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Slovo na úvod
Vážení občania,
tak, ako v roku 2015, aj v tomto sa Vám budeme prostredníctvom mestského infolistu
prihovárať a predstavovať všetky dôležité informácie zo života v našom meste.
Nedá mi však hneď v úvode nevyjadriť poďakovanie všetkým pracovníkom MsÚ a najmä
oddelenia výstavby, ktorí sa podieľali na koordinácii a administratívnych úkonoch
súvisiacich s prácami Trebišovskej energetickej, s. r. o. na rekonštrukcii teplovodu v našom
meste v závere roka. Je príjemné vypočuť si slová uznania od predstaviteľov iných
samospráv v súvislosti so zvládnutím situácie a zachovania chodu mesta pri takom
rozsiahlom objeme prác, krátkom časovom priestore a najmä období realizácie, v akom sa
ocitlo naše mesto. Poďakovanie v tejto súvislosti patrí za spoluprácu aj majiteľom
tepelného hospodárstva a participujúcim zložkám, najmä Dopravnému inšpektorátu
a Okresnému riaditeľstvu PZ v Trebišove. Slová uznania patria aj všetkým Vám – milí
občania – za Vašu trpezlivosť a pochopenie, keďže takéto investície zvyčajne prinášajú aj
istú obetu v podobe zníženého komfortu bežného života. Dôležitou informáciou pre nás
všetkých je však to, že realizátor tejto rekonštrukcie sa zaviazal uviesť v najbližšom období zasiahnuté plochy do pôvodného stavu, resp. ich
obnoviť.
Pri tejto príležitosti je nutné uviesť, že Mesto Trebišov spolu s Technickými službami bude aj v tomto roku zabezpečovať spoluprácu s Vami,
občanmi mesta, pri jarnom upratovaní, ktoré je na pláne v najbližších dňoch.
V roku 2016 máme za pomerne krátke obdobie za sebou aj niekoľko zasadnutí MsZ. Ich výsledkom je schválený rozpočet - podľa návrhu
poslancov Trebišov Nahlas, ktorý si opätovne vyžiada nutné opatrenia v podobe šetrenia a ktoré sa prejavia aj v obmedzených aktivitách,
činnosti a možnostiach MsÚ a jeho oddelení. Napriek tomu, že verejnosť, najmä športová, očakávala posun v riešení otázky výstavby ihriska
s umelou trávou, jeho realizácia bude závisieť od výsledku opätovného prerokovania na riadnom zasadnutí MsZ dňa 18. 4. 2016. Na ňom sa
zároveň rozhodne o výške poskytnutých dotácií pre tzv. „veľké“ športy na tento rok.
Dobrou správou najmä pre naše základné školy je to, že dvom z nich (ZŠ na Pribinovej ulici a ZŠ na Ul. M. R. Štefánika) boli schválené
a pridelené finančné prostriedky Ministerstva školstva (v celkovej výške 56.000 eur) na výmenu okenných konštrukcií, resp. opravu
vodovodného potrubia.
Vážení občania, jar bola v našom zvykosloví stále vnímaná ako začiatok novej etapy života. Verím, že tá tohtoročná prinesie nám všetkým
veľa dobrých správ, najmä takých, ktoré spríjemnia aktivity a oddych v našom meste.
PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

Rozpočet mesta bol schválený s výraznými zmenami
Pondelok 22.2.2016 poslanci MsZ schválili rozpočet mesta Trebišov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018. Schválený pozmeňujúci
návrh, ktorý predložili opoziční poslanci z hnutia Trebišov Nahlas, bude mať podľa slov vedúceho finančného oddelenia MsÚ dopady na
správu mesta. Nakoľko je v schválenom rozpočte na rok 2016 suma bežných vlastných výdavkov určených na správu mesta a poslancov MsZ
nižšia o 180.900 € v porovnaní s návrhom rozpočtu vedenia mesta a suma kapitálových vlastných výdavkov je znížená o 3.600 €, mesto bude
nútené pristúpiť k rozviazaniu pracovných pomerov s niektorými zamestnancami.
Výrazná zmena oproti pôvodnému návrhu rozpočtu nastane vo financovaní Mestského aktivačného strediska. Poslanecká väčšina hnutia
Trebišov Nahlas v rozpočte zredukovala pre toto stredisko mesta výšku výdavkov až o 40.000 €. Z pôvodných 90.000 € bolo schválených
50.000 €, čím sa vytvára obmedzujúci stav, nakoľko má táto suma pokryť nielen celoročné mzdové a odvodové náklady pre 4 stálych
zamestnancov MAS, ale aj náklady na dopravu, stravovanie, služby spojené s údržbou budovy MAS a výdavky na ďalšie rutinné údržby.
Nastolená situácia povedie k obmedzeniu rozsahu činnosti aktivačného strediska a k znižovaniu počtu pracovníkov MAS.
Všetky investičné projekty, ktoré vedenie mesta priradilo k prioritám roka 2016, poslanci hnutia Trebišov Nahlas vyňali z rozpočtu a výšku ich
súm presunuli do prebytku so zdôvodnením, že ich schválenie podlieha samostatnému prerokovaniu. Mesto malo vo svojom návrhu záujem
dokončiť rekonštrukciu strechy na NC Berehovo, finančné prostriedky vyčlenilo aj na riešenie akútneho problému – rekonštrukciu vodovodu
a verejnej kanalizácie na Cukrovarskej ulici, rekonštrukciu poškodených pozemných komunikácií, opravu a rozšírenie detských ihrísk na
sídliskách mesta. Vedenie malo vytýčený objem peňazí z vlastných zdrojov mesta aj na doriešenie dlhodobého problému obyvateľov
v mestskej časti Nový Majer, kde sa plánovalo komplexné sfunkčnenie dodávky elektrického prúdu pre jednotlivé domy. Vo svojom návrhu
rozpočtu sa zameralo aj na spolufinancovanie výstavby ihriska s umelou trávou, na ktoré mesto získalo externé prostriedky z investičného
programu UEFA HatTrick od Slovenského futbalového zväzu. Konkrétnou víziou na tento rok bolo aj vytvorenie novej asfaltovej plochy
hokejbalového ihriska v Trebišove.
Krátené bolo aj financovanie Mestského kultúrneho strediska, a to v kľúčových kultúrno-spoločenských podujatiach mesta. Na Kultúrne leto
skupina poslancov Trebišov Nahlas schválila 2.500 €, kým v roku 2014 sa použilo vyše 14.000 €. Na podujatie Folklórny festival vyčlenili sumu
2.000 €, čo je v porovnaní s rokom 2014 menej o viac ako 6.000 €, keďže na danú akciu bolo vtedy použitých vyše 8.000 €. Na najväčšie
kultúrne podujatie – Dni mesta Trebišov schválili opoziční poslanci len 10.000 €. Keď porovnáme skutočnosť z roka 2014, kedy vtedajšie
vedenie mesta minulo na toto podujatie 46.000 €, vidíme, že je to diametrálne odlišná čiastka.

V schválenom pozmeňujúcom návrhu rozpočtu je znížená i výška dotácií pre občianske združenia a nadácie na 3.000 € z pôvodných 6.100 €,
ktoré navrhovalo vedenie mesta. Z návrhu rozpočtu bola poslancami hnutia Trebišov Nahlas vybratá tiež suma 50.000 €, ktorú plánovalo
súčasné vedenie použiť na projektové dokumentácie a projekty, pri ktorých sa uvažuje nad čerpaním nenávratného finančného príspevku
z externých zdrojov podľa postupne zverejňovaných výziev.
Opoziční poslanci mestského zastupiteľstva schválili rozpočet mesta s prebytkom 503.500 €, ktorý má pokryť prioritu hnutia Trebišov Nahlas.
Suma 400.000 € z prebytku roka 2016 predstavuje sumu určenú na podzemné kontajnery, ktorá sa podľa poslanca Ing. Mariána Kolesára
(Trebišov Nahlas) má preniesť do budúceho roka ako súčasť rezervného fondu a zároveň bude v tom roku aj čerpaná. V programovom
rozpočte na rok 2017 poslanci schválili nákup 10 stojísk a v roku 2018 nákup ďalších 10 stojísk. Na zabezpečenie zberu komunálneho odpadu
s použitím podzemných kontajnerov určili nákup jedného vozidla v roku 2017.
Ďalších 43.350 € z prebytku roka 2016 predstavuje časť celkovej sumy určenej na plánované zakúpenie rolby pre Technické služby mesta
Trebišov. Zvyšných 60.150 € z prebytku roka 2016 je určených na projekty, ktorých realizácia sa predpokladá z nenávratných finančných
príspevkov a spoluúčasti mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schválilo rozpočet mesta Trebišov na rok 2016 v príjmovej časti vo výške 16.394.410 € a vo výdavkovej
časti sumu 15.890.910 €.

Rekonštrukcia plavárne a amfiteátra
Jednou z hlavných priorít vedenia mesta je vytvoriť podmienky na sprevádzkovanie krytej plavárne a renováciu amfiteátra. Výsledkom úsilia
zabezpečiť na to finančné prostriedky je aj Uznesenie Vlády SR č. 601 zo dňa 04.11.2015, ktorým bola mestu Trebišov schválená a následne
poskytnutá dotácia na rekonštrukciu plavárne (432.000 eur) a obnovu amfiteátra (85.000 eur). 19. februára 2016 bolo ukončené verejné
obstarávanie na projektanta obidvoch projektov. Po zabezpečení spracovania projektových dokumentácií, nevyhnutne potrebných k určeniu
rozsahu stavebných prác, bude následne uskutočnený výber dodávateľa týchto stavieb a začne sa ich samotná realizácia. Je však potrebné
uviesť, že mesto bude musieť ešte zabezpečiť finančné prostriedky na technologickú časť plavárne. Výšku týchto nákladov preukáže
rozpočet projektovej dokumentácie.

Mesto Trebišov získalo motorové vozidlá od Ministerstva obrany SR
Mesto Trebišov získalo ako dar hnuteľný prebytočný majetok štátu od Ministerstva obrany SR. Predmetom darovania boli 3 osobné motorové
vozidlá, jedno nákladné motorové vozidlo a jedna poľná kuchyňa - príves. Vozidlá bude mesto využívať na plnenie úloh spojených
s prevádzkou mestského úradu, na údržbu a zabezpečenie stavebno-technického vybavenia ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve
mesta. Využívať sa plánujú aj na zabezpečenie záchranných prác jednotiek civilnej ochrany pri núdzovom zásobovaní obyvateľov mesta
jednotkami CO v prípade mimoriadnej situácie.

Mesto uzatvorí zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s.
Mesto Trebišov, na základe odporúčania pracovnej skupiny zloženej aj z poslancov MsZ, uzatvorilo koncom roka 2015 Zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s., v ktorej sa mesto zaväzuje uzatvoriť s uvedenou spoločnosťou Zmluvu o zabezpečení
systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov. Spoločnosť NATUR-PACK bude oprávnená
vykonávať priebežnú kontrolu zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej. Jej povinnosťou
bude sprostredkovať zabezpečenie lisu na lisovanie PET obalov a zabezpečenie odberu PET materiálu. Mesto prostredníctvom Technických
služieb mesta Trebišov zabezpečuje naďalej vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo.

Mesto spustilo v marci portál Odkazprestarostu.sk
Mesto Trebišov sa 7. marca 2016 zapojilo do projektu Odkazprestarostu.sk, ktorý je umiestnený na webe mesta a umožňuje obyvateľom
a návštevníkom mesta nahlásiť jednoducho a rýchlo problémy, ktoré ich trápia. Podnety môžete posielať buď z webovej stránky
www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné systémy Android, iOS a Windows
Phone. Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie,
parkovanie áut, a.i.), určiť ulicu, kde sa problém nachádza a fotografiu, ktorá ho dokumentuje.
Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje
prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Po zverejnení podnetu samospráva odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Pomocou aktualizácie má
užívateľ, ako aj všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať dodatočné informácie o stave a riešení podnetu.
Zavedenie uvedenej aplikácie je ďalšou snahou vedenia a zamestnancov mesta umožniť jeho obyvateľom podieľať sa na lepšej kvalite
bývania a života v ňom.

Mestu Trebišov sa podarilo získať finančné prostriedky na opravu havarijných stavov
v budovách dvoch základných škôl
Mestu Trebišov sa podarilo získať finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijných stavov,
ktoré vznikli na ZŠ na Pribinovej ulici a ZŠ na Ulici M.R. Štefánika v Trebišove. Obe školy sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na budove
ZŠ „SEVER“ je nutná výmena okenných konštrukcií z dôvodu vykazovania nevyhovujúceho, zdravie a život ohrozujúceho stavu. Na
odstránenie tejto, pre žiakov a zamestnancov školy, nepriaznivej situácie ministerstvo poskytlo 35.000 eur. V prípade ZŠ na Ulici
M. R. Štefánika je nevyhnutná rekonštrukcia vodovodnej prípojky. Celá prípojka vody bola daná do prevádzky ešte v roku 1973. Škola má od
apríla 2014 časté poruchy na vodovodnom potrubí, čo jej spôsobuje neustále zvyšovanie nákladov na opravu a spotrebu vody. Mesto získalo
od ministerstva sumu vo výške 21.000 eur na odstránenie havarijného stavu.
Celkovo tak na riešenie akútnych problémov bolo ministerstvom vyčlenených 56.000 eur.

Finančná pomoc primátora mesta Trebišov a zástupcu primátora mesta
V decembri 2015 bola odovzdaná ostatná finančná pomoc za 3 mesiace. Finančné dary odovzdali primátor mesta Trebišov PhDr. Marek
Čižmár (10% z čistého príjmu) a zástupca primátora Ing. Róbert Puci (celá odmena) piatim Trebišovčanom.
Finančnú pomoc vo výške 180 eur predstavitelia mesta poskytli Ingride Lukáčovej, Anne Matzovej, Ľubici Greculovej, ktoré tieto finančné dary
použijú na zlepšenie sociálnej situácie v rodine. Peňažný dar vo výške 150 eur získala nezisková organizácia KOTVA n.o. Trebišov za účelom
zvýšenia štandardov a kvality poskytovaných sociálnych služieb pre klientky a suma 150 eur bola poskytnutá aj Dennému centru č. 3
v Trebišove na doplnenie materiálnej výbavy a podpory aktivít tohto centra.
Finančnú pomoc vo výške 150 eur na zlepšenie sociálnej situácie odovzdali predstavitelia mesta aj p. Alžbete Beslerovej, ktorá si ju prevzala
v januári 2016. Písomné žiadosti o finančnú pomoc môžu záujemcovia naďalej zasielať na adresu: Mestský úrad, Kancelária primátora,
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov.

Fašiangy 2016
Mestské kultúrne stredisko v Trebišove ovládla začiatkom februára pravá fašiangová nálada. Ukončenie tohtoročného obdobia hojnosti
a veselosti si nenechalo ujsť vyše tristo Trebišovčanov. Do divadelnej sály ich prilákali tradičné ľudové piesne, zemplínsky spev a tanec či
hovorené slovo. Okrem zábavy bolo pre prítomných pripravené odhaľovanie zaujímavých fašiangových tajomstiev. Najmladší folkloristi
vystúpili s ľudovým programom plným tradícií. Celým podujatím sa niesla zábavná a radostná atmosféra. Aby organizátori potešili nielen
sluch, ale aj chuťové bunky Trebišovčanov, hostili ich typickým fašiangovým jedlom - šiškami s džemom.
V závere hudobného a zvykoslovného programu boli diváci svedkami pochovávania basy, čo už stáročia symbolizuje koniec hodovania
a plesania. Základný motív tohto úkonu vychádzal z nastávajúceho pôstu, kedy boli zábavy pri muzike zakázané. Na znak toho predviedli
členovia FS Trebišovčan žartovné pochovanie hudobného nástroja, ktorým sa končí najveselšie obdobie kalendárneho roka a začína
40-dňový pôst.

Venček – ukončenie kurzu spoločenských tancov pre žiakov 8. ročníkov
Mesto Trebišov v spolupráci so základnými školami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pripravilo už tretíkrát
slávnostné ukončenia kurzu spoločenských tancov pre žiakov 8. ročníka.
Trojmesačný kurz dal 32 z nich primárne vedomosti o všetkých typoch spoločenských tancov. Na
nácvikoch sa oboznámili napr. s tancami pôvodom zo strednej Európy, akými sú viedenský valčík, polka, či
temperamentný čardáš, ktoré predviedli, pri ukončení kurzu, v sále hotela Zemplín, kde sa slávnostná
spoločenská udalosť uskutočnila.
Venček otvorili žiaci slávnostným nástupom a tanečným kolom v kruhu, kde prezentovali svoje schopnosti.
V programe nechýbali valčík ani tango a najmä latinsko-americké tance. Na správnosť krokov
a dodržiavanie taktu dohliadala tanečná lektorka p. Mária Madzinová. Všetky ukážky spoločenských
tancov sledovali prítomní hostia - rodičia žiakov, triedne učiteľky a primátor mesta, ktorí mali možnosť
vidieť ešte v školopovinných dievčatách a chlapcoch krásne dámy a galantných pánov.
Počas celého podujatia vládla príjemná nálada. Okrem spoločenských tancov predviedla mládež aj
venčekový a náhrdelníkový tanec. V rytme hudby tak dievčatá postupne pripínali chlapcom na sako
venčeky a podobne aj chlapci počas náhrdelníkového tanca, kedy si podľa vlastného vkusu vyberali na
tanečnom parkete svoje partnerky a venovali im náhrdelník. Najviac zábavy však zažili pri jablkovom tanci.
Ďalšie tanečné kolá patrili žiakom a ich rodičom, rovnako aj všetkým pozvaným hosťom. O skvelú
atmosféru sa celý večer starala skupina Univerzal. V jeho závere boli vyhlásení aj Kráľ a Kráľovná
Venčeka, ktorých zvolili hlasovaním prítomní rodičia a učitelia.

Jarné upratovanie v meste
Mesto Trebišov oznamuje, že v období od 8.4.2016 - 18.04.2016 sa uskutoční JARNÉ UPRATOVANIE. Mesto vyzýva občanov, aby v rámci
tejto akcie upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej
výstavby. Technické služby mesta Trebišov žiadajú občanov, aby konáre, pne a železný šrot neukladali pred rodinné domy na verejné
priestranstvo, ale odpad je potrebné uložiť k veľkoplošným kontajnerom počas jarného upratovania. Technické služby mesta Trebišov odpad
odvezú na zberný dvor zdarma. Po 18.04.2016 bude odvoz a následne štiepkovanie konárov spoplatnené.
Elektronický šrot /práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď./ je potrebné uložiť v sobotu 16.04.2016 do 15. 00 h taktiež
k veľkoplošným kontajnerom.
Umiestnenie veľkoplošných kontajnerov počas jarného upratovania v meste:
Milhostov – parkovisko
Cukrovarská ul. – cintorín
Ul. kpt. Nálepku – sídlisko
Ul. kpt. Nálepku – KORONČ
Košická ul. – detské ihrisko

Varichovská ul. – zimný štadión
Puškinova ul. – Bytový podnik
Hurbanova ul. – pri kotolni PK SEVER
Lok. I. Krasku
Paričov – most

Ul. 17. novembra – parčík
Jesenského ul. – drevený obchod
Švermova ul. – reštaurácia Kotva
Ul. Škultétyho – parkovisko AVŠ
IBV JUH

Čistenie kanalizačných vpustí
Technické služby mesta Trebišov zrealizovali čistenie kanalizačných vpustí v uliciach mesta. Čistenie prebiehalo v mesiaci február na Ulici
SNP v smere od križovatky pozdĺž Vrátnej ulice až po Družstevnú. Na tejto trase bolo vyčistených 28 ks uličných vpustí po oboch stranách
mestskej komunikácie. Zanesené kanalizačné vpuste boli čistené aj na ulici J. A. Komenského a SNP, a to smerom od cintorína po Vrátnu ulicu
a tiež na uliciach Krajná, Slovenská a Kalinčiakova.

Oprava výtlkov
V uliciach mesta Trebišov sa v marci začalo s opravou poškodených asfaltových povrchov mestských komunikácií. Aktuálne sú opravované
havarijné stavy ciest a chodníkov.
Obnovené boli komunikácie na uliciach: T. G. Masaryka, Komenského (pri OD Kaufland), Československej armády (na križovatke
so svetelným signalizačným zariadením), Československej armády (od svetelnej križovatky smerom ku kruhovému objazdu), Rastislavova,
M. R. Štefánika (od nadjazdu po okružnú križovatku), M. R. Štefánika (od okružnej križovatky pri Paričane po čerpaciu stanicu Slovnaft, a.s.).
Opravované boli aj výtlky a poškodené časti ciest na Dobrovoľníckej, Švermovej ulici a Ulici 29. augusta. Pracovníci Technických služieb
mesta Trebišov pokračujú aj naďalej v obnovovaní mestských komunikácií.

Spoločnosť Tesco Stores SR a. s. podporila deti a sociálne znevýhodnených
občanov mesta Trebišov
Zástupcovia spoločnosti Tesco Stores SR a.s. na prevádzke v Trebišove sa rozhodli prostredníctvom svojich lokálnych aktivít poskytnúť
materiálnu pomoc deťom a sociálne znevýhodneným občanom mesta Trebišov. Riaditeľka obchodnej prevádzky v Trebišove Mária Rošková
odovzdala osobne darovaný tovar vedeniu mesta, aby ho následne prerozdelilo komunite ľudí, ktorá pomoc potrebuje najviac.
Venované dary v podobe hračiek – bábik z populárnej rozprávky Frozen Disney potešili deti Materskej školy na Ul. Škultétyho, Materskej školy
na Ul. J. A. Komenského a Materskej školy na Ul. Hviezdoslavova. S 29 balíčkami pracieho prášku Persil spoločnosť podporila klientov
Zariadenia núdzového bývania, Špecializovaného zariadenia MAJÁK, Zariadenia opatrovateľskej služby a Špecializovaného zariadenia
PRAMEŇ NÁDEJE, klientov Mestskej sociálnej ubytovne a Strediska osobnej hygieny v Trebišove.
Týmto charitatívnym počinom zástupcovia obchodného domu Tesco prejavili podporu ľuďom žijúcim v núdzi, za čo im mesto Trebišov ďakuje.
Nezištnú pomoc spoločnosť nevylučuje ani v budúcnosti.

Program kultúrno-spoločenských podujatí
10. apríl 2016
19. apríl 2016

19:00 h
17:30 h

Všade dobre - divadelné predstavenie
Kluby Zdravia - téma: Kúsok pred tým ako narazíme do ľadovca,
lektorka: Oľga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka

Divadelná sála MsKS, vstupné: 9 €
Galéria MsKS

24. apríl 2016
30. apríl 2016

14:00 h
16:00 h

Nedeľné rozprávkové popoludnie - Šípková Ruženka
Stavanie Mája

Estrádna sála MsKS, vstupné: 2 €
Mariánske námestie a okružná križovatka
(budova starej KaSS)

Program športových stretnutí
Rozpis hádzanárskych zápasov:
Mladší žiaci:

Starší žiaci:

Starší dorast:

9.4.2016
Slavoj Trebišov "A" – Michalovce
Slavoj Trebišov "B" – Michalovce

9.4.2016
Slavoj Trebišov – Michalovce

10.4.2016
Slavoj Trebišov - Považská Bystrica

16.4.2016
Tatran Prešov "A" - Slavoj Trebišov
Tatran Prešov "B" - Slavoj Trebišov

16.4.2016
ŠKP Bratislava - Slavoj Trebišov

16.4.2016
Tatran Prešov "A" - Slavoj Trebišov "A"
Tatran Prešov "B" - Slavoj Trebišov "B"
Tatran Prešov "A" - Slavoj Trebišov "B"
Tatran Prešov "B" - Slavoj Trebišov "A“
23.4.2016
Levoča - Slavoj Trebišov "A"
Levoča - Slavoj Trebišov "B“
30.4.2016
Košice - Slavoj Trebišov "A"
Košice - Slavoj Trebišov "B"

30.4.2016
Košice - Slavoj Trebišov

30.4.2016
Košice - Slavoj Trebišov

Stolnotenisové zápasy:

Mladší dorast:
10.4.2016
Slavoj Trebišov - Považská Bystrica
16.4.2016
ŠKP Bratislava - Slavoj Trebišov

4. liga mužov Košicko-Zemplínska
10. apríl 2016 o 10,00 h
KST Plus 40 Trebišov "A" - STK Slávia Sobrance
KST Plus 40 Trebišov "B" - STK Košice/Čaňa "B"

30.4.2016
Košice - Slavoj Trebišov

Rozpis futbalových zápasov:
Program majstrovských futbalových zápasov jarnej časti
TIPOS III.liga

Program majstrovských futbalových zápasov jarnej časti II. ligy
st. a ml. dorast

10.4.2016
17.4.2016
24.4.2016
01.5.2016
08.5.2016
15.5.2016
22.5.2016
29.5.2016

09.4.2016
16.4.2016
23.4.2016
30.4.2016
07.5.2016
15.5.2016
21.5.2016
28.5.2016

15,30
16,00
16,00
16,30
16,30
16,30
17,00
17,00

Trebišov -Vyšné Opatské
Snina -Trebišov
Trebišov - Sabinov
Pušovce - Trebišov
Trebišov - Plavnica
Humenné -Trebišov
Trebišov - Vranov
Prešov B - Trebišov

10,00 a 12,15
10,00 a 12,15
10,00 a 12,15
10,00 a 12,15
10,00 a 12,15
10,00 a 12,15
10,00 a 12,15
10,00 a 12,15

Trebišov - Koš.Nová Ves
Lokomotíva Košice -Trebišov
Trebišov - Stropkov
KAC Košice - Trebišov
Trebišov - Humenné
Poprad - Trebišov
Trebišov - Svit
Sp. Nová Ves -Trebišov
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