
Vážení občania, 
presne po roku od slávnostného otvorenia zrekonštruovanej mestskej plavárne je nám cťou a 
potešením zároveň, že do užívania širokej verejnosti môžeme oficiálne uviesť ďalší 
zrekonštruovaný objekt, ktorý je určený nielen na športové, ale aj kultúrne a spoločenské 
vyžitie – mestskú športovú halu. 
V decembri 2019 bola vládou SR na čele s Petrom Pellegrinim schválená účelová dotácia vo 
výške 1 500 000 eur na jej komplexnú rekonštrukciu. Rok na to, po vypracovaní projektovej 
dokumentácie, ukončení verejného obstarávania a následnom podpise zmluvy, bolo 
stavenisko odovzdané víťaznému uchádzačovi, aby už v decembri 2021, po ukončení prác, 
objekt opätovne prevzali do správy Technické služby mesta Trebišov. Je dôležité pripomenúť, 
že bez pridelenej pomoci by prevádzka športového objektu bola v krátkom čase ukončená z 
dôvodu jeho havarijného stavu. Pretekajúca strecha, vysoké prestupy tepla a chladu, 

zastaralé kúrenie, osvetlenie a ozvučenie, výrazne opotrebovaný stav a úniky tepla spôsobovali čiastočné odstávky a výpadky prevádzky, 
ktoré už postupne obmedzovali organizovanie akýchkoľvek podujatí. Aj preto by som veľmi rád a osobitne vyzdvihol veľkú pomoc dvoch ľudí - 
poslanca NR SR Róberta Puciho a vtedajšieho podpredsedu vlády Richarda Rašiho, ktorí sa výraznou mierou angažovali v tejto veci a 
zároveň neoceniteľnej pomoci pre mesto, región, jeho obyvateľov a športovcov.
Poďakovanie za spoluprácu a úspešné zavŕšenie patrí aj autorovi projektu Ing. Ladislavovi Bľachovi, stavebnému dozorovi Ing. Ondrejovi 
Ostrožovičovi, autorskému dozorovi Ing. Patrikovi Pandovi, zhotoviteľovi – spoločnosti CEDIS, s. r. o. a jej subdodávateľovi UNIKO, s. r. o, 
všetkým pracovníkom mesta a Technických služieb, ktorí participovali na priebehu realizácie, ako aj všetkým ďalším dodávateľským firmám. 
Projekt rekonštrukcie športovej haly priniesol vo svojom finále nielen kompletnú obnovu, modernizáciu a významné energetické  
zhodnotenie, ale aj množstvo ďalších benefitov, ktoré pridružilo do celkového inovovaného vzhľadu svojou činnosťou a investíciami mesto 
Trebišov. Práve takýmto spôsobom sme vyčlenenými financiami a vlastnými personálnymi kapacitami inovovali a rozšírili pôvodné 
poškodené námestie pred hlavným aj vedľajším vstupom, vybudovali 35 nových parkovacích miest, vysadili nové stromy, inštalovali nový 
mobiliár, pouličné osvetlenie, zmodernizovali a materiálne sme vybavili nový bufet. Súčasťou interiérového vybavenia sa takto stala aj galéria 
posterov významných odchovancov a trénerov trebišovskej hádzanej. Veľkou pridanou hodnotou je nový certifikovaný povrch hracej plochy, 
novoinštalovaná veľká LED tabuľa, ozvučenie, elektronické vonkajšie tienenie, ako aj zriadená príprava na regeneračnú miestnosť. 
Rekonštrukcia športovej haly a všetky aktivity s ňou spojené nesú v sebe spoločného menovateľa – podporu mládeže a rôznych športov i 
aktivít v tomto regióne. Je potešujúce, že ceremoniál jej otvorenia je spätý s organizovaním finálového turnaja o Majstra Slovenska v hádzanej 
starších žiakov a že len tesne predchádza veľkému kultúrnemu vystúpeniu Duchoňovci pod režisérskou taktovkou Jána Ďurovčíka, ktorého 
študentské roky sú späté práve s naším mestom. Aj takto môžeme deklarovať jej všestranné využitie a predovšetkým jedinečnosť v tunajšom 
regióne.
Verím, že tento úspešný projekt, ktorý na začiatku odštartovala vôľa ľudí finančne pomôcť dobrej veci, nájde svoje pokračovanie v ďalších 
investíciách podporujúcich rozvoj nášho mesta a zlepšovanie životnej úrovne a spoločenského vyžitia jeho obyvateľov.
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mesto má obnovenú športovú halu

Multifunkčný spoločenský objekt – mestská vonkajším priestorom láka pohľady mnohých otvorenie zrekonštruovanej haly presunuté 
športová hala, ktorá bola v takmer havarijnom Trebišovčanov a návštevníkov mesta už od na sobotu 11. jún 2022, počas Majstrovstiev 
stave, má už oveľa krajší a modernejší konca roka 2021. Z dôvodu pretrvávajúcich SR v hádzanej starších žiakov, ktorých 
vzhľad. Svojím obnoveným a atraktívnejším pandemických  opa t ren í  a  ďa lš ích  usporiadateľom je mesto Trebišov.  
interiérom, ako aj podstatne zrevitalizovaným organizačných nastavení bolo slávnostné 

Pričlenenie dotácie a odovzdanie staveniska 

Významná investičná akcia mesta – celková CEDIS, s.r.o. Športový, kultúrny a vlády SR, získanej v decembri 2019, ktorú 
rekonštrukcia športovej haly - odštartovala 7. spoločenský mestský stánok, jediný svojho vtedajšia vláda, na čele s premiérom Petrom 
decembra 2020 odovzdaním staveniska druhu v okrese, prešiel za jeden rok Pellegrinim, poskytla Technickým službám 
zhotoviteľovi - vysúťaženej spoločnosti komplexnou obnovou vďaka účelovej dotácii mesta Trebišov v sume 1 500 000 eur.



Takto prebiehala rekonštrukcia ... 

V rámci obnovy športovej haly boli nové nátery, maľby, dlažby a obklady v strojové vybavenie.
odstránené všetky havarijné stavy, mesto priestoroch haly, vrátane rozmerného Súčasťou zmodernizovaného športoviska sú 
vybudovalo nové rozvody elektriny, došlo ku vstupného vestibulu a posilňovne. takisto nové striedačky pre hráčov, rozšírené 
kompletnej výmene presklených stien, Pokračovalo sa v montáži technického čalúnenie za bránami, renovované hľadisko 
úprave vstupov, zatepleniu striech a fasád v y b a v e n i a  v r á t a n e  m o d e r n e j  pre fanúšikov, veľkoplošná LED tabuľa a nové 
všetkých častí stavby. vzduchotechniky, nového energeticky ozvučenie. Výraznou premenou prešli  aj 
Dodávateľ zrealizoval takisto priznanie úsporného a efektívneho osvetlenia, šatne a regeneračná miestnosť, ktoré prispeli 
konštrukcie strechy. Inštalovaný bol informačných zariadení a technológií. k pretvoreniu mestskej haly na moderné 
certifikovaný športový povrch - odpružený Výsledkom rekonštrukcie tejto 29-ročnej športovo-kultúrno-spoločenské centrum. 
podklad modernej palubovky zn. GERFLOR, budovy je aj výmena okien, dverí, vonkajšia Pracovalo sa tiež na ďalších stavebných 
ktorý je známy z významných európskych  tieniaca technika s reguláciou svietivosti a prácach súvisiacich so zmodernizovaním a 
športovísk a oceňovaný športovcami, s úplne prestupu tepla, nové koberce a ovládateľné opätovným sprevádzkovaním celej budovy.
novými podkladovými vrstvami, s čiarovaním ozvučenie, kompletne zrekonštruované 
a symbolmi mesta. Projektom boli riešené aj hygienické zázemie, či postupne obnovované 

Vybudovanie mestskej športovej haly sa mládežníckych hádzanárskych klubov. Zázemie tu nachádzali i športové akcie 
datuje do roku 1993. Odvtedy bola v Športovú halu často navštevujú aj rôznych organizácií a inštitúcií a už niekoľko 
nepretržitej prevádzke, neustále využívaná mládežnícke futbalové družstvá FK Slavoj rokov aj študenti a pedagógovia Gymnázia na 
predovšetkým na športové účely. Objekt slúžil Trebišov, po jej priestoroch siahajú telesnú a športovú výchovu.
na tréningové, ale aj mnohé súťažné zápasy volejbalisti, stolní tenisti a nohejbalisti. 



Významné osobnosti trebišovskej hádzanej zdobia vestibul športovej haly 

S využitím vlastných kapacít, členmi oceľovo-modrým ihličím), čiže celkovo 19 prevádzkovanie občerstvovacieho zariadenia 
pracovnej skupiny mesta a pracovníkov nových drevín. Spevnené boli aj plochy v zrenovovanom vestibule haly.
Technických služieb, samospráva skrášlila na technických vstupov a inštalované nové Okrem obnovy pôvodných vznikli aj 35 
jeseň 2021 aj bezprostredné okolie verejné LED osvetlenie. nových parkovacích miest z polovegetačných 
zrekonštruovanej športovej haly. Jeho V exteriéri (v časti oddychovej zóny) nájdete tvárnic, ktoré slúžia nielen návštevníkom 
súčasťou je esteticky a funkčne upravené, nové lavičky, odpadkové koše a stojany na športovo-spoločenského stánku, ale aj 
novovydláždené malé námestie pred bicykle, ktoré slúžia nielen návštevníkom blízkeho mestského cintorína. K dispozícii sú, 
hlavným vstupom, ktoré dotvára o. i. zelená mestskej športovej haly, ale aj širokej samozrejme, aj v nočných hodinách, pre 
výsadba - 13 kusov javora horského verejnosti. majiteľov áut z priľahlých bytových domov. 
'Atropurpureum' (listy s jemným bordovým Uvedenými zásahmi mesta sa skultúrnil ďalší Vodorovným a zvislým dopravným značením 
nádychom), 4 kusy javora mliečny 'Globosum' z verejných priestorov pri mestskom tak mesto rozšírilo kapacitu odstavnej plochy, 
(guľovitý tvar koruny) a 2 kusy smreka zariadení a vytvorilo sa aj príjemné č o umožnilo vytvoriť spolu až 122 
pichľavého 'Iseli fastigiata' (štíhla forma s prostredie - terasa na sedenie - na parkovacích miest pre motoristov. 

Súčasťou galérie významných osobností — Milan Májovský - dlhoročný tréner mládeže 
hádzanej v novozrekonštruovanej športovej a mužov, 
hale, ktoré sú spojené s mestom Trebišov, — Ľubomír Ďurišin - pedagóg a tréner, ktorý 
resp. úspešne ho reprezentovali počas stál pri začiatkoch formovania mnohých 
svojho pôsobenia, sú: talentov, 
— Eduard Adamský - zakladateľ hádzanej v — Jakub Cibere - bývalý brankár slovenskej 

meste, reprezentácie a popredných švajčiarskych 
— Mária Ďurišinová - jedna z najlepších družstiev, 

hádzanariek sveta 80. a 90. rokov, — Marek Hniďák - jeden z najväčších 
— Mária Dobešová (rodená Cifraničová) - súčasných talentov a zároveň reprezentant 

bývalá úspešná reprezentantka ČSSR, SR.

Súčasťou exteriéru je nový mobiliár, výsadba a ďalšie parkovacie miesta 
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Zmodernizovaná športová hala
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