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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 21.11.2019 
 

 

     Poslanci               Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. Mgr. Jindřich Sosna  1. Bc. Jana Germanová 

     2. MVDr. Ivan Hrdlík  2. Mgr. Marián Cabada            

                                                3. Koloman Demeter                         3. Dezider Šandor                                                  

  

                                                                                                

 

                                                 

                                                  

 

Ostatní prítomní:                     

1. Mgr. Peter Sovák 

2. Mgr. Miroslav Cabada 

3. Vladimír Horňák 

4. PhDr. Marek Demeter 

 

 

Neprítomní:       Ing. Gejza Gore 

             

 

Priebeh rokovania: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Trebišove na riešenie problémov marginalizovanej 

rómskej  komunity prerokovala program zasadnutia a jednohlasne schválila program zasadnutia bez 

doplnenia ďalších bodov. 

 

1.  V bode 2. programu zasadnutia komisie bol predložený členom komisie k prerokovaniu Plán 

programu zasadnutia komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity. 

 

    Komisia jednohlasne schválila predložený prerokovaný plán zasadnutia komisie. 

 

2.  V bode 3. programu zasadnutia komisie PhDr. Marek Demeter uviedol Informatívnu správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Ivana Krasku 342/1 

Trebišov, za školský rok 2018/2019. V úvode tohto bodu členov komisie a prizvaných hostí pán 

Demeter informoval o rôznych štatistických údajoch, ako sú napr. údaj o celkovom počte žiakov danej 

školy (991 z toho 74 mimo územia Slovenskej republiky), údaje o počte zapísaných žiakov a údaje 

o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania. Komisiu 

taktiež informoval o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na stredných školách. Pán Demeter 

ďalej poskytol informáciu o tom, že stav záškoláctva sa eliminoval. Z danej informácie vzišla otázka 

zo strany predsedu komisie, Mgr. Jindřicha Sosnu, čo môžeme pripísať danému zníženiu. Odpoveď 
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mu poskytol člen komisie Dezider Šandor, ktorý vyzdvihol prácu asistentov osvety zdravia, kde 

zdôraznil ich výchovný charakter, ktorý tkvie v tom, že v skorých ranných hodinách asistenti 

navštevujú rodiny a dbajú na dodržiavanie povinnej školskej dochádzky maloletých detí. Do témy sa 

zapojila aj tajomníčka komisie, Mgr. Miroslava Brindová, ktorá uviedla, že aj poverená osoba, za 

mesto Trebišov, v rámci svojich pravidelných šetrení upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť 

dodržiavania školskej dochádzky detí a na dôsledky vzniku nežiadúceho javu – záškoláctva. Do 

diskusie sa zapojil aj náčelník mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslav Cabada, ktorý sa dotazoval 

nato, akým spôsobom sa riešia rodiny, v ktorých si deti neplnia pravidelne povinnú školskú 

dochádzku. PhDr. Marek Demeter odpovedal, že rodičia maloletých detí sú nahlásení kompetentnému 

orgánu teda, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý následne v tejto veci začína konať, danú 

rodinu prostredníctvom šetrení pravidelne monitoruje a v prípade, ak nedôjde k náprave, postupuje 

podľa zákonom stanovených nariadení. Na záver PhDr. Marek Demeter uviedol cieľ, ktorý si Základná 

škola Ivana Krasku Trebišov, určila v koncepčnom zámere rozvoja školy, ktorým je predovšetkým 

prispôsobenie obsahu a procesu výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám 

a podmienkam. Za prioritné zámery vyzdvihol rozšírenie vyučovania slovenského jazyka, 

prehlbovanie čitateľskej gramotnosti, rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti tak, aby 

rómske deti svoje poznatky vedeli využiť aj pri riešení bežných životných situácii.  

  

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Ivana Krasku, Trebišov, za školský 

rok 2018/2019. 

 

3. V bode 4. programu člen komisie Mgr. Marián Cabada oboznámil prítomných s Informatívnou 

správou OR PZ SR o stave a vývoji drogovej scény na území mesta Trebišov a o situácii v oblasti 

drogovej kriminality v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Prítomných informoval o tom, že na 

území mesta Trebišov bol za obdobie rokov 2015 až 2019, zaznamenaný najvyšší nápad v roku 2015 

a v roku 2018. Za najčastejšie konzumovanou a obchodovanou omamnou a psychotropnou látkou 

v meste Trebišov, ktorú páchatelia resp. konzumenti distribuovali, bol metamfetamín a konope. 

V rokoch 2018 až 2019 bol v meste Trebišov zaznamenaný zvýšený nápad trestnej činnosti, kde za 

najčastejšiu šírenú látku bola omamná látka Herba a v niektorých prípadoch toulén lekársky. 

Spomínaná omamná látka Herba je distribuovaná občanmi Slovenskej republiky z Maďarskej 

republiky, kde je následne predávaná prevažne v rómskej osade. Ďalej člen komisie z radu 

neposlancov Mgr. Marián Cabada uviedol, že v rómskej osade sa na základe informácii tunajším OKP 

omamná látka Herba už nevyskytuje. Do diskusie sa nik z prítomných členov komisie a prizvaných 

hostí nezapojil.  

 

 Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu OR PZ SR o stave 

a vývoji drogovej scény na území mesta Trebišov.  

 

4. V bode 5. programu tajomníčka komisie Mgr. Miroslava Brindová uviedla Informatívnu správu 

o využívaní strediska osobnej hygieny a práčovne na ul. Medická 2374/2, Trebišov. Prítomných členov 

oboznámila o cieľovej skupine, ktorej služby strediska osobnej hygieny a práčovne boli prevažne 

zriadené. Ide hlavne o sociálne slabšie osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojenie základných životných potrieb. Stredisko môžu využiť občania s trvalým pobytom v meste 

Trebišov a za poplatky, ktoré má SOHaP určené v Prevádzkovom poriadku, tak majú možnosť využiť 

služby, ako sú: sprchovanie 0,50 €, pranie 1,66 €, žehlenie 1,00 € a sušenie 0,83 €. Výška úhrady za 

využitie uvedených služieb je rovnaká pre mužov aj ženy. Ďalej Mgr. Miroslava Brindová poskytla 
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informáciu o tom, že SOHaP v Trebišove spĺňa svoju funkciu a pomáha najmä mladým občanom 

z rómskej osady dodržiavať základné hygienické pravidlá. V SOHaP si majú možnosť občania vybrať 

čistú bielizeň a odevy zo zbierky šatstva, ktorú pravidelne (2 × do roka ) organizuje mesto Trebišov 

v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Člen komisie Dezider Šandor sa zaujímal o činnosť 

poverenej pracovníčky SOHaP. Tajomníčka Mgr. Miroslava Brindová mu poskytla odpoveď, že 

pracovníčka zodpovedá za výber poplatkov, hygienu a na základe nariadení denne eviduje príjmy do 

strediska, vedie evidenciu príjmov, vyhodnocuje mesačne a zisťuje celkové príjmy do strediska spolu 

s celkovou návštevnosťou, zavádza ,,Knihu prevádzky strediska“, v ktorej zaznamenáva všetky režijné 

náklady na prevádzku strediska. Pán Dezider Šandor ďalej poprosil o poskytnutie súčinnosti pri výdaji 

a triedenia oblečenia osobám, ktoré žiadali o ich výdaj. Ostatní členovia komisie s návrhom pána 

Šandora súhlasili.  

 Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o využívaní 

strediska osobnej hygieny a práčovne na ul. Medická 2374/2,Trebišov.  

 

5. V bode 6. programu náčelník mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslav Cabada oboznámil 

prítomných o prevenčnej činnosti na úseku zabezpečenia verejného poriadku v oblastiach so zvýšeným 

rizikom vzniku proti-spoločenskej činnosti v častiach mesta s najväčším výskytom sociálne 

vylúčených osôb.   

V úvode správy prítomných členov komisie a prizvaných hostí informoval o tom, že situačná 

prevencia patrí medzi najčastejší druh preventívnej činnosti, ktorú MsP vykonáva. Medzi primárnu 

prevenciu zaraďuje hliadkovanie formou hliadkovej služby, pri ktorej príslušníci MsP dohliadajú na 

verejný poriadok v meste, monitorujú verejné priestranstvá, v čase konania kultúrnych, spoločenských, 

športových akcií, kde dbajú na ich pokojný priebeh. Ďalej náčelník MsP Mgr. Miroslav Cabada 

vyzdvihol v rámci prevencie prednáškovú činnosť, ktorej cieľom je zvyšovanie spoločenského 

vedomia a prevencie pred obeťou protispoločenskej činnosti. Prednášky sú zamerané prevažne na 

rizikovú skupinu, ktorou sú deti a seniori. Od 01.10.2019 došlo k posilneniu rómskych poriadkových 

služieb, čo má za následok aj elimináciu kriminality páchanými prevažne zo strany rómskych občanov. 

Rómska poriadková služba je využívaná pri obchodných centrách a zároveň zdôraznil skutočnosť, že 

z okolia OC Paričan sa podarilo vytlačiť prítomnosť osôb poskytujúcich prostitúciu. Predseda komisie 

Mgr. Jindřich Sosna sa dotazoval na stav kamerového systému v meste Trebišov, ako ďalšieho 

preventívneho opatrenia, kde mu odpoveď poskytol náčelník mestskej polície Mgr. Miroslav Cabada, 

ktorý  uviedol, že v meste Trebišov bude do konca roka 2019 navýšený stav kamier. V rómskej osade 

pôjde o nainštalovanie a zapojenie 8 nových kamier. Do diskusie sa nezapojil žiaden člen komisie 

z radu poslancov a neposlancov.  

 

 Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o prevenčnej 

činnosti na úseku zabezpečenia verejného poriadku v oblastiach so zvýšeným rizikom vzniku proti-

spoločenskej činnosti v častiach mesta s najväčším výskytom sociálne vylúčených osôb.  

 

6. V bode 7. programu bola uvedená Informatívna správa o vykonaní deratizácie a dezinsekcie za 

kalendárny rok 2019 v miestnej osade a priľahlých ulíc, ktorú uviedol poverený pracovník Bytového 

podniku Trebišov, Vladimír Horňák. Bytový podnik vykonal na základe výziev Regionálneho ústavu 

verejného zdravotníctva celoplošnú deratizáciu v okolí domov v svojej správe. Deratizácia bola 

vykonaná aj v okolí domov a budov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Trebišov, a to v dňoch 06.05.2019 – 

10.05.2019 a následne v dňoch 21.10.2019 – 25.10.2019. Ďalej prítomných oboznámil s tým, že 

nástrahy boli aplikované tzv. kôpkami v miestach predpokladaného výskytu alebo do jedovatých 

deratizačných staničiek a do kanalizačných šácht. Fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – 
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podnikateľ je povinný vykonať deratizáciu v objektoch, ktoré sú určené na podnikanie a predovšetkým 

v školských zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, bytových  

domoch a pod. Pán Vladimír Horňák zdôraznil skutočnosť, že pre zabezpečenie nevyhnutnej účinnosti 

deratizácie je nevyhnutné zamerať sa na lokalitu Ivana Krasku. V rámci diskusie o slovo požiadal 

predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna, ktorý zdôraznil, že je potrebné realizovať aj kontroly v rámci  

jednotlivých subjektov z dôvodu vykonania povinnej deratizácie. Do diskusie sa zapojil  MVDr. Ivan 

Hrdlík a dodal, že je nevyhnutné uložiť sankciu za nedodržanie nariadenia vyplývajúceho zo zákona 

fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa do deratizácie nezapájajú. Taktiež zdôraznil nevyhnutnosť 

zvýšenia frekvencie vykonávania deratizácie minimálne na 4 za kalendárny rok. 

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o vykonaní 

deratizácie a dezinsekcie za kalendárny rok 2019 v miestnej osade a priľahlých ulíc. 

 

7. V 8. bode programu ,,Rôzne“ v rámci diskusie požiadal o slovo člen komisie z radu poslancov 

Koloman Demeter, ktorý sa pýtal náčelníka mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslava Cabadu nato, či 

je do konca roka 2019 ešte plánovaný odchyt psov v rómskej osade. Mgr. Miroslav Cabada odpovedal, 

že v mesiaci december je plánovaný opakovaný odchyt, ale celkový počet závisí od kapacity útulkov. 

Ďalej sa Koloman Demeter zaujímal o celkový počet odchytených psov od začiatku roka 2019. 

Odpoveď mu znova poskytol Mgr. Miroslav Cabada, ktorý uviedol, že od januára 2019 do novembra 

2019 bolo odchytených spolu 150 túlavých psov.  

 

 

Na záver zasadnutia predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna poďakoval za účasť členom komisie  

a prizvaným hosťom a zároveň ich vyzval k predloženiu prípadných návrhov smerujúcich k riešeniu 

problémov občanov mesta Trebišov.  

 

 

 

Zapísal: Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie 

Schválil: Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie 
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