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19. zasadnutie mestského zastupiteľstva 

konané dňa 26.04.2021 

 

 

Ing. Bobík: 

Ja len jeden podnet v súvislosti s testovaním víkendovým. Chcel by som poprosiť,  tento 

týždeň sa neobjavili v oznamoch, víkendové testovanie sa neobjavilo. Naposledy bolo pred 

týždňom a v súvislosti s nástupom detí 2. stupňa trošku  vznikla panika. Volalo ma niekoľko 

obyvateľov Milhostova, keďže Milhostov sa testuje len cez víkend, oznamy neboli, takže časť 

ľudí si to zariadila, že uvažovala v Trebišove, nakoniec ja sám som išiel a zistil som teda, 

otvorené bolo, len tým, že oznam nebol na stránke, tak medzi tými štandardnými otvorenými 

nie je milhostovské. Takže, bolo otvorené, len oznam nebol, len asi chybička sa stala v rámci 

zverejnenia medzi oznamami o víkendovom testovaní. A v tej súvislosti sa ma pýtali,   či teda, 

keďže deti opakovane budú musieť každý týždeň predkladať test, či sa plánuje 

s každotýždenným, kým teda budú mať deti  povinnosť nosiť test do školy v súvislosti 

s otvorením.  

 

PhDr. Čižmár: 

Ak nastal taký problém, tak samozrejme sa za neho ospravedlňujeme. Samozrejme ten režim 

testovania tak, ako som avizoval na poslednom mestskom zastupiteľstve je v posledných 

týždňoch aj v spolupráci s okresným úradom riešený z pozície mesta v dvoch kritických 

oblastiach a to je rómska osada, priestory ZŠ I. Krasku a potom časť Milhostov. Jediným 

rozdielom medzi týmito dvoma miestami je, že v Milhostove došlo aj k rapídnemu poklesu 

záujemcov o testovanie. Týždenne zaznamenáme výrazný úbytok, čiže budeme sa 

samozrejme snažiť vytvárať podmienky na to, aby obyvatelia tejto časti mesta mohli sa 

pretestovať. Len pokiaľ to už bude vo fáze, že to bude absolútne nerentabilné, že tam príde 

len pár jednotlivcov, tak to budeme musieť vyriešiť tak, že budeme poskytovať práve tie 

mestské priestory. Možno nedorozumenie spočívalo aj v tom, že z pozície oddelenia školstva 

bolo usmernenie pre školy samozrejme riaditeľov, učiteľov,  ale aj rodičov so žiakmi, aby to 

testovanie, ktoré poskytuje mesto Trebišov v priebehu týždňa, aby využili v maximálnej 

miere, pretože dnes od ranných hodín je nástup všetkých ročníkov do základných škôl. Takže 

chápeme, že zrejme asi aj z uvedených dôvodov ten pokles je zaznamenaný, ale pokiaľ tomu 

tak bude, že budeme využívať odberové miesto  Milhostov, tak budeme o tom pravidelne 

informovať na stránke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


