
Vážení občania,
asi žiadna téma posledných rokov v našej samospráve nezasiahla svojím významom a 
intenzitou také veľké spektrum generácií ako rekonštrukcia mestskej plavárne. Kým v roku 
2015 to bola ešte odvážna myšlienka, ktorej nie každý veril, o 2 roky už začala byť takmer 
realitou, no nedostala ešte zelenú od poslaneckého zboru, aby sa ten nový, v roku 2019, 
stotožnil s množstvom podnetov vás - občanov a odštartoval tak jeden z najzaujímavejších 
projektov nášho mesta. Veľkým stimulom bola vaša podpora a presvedčenie o potrebe takejto 
investície, čo bolo najsilnejším hnacím  motorom pre všetkých, ktorí sa na nej podieľali. V 
niektorých prípadoch však bolo komické, smutné aj tragické zároveň, ako bolo treba bojovať 
za niečo, čo patrí vám, a to s niekým, komu ste dali mandát na správu vecí verejných práve vy 
– občania.
V podmienkach mesta Trebišov však, hneď na úvod, treba vyzdvihnúť jeden dôležitý fakt. Ak 
by nevzniklo, na vtedajšiu dobu (70. a 80. roky), odvážne rozhodnutie vybudovať takýto 
komplex, len ťažko by sme dnes mohli obnovovať priestorovo štedrú a funkčne zaujímavú budovu, ktorá, po rekonštrukcii, patrí určite medzi 
skvosty tunajšej architektúry. Preto by som chcel vysoko oceniť rozhodnutie priniesť občanom mesta a okolitého regiónu na svoju dobu 
vysoký štandard. Aj keď ... po istom čase plaváreň prestala plniť svoju základnú funkciu a dokonca bola zatvorená. 
Je smutné, že v čase, keď vedenie mesta prejavilo enormnú snahu o rekonštrukciu a opätovné sprevádzkovanie, sa práve plaváreň stala 
nástrojom politického boja. Napriek finančnej pomoci vlády SR, bola jej rekonštrukcia neustále blokovaná a čo je paradoxné, na základe 
rozhodnutia vtedajšej poslaneckej väčšiny, bolo použitie darovaných peňazí na tento účel podmienené zvolaním verejného zhromaždenia. 
Áno, aj napriek tomu, že zariadenie takéhoto typu nebolo v širokom okolí, že mnohí z vás boli donútení vyhľadávať  tieto služby až za 
hranicami, dokonca aj napriek tomu, že mesto na tento účel získalo postupne účelovú dotáciu – najprv 432 000 eur a neskôr 500 000 eur. Aj 
vďaka masívnej podpore vás občanov a súhlasnému stanovisku už súčasného zastupiteľstva koncom roka 2018 mohli začať najprv 
prípravné práce a následne ďalšia a zároveň finálna etapa rekonštrukcie tohto komplexu.
Dnešný pohľad na zmodernizovaný komplex je však v príkrom kontraste s tým, čo sme tu našli po našom nástupe na úrad v roku 2015. Vtedy 
to boli polorozpadnuté steny, pleseň na každom kroku, pretekajúca strecha a nefunkčná celá budova. Jednoducho ... ďalšia opacha v strede 
mesta, v tesnej blízkosti krásneho historického parku.
Vďaka veľkej angažovanosti poslanca NR SR a vtedajšieho zástupcu primátora Róberta Puciho nám v ťažkej situácii významne pomohli 
nielen dotácie vlády SR počas jej výjazdových rokovaní v roku 2015 a 2018, ale aj regionálny príspevok, schválený vtedajším podpredsedom 
vlády Richardom Rašim vo výške 294 399,55 €. Išlo o silné stimuly, ktoré umožnili zrealizovať finančne náročný projekt s výrazne menšou 
spoluúčasťou samosprávy, ako tomu bolo v iných mestách.
Aj keď sa často v diskusiách objavovali názory obhajujúce celkovú demontáž a následné vybudovanie novej mestskej plavárne, naďalej si so 
všetkými zaangažovanými stojíme za  názorom, že naše rozhodnutie bolo účelné a hospodárne. Detailným posúdením a následným 
vyriešením sanácie objektu, posilnením statických prvkov v celom objekte s dlhodobou životnosťou a hlavne ďalším zveľadením a rozšírením 
nových priestorov (fitnesscentrum, saunový svet, ubytovacie jednotky, reštaurácia PONORKA) sme dosiahli stav, ktorý by, pri budovaní 
nového celku a použití len vlastných peňazí, nebol reálny. Aj z uvedeného dôvodu by som rád vyjadril veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto strategickom projekte. Zvlášť tým, ktorí stáli za poskytnutím účelových dotácií, projektantovi 
Patrikovi Pandovi, stavebnému dozorovi Ondrejovi Ostrožovičovi, všetkým participujúcim firmám, no zvlášť generálnemu dodávateľovi 
spoločnosti Betpres, Strednej odbornej škole služieb a priemyslu sv. Jozafáta, mojim zástupcom, spolupracovníkom a kolegom z mestského 
úradu a Technických služieb. Vysoko oceňujem aj podporu a záujem poslancov súčasného mestského zastupiteľstva, keďže bez ich 
zásadného rozhodnutia a angažovanosti by obnova tejto strategickej budovy bola nereálna.
Osobitné poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí podporili túto myšlienku, no hlavne svojím veľkým záujmom a sledovanosťou postupnej 
realizácie nás neustále utvrdzovali v tom, že cesta, ktorou sme sa vybrali je správna. Bez vás by tento projekt určite nemal zmysel. 
Skončila sa jedna etapa a začína ďalšia. Kolobeh, ktorý sa nedá zastaviť. V momente, keď odovzdávame do opätovného užívania významný 
prvok úrovne života v samospráve, preciťujeme jeho zvláštnosť. Na jednej strane príjemný pocit uzavretia náročnej kapitoly, no zároveň aj 
uvedomenie si dôležitosti jeho udržania pre súčasné i nasledujúce generácie. Budeme radi, ak budúcnosť mesta vyhodnotí túto kapitolu ako 
prospešnú a vám – občanom i návštevníkom z okolitého regiónu prinesie ďalšie skvalitnenie života. 
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Budova mestskej plavárne bola postavená v tohto športového stánku. Z dohľadaných usporiadania rôznych plaveckých súťaží, 
období socializmu, v rámci investičnej časti archívnych článkov, uverejnených v pretekov O putovný  pohár mesta, ale aj 
akcie „Z“. Začiatok jej výstavby sa datuje do regionálnych novinách, vieme, že plavecký obľúbených  výcvikov pre žiakov základných 
roku 1971. Majstri ju stavali za pomoci bazén s rozmermi 25 x 15 m bol dokončený v škôl. Vybudovanú plaváreň odovzdali do 
povinných brigád Trebišovčanov. Celý areál roku 1986. V bazénovej časti nechýbal ani užívania 30. 4. 1987. 
budovali 16 rokov a použilo sa naň 26 000 000 bazén pre deti s plochou 10 x 4 m. V krytej 
česko-slovenských korún. V roku 1984 plavárni bolo zriadené liečebné oddelenie s 
stavbu prevzal Okresný stavebný podnik ponukou kúpeľných služieb (masáž, 
Trebišov, čo významne urýchlilo výstavbu manikúra, pedikúra...). Z minulosti sú známe 

História plavárne





Kompletnú rekonštrukciu nefunkčnej krytej v z d u c h o t e c h n i k y,  z d r a v o t e c h n i k y,  J o z a f á t a  v  T r e b i š o v e .  
plavárne začalo mesto Trebišov v roku 2017. nainštalovaní nových elektrorozvodov, V areáli vodných športov mesto navýšilo 
Realizovalo ju v dvoch etapách. rozvodov vody a kanalizácie. Mesto parkovacie kapacity. 12 novovybudovaných 
Po ukončení verejného obstarávanie na zrekonštruovalo obidva bazény, bazénovú parkovacích miest, 5 miest s kolmým  a 7 
dodávateľa stavebných prác sa mesto pustilo technológiu, priestor kotolne aj šatní. Po miest s pozdĺžnym státím, vzniklo na 
do 1. etapy obnovy plavárne v máji 2017. V ukončení všetkých činností a opätovnom zrekonštruovanej spevnenej ploche na 
tejto etape bola opravená najskôr strešná sprevádzkovaní mestskej plavárne interiér východnom dvore areálu. Rozšírená 
krytina, obvodový plášť zo severnej strany a z a h ŕ ň a  v i a c e r o  i n o v o v a n ý c h  a j  parkovacia plocha poskytuje komfortný 
časti západnej strany a vymenené okenné novovybudovaných prvkov: jacuzzi, saunový priestor pre ubytovaných, autobusové 
výplne. Na uvedené práce samospráva svet s oddychovou miestnosťou a zájazdy, na účely zásobovania a pre pracovný 
použila sumu 392 884,50 € s DPH. Týmito ochladzovacím bazénom. Široká verejnosť si personál plavárne a kúpaliska. 
sanačnými prácami sa dosiahla technická bude môcť oddýchnuť v 4 druhoch sáun - 
stabilizácia chátrajúceho objektu a zároveň fínskej, parnej, infra a soľnej. 
zamedzenie jeho ďalšieho znehodnocovania. V budove plavárne sa návštevníci občerstvia 
Druhú etapu obnovy mesto začalo v novembri v novozriadenom zdravom bare pri bazénovej Výrazne bol zatraktívnený aj verejný priestor 
2019. Po mnohých rokoch prešla plaváreň časti. Novou súčasťou zrekonštruovanej pred hlavným vstupom do rekonštruovanej 
významnou modernizáciou a zveľadením ako p lavárne je  a j  moderné kond ičné plavárne. Obnovu verejnej plochy mesto 
v interiéri, tak aj v jej exteriéri. fitnescentrum - cvičiaci priestor pre kolektívy realizovalo prostredníctvom externého 
Po prevzatí staveniska došlo k búraniu a jednotlivcov s bežeckými pásmi, steppermi, dodávateľa z prostriedkov fondu rezerv vo 
murovaných i betónových konštrukcií, cvičebnými prvkami, ktorý je a bude doplnený výške viac ako 70.000 eur. Oddychová zóna, 
rovnako aj podláh, niektorých výplňových aj soláriom a masážnym stolom a LCD resp .  „m in inámest ie “  pozos táva  z  
otvorov  a demontáži technických zariadení. obrazovkou. Celý priestor budovy  mesto  vodopriepustnej dlažby, drobnej architektúry, 
So zbúraním telesa starého bazéna boli, v vybavilo kvalitným ozvučením a voľnou wi- prostredie skrášľuje stromová zeleň, 
súlade so schváleným projektom, odstránené fizónou. Stavebné úpravy interiéru umožnili nainštalovaný mobiliár - lavičky, odpadkové 
omie tky,  obk lady  a  k ryc ie  v rs t vy  vo fitnescentre vybudovať prezliekarne – koše, stojany na bicykle, led osvetlenie a celý 
železobetónových konštrukcií, následne bola mužské a ženské šatne a úplne nové priestor monitorujú bezpečnostné kamery.  
spustená reprofilácia a sanácia pôvodných hygienické zázemie - toalety a sprchy.
nosných konštrukcií. Dodávateľ realizoval Pre imobilných ľudí je k dispozícii schodolez a 
postupne murárske práce v priestoroch vo vstupnom vestibule je vyčlenená 
budúcich šatní, tepelné izolácie podláh, miestnosť s projekciou. Rekreanti vstupujú do 
podlahové kúrenie a  podlahové potery. Na priestoru plavárne prostredníctvom turniketov 
práce spojené s demontážou zaveseného (s čítacími zariadeniami v 4 jazykových 
podhľadu dodávateľská spoločnosť verziách) a čipových náramkov.
n a i n š t a l o v a l a  v  b a z é n o v e j  h a l e  Pohodlie pre návštevníkov, športovcov, 
celopriestorové lešenie. Zhodnotil sa stav rodiny s deťmi, ale i rekreačných turistov 
stropu, oceľovej konštrukcie strechy a spoza hraníc okresu zabezpečuje aj sedem 
zrealizovali sa potrebné sanačné práce. nových  uby tovac ích  jednot iek ,  so  
Na fasádu budovy firma umiestnila drevený zabudovanými interiérovými prvkami a 
obklad s priznanými medzerami a z jej štandardom hotelového typu, ktoré vznikli 
východnej strany pripevnila Cetris dosky. Po prestavbou pôvodných administratívnych 
demontáži starej hliníkovej presklenej steny z priestorov na 2. nadzemnom podlaží, na 
južnej strany budovy ju nahradila nová, ploche zhruba  270 m2. Ponuku služieb 
energeticky podstatne úspornejšia presklená dopĺňa aj vynovená reštaurácia PONORKA, 
konštrukcia s tieniacimi lamelami. ktorú renovovala a prevádzkuje Stredná 
Práce na obnove spočívali aj vo výmene odborná škola služieb a priemyslu sv. 

Obnova okolia plavárne

Financovanie rekonštrukcie

Prevádzku mestskej plavárne zastavilo dlhodobo neudržiavaný, nerobila sa údržba museli použiť vystužovacie opory bazénu, 
definitívne mesto Trebišov v roku 2012. ani opravy technologickej a bazénovej časti. lebo inak hrozilo pre podmáčanie zrútenie 
Objekt bol v tom čase už v dezolátnom stave, Budova každým rokom chátrala, v interiéri steny.

Priebeh komplexnej rekonštrukcie 

Kompletná rekonštrukcia plavárne bola 
dokončená a odovzdaná do prevádzky 25. 
júna 2021. Financovaná bola zo zdrojov 
rozpočtu mesta a dotačných prostriedkov, 
ktoré tvorili:
źdotácia z Úrady vlády SR - 886 615,54 €
źregionálny príspevok Ministerstva 

investícii, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR -  294 399,55 €



V objekte plavárne sa vynímajú dve unikátne Umelecké torzo diela do roku 2017 
umelecké diela. Obidve sa podarilo mestu vykazovalo v chátrajúcom objekte značne 
zachrániť počas jej rekonštrukcie. znehodnotený stav. 
Vestibul plavárne zdobí zachránený Monument zobrazuje prírodné živly – vietor, 
u m e l e c k ý  s k v o s t  „ Vo d n ý  ž i v e l “  slnko a vodu v osobitom umeleckom 
akademického sochára Ondreja Priatku. vyjadrení autora. 
Významné monumentálne dielo - keramický 
glazovaný reliéf má rozmery cca 10 m x 3 m, 
p o z o s t á v a  z  v y p a ľ o v a n ý c h  č a s t í  
zobrazujúcich motív chrliacej vody. Výtvarné 
doriešenie interiéru objektu mestskej 
plavárne v jeho vstupnej časti bolo 
realizované v roku 1988 na objednávku mesta 
Trebišov.
Na stene v bazénovej hale ožil fragment 
mozaiky akademickéjho maliara Nikolaja 
Feďkoviča.

Umelecké diela v plavárni 
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CENNÍK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH V  MESTSKEJ PLAVÁRNI

BAZÉNY + VÍRIVKA 

ranné plávanie
(od 6.00 h do 8.00 h)

Celodenný vstup
od 8.00 do 21.00 h

zľavnené 1,50 € 6,00 €

rezident klasik 1,50 € 6,00 €

rezident zľavnené 1,00 € 4,50 €

rodinný vstup 2+1 klasik 5,00 € 21,00 €

rodinný vstup 2+2 klasik 7,00 € 24,00 €

rodinný vstup 2+1 rezident 3,00 € 14,00 €

rodinný vstup 2+2 rezident 4,00 € 19,00 €

permanentka KLASIK - 20 vstupov po 2 hodiny 50,00 €

permanentka ZĽAVNENÉ - 20 vstupov po 2 hodiny 30,00 €

permanentka PAKET (1 dospelý+1dieťa) - 20 vstupov 2 hodiny 60,00 €

Skupina v počte 25 a viac osôb 20% z cenníkovej ceny klasik

prenájom 1 plaveckej dráhy širokej verejnosti 1 hodina 20,00 €

2 hodiny 35,00 €

3 hodiny 50,00 €

celý deň 110,00 €

prenájom celého bazéna širokej verejnosti 3 hodiny 650,00 €

celý deň 1 500,00 €

prenájom celého bazéna školám na území mesta Trebišov 1 hodina 25,00 €

školám mimo mesta Trebišov 1 hodina 30,00 €

vstupné klasik dospelý a dieťa od 15 rokov veku
vstupné zľavnené dieťa do 14,99 rokov veku, senior karta, osoba s preukazom ZŤP/S, ISIC , držitelia

Zlatej, Diamantovej plakety a Kňazovického medaily

rezident občan mesta Trebišov, ktorý je držiteľom rezidenčnej karty

rodinný vstup (2+1 alebo 2+2) zvýhodnené vstupné pre rodiny s deťmi (2 dospelí + 1 alebo 2 deti)

dieťa do 3 rokov vstup zdarma

WELLNESS + BAZÉNY + VÍRIVKA

1 hodina 2 h + každá ďalšia hodina
Celodenný vstup

od 14.00 h do 21.00 h

klasik 10,00 € 5,00 € 20,00 €

zľavnené 8,00 € 3,00 € 14,00 €

rezident klasik 8,00 € 3,00 € 14,00 €

rezident zľavnené 6,00 € 2,00 € 10,00 €

rodinný vstup 2+1 klasik 25,00 € 10,00 € 40,00 €

rodinný vstup 2+2 klasik 30,00 € 12,00 € 50,00 €

rodinný vstup 2+1 rezident 20,00 € 6,00 € 30,00 €

rodinný vstup 2+2 rezident

 

25,00 €

 

8,00 € 38,00 €

permanentka KLASIK - 20 vstupov po 2 hodiny

  

160,00 €

permanentka ZĽAVNENÉ - 20 vstupov po 2 hodiny

  

130,00 €

permanentka PAKET (1 dospelý+1dieťa) - 20 vstupov po 2 hodiny

  

250,00 €

permanentka MAXI - celoročný neobmedzený počet vstupov s neobmedzenou dĺžkou trvania

 

550,00 €

skupina v počte 25 a viac osôb

 

20% z cenníkovej ceny klasik

 
  

 

 

    

 

  

  

  

vstupné klasik dospelý a dieťa od 15 rokov veku
vstupné zľavnené dieťa do 14,99 rokov veku, senior karta, osoba s preukazom ZŤP/S, ISIC, 

držitelia Zlatej, Diamantovej plakety a Kňazovického medaily

rezident občan mesta Trebišov, ktorý je držiteľom rezidenčnej karty

rodinný vstup (2+1 alebo 2+2) zvýhodnené vstupné pre rodiny s deťmi (2 dospelí + 1 alebo 2 deti)

dieťa do 3 rokov vstup zdarma

OSTATNÉ SLUŽBY

Kardiozóna 3,00 € cena za 1 vstup

solárium 0,50 € cena za 1 minútu

požičanie županu 3,50 € na celú dĺžku pobytu pri bazéne, Wellness

požičanie osušky

 

1,50 €

 

na celú dĺžku pobytu pri bazéne, Wellness

strata čipového náramku

 

30,00 €

 

účtuje sa pri východe zo zariadenia

znečistenie bazéna, Wellness, vírivky

  

150,00 €

 

účtuje sa pri východe zo zariadenia

UBYTOVANIE VO WELLNESS HOTELI***

 

2-lôžková izba pri obsadení 1 osobou

 

49,00 €

 

2-lôžková izba pri obsadení 2 osobami

 

69,00 €

 

prístelka pre dieťa od 3 do 15 rokov

 

19,00 €

 

prístelka pre osobu od 15 rokov

 

29,00 €

 

dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko

 

zadarmo

 

ceny sú uvedené za izbu/noc vrátane DPH

 

v cene ubytovania sú zahrnuté: 

   

raňajky, 

 

parkovanie v areáli Mestskej plavárne,

vstup do Kardiozóny,

ranné plávanie,

1 hodina pobytu vo Wellness.

cena za ubytovanie nezahŕňa daň z ubytovania vo výške 0,50 €/osoba/prenocovanie

2 h, nad 2 h doplatok 
1,00 € za každých 
začatých 30 min.

3,50 €

4,00 €

3,00 €

13,00 €

16,00 €

9,00 €

12,00 €

2,50 € 9,00€6,00 €klasik 

OTVÁRACIA DOBA MESTSKEJ PLAVÁRNE

JÚL A AUGUST: OSTATNÉ MESIACE V ROKU:

pondelok 12.00 - 19.00
utorok - piatok 6.00 - 19.00

sobota - nedeľa 10.00 - 19.00 

pondelok 14.00 - 21.00
utorok - piatok  6.00 - 21.00

sobota - nedeľa 10.00 - 21.00
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