
Vážení občania,

s príchodom adventu sa život každého z nás prispôsobuje prípravám na najkrajšie 
sviatky roka. Keďže ich súčasťou je aj jeho zavŕšenie a bilancovanie tak v osobnom 
ako aj pracovnom živote, všetci sa snažíme, aby sme, s jeho uplynutím, stihli toho čo 
najviac.
V práci to pociťujeme cez veľké množstvo neodkladných úloh, ktoré ešte pred nami 
stoja, v súkromí už tradične dominuje téma obdarovania svojich najbližších. Aj preto 
pre Vás Mesto Trebišov pripravilo možnosť navštíviť vianočné trhy, ktoré sú už tradične 
nielen miestom nákupu, ale predovšetkým priateľských stretnutí a rozhovorov.
Mesiac december však so sebou prináša aj dôležité rozhodovanie mestského 
zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu mesta na nasledujúci rok a s tým spojené 
plánované investície, ktorých hlavným zámerom je zlepšenie kvality života občana 
nášho mesta. K tej určite patrí aj ponuka kultúrnych akcií a medzi nimi vystúpenie 
obľúbeného PUĽS-u alebo očakávaný koncert Základnej umeleckej školy.
Utorok 5. 12. počas Mikulášskeho večera sa pred budovou MsKS rozsvieti vianočný stromček. Jeho symbolika a s ňou spojené tradície nás 
uvedú do času, ktorý je všetkým vzácny a na ktorý celý rok čakáme. Želám Vám, milí Trebišovčania, aby ste ho zvládli v pokojnej a najmä 
žičlivej atmosfére, v spoločnosti dobrých ľudí a najmä s pozitívnou náladou a myslením.
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta

2. etapu opráv mestských komunikácií opravili asfaltový povrch cesty na Ul. prepojenie ulíc Hurbanova – Pribinova a tiež 
ukončili v mesiaci november Inžinierske Československej armády (od Rodinnej chodník na Škultétyho ulici pred BD 1921/6, 
stavby a. s. Košice. Výber zhotoviteľa sa lekárne po koniec areálu bývalej STS), cestu chodník na Škultétyho ulici (od Rastislavovej 
uskutočnil v októbri formou elektronického na Puškinovej ulici, Škultétyho ulici pri KaSS ulice po BD 2078/3) a vstupný chodník do 
trhoviska. V rámci tejto etapy pracovníci firmy (vjazd a mestská plocha pred BD 2077), budovy CVČ na Ulici T. G. Masaryka.

Zrealizovala  sa 2. etapa opráv mestských komunikácií

Mesto obnovilo ihrisko na sídlisku Stred

Začiatkom novembra 2017 bola ukončená deti, kolotoč, lezecká stena v tvare Z so V Trebišove sa tak vytvoril ďalší priestor na 
inštalácia certifikovaných herných prvkov v štrkovou dopadovou plochou a dve lavičky. voľnočasové aktivity pre deti a ich rodičov. 
rámci detského ihriska na sídlisku Stred Zároveň boli pracovníkmi Technických Mesto využilo na obnovenie ihriska dotáciu z 
(Berehovská ulica). Na ihrisku boli služieb mesta a MsHS na ňom zrealizované Nadácie SPP a Nafty a. s. vo výške 3000 eur.
umiestnené: nová vahadlová hojdačka pre 4 terénne úpravy a osadenie miest na sedenie. 



Mestská polícia pripravila „schránky dôvery“ 

ZUŠ bola ocenená predsedom Košického samosprávneho kraja

Koncom októbra 2017 príslušníci Mestskej alebo fyzického) a taktiež kyberšikany. Žiaci foriem, ktoré MsP vykonáva v rámci 
polície Trebišov distribuovali „Schránky môžu anonymne vhadzovať do schránky prevencie. Aj naďalej sa budú realizovať 
dôvery“ do miestnych základných škôl. lístky s problémom, ktorý ich trápi. Schránky prednášky spolu s praktickými ukážkami na 
Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je bude vyprázdňovať každý utorok príslušník materských, základných, ale i stredných 
zvyšovanie povedomia detí na školách o mestskej polície. Táto preventívna aktivita školách. 
problematike šikanovania (psychického Mestskej polície Trebišov je len jednou z 

V októbri 2017 na slávnostnom zhromaždení akreditovaných v SR, predstaviteľov Základnej umeleckej školy v Trebišove, ktorý 
predstaviteľov a zástupcov KSK, ktoré sa samospráv, cirkví, významných spoločností a si v aktuálnom roku pripomína 60. výročie 
konalo v Štátnom divadle v Košiciach, udelil organizácií – boli medzi ocenenými aj založenia školy, získal toto ocenenie za 
predseda Košického samosprávneho kraja zástupcovia nášho mesta. vytváranie podmienok pre aktívnu umeleckú 
Zdenko Trebuľa najvyššie ocenenia Z rúk predsedu KSK si prevzali Plaketu činnosť žiakov s kultúrno-výchovným 
regionálnej samosprávy 18 jednotlivcom a predsedu KSK MUDr. Juraj Sobek, lekár a poslaním, za propagáciu tradičných hodnôt, 
šiestim kolektívom. Za účasti významných poslanec Zastupiteľstva KSK a, na základe kvalitnú výchovu a odbornú prípravu mladých 
hostí – bývalého prezidenta p. Rudolfa návrhu vedenia mesta, aj Základná umelecká talentov a uchovávanie špecifík a zvláštností 
Schustera, zástupcov diplomatických zborov škola Trebišov. Kolektív zamestnancov tak Zemplína, ako aj celého Košického kraja.

V novembri 2017 prevzali piati vybraní tenisu PLUS 40 TREBIŠOV Ing. Gabrielovi talentovaný Trebišovčan, ktorý sa venuje 
žiadatelia finančnú pomoc primátora mesta Wawrekovi (200 eur), za účelom podpory atletike a futbalu. Na mnohých športových 
Trebišov PhDr. Marka Čižmára (10% z športových aktivít a medzinárodných turnajov súťažiach dosahuje významné úspechy. Dar 
čistého príjmu) a zástupcu primátora Ing. v stolnom tenise. Prijímateľom finančnej použije na podporu svojich športových aktivít 
Róberta Puciho (celý plat). pomoci bola aj Zuzana Fazekašová (300 eur), a zakúpenie materiálneho vybavenia. 
Tentoraz sa predstavitelia mesta rozhodli predsedníčka ZO Slovenského zväzu telesne Finančné dary si obdarovaní prevzali z rúk 
odovzdať peňažné dary Martinovi Kožejákovi postihnutých, ktorá použije získané finančné darcov v kancelárii primátora mesta na 
(300 eur), Monike Élesovej (300 eur), ktorí ich prostriedky na absolvovanie rekondičného Mestskom úrade v Trebišove.
použijú na zlepšenie sociálnej situácie v pobytu pre členov zväzu. Ostatným 
rodine, tiež prezidentovi Klubu stolného obdarovaným bol Rastislav Girman (200 eur), 

Mesto Trebišov začalo s poskytovaním na jednom asistovanom mieste. Rýchlejšie, 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 
nových služieb IOM pre občana (Integrované jednoduchšie a pod spoločnou strechou. 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci 
obslužné miesto občana), ktoré verejnosti N a  p r a c o v i s k u  I O M O  v y b a v í t e :  deň. Žiadosť o vydanie Výpisu z listu 
výrazne uľahčí vybavovanie úradných Výpis/Odpis z registra trestov, Výpis z vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v 
záležitostí. Služby IOMO môžu občania Listu vlastníctva, Výpis z Obchodného ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti 
využiť na Matričnom úrade v budove r egistra, Iné podania. cez víkend alebo vo sviatok. Bližšie 
Mestského úradu v Trebišove (prízemie), Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa informácie získate na stránke www.iomo.sk.
kancelária č. 22, tel. 056/ 6713 353. IOMO vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr 
ponúka prístup k elektronickým službám štátu však do 2 hodín, ak bola žiadosť podaná do 

Finančná pomoc primátora a zástupcu primátora poskytnutá 07.11.2017

Mesto poskytuje nové služby - Integrované obslužné miesto občana



V novembri sa deti spolu s rodičmi a učiteľmi PhDr. Marek Čižmár a vedúca odd. školstva ktoré pre ne pripravili pracovníci Centra 
materských škôl aj elokovaných pracovísk, MsÚ Trebišov Mgr. Danica Gajdošová. voľného času Trebišov. 
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, Pri príležitosti Dňa materských škôl Mesto Zabaviť sa, ale i preveriť si svoju šikovnosť 
zapojili do „Pochodu pre zdravie“. Oslávili tým Trebišov pripravilo krátky program pre mohli na štyroch stanovištiach, kde súťažili v 
Deň materských škôl. Účastníci podujatia najmenších. Deti s učiteľmi zaspievali hymnu disciplínach: kotúľanie lopty, beh s rodičom 
zača l i  lampiónový  spr ievod spred MŠ, ktorou podporili význam a poslanie týchto (za ruku), hod kruhom na dreveného zajaca a 
jednotlivých budov MŠ až sa napokon všetci školských inštitúcií. Následne vypustili do slalom s loptičkou na lyžičke. Deti zároveň 
stretli na parkovisku OC Kaufland, kde ich vzduchu 30 ks balónov vo farbách mesta. získali sladké odmeny a ovocie.
oficiálne privítal primátor mesta Trebišov Najmenší sa potešili zo zaujímavých disciplín, 

Významné životné jubileá oslávili v mesiaci primátor mesta, ktorý im venoval láskavé a chvíle v podobe hudobného programu. Po 
október najstarší Trebišovčania. V reštaurácii prajné slová, poďakoval za ich prácu pre kultúrnom programe, osobných gratuláciách 
hotela Zemplín sa zišlo osláviť sviatočné mesto a poprial im pevné zdravie a radosť zo a odovzdaní finančných darov čakalo na hostí 
chvíle 77 jubilantov, ktorí dovŕšili alebo ešte strávených chvíľ so svojimi blížnymi. Žiaci a slávnostné pohostenie.
len dovŕšia v tomto roku 80, 85, 90 alebo 95 žiačky Základnej umeleckej školy v Trebišove 
rokov svojho života. Oslávencom sa prihovoril pripravili pre prítomných jubilantov príjemné 

Mesto Trebišov prostredníctvom Mestského neopúšťala počas celého podujatia. Počas strašenia a zaslúžených sladkých odmien.
kultúrneho strediska pripravilo Večer večera bola vyhodnotená súťaž O Výhercovia súťaže O najvýnimočnejšie 
tekvicových strašidiel. Na októbrové najvýnimočnejšie vyrezanú tekvicu, do ktorej vyrezanú tekvicu:
podujatie mesto pozvalo deti z Trebišova a sa mohli zapojiť jednotlivci, ale aj školské školské kolektívy:
jeho okolia. kolektívy. Hodnotila sa najmä kreativita 1. ZŠ na Komenského ul. (3.A) 
Súčasťou tajuplného večera, ktorý sa konal v autorov, ktorí neváhali a vytvorili strašidelnú 2. ZŠ na Komenského ul.  (3. oddelenie ŠKD) 
estrádnej sále MsKS, bol strašidelno- tekvicovú hlavu. Podarilo sa im to skutočne 3. ZŠ na Pribinovej ul.  (2. ročník)
zábavný program sprevádzaný kúzelníkom unikátne.  Porota mala možnosť vyberať zo jednotlivci/rodiny:
Gabim. Atmosféra netradičného podujatia sa zaujímavých a tvorivo spracovaných kúskov. 1. rodina Ledlová 
niesla v znamení tajov a záhad, ktoré Po ukončení tematického programu pre deti 2. Nina Lisyová 
postupne odhaľoval. Kúzelník prezradil bol v Mestskom kine Slávia premietaný 3. Hubert Hazuga
nielen zopár svojich tajomstiev, ale vyčaril filmový príbeh Hurvínek a kúzelné múzeum. 
deťom úsmev na perách a radosť, ktorá ich Deti a ich rodičia zažili večer plný zábavy, 

Deti z trebišovských materských škôl oslávili svoj deň Pochodom pre zdravie

Slávnostné stretnutie jubilantov 

Večer tekvicových strašidiel 2017
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Program spoločenských podujatí

0 Stretnutie so sv.  Mikulášom ES MsKS

05.12.2017 17.00 h Kluby zdravia – Depresia galéria MsKS 

06. - 07.12.2017 Vianočné trhy Ul. J. Kostru a Škultétyho ulica

11.12.2017 18.00 h Ščedryj večur  - PUĽS DS MsKS

17.12.2017 16.00 h Lolo a Piškót na snehu DS MsKS 

20.12.2017 17.00 h Vianočný koncert ZUŠ DS MsKS 

5.12.2017 16.00 h

Pozvanie na slávnostné stretnutie spojené s diamantovú svadbu. Pre manželov - „Zlaté a diamantové“ páry si v reštaurácii 
obedom dostali od primátora mesta Trebišov jubilantov, ktorí majú spoločne odžitú hotela Zemplín prevzali z rúk primátora 
PhDr. Marka Čižmára aj manželské páry, minimálne polstoročnicu, mesto v spolupráci finančný dar a osobnú gratuláciu. 
ktoré v roku 2017 oslavujú významné jubileá so Zborom pre občianske záležitosti pripravilo 
uzavretia svojho manželstva - zlatú a v októbri hudobno-spoločenský program. 

Slávnostné stretnutie jubilujúcich manželských párov


