka Varichovská, áno, bude osadené dopravné značenie. Treba však podotknúť aj to, 

že dopravné značenie v konečnej miere nezabezpečí bezpečnosť na križovatke, ako takej. 

Máme svoje skúsenosti nielen z tohto mesta, ale aj z okolitých miest. Máme situácie, keď 

mnohí vodiči nerešpektujú dopravné značenie. Čiže áno, je to možno vec, ktorá spadá aj do 

problematiky a riešenia mestskej polície, prípadne dopravného inšpektorátu, ale stále 

najrozhodujúcejším faktorom bude ľudský faktor. Takže z toho pohľadu  áno, technicky 

zabezpečíme, preto prebehol ten štandardný proces, po rokovaní aj s dopravným 

inšpektorátom boli zadané úlohy, mesto, resp. technické služby zabezpečili aj zvislé, aj 

vodorovné dopravné značenie, to tam bude inštalované, ale upozorňujem, že ani toto nám 

stále nezabezpečí bezpečnosť, musí do toho vstúpiť aj ľudský faktor. 

Čo sa týka kruhových križovatiek. Nebolo ti oznámené pán poslanec, preto, lebo ešte nemalo 

byť čo. Skrz toho, že to rokovanie prebehlo, bolo rokovaním mesta, investora, projektanta, 

ktorý zabezpečuje projektovú dokumentáciu a tí, ktorí sú priamo zúčastnení, tzn. inštitúcie, 

organizácie, ktoré majú svoje siete v zemi a vzhľadom na tú realizáciu bolo potrebné v prvom 

rade doriešiť to, aká bude organizácia dopravy, postup prác a práve spôsob riešenia a časové 

nastavenie tej organizácie dopravy, aby sme neobmedzili obyvateľov mesta Trebišov aj 

z dôvodu, že Ulica Čsl. armády je dôležitou spojnicou pre vstup do mesta. Takže, všetky tieto 

informácie budú zverejnené včas, takisto aj výber tej časovej realizácie bude taký, aby čo 

najmenej narušil život občanov.  



No a čo sa týka postupnosti tak, jak som to už dnes avizoval, prvé dve kruhové križovatky, 

ktoré budú realizované, budú kruhová križovatka na spojnici, alebo na križovaní sa ulíc 

Vratná a SNP. To je, ak sa vyberieš od Paričanu smerom nadol k sídlisku Juh a druhá bude 

svetelná križovatka. V pláne, tzn. v realizácii počas nasledujúcich rokov a čo najskôr, dúfame, 

budú kruhová križovatka pri mestskom kultúrnom stredisku, tzn. výstup z Ulice Jána Kostru 

na hlavnú ulicu a potom tá problematická, ktorej podmienky na realizáciu budeme schvaľovať 

dnes pri odkupovaní pozemku, je križovatka ulíc Družstevná, SNP a M. R. Štefánika. 

Križovatka, o ktorej sa hovorí, že je najproblematickejšou z hľadiska dopravy a organizácie 

a dúfam, že sa ju podarí zrealizovať takisto v čo najskoršom termíne a opäť po nejakom 

rokovaní a porade všetkých zúčastnených, aby tie práce boli skoordinované.  
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