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Slovo na úvod

Milí Trebišovčania.

V marcovom infoliste sme vás zmenil formulár na ich podávanie a 
in formoval i  o  pr íprave pro jek tu  (potom, ako sme na to sami prišli) celý 

projekt sme museli cez jedinú noc . 
prepísať do novej šablóny, lebo by inak 

V prípade jeho realizácie by na území 
neprešiel ani formálnou kontrolou, bol iste 

celého mesta pribudli drobné stavby a 
len neúmyselný postup nejakého 

terénne úpravy, ktoré by zadržiavali 
drobného úradníka. Po vecnej kontrole 

dažďovú vodu aj v podzemných 
žiadostí Úrad vlády vyradil našu žiadosť   

nádržiach; v čase sucha by sa voda 
z ďalšieho hodnotenia a na tom je už 

využila na zavlažovanie zelene v meste   
čudné všetko. Dôvodom vyradenia je 

a na napájanie 8-10 nových fontán.          
partnerstvo Ing. Michala Kravčíka, PhD., V rámci realizácie projektu by boli 
celosvetovo uznávaného odborníka na zrekultivované aj nádvoria medzi 
problematiku adaptácie na klimatické bytovkami a iné verejné priestranstvá. 
zmeny, v našom projekte. Michal Kravčík určite len čírou náhodou, že v súťaži ostali Projekt sme úspešne spracovali a v júni 
do roku 2012 spolupracoval s Úradom Bratislava, Zvolen a Bardejov, ktoré idú sme na Úrade vlády SR podali žiadosť o 
vlády, po voľbách „bol odídený“. Keď sme tým správnym SMERom.jeho spolufinancovanie z Nórskeho 
žiadali vysvetlenie, akému pravidlu Nie je všetkým dňom koniec. Keďže finančného mechanizmu. Celkový 
odporuje Kravčíkova účasť v projekte, nie je zákonný ani žiadny iný dôvod na to, finančný objem projektu je 2,6 mil. €,         
dostali sme všeobecnú nič nehovoriacu aby kritériom rozdeľovania nórskych z toho spolufinancovanie mesta bude    
odpoveď a výhovorku, že s postupom peňazí na Slovensku bolo SMERovanie 390 tis. €. Nórsko je najbohatším 
Úradu vlády písomne súhlasila aj nórska príslušného mesta, obrátili sme sa         európskym štátom, ale nie je členom 
strana. Na našu žiadosť o nahliadnutie do na Nórske veľvyslanectvo v SR a Európskej únie, preto Nórsky finančný 
údajného nórskeho listu sme dostali prostredníctvom našich nórskych m e c h a n i z m u s  n i e  j e  s ú č a s ť o u  
zamietavú odpoveď s tým, že ide o internú partnerov aj na nórske ministerstvo eurofondov, Slovensko do tohto 
poštu. Čoho sa obáva Úrad vlády a čo zahraničných veci a iné nórske      mechanizmu finančne neprispieva a Úrad 
pred nami transparentne utajuje? inštitúcie so žiadosťou o prešetrenie   vlády „len“ rozdeľuje nórske peniaze.       

Sme presvedčení, že náš projekt, do cele j  zá lež i tost i .  Nežiadal i  sme A v tomto bode – pri rozdeľovaní nórskych 
ktorého sú zapojené ako ďalší partneri    uprednostňovanie nášho projektu, iba peňazí – sa osud nášho projektu začal 
aj 3 nórske inštitúcie, je kvalitný a v spravodlivú a rovnú súťaž. Máme veľkú uberať zlým SMERom. 
nediskriminačnej a rovnej súťaži by v šancu, pretože Nórsky f inančný O čo ide? Keď v apríli tohto roku bola 
konkurencii ostatných troch slovenských mechanizmus je známy nulovou vypísaná výzva na podávanie žiadostí v 
p r o j e k t o v  u s p e l .  Z á r o v e ň  s m e  toleranciou voči korupcii, aj voči tej programe „Prispôsobenie sa zmene klímy 
presvedčení, že práve to bol dôvod, prečo  politickej.– prevencia povodní a sucha“, Trebišov 
ho bolo potrebné vyradiť ešte predtým, A ešte niečo: tie nové fontány, vodné bol jediný, kto sa o ňu zaujímal. Po podaní 
ako by sa dostal do odborného záhrady, zelené plochy, chodníky a našej žiadosti sme zistili, že žiadosti na 
hodnotenia, v ktorom už majú slovo aj parkoviská sú projektované pre vás poslednú chvíľu podali aj Bratislava, 
Nóri. Jednoducho, nesmie prísť Nórom na všetkých bez ohľadu na to, či je vašou Zvolen a Bardejov. Na tom samozrejme 
oči, lebo ostatným trom mestám by sa obľúbenou farbou oranžová, červená, nie je nič čudné. To, že sa dva dni pred 
ťažšie presadzovalo. Mimochodom, je modrá, zelená alebo nezávislá.uzávierkou žiadostí bez upozornenia 

Trebišovské vody pre ľudí

Marián Kolesár, primátor

9/2013

www.trebisov.sk

Upozornenie
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 117/2012 o miestnych daniach a Všeobecne záväzného nariadenia            

č. 118/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uplynuli termíny splátok dane a poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Upozorňujeme dlžníkov na splnenie si svojej daňovej a poplatkovej 
povinnosti.

Zároveň Vám odporúčame vykonať kontrolu platieb a nedoplatky uhradiť, čím sa vyhnete  zákonnému vymáhaniu.



Víťazi súťaže Najkrajšia predzáhradka 2013
Od 1. júla do 15. augusta tohto roka bytových domov sa môžu pýšiť obyvatelia ulici Hodvábnej (zástupca Ing. Ján 

p r e b i e h a l a  s ú ť a ž  o  n a j k r a j š i u  vchodu č. 85 na ulici Komenského Micišin) a č. 25 na ulici Zimnej (zástupca 
predzáhradku rodinného a bytového (zástupca Ján Zbojovský), č. 83 na ulici Anna Hrtanová). Ďakujeme zúčastneným 
domu v meste. Víťazom v kategórii SNP (zástupca Radoslav Eperješi), č. 4 na a samozrejme všetkým, ktorí vynakladajú 
rodinného domu sa stal pán Michal ulici Škultétyho (zástupca Jozef Barila),  ú s i l i e  na  sk ráš len ie  ve re jného  
Vichrest so svojou predzáhradkou na ulici č. 5 na ulici Ternavskej (zástupkyne Mária priestranstva vo svojom okolí.  
29. augusta. Najkrajšou predzáhradkou Maženská a Helena Kovalíková), č. 3 na 

Dňa 31.8.2013 boli slávnostne Brezová, Vanesa Bajuszová, Nikola Kristína Beslerová, Jakub Janok, Ema 
ocenení žiaci stredných a základných škôl Šarudyová, Sofia Vysokajová, Petra Kassayová, Viktória Janoková, Barbora 
za úspešnú reprezentáciu mesta v Tomko-Králová, Alena Kanalošová, Bérešová, Stela Bojtiová, Marcel Ižo, Ema 
a k a d e m i c k o m  r o k u  2 0 1 2 / 2 0 1 3 .  Antónia Harčárová, Eva Póšová, Petra Kerestiová, Sebastián Ovšonka,  Lukáš 
Úspešnými reprezentantmi mesta v Pasztorová, Nikola Černáková, Viktória Rostáš, Ema Vincensová, Matej Žáčik, 
individuálnych súťažiach sú: Barbara Hudáková,  Mon ika  Kana lošová ,  Kristína Adamčíková, Romana Olahová, 
Hrubovská, Daniel Tocik, Alexandra Vladimíra Ternerová, Martina Hoľanová, Richard Budjač, Michaela Magyová, 
Harmanová, Adam Maďar, Radoslav Dominika Svitilová, Miriama Kučerová, Dávid Ferko, Veronika Golierová, 
Girman, Linda Petríková, Františka Adam Maďar, Peter Kolesár, Jakub Veronika Chromá, Tatiana Kováčová, 
Solárová, Ema Hlebašková, Monika Seman, Daniel Gud, Radoslav Girman, M i r i ama  Marc i nč i nová ,  A l žbe ta  
Kľučarová, Samuel Ferko, Jessica Lukáš Halgaš, Ondrej Macuško, Miroslav Benedeková, Martina Talabajová, Simeon 
Džupinová, Samuel Kozák. Úspešnými Tóth,  Adam Dragula, Mário Olexík, Peter Vass, Tomáš Maďoran, Alexandra 
reprezentantmi mesta v kolektívnych Girman, Andrej Čalfa, Štefan Kanaloš, Harmanová, Lívia Šiňanská, Marián 
súťažiach sú: Milan Zajac-Tancoš, Dominik Berky, Tomáš Sidor, Adam Obrin, Sadílek, Tomáš Bereščík, Róbert Stanko, 
Samuel Kozák, Rebeka Bizubová, Michal Sorger, Alexander Muchin, Gabriel Schäffer a Michaela Nagyová. 
Zuzana Berešová, Timea Porteľová, Petra Dominik Kenderka, Mária Ružinská, Mesto Trebišov všetkým úspešným 
Bereščiková, Diana Gregová, Vanesa Tamara Feketeová, Sofia Kaľavská, reprezentantom ešte raz blahoželá. 

Úspešní reprezentanti mesta Trebišov

Vzdelávanie seniorov
Mesto Trebišov pracuje so seniormi viacero rokov v záujme podpory aktívnej účasti starších na 

spoločenskom dianí, využitia ich skúseností a poznatkov, ktoré vekom nadobudli a ktoré môžu odovzdať 
mladším. V roku 2013 mesto v spolupráci s UPJŠ Košice získalo finančné prostriedky na projekt „UČÍME SA 
CELÝ ŽIVOT“ pre 150 frekventantov, ktorí sa budú môcť vzdelávať v 6 moduloch, kde bude pripravených      
50 študijných materiálov.

1. Digitálne kompetencie, práca s internetom, tabuľkami, e-mailom, skypom atď.

2. Matematické kompetencie, základy finančnej gramotnosti, platobné karty atď.

3. Spoločenské kompetencie zamerané na fyzické zdravie a životný štýl.

4. Občianske kompetencie, právne minimum, dôchodok, dedičské konanie atď.

5. Spoločenské kompetencie, generačné problémy, stres, pozitívne myslenie atď.

6. Základné kompetencie v oblasti vedy, techniky a kultúrneho povedomia, exkurzie v rámci Košického a Prešovského kraja.

Dĺžka projektu je 18 mesiacov, z toho je 6 mesačná príprava. Ak máte viac než 50 rokov a táto ponuka Vás oslovila, prihláste sa  
u Ing. Vaľovej na telefónnom čísle 056 6713 319. 



Príjemné s užitočným
V dňoch 9.-11. augusta 2013 zorganizovala Základná organizácia ÚNSS kurz pre nevidiacich                

a slabozrakých členov, čím spojila príjemné s užitočným. Kurz otvoril predseda ZO ÚNSS a vedúci kurzu 
Jozef Tutko, nasledovali odborné prednášky, odborné ukážky a plavecký výcvik. Prednášku o sociálnom 
práve a práci s ľuďmi viedol PhDr. M. Hreško a odbornej časti kurzu o sebaobsluhe nevidiacich                     
a slabozrakých sa venovala E. Mattová. Každý účastník si vyskúšal aj stolovanie, prípravu a obsluhu 
nápojov, či jednoduchých jedál. Účastníci zvládli aj orientáciu s bielou palicou v priestoroch i na verejnosti. 
Za túto možnosť patrí vďaka Mestu Trebišov a firme Jomat, za ich finančný príspevok k organizovanému 
podujatiu, tiež za posilnenie sebavedomia občanov so zrakovým postihnutím združených v Únii nevidiacich               
a slabozrakých Slovenska.

Výbor ZO ÚNSS č. 38

Dňa 20.8.2013 bolo umiestnené mobilné pracovisko pre vyplácanie sociálnych dávok na Medickej ulici. Mesto zabezpečilo 
vyplácanie sociálnych dávok mimo centra. Po jednaniach so Slovenskou poštou bolo rozhodnuté o umiestnení mobilného 
pracoviska v rómskej osade, ktoré bude už odteraz slúžiť na vyplácanie dávok pre celú rómsku komunitu.

Mobilné pracovisko pre vyplácanie sociálnych dávok

Mesto Trebišov vyzýva občanov na poskytnutie informácií o umeleckom diele od významného sochára Adolfa 
Havelku, ktoré bolo súčasťou fontány  umiestnenej pred tzv. „žltou budovou“ (dnešné OD TESCO). V majetku 
mesta sa nenachádza od roku 2009, keď prebehla prestavba objektov a mesto o ňom nemá  v súčasnosti žiadne 
informácie.

Preto ak viete, kde sa toto dielo nachádza, kontaktujte Kanceláriu primátora na tel. č.: 056 6722 664. Za cenné 
informácie Vám ďakujeme. 

Hľadá sa fontána

V infoliste 6/2013 ste sa mohli dočítať o problémoch trebišovského hokeja. Keďže sa šíria fámy, 
polopravdy až klamstvá, uvádzame fakty z posledného obdobia.

Od roku 2011 každým rokom mesto prispievalo na hokej viac a viac. Navyše, za 1. polrok vyplatilo 
Hokejovému klubu takmer celú dotáciu určenú na rok 2013, inak by A-mužstvo nedohralo súťažný ročník 
2012/2013. Stalo sa tak preto, že súkromní sponzori nesplnili svoje finančné sľuby. Viac peňazí však mesto 
v rozpočte na mužský hokej nemá a nemôže ho na 100 % financovať. 

A-mužstvo nie je v tomto ročníku prihlásené v žiadnej súťaži; hokejový klub má však naďalej k dispozícii 
priestory na zimnom štadióne, keďže sa predpokladá jeho ďalšia činnosť v budúcich ročníkoch. Hokejový 
klub je súkromným občianskym združením, preto mesto nie je oprávnené informovať o vnútorných 
záležitostiach združenia.

Keďže sa nemal kto postarať o mladých hokejistov, s výraznou podporou rodičov vznikol Mestský športový klub mládeže 
Trebišov (MŠKM), v ktorom sú organizované žiacke hokejové družstvá. Ide o príspevkovú organizáciu mesta, táto zabezpečí           
z mestských prostriedkov úplnú základnú starostlivosť o žiacky a neskôr aj dorastenecký hokej (tréneri, výstroj, doprava, 
rozhodcovia, časomerači atď.). MŠKM sa stal riadnym členom Slovenského zväzu ľadového hokeja a žiaci sú riadne registrovaní    
v MŠKM. Starší aj mladší žiaci hrajú od 7. septembra 2013 vo svojich kategóriách 1. ligu Východ tak, ako v minulých ročníkoch. 
Držme im palce!

Trebišovský hokej



  6.10. 2013  -  nedeľa 10.30 h 4. kolo 5. r. Trebišov – Bardejov
27.10. 2013  -  nedeľa 10.30 h 6. kolo 5. r. Trebišov – Michalovce

  3.10. 2013  -  štvrtok 09.15 h 6. kolo 7. r. Trebišov – Poprad
  3.10. 2013  -  štvrtok 11.15 h 6. kolo 6. r. Trebišov – Poprad
19.10. 2013  -  sobota 09.00 h 9. kolo 7. r. Trebišov – Spišská Nová Ves
19.10. 2013  -  sobota 11.30 h 9. kolo 6. r. Trebišov – Spišská Nová Ves

  5.10. 2013  -  sobota 09.00 h 7. kolo 9. r. Trebišov – Prešov
  5.10. 2013  -  sobota 11.30 h 7. kolo 8. r. Trebišov – Prešov
12.10. 2013  -  sobota 09.00 h 8. kolo 9. r. Trebišov – Košice
12.10. 2013  -  sobota 11.30 h 8. kolo 8. r. Trebišov – Košice
26.10. 2013  -  sobota 09.00 h 10. kolo 9. r. Trebišov – Michalovce
26.10. 2013  -  sobota 11.30 h 10. kolo 8. r. Trebišov – Michalovce

Ponuka podujatí na október 2013

Mestské kultúrne stredisko Trebišov

www.facebook.com / Trebišov - oficiálna stránka mesta
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Vaše podnety a návrhy k infolistu zasielajte na adresu: infolist@trebisov.sk

Futbalový klub Slavoj Trebišov

Mestský športový klub mládeže Trebišov - hokej

  5.10.2013  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Sabinov II.LS/MD
  6.10.2013  -  nedeľa 10.00 a 11.30 h Trebišov – Stropkov I.LMŽ – U 13, U 12
  6.10.2013  -  nedeľa 14.30 h Trebišov – Vranov TIPOS III.LV
13.10.2013  -  nedeľa 10.00 a 11.30 h Trebišov – Snina I.LMŽ – U 13, U 12
19.10.2013  -  sobota 10.00 a 12.15 h Trebišov – Spišská Nová Ves II.LS/MD
20.10.2013  -  nedeľa 10.00 a 12.00 h Trebišov – Poprad I.LSŽ –  U 15, U 14
20.10.2013  -  nedeľa 14.00 h Trebišov – Žilina „B“ TIPOS III.LV
27.10.2013  -  nedeľa 10.00 a 11.30 h Trebišov – MFK Košice I.LMŽ – U 13, U 12
30.10.2013  -  streda 11.00 a 12.30 h Trebišov – Michalovce I.LMŽ – U 13, U 12

Ponúkame Vám možnosť zasielania informácií o pripravovaných podujatiach organizovaných Mestom Trebišov. 
Zaslaním Vašej emailovej adresy na: infolist@trebisov.sk si aktivujete túto bezplatnú informačnú službu Mesta Trebišov.

10.10.2013  -  štvrtok 17.00 h Spievankovo - koncertné vystúpenie pre deti - estrádna sála 
20.10.2013  -  nedeľa 13.00 h Šarkaniáda
25.10.2013  -  piatok 19.00 h Cigánski diabli - divadelná sála 
29.10.2013  -  utorok 15.00 h Mesiac úcty k starším - spoločensko-zábavný program pre seniorov

Prípravka 5. ročník ŠHT

1. liga mladších žiakov (6. - 7. roč. ŠHT)

1. liga starších žiakov (8. - 9. roč. ŠHT)

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov
Stretnutia žiakov a dorastencov v Športovej hale:

Žiaci 19.10.2013  -  sobota 09.00 h Trebišov – Levoča
26.10.2013  -  sobota 09.00 h Trebišov – Košice

Dorast   5.10.2013  -  sobota 17.00 h Trebišov – Hlohovec
12.10.2013  -  sobota 17.00 h Trebišov – Levoča
19.10.2013  -  sobota 17.00 h Trebišov – Michalovce


