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Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity          
                                                                                                              

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 25.08.2020 
 

 

     Poslanci               Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:  1. Mgr. Jindřich Sosna  1. Dezider Šandor 

     2. Ing. Gejza Gore  

                                                3. Koloman Demeter                 

  

                                                                                                

 

                                                 

                                                  

 

Ostatní prítomní:              

1. Mgr. Peter Sovák 

2. Mgr. Miroslav Cabada 

3. PhDr. Ivan Petrovič 

4. Mgr. Edita Šantová 

5. Mgr. Martin Dzielavský 

 

Neprítomní:        1. MVDr. Ivan Hrdlík 

      2. Bc. Jana Germanová 

      3. Mgr. Marián Cabada 

             

 

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 Mgr. Miroslav Cabada uviedol predloženú správu 

o odchyte psov za rok 2019 a plán odchytu túlavých zvierat v kalendárnom roku 2020. Prítomných 

členov komisie oboznámil o činnosti hliadok príslušníkov MsP, ktorí pravidelne vykonávali kontroly 

a to hlavne na detských ihriskách a pieskoviskách, v areáloch škôl a školských zariadení, kde je vstup 

so psom zakázaný. Ďalej uviedol, že dlhodobým problémom obyvateľov mesta Trebišov, je zvýšený 

počet voľne pohybujúcich sa túlavých psov v rómskej osade. Ide o psov, ktoré nie sú evidované, 

očkované a veterinárne ošetrované. Na otázku predsedu komisie Mgr. Jindřicha Sosnu ohľadom počtu 
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odchytených psov v roku 2019, odpovedal Mgr. Miroslav Cabada, ktorý uviedol, že v roku 2019 bolo 

spolu odchytených 170 psov. K mesiacu august bolo za rok 2020 odchytených spolu 55 psov. Ďalej sa 

predseda komisie zaujímal o problém týrania psov, či bol zaznamenaný za posledné obdobie nový 

prípad. Odpoveď mu poskytol Mgr. Miroslav Cabada s tým, že v súčasnej dobre prebieha trestné 

stíhanie v jedenom prípade pre podozrenie z týrania psov, kde participovala rómska poriadková služba, 

a taktiež bol nápomocný mestský kamerový systém. 

 

       Komisia jednomyseľne odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu 

o odchyte psov za rok 2019 a plán odchytu v roku 2020.  

 

3. V 4. bode programu Náčelník mestskej polície Trebišov, Mgr. Miroslav Cabada, predniesol 

Informatívnu správu o činnosti Rómskej poriadkovej služby za rok 2019. V úvode správy náčelník 

vyzdvihol prácu rómskej poriadkovej služby pod vedením Dezidera Šandora, za pomoci ktorej sa 

v roku 2019 vykonával dohľad na verejný poriadok v problémových lokalitách, predovšetkým pri OC 

Paričan, Tesco, Kaufland, Lidl a Severnom námestí. Vďaka prítomnosti členov Rómskej poriadkovej 

služby sa v roku 2019 predchádzalo protiprávnemu konaniu, ako je žobranie a znečisťovanie okolia. 

Predseda komisie taktiež vyzdvihol prácu Rómskej poriadkovej služby a uviedol, že obyvatelia mesta 

Trebišov, sú s prácou RPS spokojní. Mgr. Miroslav Cabada prítomných členov oboznámil aj o tom, že 

vykonávaním činnosti RPS sa čiastočne odbremeňujú hliadky MsP, ktoré sa môžu následne venovať 

hliadkovej činnosti priamo v centre mesta. Pozitívum, ktoré náčelník vyzdvihol je aj to, že samotní 

členovia RPS majú prirodzenú autoritu, dobrú miestnu a osobnú znalosť komunity, čo napomáha 

k identifikácii problémov. Z diskusie vzišla požiadavka náčelníka MsP na riaditeľa ÚPSVaR Trebišov, 

Mgr. Martina Dzielavského, či by bolo možné vytvorenie projektu zameraného na vytvorenie RPS, 

ktorý by mal dlhodobý charakter a zamestnanci, by boli motivovaní víziou poberania platu 

a stabilného miesta. Odpoveď mu poskytol Mgr. Martin Dzielavský, ktorý uviedol, že predloženým 

návrhom sa bude zaoberať.   

  

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o činnosti Rómskej 

poriadkovej služby za rok 2019.  

 

4. V 5. bode programu PhDr. Ivan Petrovič vedúci oddelenia hygieny životného prostredia 

a zdravia, oboznámil prítomných členov komisie o priebehu monitoringu a edukácie navrátilcov 

z rizikových krajín, z dôvodu prevencie pred šírením vírusového ochorenia COVID – 19. Prvý 

laboratórne potvrdený prípad ochorenia COVID -19  u obyvateľa s trvalým pobytom v okrese 

Trebišov bol zaznamenaný 31. marca 2020. Išlo o muža, ktorý bol po vstupe na územie Slovenska 

izolovaný a testovaný v štátnom karanténnom zariadení. Išlo o importovaný prípad z Belgicka. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje k dňu 25.08.2020 počet 

testovaných 2795, počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia u obyvateľov okresu Trebišov 19 

z toho:  

- počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení: 7,  

- počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii: 8,  

- počet pozitívne testovaných osôb inde: 2,  

- počet hospitalizovaných osôb s COVID – 19: 2,  

- počet vyzdravených osôb: 14 , 

- počet osôb v liečbe 5. 

O slovo požiadala Mgr. Edita Šantová z oddelenia epidemiológie, ktorá doplnila PhDr. Ivana Petroviča 

o informáciu, že ani v jednom prípade laboratórne potvrdeného prípadu ochorenia na COVID – 19 
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u obyvateľa s trvalým pobytom v okrese Trebišov nebolo zaznamenané ohnisko nákazy na území 

okresu Trebišov. Vo väčšine prípadov sa jednalo o importovanú nákazu (Belgicko, Rakúsko, Grécko, 

Česká republika, Nemecko a Srbsko). V období pandémie COVID – 19 sa uskutočnilo testovanie osôb 

s pozitívnou cestovnou anamnézou u obyvateľov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, 

v lokalitách miest a obcí okresu Trebišov. Testovanie realizovali príslušníci ozbrojených síl, ktorým 

asistovali asistenti osvety zdravia (Zdravé regióny) a príslušná miestna samospráva. Všetky 

laboratórne výsledky testovaných osôb z marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných 

lokalitách okresu Trebišov boli doposiaľ negatívne. PhDr. Ivan Petrovič ďalej dodal, že v súčasnosti 

prebieha evidovanie a monitorovanie osôb ,,navrátilcov“ na územie okresu Trebišov, v povinnej 

domácej izolácii. V okrese Trebišov funguje mobilné odberové miesto a to v areáli Nemocnice 

s poliklinikou Trebišov, raz týždenne každú stredu od 9,00 hod. do 12,00 hod. Mgr. Edita Šantová 

uviedla, že odberové miesto je zriadené od 06.08.2020 a v meste Trebišov bude zriadené 

podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Predsedu komisie zaujímalo, koľko bolo udelených sankcií 

za nedodržanie karantény. PhDr. Ivan Petrovič informoval prítomných o tom, že spolu bolo 23 osôb 

uznaných vinnými zo spáchania priestupku pri nedodržaní preventívnych opatrení, súvisiacich 

s výskytom vírusového ochorenia COVID – 19. Mgr. Edita Šantová oboznámila prítomných členov 

komisie a prizvaných hostí o tom, že pri vstupe do  rómskej osady je zriadený Kontrolný hygienický 

bod, exteriérový stan, ktorý je zameraný na účinnú, efektívnu prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít a priľahlých obcí. Kontrolný hygienický bod bol zriadený 

v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trebišov, mestom Trebišov a mestskou 

políciou. Asistenti osvety zdravia, ktorí majú svoje zázemie v kontrolnom hygienickom bode, sú 

nápomocní v rámci šírenia osvety obyvateľom rómskej osady a prevencie pred šírením vírusového 

ochorenia COVID – 19. Prevencia spočíva v používaní osobných ochranných prostriedkov na 

dezinfekciu rúk, na meranie telesnej teploty a edukácie o základných nariadeniach súvisiacich 

s aktuálnou epidemiologickou situáciou na území Slovenska. Prednosta mestského úradu Mgr. Peter 

Sovák poďakoval pracovníkom RÚVZ za intenzívnu spoluprácu pri riešení aktuálnej epidemiologickej 

situácie. 

 Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu o priebehu 

monitoringu a edukácie navrátilcov z rizikových krajín, z dôvodu prevencie pred šírením vírusového 

ochorenia COVID – 19.   

5. V 6.  bode programu predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna predniesol Monitorovaciu správu 

k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie rokov 2016 – 2019. Z uvedenej správy 

spomenul základné informácie týkajúce sa komplexných údajov o tom, ako sa plnia ciele a opatrenia 

navrhnuté počas celého obdobia platnosti dokumentu v rokoch 2016 - 2023 na základe merateľných 

ukazovateľov pre jednotlivé oblasti. Mesto Trebišov vykonáva kroky k plneniu projektových zámerov, 

ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov definovaných v PHSR, v súlade s naplánovaným harmonogramom. 

Na uvedenú správu reagoval člen komisie z radu poslancov Ing. Gejza Gore, ktorý sa dotazoval nato, 

v akom stave je plánovaná výstavba komunitného centra, materskej školy, nájomných bytov 

a sociálneho podniku. Odpovedal Mgr. Peter Sovák, ktorý uviedol, že mesto Trebišov disponuje 

pozemkom, kde by sa výstavba  spomenutých budov mohla zrealizovať. V súčasnosti je daná 

záležitosť v štádiu riešenia. 

 

Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Monitorovaciu správu k programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja za obdobie rokov 2016 – 2019.  
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6. V 7.  bode programu ,,Rôzne“ požiadal o slovo Koloman Demeter, ktorý apeloval na prednostu 

úradu s problematikou premnožených švábov v rómskej osade. Mgr. Peter Sovák odpovedal, že bytový 

podnik bude s danou problematikou oboznámený a problém bude riešený. Mgr. Martin Dzielavský sa 

zapojil do diskusie a poukázal na problém detí užívajúcich omamné látky. Ide o fenomén, ktorý 

netreba bagatelizovať, ale je nevyhnutné mu v dnešnej dobe venovať dostatočnú pozornosť. Požívanie 

omamných látok má negatívny vplyv nie len na zdravý vývoj dieťaťa, ale aj na celkové správanie. 

Riaditeľ oboznámil prítomných, že s daným problémom sa v najbližšej dobe plánuje zaoberať a riešiť 

ho. Dezider Šandor sa v rámci diskusie zaujímal  na postup ÚPSVaR, kedy obyvateľom rómskej osady 

boli opakovane zamietnuté žiadosti na poberanie štátnych sociálnych dávok prostredníctvom inštitútu 

osobitného príjemcu. Mgr. Martin Dzielavský odpovedal, že v záujme ÚPSVaR Trebišov, je 

schvaľovanie čo najväčšieho počtu poberateľov štátnych sociálnych dávok cez IOP, avšak osobitný 

príjemca pre príjemcu pomoci v hmotnej núdzi neschvaľuje ÚPSVaR svojvoľne – bez akéhokoľvek 

odôvodnenia, ale len v prípade, že na to existujú dôvody. Ďalej dodal, že spolupráca obcí so 

zainteresovanými inštitúciami je nevyhnutná. Mgr. Peter Sovák s Mgr. Martinom Dzielavským 

súhlasil a dodal, že vo veci je preto potrebné pokračovať a rómskych občanov motivovať k tomu, aby 

sa naučili hospodáriť a ,,poznali hodnotu peňazí“.   

 

7. 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 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


