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Tomko: 

Posledná vec je ohľadom ihriska, je tam multifunkčné ihrisko, je tam pekná zelená plocha, ale 

nie je tam jedna lavička, preliezka pre deti a tiež nejak to nejakým spôsobom skultivovať, keď 

sa dá, tá časť mestská, zelená. Ihrisko je v poriadku, len není kde si tam sadnúť, nie je tam 

jedna lavička, nič ani altánok, vôbec nič tam nie je vybudované. 

 

PhDr. Čižmár: 

Čo sa týka ihriska a lavičky, tak to je práve to, čo som už hovoril na začiatku. Dosť ma 

prekvapuje, že zo strany občanov nepríde takáto iniciatíva, že nepredstavia, čo by tam chceli 

mať. Participatívny projekt je práve o tom, že predstavia, čo tam chcú mať. Keď mesto 

nainštaluje, zvyčajne sa stretávame s dvoma reakciami, na jednej strane kvitujú, že sme tam 

niečo nainštalovali, na druhej strane hodnotia, nedobre, nie takým spôsobom, nie je to dobre 

doriešené. Veď tu je ideálny priestor na to, aby tí, keď ich je dosť, ktorí chcú mať lavičky, 

chcú mať oddychovú zónu, aby sa stretli, dali  nápad na papier a predložili ho vo forme 

participatívneho rozpočtu, aby sa realizoval, a my máme aj odobrenie, že je to väčšia skupina 

ľudí. Máme množstvo prípadov z mesta, kde sa realizovali takéto podnety a potom prišla 

spätná reakcia, lebo sa im nepáčilo, lebo sú tam lavičky, sa tam zvyšuje hluk, lebo sa tam 

narába s loptou, lebo sa tam deti hrajú a spôsobujú hluk. Takže, tu vítame takéto nápady, ale 

veď treba prísť. My sme mali už tri ročníky po sebe stretnutia s občanmi, vyzývame, 

pozývame ich, dávame to na čas po práci a zatiaľ neprišiel takýto návrh a takisto neviem 

o tom, aby podobná vec sa riešila na komisii pre MČ Milhostov. Takže, stačí prísť s nápadom, 

veď ten dotyčný nemusí ten projekt realizovať v plnej miere. Dá nápad na papier,  predloží 

ho, spracuje sa v spolupráci s oddelením výstavby do elektronickej podoby a potom prebieha 

hlasovanie od určeného termínu a predpokladám, že každý občan Trebišova alebo aspoň tí, 

ktorí majú záujem pomôcť Milhostovu, tak veľmi radi prispejú hlasom, ak ide o dobrý nápad. 

Príkladom je sídlisko Juh, iniciatíva niekoľkých jednotlivcov, ktorí takýto altánok presadili 

v rámci multifunkčného ihriska alebo toho areálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


