
Vážení občania,
mesiac máj sa považuje za jeden z najkrajších v roku. Okrem prvých, takmer už letných a stále 
sa predlžujúcich dní, krásnej zelene, ktorá nás obklopuje, je to aj čas všetkých hospodárov, 
keďže nám ukazuje, aké úspešné obdobie nás v najbližšej dobe čaká.
Do života mesta a jeho samosprávy už onedlho zasiahne ďalší ročník veľmi obľúbeného 
podujatia Spoznaj Trebišov behom. Hneď na to, 15. mája, tu bude rokovať na svojom 
výjazdovom rokovaní vláda Slovenskej republiky. No a 25. mája sa uskutočnia v krátkom čase 
už tretie voľby – do európskeho parlamentu.
Dôležitou a očakávanou informáciou je, že rozhodnutím MsZ bola schválená 1. etapa opráv 
komunikácií vo výške takmer 270.000 EUR, ktorá, po vysúťažení, bude zahŕňať najmä 
chodníkové časti. Pôjde o úseky, ktoré boli predložené na schválenie ešte v septembri minulého 
roka, no rozhodnutím vtedajšej väčšiny poslancov sa oprava nerealizovala. 
Niekoľko týždňov už úspešne prebieha oprava a zateplenie budovy Základnej školy na Pribinovej ulici, na ktorú sa podarilo v prvej etape 
získať 120.000 EUR. Potešiteľnou správou nedávnych dní je, že na opravu bazénovej časti na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja na 
Gorkého ulici bolo získaných vyše 70.000 EUR, čo vytvára predpoklad, že spolu s ukončenou rekonštrukciou tejto školy bude sfunkčnená aj 
jej plaváreň. 
Pre lepšiu bezpečnosť občanov a nahlasovanie ich podnetov sme spustili aj novú mobilnú aplikáciu SAFETY TREBIŠOV. Prinesie možnosť 
interaktívnej a najmä rýchlej komunikácie so samosprávou a súbežne s tým aj množstvo ďalších výhod v bežnom živote.
Milí Trebišovčania, prijmite, prosím, naše pozvanie na pripravované podujatia najbližších dní. Teším sa, že spoločná komunikácia a najmä 
možnosť spolupodieľať sa na chode mesta má už aj svoju prvú lastovičku v podobe participatívneho rozpočtu a jeho tohtoročných projektov, 
ktorých autormi a hodnotiteľmi ste práve vy. 
Želám vám krásny májový čas a najmä veľa pozitívnej energie a dobrej nálady.
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Trebišovčania môžu využívať novú mobilnú aplikáciu SAFETY TREBIŠOV 

Na sídlisku STRED vzniklo nové detské ihrisko

Cieľom aplikácie je zlepšiť a zjednodušiť nefunkčné verejné osvetlenie, poškodený „ N e m á t e  ú č e t ?  
komunikáciu medzi obyvateľmi a mestom, a majetok mesta, atď. V kategórii „Polícia“ Zaregistrujte sa“ sa 
na jmä zvýš i ť  i ch  poc i t  bezpeč ia .  môžu byť nahlásené podnety, akými sú zobrazí formulár, do 
Prostredníctvom apl ikácie SAFETY dopravná nehoda, nesprávne parkovanie, ktorého je potrebné 
TREBIŠOV budú môcť užívatelia nahlásiť ohrozenie života a zdravia, túlavé domáce zadať meno, priezvisko, 
podnet, oznámiť ohrozenie so zadefinovaním zvieratá, vandalizmus a iné. e -ma i l ovú  ad resu ,  
presného miesta na mape mesta. K oznáme- V aplikácii sa nachádza aj zoznam dôležitých telefónny kontakt a 
niu je možné priradiť popis alebo fotografiu. telefónnych čísel, na ktoré je možné v prípade heslo, s ktorým sa 
Aplikácia je nastavená tak, že sama určí, potreby operatívne zavolať. užívateľ bude prihlaso-
komu má smerovať podnet, či už príslušní- Ďalšou funkciou, ktorú SAFETY TREBIŠOV vať do aplikácie. Po 
kom štátnej polície alebo iným inštitúciám, ponúka, je možnosť teritoriálnej ochrany vyplnení a potvrdení 
akými sú napr. Technické služby mesta druhého užívateľa. Môže to fungovať údajov, bude doručená 
Trebišov. Všetci užívatelia prostredníctvom napríklad v situácii, kedy rodičia nastavia na zadanú e-mailovú adresu správa s 
aplikácie okamžite vidia nahlásený podnet. bezpečnostnú zónu pohybu ich dieťaťa. odkazom, na ktorý treba kliknúť. Až po tejto 
Nie je však pre nich viditeľné, kto zadal Akonáhle ju dieťa prekročí, rodič bude na to verifikácii sa môže užívateľ, so zadanými 
podnet, aplikácia im zobrazí fotografiu a popis upozornený. Podmienkou je mať v oboch údajmi, prihlásiť do aplikácie.
podnetu. zariadeniach (mobiloch) nainštalovanú Pozor: e-mail môže prísť aj do nevyžiadanej 
Občania môžu oznámenia pridávať v aplikácii aplikáciu a prístup na internet. pošty (spamu). Je dôležité, aby boli správne 
do troch hlavných kategórií: doprava, Aplikácia je pre mobilné telefóny s operačným vyplnené údaje. 
infraštruktúra a polícia. V kategórii „Doprava“ systémom Android alebo iOS voľne stiahnu- Informácie o aplikácii nájdete aj na stránkach 
sú podkategórie: poškodená dopravná teľná cez Google Play, resp. AppStore.  a  
značka, výtlk na komunikácii, nefunkčná Spustenie a prihlásenie Aplikácia bola vytvorená Národným centrom 
svetelná signalizácia a iné. Kategória Po stiahnutí a inštalácii je nutná registrácia práva duševného vlastníctva, n.o. v spoluprá-
„Infraštruktúra“ má podkategórie napríklad užívateľa. Po otvorení aplikácie a kliknutí na: ci s mestom Trebišov. 

www.trebisov.sk www.safetytrebisov.sk

Detské ihrisko pozostáva z viacerých herných vahadlovú hojdačku s kapacitou pre 4 deti, pohybových aktivít a zručností najmenších 
prvkov. Deti vo veku už od 2 do 14 rokov tu nerezový domček s kresliacou tabuľou, pri Trebišovčanov,  tiež na oddych pre deti aj ich 
nájdu kombinovanú zostavu, ktorá je zložená hre a trávení voľného času menšie deti rodičov.
z dvoch vzájomne spojených priechodných potešia aj dve pružinové hojdačky v tvare Dotáciu vo výške 9.500 eur na realizáciu 
domčekov. Súčasťou jedného domčeka sú k o n í k a  a  m o t o r k y.  D o  z e l e n é h o  projektu mesto získalo zo štátneho rozpočtu 
schodíky a hojdačka. Druhý domček vnútrosídliskového priestranstva pribudla tiež Slovenskej republiky prostredníctvom 
disponuje šmýkačkou a ramenom. Na kovová infotabuľa. kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky. 
ramene sú umiestnené gymnastické prvky na Novozriadeným ihriskom mesto vytvorilo 
lezenie. Deti môžu využiť dvojhrazdu, podmienky na bezpečnú hru, rozvoj 



Do Technických služieb mesta Trebišov bol využitím predných ramien, zametacej metly, poslúži pracovníkom na odstránenie zvyškov 
zakúpený nový komunálny malotraktor - radlice na sneh a rozmetávadla posypového stromov po výruboch, čo im zároveň uľahčí 
Kubota BX261 D 4x4 s príslušenstvom. materiálu. Traktor poslúži pracovníkom na kosenie a zvýši sa tiež estetická hodnota 
Súčasťou nového vozidla je zadný vývodový zvládnutie širokej škály činnosti v zime, ale i v zelených plôch. 
hriadeľ, zadné hydraulické ramená, stredový letnom období. Vozový park mestskej 
vývodový hriadeľ, stredové ramená. S organizácie rozšírila aj pňová fréza, ktorá 

V apríli 2019 bola primátorom mesta PhDr. príjmu primátora mesta a z 1/3 - časť príjmu bytu. Ďalších 300 eur venovali Monike 
Marekom Čižmárom a jeho zástupcom Ing. jeho zástupcu. Zmijovej, ktoré obdarovaná použije na 
Petrom Dučom odovzdaná finančná pomoc, Predstavitelia mesta odovzdali peňažný dar f inancovanie časti  nákladnej l iečby 
ktorá je aj v tomto funkčnom období vo výške 300 eur Alžbete Petiovej, na účel onkologického ochorenia rodinného 
poskytovaná vybraným jednotlivcom a pomoci na zmiernenie následkov po príslušníka.
kolektívom. Jej celkovú výšku tvorí z 2/3 - časť nešťastnej situácii, ktorá spôsobila vyhorenie 

V apríli 2019 začala prebiehať 1. časť opravy odstránenie statických porúch fasády, na mesta sa bude môcť realizovať potrebná 
a zatepľovania fasády Základnej školy ktorú sa podarilo mestu získať finančné rekonštrukcia a zateplenie poškodených 
„SEVER“ v rámci riešenia havarijnej situácie prostriedky vo výške 120.000 EUR. vonkajších častí budovy.
budovy ZŠ Pribinova 34, Trebišov – Vďaka tejto sume a finančnému príspevku 

Po ukončení  kompletnej rekonštrukcie už aj obnovu toaliet a spŕch na prízemí Stavebný materiál zabezpečila, na vlastné 
hygienického zariadenia určeného pre žiakov budovy ZŠ na Pribinovej ulici. V rámci tejto náklady, základná škola. 
Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, obnovy pracovníci mesta osadili tiež nové 
stavebná skupina mesta zrealizovala v apríli umývadlá a obklady v priestoroch jedálne. 

Technické služby zakúpili nový komunálny malotraktor aj pňovú frézu

Prvá finančná pomoc primátora a jeho zástupcu v novom volebnom období bola odovzdaná

Oprava a zateplenie fasády budovy Základnej školy na Pribinovej ulici

Stavebná skupina mesta zrealizovala rekonštrukciu ďalšieho školského hyg. zariadenia



Deň učiteľov 2019

Začiatkom jari 2019 Mesto Trebišov trebišovský folklórny súbor ĽEĽIJA. źMarianna Gibová (MŠ na Škultétyho ul.)                                          
usporiadalo v divadelnej sále Mestského Učiteľom sa prihovoril primátor mesta PhDr. źMária Kmeťová (MŠ na Hviezdoslavovej 
kultúrneho strediska v Trebišove slávnostné Marek Čižmár, ktorý bol sám pred nástupom ul.)
stretnutie pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. do svojej funkcie učiteľom a aj riaditeľom źMgr. Irena Koščová (ZŠ na Komenského 
Tento deň je sviatkom, ktorým si každoročne školy. V aktuálnom roku mesto ocenilo ul.)
pripomíname význam pedagogického jedenástich učiteľov ďakovným listom za źMgr.  Danka Štefanková (ZŠ na 
povolania.  Žiaci i celá spoločnosť majú oddanú a obetavú prácu, zapájanie sa do Komenského ul.)
možnosť oceniť prácu učiteľov, ktorou projektov, zavádzanie nových metód do źMgr. Jarmila Fazekašová (ZŠ na Ul. 
odovzdávajú svoje vedomosti, formujú výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj za I. Krasku)
charaktery, rozvíjajú talenty a podieľajú sa tak rozmanité úspechy v súťažiach.  źMgr. Magdaléna Lučanská (ZŠ na Ul. 
na výchove ďalších generácií. Pred odovzdávaním ďakovných listov bol M. R. Štefánika)                                     
Počas slávnostného stretnutia sa predstavili každý ocenený pedagóg individuálne źMgr. Alena Kocáková, (ZŠ na Ul. 
žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove. predstavený v krátkom videozázname. M. R. Štefánika)
V ich kultúrnom programe zazneli tóny Následne sa účastníci podujatia presunuli do źPaedDr. František Ňaršanský (ZŠ na 
skladieb na akordeóne v podaní Samuela estrádnej sály Mestského kultúrneho Pribinovej ul.)
Kozáka a Denisa Romančáka a pedagógovia strediska, kde bola pre nich pripravená źBc. Ingrid Obrinová, DiS. art. (ZUŠ)
sa započúvali aj do piesní ľudového súboru slávnostná recepcia. ź  Ján Sopko (CVČ)
ČEREŠNIČKY. Pomyselnú ďakovnú kyticu Ocenení pedagógovia:
rezkých tancov z Raslavíc pripravil źEva Benetínová (MŠ na Komenského ul.)

Hlasujeme  za mestský projekt - Obnova detského ihriska 
a vytvorenie oddychovej zóny na Škultétyho ulici 

Mesto Trebišov sa zapojilo do projektu „Ahoj zóny pre dospelých/ rodičov, starých rodičov. Verejné hlasovanie prebieha do konca mája 
Krásne Slovensko“, prostredníctvom ktorého Cieľom projektového návrhu je vytvoriť 2019. Len počet zaslaných hlasov rozhodne, 
sa v troch miestach našej krajiny rozjasní, detské ihrisko s oddychovou zónou pre v ktorom meste firma zrealizuje víťazné 
vyčistí alebo zrenovuje verejný priestor, resp. dospelých, zmeniť ho na upravené, čisté, projektové aktivity.
miesta, ktoré stratili svoju niekdajšiu zašlú zdravé a zelené miesto na relax. Výsadbou Hlasuje sa na  
krásu. stromov v blízkosti ihriska mesto prispeje aj k Každý hlasujúci má možnosť odovzdať jeden 
V Trebišove sme si na obnovu vybrali detské lepšej klíme a zdravšiemu životnému hlas z jednej emailovej adresy. Tri konkrétne 
ihrisko na Škultétyho ulici. Spolu so prostrediu na sídlisku. miesta s najväčším počtom získaných hlasov 
zveľadením ihriska, doplnením herných Na to, aby bol mestský projekt úspešný, sú budú v letných mesiacoch skrášlené. 
prvkov pre deti je v danej lokalite navrhnutá aj potrebné hlasy vás, obyvateľov mesta 
revitalizácia zelene a vytvorenie oddychovej Trebišov.

www.ahojkrasneslovensko.sk

Zapojte sa do súťaže mesta Pohľadnica - rodný môj kraj

Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné Mesto Trebišov vyhlásilo pre deti materských autora svoj súhlas na bezplatné využitie, 
práce s maximálnym rozmerom formátu škôl a žiakov základných škôl, v kategóriách zverejnenie a prezentovanie súťažného diela 
A5 (pohľadnica), jeden autor môže zaslať 1. - 3. ročník, 4. - 6. ročník a 7. - 9. ročník, vo forme výstavy.
maximálne dve práce, organizátor odporúča súťaž s názvom Pohľadnica - rodný môj kraj. Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo 
urobiť predvýber prác pedagógmi. Súťaž je Súťaž je realizovaná prostredníctvom doručiť najneskôr do 20. 05. 2019 na adresu:

Mestského kultúrneho strediska. Každé dieťa Mestské kul túrne stredisko,  Lenka 
vo veku od 4 do 15 rokov sa do súťaže môže Čopanová, Ul. M. R. Štefánika 53, 075 25 
zapojiť svojou vlastnou výtvarnou prácou s Trebišov. Práce, ktoré budú zaslané alebo 
tradičnou, modernou, historickou, kultúrnou doručené po tomto termíne, nebudú 
alebo aj inou témou, zameranou na krásy akceptované.  Mesto Trebišov vymenuje 
mesta Trebišova a okresu, s dôrazom na to, trojčlennú porotu, ktorá po prezretí prác 
že zachová hlavnú ideu súťaže (názov): vyhodnotí súťaž a udelí v každej vekovej 
Pohľadnica – rodný môj kraj. Mesto kategórii 1., 2., a 3. miesto. Vyhlásenie 
organizuje súťaž pri troch významných konečných výsledkov súťaže a verejné 
príležitostiach, ktoré si pripomíname v ocenenie detských tvorcov sa uskutoční 
aktuálnom roku.  Mesto Trebišov v roku sobotu 1. júna 2019 počas mestského 
2019 slávi 765. výročie prvej písomnej podujatia „Deň detí“. 
zmienky mesta, 90. rokov od vzniku 
okresného mesta a 100. výročie od 
vyhlásenia mesta Trebišova ako sídla 
Zemplínskej župy.
Povolené techniky tvorby súťažných prác: neanonymná, tzn. každý súťažiaci uvedie    

na rubovú stranu práce nasledovné údaje: 
názov práce; technika; meno a priezvisko 
autora; vek autora; adresa autora; názov 
školy; meno a priezvisko vyučujúceho.

kombinovaná technika. Zaslaním práce dáva zákonný zástupca 

źmaľba,
źkresba,
źgrafika,
źpočítačová grafika,
ź

 TREBIŠOV
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