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MUDr. Tomko: 

Na predstaviteľov mesta by som mal takýto dotaz. Je nejaká informácia o invázii repatriantov 

našich, teda trebišovských z Veľkej Británie? Eventuálne počíta sa s tým, že nejaké riešenie 

sa bude musieť hľadať, ak sa sem vrátia? 

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka invázie repatriantov, tu len pre vysvetlenie poviem to, že my sa musíme 

pohybovať v zákonných medziach, tzn. žiadne konkrétne informácie, ani na moje požiadanie, 

ktoré som adresoval, či už na ministerstvo, na regionálny úrad verejného zdravotníctva, alebo 

iné inštitúcie. Žiadne konkrétne informácie o menách, priezviskách, tí ktorí prichádzajú zo 

zahraničia nám neposkytnú a už vôbec o tých, ktorí sú infikovaní, pretože im to nedovoľuje 

zákon. Na druhej strane, asi to môžem povedať, mestská polícia, rómska poriadková služby 

na dennej báze monitorujú stav zväčša rómskej osady, tzn. tí, ktorí tam pribudli, alebo odišli. 

Toto bol aj ten hlavný kľuč, ktorí sa použil pri tom prvom testovaní, v tom nárazovom 

testovaní, ktoré sa odohralo v prvej etape a zasiahlo aj trebišovskú osadu. Tam boli práve 

vytypované osoby rodín, ktoré prišli zo zahraničia. Čo sa týka repatriantov, ktorí by mali 

záujem prísť a dodržiavať karanténu, alebo v prípade dodržiavania karantény, v čase, keď ešte 

nezačala fungovať domáca karanténa, tá je aktuálna myslím od posledného víkendu, bol 

zavedený systém vytvorenia stredísk, kde budú títo repatrianti dislokovaní. Stanovisko štátu, 

príslušných inštitúcií bolo také, že sa pôjde troma etapami, najprv budú využívané zariadenia 

štátu, potom zariadenia samospráv a nakoniec súkromné zariadenia. Na túto situáciu sme boli 

pripravení, tzn. my, na území mesta sme mali zabezpečené umiestnenie repatriantov vo 

svojich zariadeniach, ktoré sme na to vyčlenili, alebo mali ambíciu pripraviť, chvalabohu 

zatiaľ nebolo potrebné to použiť. Z pohľadu inštitúcií, ktoré by vedelo poskytnúť bývanie, 

máme tu aj školské inštitúcie, ktoré disponujú internátmi, takisto avizovali, že sú schopní, 

resp. ochotní využiť tieto svoje kapacity na umiestnenie takýchto ľudí. Zatiaľ v podmienkach 

mesta Trebišov a tohto regiónu na umiestňovanie repatriantov do takýchto zariadení postačili 

tie, ktoré vyčlenil štát. To znamená, tí repatrianti, ktorí sú z mesta Trebišov a prišli zo 

zahraničia, boli umiestňovaní v zariadeniach v Gabčíkove, vo Vysokých Tatrách a v iných 

mestách, o ktorých máme informácie. Takže, zabezpečení ako takí sme, máme pripravené 

zariadenia, ale chvalabohu nemuseli sme ich zatiaľ využiť.  
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