
Vážení občania,
avizovaná 2. vlna koronavírusu naberá na sile a svojimi dôsledkami výrazne zasahuje nielen 
do života občana, ale, postupne, aj do aktivít a podujatí naplánovaných v tomto období. 
Momentálna situácia si vyžaduje mimoriadne zodpovedný prístup každého z nás a, hlavne, 
prísne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. 
Pod vplyvom tejto celospoločenskej témy a za platnosti výrazných obmedzení odštartoval 
prednedávnom nový školský rok. Pri tejto príležitosti želám všetkým školským a 
predškolským zariadeniam, ich žiakom, učiteľom a členom vedenia, aby ho úspešne zvládli 
bez vážnych komplikácií a problémov. Ako mesto sa snažíme k tomu prispieť najmä 
investíciami v oblasti infraštruktúry, keďže počas aktuálneho roka sa nám už podarilo 
odovzdať obnovenú ZŠ na Pribinovej ulici (ZŠ SEVER), komplexne zrekonštruovanú CZŠ s 
MŠ sv. Juraja, o niekoľko týždňov uvedieme do života výrazne zmodernizovanú MŠ pri Polícii, 

krátko na to ukončíme projekt rekonštrukcie MŠ STRED a nakoniec aj generálnu opravu strechy na MŠ Komenského. Súbežne pracujeme aj 
na modernizácii odborných učební na troch základných školách v meste. Verím, že aj tento významný finančný príspevok  mesta, jeden z 
najväčších v histórii, prinesie želaný efekt – vhodné podmienky na kvalitnú prípravu a výučbu detí a zároveň spokojnosť rodičov.
Začiatok jesene symbolicky odštartoval v podmienkach mesta, za výrazných obmedzení, preloženým podujatím Spoznaj Trebišov behom a 
jarnou prechádzkou. Veľké poďakovanie za zdarný priebeh patrí v mene všetkých účastníkov jeho hlavnému organizátorovi Michalovi 
Majcherovi a všetkým partnerom a sponzorom. Vďaka výbornej nálade a ešte lepšiemu počasiu dokázal už 4. ročník spojiť ľudí a do bodky 
naplniť svoju podstatu.
Mesto Trebišov však žije ďalšími úlohami. Už čoskoro spúšťame jesenné upratovanie a intenzívne pracujeme na príprave podmienok 
prespustenie množstevného zberu odpadu, spolu s vytváraním podmienok na jeho separáciu, už od 1. 1. 2021, o čom vás priebežne 
informujeme aj v jednotlivých číslach Infolistu. Napriek výrazným výpadkom príjmov samospráv z podielových daní (v prípade mesta Trebišov 
to činí 490 300 EUR), spôsobených pandémiou a ekonomickou situáciou štátu, pokračujeme ďalej s investíciami a ostáva len dúfať, že aj s 
výraznou podporou a porozumením vás – občanov, sa nám podarí postupne vytvárať stále lepšie podmienky na život pre nás všetkých.
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mesto ukončilo rekonštrukciu budovy CZŠ s MŠ sv. Juraja 

Pondelok 28. 9. 2020 bola slávnostne slávnostného otvorenia posvätil obnovenú Výmena nastala aj pri dažďových žľaboch a 
otvorená výrazne obnovená CZŠ s MŠ sv. budovu školy. zvodoch. Projekt riešil i odstránenie 
Juraja na Gorkého ulici v Trebišove. Škola Na projekt s oficiálnym názvom: „Zníženie pôvodného kabrinca v plnom rozsahu a jeho 
prešla komplexnou rekonštrukciou, vďaka energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. rekonštrukciu. Okolo objektu vznikol okapový 
ktorej sa zlepšenia jej tepelno-izolačné Juraja, Gorkého 55, Trebišov“ získalo  a chodník, ktorý doposiaľ absentoval. 
vlastností. spolufinancovalo mesto Trebišov nenávratný O b n o v e n é  b o l i  e l e k t r o i n š t a l á c i e ,  
Na slávnostnom akte prestrihnutia pásky a finančný príspevok vo výške 1.491.719 eur  zdravotechnika a vzduchotechnika. Nahradili 
oficiálnom odovzdaní školy do užívania sa z Operačného programu Kvalita životného sa aj pôvodné vyhrievacie telesá ústredného 
zúčastnili primátor mesta Marek ČIŽMÁR, prostredia.   vykurovania a osvetlenie vo všetkých 
poslanci NR SR Richard RAŠI a Róbert PUCI, V rámci projektových aktivít sa počas 15 miestnostiach a triedach 1. a 2. stupňa 
apoštolský administrátor Gréckokatolíckej kalendárnych mesiacov (od júla 2019 do primárneho vzdelávania.  
eparchie v Košiciach, arcibiskup vladyka Cyril septembra 2020) zrealizovalo: zateplenie To u t o  v ý z n a m n o u  a  r o z s i a h l o u  
VASIĽ (zr iaďovateľ  školy) ,  r iadi teľ  obvodového plášťa, oprava vonkajšej fasády, rekonštrukciou boli výrazne zlepšené 
E p a r c h i á l n e h o  š k o l s k é h o  ú r a d u  ktorá získala farebnejší a atraktívnejší podmienky na realizáciu výchovno-
Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach Peter vzhľad, zateplenie strechy, obnova plechovej vzdelávacieho procesu.
ORENIČ, riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Juraja Martin kryt iny syntet ickou farbou, výmena Budova CZŠ s MŠ sv. Juraja by tak mala byť 
UPORSKÝ, zhotoviteľ diela Jozef HORVÁT otvorových konštrukcií a ich výplní za zaradená, v súlade s platnou legislatívou, do 
(spol. STAVIMAT, s.r.o.), stavebný dozor plastové, zasklené izolačným trojsklom. energetickej triedy A1. Spotreba energie sa 
Miroslav Vaško a ďalší pozvaní hostia.  Nevyhovujúce obvodové presklenné steny zníži na úroveň ultranízkoenergetických 
Arcibiskup vladyka Cyril Vasiľ v závere spojovacej chodby boli tiež renovované. budov. 



Novovybudované vedľajšie tribúny a ďalšia obnova FŠ Slavoj 

V druhej polovici augusta 2020 boli, za účasti výške 130.000 EUR, ktorá ju schválila na (žľaby a zvody) a podhľady zo západnej 
zástupcu primátora Ing. Petra Duča, výjazdovom rokovaní v Trebišove ešte v máji strany hlavnej tribúny, zreparovalo časť 
námestníka riaditeľa Technických služieb 2019. S využitím získaných externých strechy tribúny falcovaným pozinkovaným 
mesta Trebišov Miroslava Davalu, prezidenta finančných zdrojov a zrealizovaním prác plechom a namontovalo záveterné lišty po 
FK Slavoj Trebišov Eduarda Janoška a víťazným uchádzačom – spoločnosťou obvode strechy tribúny. Pracovná skupina 
poslancov MsZ v Trebišove, slávnostne METALPORT, s.r.o. Košice, sa v súčasnosti mesta zrealizovala ochranný náter strešných 
otvorené dve novovybudované vedľajšie môže mesto Trebišov pýšiť vynoveným konštrukcií. V septembri zamestnanci 
tribúny, ktorých zriadením mesto nadviazalo športovým areálom. Výstavbou nových Technických služieb zabezpečujú opravu 
na minuloročnú komplexnú rekonštrukciu vedľajších korz, s kapacitou spolu 400 miest západnej steny hlavnej tribúny. Ukončením 
hlavnej tribúny na futbalovom štadióne Slavoj na sedenie, boli nahradené pôvodné staré a prác bude skompletizovaná celková 
Trebišov. zhrdzavené. Zároveň správca športového rekonštrukcia tribúny, pričom ju budú zdobiť 
Celý projekt, vrátane rekonštrukcie hlavnej areálu – Technické služby mesta Trebišov – typické žlto-modré farby mesta a klubu.
tribúny, sa mestu podarilo zrealizovať vďaka vytvoril nový vstup do sektoru pre hostí.
získanej účelovej dotácii bývalej vlády SR vo Mesto Trebišov opravilo aj odkvapový systém 

Okrem aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie vlastnej réžii aj 4 hygienické zariadenia v Zrealizovali výmenu rozvodov vody a 
budovy MŠ na Ul. Pri polícii, na ktorú mesto uvedenom predškolskom zariadení.  kanalizácie, nové omietky stien, nové obklady 
čerpá nenávratný finančný príspevok vo Pracovníci stavebnej skupiny mesta Trebišov a položenie dlažby, osadili nové umývadlá a 
výške 933 789,49 EUR z OP Kvalita kompletne zrekonštruovali 4 hygienické znížili strop kazetovým podhľadom. 
životného prostredia, mesto obnovuje vo zariadenia (WC, umyvárne a sprchovací kút). 

V 1. etape obnovy plochy na Berehovskej ul. pláne je ešte zrealizovať asfaltovanie, lokalite, v rámci ktorej pribudne 5 nových 
skupina pracovníkov pripravila parkovisko na nastriekať čiary a obyvatelia sídliska STRED miest z polovegetačných panelov. Rovnakým 
asfaltovanie zásypom kameniva a jeho tak môžu začať rozšírené parkovisko plne spôsobom výstavby samospráva plánuje 
následným zhutnením, osadila obrubníky na využívať.  Keďže je uvedené sídlisko počet parkovacích miest navýšiť o ďalších 12. 
okrajoch plochy aj na prístupovom chodníku k charakteristické hustou zástavbou, veľkou Už onedlho tak budú môcť obyvatelia BD na 
NS Berehovo. Súčasťou prác bola tiež oprava koncentráciou ľudí, pribúdajúcim počtom Berehovskej ul .  využívať spolu 24 
odtokového vpustu na dažďovú vodu vozidiel, voľné plochy na parkovanie už neboli novovybudovaných parkovacích miest s 
nachádzajúceho sa v priestore parkoviska. V postačujúce. kolmým státím. 
tejto etape sa plánuje s rozšírením V októbri však mesto začalo aj s druhou fázou 
parkovacích miest zo súčasných 9 na 14. V rozširovania odstavných plôch v uvedenej 

Stavebná skupina mesta renovuje hygienické zariadenia v MŠ Pri polícii 

Samospráva obnovuje a rozširuje ďalšiu odstavnú plochu 



Po oprave zatekajúcich striech na dielňach a Rekonštrukcia spočíva vo výmene okenných 
na administratívnej budove Technických výplní, vstupných dverí, takisto v opravách 
služieb mesta Trebišov, ktorá prebiehala v muriva a maľovaní stien, odizolovaní 
jarných mesiacoch, pristúpili pracovníci tejto obvodových stien a následne zateplení 
mestskej organizácie aj k realizácii prác fasády objektu. Po obstaraní potrebného 
potrebných na zníženiu energetickej materiálu sa začalo s prácami, ktoré 
náročnosti administratívnej budovy a vykonávajú technické služby s využitím 
elektrikárskej dielne (Stavebná ul.). vlastných pracovníkov. 

Technické služby opravujú administratívnu budovu a strechu dielne 

Primátorská kvapka krvi

Na hematologicko-transfúznom oddelení mesta Trebišov a mestskej polície zachovali. 
Nemocnice s poliklinikou Trebišov sa v Primátorskej kvapky krvi sa zúčastnilo 11 
auguste 2020 uskutočnila Primátorská zamestnancov magistrátu. Dvaja z nich 
kvapka krvi, ktorá bola po minulé roky darovali krv prvýkrát, ostatní pomáhajú 
súčasťou osláv Dni mesta Trebišov. Napriek pravidelne. Darovanie krvi je aj napriek 
tomu, že tohtoročné Dní mesta sa z dôvodu súčasnej ťažkej epidemiologickej situácii 
pandémie nekonali, tradíciu darovania krvi bezpečné, preto vyzývame darcov, aby sa 
primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu so nebáli darovať túto najcennejšiu tekutinu, 
svojím zástupcom Ing. Petrom Dučom, lebo v nemocniciach sa aj v súčasnosti 
poslancami MsZ Ladislavom Ivanom a Mgr. nachádza veľké množstvo pacientov 
Jindřichom Sosnom, ako aj zamestnancami odkázaných na takúto formu pomoci. 

Posledný augustový deň sa na mestskom zisku 1. miesta a majstrovského putovného Ing. Petrom Dučom udelili majstrom ligy 
úrade uskutočnilo slávnostné prijatie pohára 3b Prešovskej Hokejbalovej ligy v ďakovné listy a vecné dary za úspešnú 
hokejbalového mužstva HbK SENATORS sezóne 2019/2020. Primátor Trebišova PhDr. reprezentáciu mesta. Hokejbalistom k titulu 
Trebišov primátorom mesta, pri príležitosti Marek Čižmár spolu so svojím zástupcom srdečne blahoželáme!

Slávnostné prijatie majstrov 3b Prešovskej Hokejbalovej ligy

źNedeľu 16. augusta, pred programom Hugo Molnár, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Kategória: kolektívne súťaže:
ź źKultúrneho leta, mesto Trebišov ocenilo Samuel Janok, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Sofia Mária Grimlingová a Nina - Ema  
źžiakov základných a študentov stredných škôl Nikola Gramátová, ZŠ na Ul. M. R. Bizubová, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika,

ź- mladých reprezentantov mesta - za ich Štefánika, Adrián Károlyi, Eduard Károlyi, Rastislav 
źúspechy v individuálnych a kolektívnych Kristína Majovská, ZŠ na Ul. M. R. Zamborský, Jozef Dudurič a Dávid Vaľo, 

súťažiach v školskom roku 2019/2020. Štefánika, Hokejbalový klub ADLER Trebišov,
ź źĎakovné listy boli odovzdané na ostrovčeku v Samuel Sokol, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Ráchel Zorvanová, Annabela Čičáková a 
źmestskom parku primátorom mesta Trebišov Šimon Schneider, ZŠ na Ul. M. R. Tamara Tomášová, Súkromná stredná 

PhDr. Marekom Čižmárom a vedúcou odd. Štefánika, odborná škola DSA,
ź źškolstva Mgr. Danicou Gajdošovou. Dorota Gurová, ZUŠ, Adam Romančák, Michal Majerský a 
ź Veronika Vitková, ZŠ na Pribinovej ul., Lucián Ranič, Súkromná stredná odborná 
źKategória: individuálne súťaže: Samuel Cáboczký, ZŠ na Pribinovej ul., škola DSA,

ź ź źOliver Sokira, ZŠ na Komenského ul., Barbora Bodnárová, ZŠ na Pribinovej ul., Sofia Segedyová, Nela Fedorčáková, Mia 
ź źBarbora Košarová, ZŠ na Ul. M. R. Lukáš Pulko, ZŠ na Ul. I. Krasku, Timea Nagyová, Nela Coganová, Viktória 

źŠtefánika, Sophia Gazdičová, Gymnázium, Kováčová, Alžbeta Tobiášová, Nela 
ź źRichard Košara, ZŠ na Ul. M. R. Štefánika, Andrej Frič, Gymnázium, Jacková, Sofia Michalková, Vivien Wilková, 
ź źElizabeth Alexa Kollárová, ZŠ na Ul. M. R. Katarína Hlavatá, Súkromná stredná Gabriela Burešová, ZŠ na Pribinovej ul.

Štefánika, odborná škola DSA,
ź źSimona Stričková, ZŠ na Ul. M. R. Ráchel Zorvanová, Súkromná stredná 

Štefánika, odborná škola DSA.

Mladých reprezentantov mesta za ich úspechy ocenil primátor 
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Mesto Trebišov plánuje na svojom území zaviesť množstvový zber hociktorého kontajnera, bez ohľadu na to, na aké vytriedené zložky je 
zmesového komunálneho odpadu, a to z dôvodu jednak znižovania nádoba určená), častokrát to v zberných nádobách v Trebišove 
produkcie odpadov, ale aj šetrenia nákladov občanov. Zároveň tento vyzerá aj takto: 
systém umožní mestu zvýšiť úroveň vytriedenia komunálneho 
odpadu a tým znížiť poplatky za uloženie odpadu na skládku.
Väčšina komunálneho odpadu vyprodukovaného obyvateľmi 
Slovenska končí na skládkach, recykláciou u nás prechádza len asi 
23% všetkého odpadu.  Miera recyklácie komunálneho odpadu je 
teda jedna z najnižších v EÚ.

Apelujeme preto na občanov mesta, aby pristupovali zodpovedne k 
povinnosti triedeného zberu všetkých zložiek - papiera, plastov, skla, 
nápojových kartónov, kovových obalov, a to hlavne z dôvodu 

V súčasnosti má samospráva mesta Trebišov uplatnený paušálny znižovania ukladania odpadov na skládke. Správnym separovaním 
systém výberu poplatku, aktuálne sa však pripravuje zavedenie dokážeme znížiť poplatky za uloženie odpadu na skládke a zároveň 
princípu „plať za to, čo vyhodíš“, čo umožní vytvoriť spravodlivý zvýšiť úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.
systém, v ktorom budú snaživí občania odmeňovaní. 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Trebišov za rok 
2019 je 26,02 % a v roku 2018 to bolo 25,64%, čo je v porovnaní s 
mestom Michalovce (50,415%) a  Žiar nad Hronom (51,21%) takmer 
o polovicu menej.Vzhľadom na to, že mnohí obyvatelia mesta 
neseparujú správne, (tzn. vhadzujú rôzne druhy odpadov do 

Zvýšenie triedenia odpadu občanmi = zníženie množstva 
komunálneho odpadu uloženého na skládke. Vyrubená výška 
poplatku pre občana bude závisieť od množstva ním 
vyprodukovaného odpadu.

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu 

Ing. Eva Bučková, referentka pre ochranu ŽP


