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 Milí Trebišovčania.

 Za jedenásť rokov pôsobenia TREBIŠOV NAHLAS v našom meste sme si 

získali mnoho priaznivcov a sympatizantov, ale aj veľa neprajníkov. Tak to už 

medzi ľuďmi chodí a je to úplne normálne. Ak patríte do prvej skupiny, nech 

sa páči, čítajte ďalej. Ak ste v druhej skupine, alebo je Vám už všetko jedno 

a verejné dianie v meste Vás nezaujíma, pokojne tento občasník odhoďte; 

máte na to plné právo a nikto sa na Vás za to nebude hnevať. V tom prípade 

prepáčte, že sme Vám jeho doručením zaplnili poštovú schránku. Myslite 

však na životné prostredie a nehádžte občasník do obyčajného smetného 

koša, ale do kontajnera na triedený odpad, ak nejaký vo svojom blízkom 

okolí nájdete       .

 Ak teda čítate ďalej, viete, že ľudia z TREBIŠOV NAHLAS sú Trebišovčania 

ako Vy, obyvatelia nášho mesta, ktorí tu bývajú, majú tu svoje rodiny, 

vychovávajú svoje deti, pracujú, smútia i zabávajú sa, skrátka – žijú tu. 

TREBIŠOV NAHLAS nie je žiadna kaviarenská uzavretá spoločnosť. Sme jedni 

z Vás. Nie sme politici a samotné hnutie s týmto názvom slúži len na to, aby ste 

v komunálnych voľbách našich kandidátov ľahšie našli na volebnom lístku. 

S jedinou výnimkou nie je členom hnutia nikto z našich mestských poslancov; 

sú to nezávislí občania Trebišova, ktorých nespája stranícka poslušnosť 

a disciplína, ale rovnaké názory na veci verejné v našom meste. Preto sa 

netreba čudovať, že v mestskom zastupiteľstve hlasujeme jednotne.

 Ctíme si právo každého na súkromie. Nešírime výmysly a pletky. 

Nestrkáme nos do Vašich súkromných životov. To, čo nás zaujíma, je verejné 

dianie v Trebišove. Lebo práve tu chceme ostať žiť a nechceme odtiaľto 

ujsť. Zaujíma nás budúcnosť nášho mesta a nie je nám jedno, čo sa s ním 

deje teraz a čo sa s ním stane v najbližších rokoch. Sme za slušný Trebišov a 

nechceme, aby z neho utekali naše deti. Ak si aj Vy želáte, aby sa Trebišov 

opäť stal pre všetkých svojich obyvateľov dobrým miestom na život, prosím 

zachovajte nám svoju priazeň a podporu. Keď ste zvolili na obdobie 2011-

2014 nášho kandidáta za primátora, mali sme možnosť priamo a výrazne 

ovplyvňovať veci verejné. Keď príde ten správny čas, opäť Vám ponúkneme 

svoje služby a Vy získate možnosť vybrať si nás. Lebo my vieme veci 

nielen riešiť, ale aj vyriešiť. Vieme o dobrých veciach pre Trebišov 

nielen hovoriť. Vieme to urobiť.

  Vieme, že v najbližších rokoch bude v našom meste potrebné vytvoriť 

lepšie podmienky pre kultúru a šport a tým tieto oblasti pozdvihnúť na 

vyššiu úroveň. Nemôžeme očakávať v kine vyššiu návštevnosť, keď v 

zimných mesiacoch, kedy to ľudí za dlhých večerov najviac na fi lm ťahá, 

tam treba sedieť v kožuchu. A navyše na starých, tvrdých a predratých 

sedadlách. Potom načo sme kino digitalizovali? Zbytočne nariekame, že 

mládež iba vysedáva pri počítačoch a komunikuje len cez mobily, keď jej 

nedáme príležitosť stretnúť sa a zabaviť aj niekde inde ako len v krčme.

  Máme pripravených niekoľko návrhov v oblasti kultúry a 

športu, ktoré by za priaznivých okolností bolo možné v krátkom čase 

pretaviť do projektov a tieto začať realizovať: 

• nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále) mestského kultúrneho 

 strediska,

• návrat kultúrnych podujatí so špičkovými slovenskými aj zahraničnými 

 umelcami,

• návrat mládežníckych diskoték DiscoTrebiShow do diskosály v starej 

 KaSS,

• obnova sochy M. R. Štefánika podľa pôvodnej predlohy,

• ďalšie detské ihriská najmä na sídliskách,

• nahradenie existujúceho skejtparku novým a väčším,

• väčší počet športov v mestskom športovom klube mládeže,

• zníženie energetickej náročnosti mestských kultúrnych a športových 

 zariadení,

• nový náter strechy zimného štadióna.

  Máme víziu a nápady, poznáme realizovateľné riešenia, ale najmä – 

vieme to urobiť!

K u l t ú r a  a  š p o r t



...amfi teáter: Po tom, ako sa brigádou TREBIŠOV NAHLAS začala obnova 

amfi teátra, v réžii mesta boli zlikvidované rozbité betónové zvyšky 

bývalých lavičiek, zrovnaná plocha, vysiata tráva. Zbúrané a vyvezené boli 

ruiny bývalej premietacej budovy. Úplne zrekonštruované bolo javisko, 

na ktoré bola uložená palubovka a na zadné kulisy bola vyrobená plachta 

s mestskými motívmi. Vybudované a zariadené boli šatne a sociálne 

zariadenia pod javiskom. Už v roku 2012 sa prvýkrát konali Dni mesta na 

amfi teátri.

...estrádna sála v MsKS: Opravená bola parketová podlaha, pódium, 

osvetlenie. Vymenené boli staré zničené závesy a stoličky.

...kino v MsKS: S podporou Audiovizuálneho fondu bolo digitalizované 

kino, čo umožňuje premietať aj 3D fi lmy v najvyššej kvalite.

...diskosála v starej KaSS: Hlavná sála bola prestavaná z tržnice na 

mládežnícku diskosálu s prepojením na verejné WC. 

...historické a kultúrne pamiatky: Zaviedli sme centrálnu evidenciu 

umeleckých diel na verejných priestranstvách a budovách vo vlastníctve 

mesta. S použitím dotácií takmer 50 tis. € z ministerstva kultúry bol v 

troch etapách stabilizovaný múr hradu Parič v parku. Dokončená bola 

rekonštrukcia mauzólea vrátane nasvietenia. Úplne bola zrekonštruovaná 

historická vstupná brána do parku a okolitá plocha. Znovuzrodené boli už 

zabudnuté sochy: Karička a Mladosť boli umiestnené na kruhové objazdy, 

predloha sochy M. R. Štefánika sa dostala na čestné miesto pri vstupe na 

mestský úrad. Na novovzniknutom Mariánskom námestí bol odhalený 

pamätník prvej písomnej zmienky o Trebišove. Získané boli peniaze 670 

tis. € z nórskych fondov na projekt RePar (Revitalizácia Pariča) a to na 

dokončenie konzervácie a nasvietenie zrúcanín hradu Parič a obnovu 

hlavných chodníkov v parku.

...kultúrne podujatia: Tradičné Fašiangy, Stavanie mája, Dni mesta a 

Mesiac úcty k starším boli posunuté na vyššiu úroveň. Založené boli nové 

podujatia: Karneval na ľade, Uvedenie mládeže do spoločnosti, Pánu 

učiteľovi z lásky, Majáles, Folklórny festival, Kultúrne leto, Filmové večery 

na amfi teátri, Šarkaniáda, Večer tekvicových strašidiel, Mikuláš na námestí. 

V Trebišove sa predstavilo mnoho umelcov a skupín. Z moderných tu boli 

Vratko Rohoň, Nocadeň, Prešovský Dixieland, Heľenine oči, Vidiek, Pavol 

Hammel, Juraj Burian, Marián Čekovský, Nedvědovci, Lucie Bílá, IMT 

Smile, Samo Tomeček, Polemic, Desmod, Martin Babjak, Richard Rikkon, 

Jozef Laufer. Z folklóru tu boli Lúčnica, SĽUK, Železiar, PUĽS. V mestskom 

kultúrnom stredisku sa konali početné divadelné predstavenia so známymi 

hercami. Mládež si užívala diskotéky pri otváraní kúpaliska, počas Dní 

mesta, na Štefana; zabávali ju EKG, A-Z Best, Kali, Peter Pann. V obnovenej 

diskosále starej KaSS sa zrodilo nové podujatie DiscoTrebiShow; to však po 

zmene vedenia mesta nepokračovalo.

...detské ihriská a športové prvky: Na všetky veľké sídliská bolo 

umiestnených 11 nových detských ihrísk s celkovou úpravou okolia, na 

sídlisku SEVER pribudli fi tnes prvky a oproti ZŠ Komenského prvý malý 

mestský skejtpark.

...letné kúpalisko: Bola vymenená celá fi ltračná a čerpadlová technológia, 

ktorá je využiteľná aj pre vnútorné bazény. Nainštalované boli nové sprchy, 

opravené WC. Pribudli nové lavičky a lehátka, opravené boli priestory pri 

bazénoch a oddychové plochy. Boli doplnené gastrostánky a upravené ich 

okolie. Boli zavedené nové prísne pravidlá, ktorých dodržiavanie zabránilo 

vstupu návštevníkov z asociálneho prostredia.

...hokej: Na zimnom štadióne bolo opravených niekoľko šatní, vymenená 

dvojica vchodových dverí, vybudovaná prípojka pitnej vody, kúpená a 

inštalovaná nová časomiera, natreté všetky okná, opravený a rozšírený 

vchod z južnej strany. Po ukončení činnosti mužského hokejového klubu bol 

zriadený nový Mestský športový klub mládeže (MŠKM), ktorý zabezpečil 

nielen záchranu hokeja detí a mládeže, ale v ďalších rokoch zaznamenal 

výrazný nárast počtu mladých hokejistov; pre nich vytvára nebývalé 

športové a materiálne podmienky tak, aby mohli tento fi nančne náročný 

šport hrať nielen deti solventných rodičov, ale aj deti zo sociálne slabších 

rodín.

...futbal: Na futbalovom štadióne boli vyčistené roky zanedbané 

priestory okolo starého vstupu a pri starej športovej hale. Odstránené 

boli niekoľkoročné nánosy lístia z priestorov tribún na státie, zlikvidovaný 

bol kamenný val okolo plota. Rozpadnutý betónový plot bol nahradený 

pletivom, zrekonštruované boli WC pri vstupe, šatne a kúrenie v budove 

Športklubu. S podporou mesta bolo zorganizované podujatie 100 rokov 

futbalu v Trebišove a postúpilo sa do 2. ligy.

...hádzaná a iné halové športy: V športovej hale bolo doplnené 

osvetlenie. Vymenené boli okná zo západnej strany a dlažba pred severným 

vstupom. Obnovou prešli šatne a WC. Boli kúpené nové koberce na 

prikrývanie hracej plochy, ktoré umožňujú organizovať v hale aj koncerty 

a iné spoločenské podujatia. S veľkou mestskou podporou sa v Trebišove 

konali Majstrovstvá SR 2014 starších žiakov, na ktorých zvíťazili naši žiaci. 

Do posilňovne pribudli nové stroje a zariadenia.

...turistika: V roku 2014 sa s významnou mestskou podporou v Trebišove 

konal trojdňový celoštátny turistický zraz dospelých a mládeže.

...tenis: MUDr. Milanovi Bérešovi bolo umožnené vybudovanie nových 

tenisových kurtov na mestskom škvarovom ihrisku, ako náhrady za 

zlikvidovaný tenisový areál v bývalej ZŠ Komenského 1.

 Toto sme už urobili v rokoch 2011-2014...



 V novembri 2015 ponúkla vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní 

Mestu Trebišov rozvojovú pomoc na riešenie najakútnejších problémov vo 

výške viac než 500 tis. € a požiadala ho o určenie účelu použitia. Poslanci 

nemali žiadnu možnosť do určenia hovoriť, rozhodol o ňom výlučne 

primátor. Vybral si prestrešenie amfi teátra a rekonštrukciu krytej plavárne. 

Aj keď sme voči účelu použitia vládnych peňazí mali vážne výhrady, naši 

poslanci nebránili primátorovi v ich použití, hoci tak mohli pri 

schvaľovaní mestského rozpočtu viackrát urobiť. To však nie je náš spôsob 

práce pre mesto.

 Na našom zimnom štadióne už celé roky  zabezpečovala 

úpravu ľadu staručká rolba, ktorá mala snáď toľko rokov 

ako hokej v Trebišove. Jej časté poruchy a vysoké náklady 

na údržbu sme sa rozhodli vyriešiť tým, že naši poslanci 

zabezpečili v rozpočte mesta dostatok peňazí na kúpu novej. Trvalo 

síce dva roky, kým sa primátorovi podarilo nákup pripraviť, vysúťažiť a 

zúradovať, no nakoniec je dnes výsledkom našej snahy príprava kvalitného 

ľadu novou a modernou elektrickou rolbou.

 Po viac ako troch rokoch sa zdá, že futbal je jednou z mála silnejších 

stránok terajšieho vedenia mesta, ak nie vôbec jedinou. Sme presvedčení, 

že priority mesta by mali byť niekde inde, aj napriek tomu však naši poslanci 

podporili výstavbu futbalového ihriska s umelou trávou, aj zvýšenie dotácie 

z mestského rozpočtu.

 Okrem spomínaných „veľkých“ športov sme svojimi hlasmi podporili 

aj viacero ďalších „menších“ projektov nových športovísk: výstavbu 

multifunkčného ihriska v Milhostove, prípravu rekonštrukcie ihriska na 

sídlisku Stred, výstavby nového ihriska na sídlisku Juh, výstavby novej 

multifunkčnej haly pri ZŠ Sever, rekonštrukcie osvetlenia a dobudovania 

šatní na zimnom štadióne.

 Naši poslanci sa pravidelne zúčastňovali prípravy Koncepcie 

rozvoja športu vrátane nového spôsobu prideľovania dotácií. Navyše 

sme schválili podmienky, ktoré umožňujú činnosť športových klubov v 

mestských športových objektoch za veľmi výhodné ceny.

 Klame ten, kto tvrdí, že v mestskom zastupiteľstve primátorovi nič 

neschvaľujeme a preto on nemôže nič urobiť. Veď bez našich poslancov by 

mestské zastupiteľstvo nebolo ani uznášaniaschopné. Práve naopak, naša 

účasť na zasadnutiach je ukážková a bez našich hlasov by neboli realizované 

ani žiadne projekty, ktoré primátor označuje za svoje.

 Máme síce 13 poslancov a väčšinu v mestskom zastupiteľstve, ale 

nemáme primátora. Môžeme len schvaľovať to, čo nám primátor predloží. 

Časté sú však aj prípady, keď je potrebné jeho návrh najskôr 

opraviť, aby sa o ňom vôbec dalo hlasovať. A to aj robíme. 

Stáva sa však aj to, že žiadame primátora o prípravu a 

predloženie návrhov, a on ich nepripraví a nepredloží; 

vtedy ani nemáme o čom hlasovať. A už vôbec nemáme možnosti urobiť 

nejaké dielo bez neho.

 Každému je predsa jasné a každý vidí, že sme podporili, 

podporujeme a podporíme všetky pre ľudí prospešné projekty. 

Žiadny sme nezablokovali a ak sa niektorý nezrealizoval, alebo sa 

zrealizoval s chybami, či neskoro, my príčinou nielenže nie sme, ale ani 

nemôžeme byť, lebo nemáme v rukách výkonnú moc.

 Neprestali sme robiť pre Trebišov.

Nebrzdíme žiadne 

projekty

 Ako je to naozaj?

 Od roku 2015 si nový primátor naše vízie neosvojil. Mal vôbec pripravené 

nejaké svoje vlastné návrhy, keď sa toho v meste za ostatné tri roky v kultúre 

veľa neudialo? A nebyť prezidenta futbalového klubu, rovnaké by to asi bolo 

aj v športe.

 Primátor sa v mestských infolistoch chváli, že začal s obnovou 

amfi teátra. Celé mesto však vie, že obnova amfi teátra sa začala už v roku 

2011; ktorým slovom treba nazvať tie zavádzajúce informácie? Nie každý 

si ale pamätá, že návrat kultúry na amfi teáter sa začal  brigádou TREBIŠOV 

NAHLAS, keď bola vyčistená zarastená plocha hľadiska.

 O prístupe primátora a „jeho ľudí“ ku kultúre svedčí aj zanedbanie 

starostlivosti o umelecké diela na verejných priestranstvách a budovách 

vo vlastníctve mesta. Odstrašujúcim príkladom je dopustenie nezvratného 

zničenia umeleckého diela na starej KaSS v dôsledku nečinnosti pri potrebe 

opravy dažďových zvodov, a to aj napriek upozorňovaniu hlavného kontrolóra 

a našich poslancov. Škrabaná freska – sgrafi to – prežila socializmus aj 

všetkých doterajších primátorov, ale neprežila toho súčasného.

 Havarijný technický a hygienický stav mestskej plavárne vznikal 

postupne niekedy v rokoch 2000-2010. V roku 2012 už bola situácia



 Počuli ste o nás, že...

...sme boli proti výstavbe nového ihriska s umelou trávou na Slavoji. NIE JE 

TO PRAVDA! Veci sa majú tak, že aj keď táto stavba nebola našou prioritou, 

napriek tomu sme sa k nej postavili s pochopením. Keďže 

sa však jednalo o veľkú sumu z mestských peňazí, mali 

sme svoje pripomienky. Žiadali sme spolufi nancovanie 

z košického VÚC, riadnu technickú prípravu projektu, 

verejné obstarávanie. Navrhovali sme fi nancovanie v roku 

2017, lebo v roku 2016 mestský rozpočet s týmto výdavkom nepočítal. Na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva v marci 2016 sa nám za to dostalo 

nadávok a vyhrážok, napriek tomu, že sme uznesenie schválili. 

Vedenie mesta a celý prítomný futbalový fanklub sa tvárili, 

že všetko vedia pripraviť, vysúťažiť a dokončiť ešte v 

roku 2016. Nepripravili, nevysúťažili a nedokončili. 

Výsledkom nášho prístupu k umelej tráve je, že 

zatiaľ čo pôvodný primátorov návrh v marci 2016 

počítal s rozpočtom stavby 383 tis. €, po našich 

pripomienkach bol rozpočet v máji „len“ 305 tis. 

€. Ušetrených takmer 80 tis. €! Kde mali skončiť tie 

peniaze? Zatiaľ čo v marci 2016 mal byť príspevok 

Slovenského futbalového zväzu 100 tis. €, v máji 

2016 po našich pripomienkach to bolo už 120 tis. €. 

Zatiaľ čo v marci 2016 sa s príspevkom košického VÚC 

vôbec nepočítalo a naši poslanci to opakovane kritizovali, 

v auguste 2017 už dal kraj mestu dotáciu 120 tis. €. Nám z toho 

vychádza len jedno: oplatilo sa počkať a poriadne to pripraviť! 

 Čakať sa však už nemalo s realizáciou diela. Ale ešte v polovici roka 2017 

nebola ukončená súťaž na dodávateľa stavby a hrozilo, že celá investícia sa 

nestihne ukončiť do konca roka 2017. Zdržanie bolo na svete, rozhodne však 

nie našim zavinením.

 Súťaž na dodávateľa stavby bola osobitnou kapitolou; 

na konci už sama so sebou súťažila iba jedna fi rma, ktorá 

aj napriek ponuke vypracovanej v rozpore so súťažnými 

podkladmi nebola zo súťaže vylúčená. Asi preto, lebo inak 

by z ihriska nebolo NIČ! Nakoniec sa umelá tráva ukladala v 

mrazoch tesne pred Vianocami, zemné práce sa robili v blate a osvetlenie sa 

dokončovalo vo februári 2018. Projekt, ktorý sme schválili ešte na jar 2016, 

bol nakoniec dokončovaný v časovej tiesni mesiace po zmluvnom 

termíne. Otázne je, či je dnes ihrisko už skolaudované, veď 

pásku zatiaľ nikto nestrihal.

 Nezriedka – ako aj v tomto prípade – 

sa stáva, že po tom, čo žiadame primátora o 

dodržiavanie zákonov a pravidiel, nás „jeho ľudia“ 

obviňujú dobre že nie zo sabotáže proti celému 

mestu. Lenže našich poslancov ste nezvolili na 

to, aby hlasovali slepo a hlucho. Každému je 

nad slnko jasnejšie, že ohovárači používajú stále 

rovnaké metódy a nikdy o nás nebudú hovoriť 

pravdivo. Ale nech si spytuje svedomie každý, kto sa 

nás snaží vo Vašich očiach očierňovať namiesto toho, 

aby – keď už nehovorí pravdu – radšej mlčal.

 Verte iba tomu, čo vidíte v meste a na zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva, nie tomu, čo nepravdivé ste si o nás prečítali na internete, 

alebo ste o nás počuli. Nepotrebujete predsa cudzie oči na to, aby ste 

videli, aká je skutočnosť a pravda.

Súťaž bola čudná, 

vyhrali 

„jeho ľudia“

neudržateľná a zatvorenie nevyhnutné. V septembri 2016 predstavil 

primátor projekt rekonštrukcie plavárne za 432 tis. €, ktoré poskytla 

mestu vláda. Nikoho z poslancov sa primátor na názor nepýtal, nikto nič 

neschvaľoval, nediskutovalo sa. Nezaujímal ho názor verejnosti, ktorá sa ho 

pýtala, či by nebolo lepšie plaváreň zbúrať a postaviť novú, 

menšiu, modernejšiu, lacnejšiu, energeticky úspornejšiu. 

Nedbal ani na názor vlastného projektanta, ktorý 

verejne potvrdil, že rekonštrukcia si vyžiada 

najmenej 2,5 mil. € a že on sám by bol za zbúranie, 

nie za rekonštrukciu. Veď napríklad v Lučenci postavia úplne novú 

modernú plaváreň za 3 mil. €. Politické rozhodnutie primátora bolo ale 

silnejšie, rozkaz znel jasne: Rekonštruovať! Na tohtoročnom marcovom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva hlavný kontrolór vo svojej správe 

poukázal na ignorovanie statických problémov pri oprave strechy a najmä 

na mnohé porušenia noriem pri výmene okien. Podľa primátora a „jeho 

ľudí“ je ale všetko v najlepšom poriadku a vraj tí, ktorí nekvalitu kritizujú, sú 

iba laici, amatéri a nevzdelanci. Najväčším prekvapením pre všetkých bola 

nečakaná informácia, že mesto NESTIHLO vyčerpať darované peniaze 

a 45 tis. € musí v najbližšom čase vrátiť. Pritom dotácia bola mestu 

schválená ešte v novembri 2015. Po viac ako dvoch rokoch 

sa primátor aj v tomto prípade dostal do časovej tiesne. 

Nehovoriac už o tom, že v tejto tiesni bol nútený čarovať 

aj s verejným obstarávaním a antidatovaním realizácie 

stavebných prác. Nikdy sme neboli proti plavárni v našom 

meste. Aj my, či naše deti, sme sa v nej učili plávať a sme presvedčení, že 

Trebišov plaváreň potrebuje. Ale nie takým spôsobom a za takú cenu, ako 

to predvádza primátor. A nevedieť za dva roky minúť darované peniaze? 

Čo je to za schopnosť? To nedokáže hocikto! Ako sa chce uchádzať o ďalšie 

peniaze na dokončenie tejto nepremyslenej rekonštrukcie? Podľa Vás je to 

v poriadku?
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Treba ešte dva 

milióny, ale mesto 

vrátilo peniaze


