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MUDr. Vasilková: 

Mám nejaké podnety od občanov. Chcela by som sa opýtať za nich, či existuje nejaká koncepcia 

obnovy trebišovského parku, alebo ako vidíme, vlastne park nám pred očami, vlastne teda jeho stromy 

nám umierajú. Najlepšie to bolo vidieť po tej strašnej búrke štvrtkovej, po fujavici, keď ste sa prešli po 

parku cez víkend, tak množstvo popadaných stromov. Naša generácia má povinnosť zachovať park aj 

pre budúcnosť, už aj preto, lebo z historických pamiatok nám tu ostal vlastne už len park s areálom 

kaštieľa a kostol. Park, to vlastne nie sú len tie chodníky a amfiteáter. Takže, moja otázka smeruje, čo 

s parkom trebišovským? 

PhDr. Čižmár: 

Obnova trebišovského parku je podmienená dendrologickým výskumom. To znamená, nejaká 

samostatná výsadba z iniciatívy, či už občanov, rôznych organizácií alebo mesta, nie je možná, musí 

podliehať koncepcii, ktorá je schválená hlavne z úrovne pamiatkarov. Takže z uvedeného dôvodu ak 

takéto riešenie príde, budete samozrejme o ňom informovaní. Tak, ako máme možnosť pri 

jednotlivých stretnutiach, či už s ochranármi, alebo s odborníkmi z danej oblasti. Stretávame sa 

s dvoma názormi, jeden názor hovorí o tom, že tá koncepcia by mala byť postavená na tom, aby park 

mal charakter taký, ako v jeho čase, keď začala jeho výsadba a úprava, tzn. v podobe anglického 

parku. Ďalšie názory, ako to prezentujú mnohí odborníci je taký, žeby mal byť ponechaný 

samoobnove, aj toto je jeden z názorov, ktorý hovorí o dôležitosti a poukazuje na iné oblasti v rámci 

Slovenska. Každopádne tieto veci sú koordinované tak s Múzeom a Kultúrnym centrom južného 

Zemplína, ktoré v tejto oblasti aj vyvíja svoje aktivity a plus aj s pamiatkovým ústavom. Takže, 

v prípade, že mesto bude mať pripravený nejaký návrh z takéhoto postupu, budeme vás informovať 

a budeme ho aj realizovať. Zatiaľ v tejto podobe sanujeme stav, ktorý je v parku. Ten je bohužiaľ 

ovplyvnený častokrát aj poveternostnými podmienkami, či už v čase dlhodobých dažďov, alebo teraz 

pri veternej smršti.  

Ing. Duč:  

Dámy a páni, obnova parku alebo tej historickej časti parku, v prvom kroku bude realizovaná, alebo už 

mala byť realizovaná v minulom roku v rámci víťazného projektu participatívneho rozpočtu, ale kvôli 

tej situácii, o ktorej všetci vieme, to nebolo možné. Všetky aktivity participatívneho rozpočtu 

z minulého roku budú presunuté na tento rok, tzn. realizačná fáza bude tento rok a jedným víťazným 

projektom je aj, presný názov vám poviem - Obnova historickej aleje. Predkladateľom tohto projektu 

je Ing. Stanislav Štefan a suma vlastne vynaložená na tento projekt je cca 10 tis. euro. Jedna sa o tú 

pagaštanovú alej, ktorá je vlastne tvorená pagaštanom  mliečnym, je tam veľa stromov bútľavých, veľa 

stromov vyvrátených, zrúbaných atď. Tak v rámci tohto projektu má dôjsť k dendrologickému 

prieskumu odborným orezom dendrologa, a následne k výsadbe 14 nových stromov a výrubu tuším 11 

už napadnutých stromov, aby sa postupne táto alej obnovovala, samozrejme to je jedna vec. Druhá 

vec, už aj v minulosti sme mali rozpracované nejaké žiadosti o nenávratný finančný príspevok práve 

zameraných na obnovu a ochranu nášho historického parku, ale tie boli skôr orientované na takú nižšiu 

alebo prízemnú flóru, nie na stromy ako také. A ako spomínal pán primátor, je tam veľmi dôležitá 

komunikácia aj s ochranármi, pretože nemôžeme si vysadiť strom tam, kde sa nám zachce, aj keď je to 

čudné, ale nemôžeme. Všetko musí byť prísne koordinované s ochranármi, historikmi a teda 

pamiatkarmi. No, ale hovorím, táto obnova pagaštanovej aleje je v pláne a ak epidemiologická situácia 

dovolí, tak to bude realizované v tomto roku.  
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