
Vážení občania, 
scenár minulého roka sa, na poľutovanie nás všetkých, vracia v podobe opätovných 
obmedzení a opatrení, ktoré reagujú na šírenie mutácií ochorenia COVID-19. Aj keď 
očakávania a novoročné želania celej spoločnosti, po minuloročných Vianociach, mali len 
jedného spoločného menovateľa – návrat do bežného normálneho režimu života – čaká nás 
ďalšia náročné skúška. A to v období už prebiehajúceho adventu a v príprave na najkrajšie 
sviatky roka. Plne si uvedomujem, aké to musí byť pre každého z vás ťažké, ale verím, že aj 
vďaka zodpovednosti, obetavosti a najmä ľudskému prístupu všetkých sa nám podarí toto 
obdobie zvládnuť. 
Veľké poďakovanie, v tejto situácii, pri organizovaní každodenného života, adresujem 
všetkým zložkám v štáte, no osobitne chcem v mene nás všetkých zložiť poklonu najmä 
zdravotníkom – všetkým lekárom, sestričkám, ošetrovateľom aj pomocnému personálu. 

Práve v takýchto chvíľach si každý z nás naplno uvedomuje ich nenahraditeľnosť a dôležitosť. Som rád, že môžem byť súčasťou spoločnosti a 
mesta, kde takéto nemocničné zariadenie stále plnohodnotne funguje a je tu pre potreby občanov celého regiónu.
Slovo stále som použil zámerne. Spolu s primátormi a starostami nášho okresu sme vyvinuli aktivity, ktoré reagujú na uniknuté medializované 
informácie o dôsledkoch pripravovanej zdravotníckej reformy, tzv. OSN, optimalizácii siete nemocníc, v podmienkach mesta Trebišov. Verím, 
že aj takmer 26 000 podpisov, odovzdaných na ministerstve zdravotníctva, zabráni zmeniť trebišovskú nemocnicu na tzv. komunitnú, t. j. 
prevažne doliečovacie a rehabilitačné zariadenie.
Dôvodom, prečo je to potrebné, je aj množstvo investičných aktivít, ktoré boli zrealizované, prebiehajú alebo sa pripravujú v našom meste. Ich 
cieľom je zlepšiť kvalitu života a udržať mladých ľudí. Nie je to však len o vytváraní podmienok pre mladšie generácie. Práve jeseň je obdobím, 
kedy naše myšlienky, činnosť a skutky majú byť osobitne venované naším seniorom – mamám, otcom, starým a prastarým rodičom. Ani tento 
rok nám nedovolil, s niektorými z nich, v rámci mesiaca úcty k starším alebo podujatia pre jubilantov, stretnúť sa osobne. Aspoň na diaľku však, 
dovoľte, vyjadriť im veľké poďakovanie za ich osobný, pracovný a spoločenský prínos pre naše mesto a všetkých jeho obyvateľov. Len vďaka 
nim využívame v našom okolí výdobytky dnešnej spoločnosti. A na to netreba zabúdať ani v jeden deň obyčajného roka.
Želám vám a vašim blízkym pokojný a ničím nerušený advent!
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Keďže sú protiepidemické opatrenia aj v zástupcovia všetkých šiestich denných poprial pevné zdravie a ďalšie obdobie prežité 
tomto roku prísne a situácia sa vzhľadom na centier (DC), pôsobiacich v meste Trebišov, v šťastí a láske. Každému vedúcemu DC 
zafarbenie krajiny podľa Covid Automatu pozvaní na stretnutie s vedením mesta do predstavitelia mesta podarovali červenú ružu 
zhoršovala, mesto Trebišov nemohlo zasadačky mestského úradu. V nej ich privítal a DC finančnú poukážku.
zorganizovať, ako po iné roky, kultúrno- primátor mesta PhDr. Marek Čižmár spolu so Nielen v tomto čase, ale kedykoľvek v roku by 
spoločenský program pre seniorov. Mesiac svojimi zástupcami – Ing. Petrom Dučom a sa úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť a 
október však patrí seniorom a napriek tejto Mgr. Vierou Mokáňovou. uznanie autority starších mali premietať do 
náročnej dobe na to nezabúdame. Zúčastneným primátor poďakoval za prácu, každodenného života ako samozrejmosť.
Pri príležitosti mesiaca Úcty k starším boli ktorú venovali na rozvoj mesta. Seniorom 

Aj v roku 2021 si mnohí občania Trebišova žiaľ, ani v aktuálnom roku plánovaná priateľov a jeseň ich života naplnenú pohodou 
pripomínajú významné životné jubileum (80, slávnosť, obohatená o kultúrno-spoločenský a spokojnosťou. Zároveň im poďakoval za 
85, 90 a 95 rokov), zlaté a diamantové program, neuskutoční.  námahu, ktorú vložili do doterajších činností v 
svadby. Pri týchto príležitostiach mesto po iné Keďže primátor mesta PhDr. Marek Čižmár prospech mesta, ale aj za cenné skúsenosti, 
roky pripravovalo slávnostné stretnutie nebude mať možnosť zablahoželať ktoré odovzdávajú mladším generáciám. 
jubi lu júcich občanov a jubi lu júcich oslávencom osobne, k ich životnému jubileu Jubilantom a manželom (zlaté a diamantové 
manželských párov. Vzhľadom na sprísnené im poprial prostredníctvom zaslaného listu svadby) mesto daruje finančný dar, ktorý si 
opatrenia a pretrvávajúcu epidemiologickú najmä pevné zdravie, ďalšie roky prežité v môžu vyzdvihnúť do konca roka 2021 v 
situáciu súvisiacu s novým koronavírusom sa, láske a šťastí v kruhu svojich najbližších, pokladni MsÚ. 

 Stretnutie zástupcov denných centier s vedením mesta pri príležitosti mesiaca Úcty k starším 

 Aj v čase pandémie mesto blahoželá jubilantom 



Petícia za zachovanie regionálnej úrovne trebišovskej nemocnice
bola odovzdaná s 25 791 podpismi

Na pôde Mestského úradu v Trebišove sa zdravotnú starostl ivosť a ich lepší konfrontujeme s jednou z najväčších epidémií 
utorok 14. 9. 2021 uskutočnilo pracovné manažment, tiež kvalitnejšiu zdravotnú v histórii ľudstva a počúvame argumenty o 
stretnutie starostov a primátorov z regiónu starostlivosť a kvalitné pracovné podmienky dôležitosti vytvárania podmienok a najmä 
južného Zemplína, ktorého cieľom bolo pre zdravotníkov,“ nemôžeme súhlasiť, že v kapacít na jej liečenie, prichádza na pretras 
oboznámiť sa s návrhom a dôsledkami pr ípade okresu Treb išov sa takto  téma znižovania, resp. postupného zániku 
plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“ z  realizovanou zmenou naplnia všetky jednotlivých oddelení okresnej nemocnice.
časti zverejnenej na webovom sídle očakávania. Aj keď si uvedomujeme Napriek tomu, že sa dlhodobo deklaruje 
ministerstva ( nevyhnutnosť reformných procesov, záujem štátu pomôcť tzv. najmenej 

). považujeme navrhnuté riešenie budúcnosti rozvinutým okresom (NRO), medzi ktoré patrí 
Prizvaným hosťom bol riaditeľ nemocnice v  Nemocnice s poliklinikou v Trebišove za aj okres Trebišov, vziať takúto službu 
Trebišove MUDr. Juraj Bazár. neprijateľné a vyjadrujeme svoj zásadný občanom priamo z jeho centra a presunúť ju o 
Na stretnutí sa čelní predstavitelia samospráv nesúhlas s navrhovaným riešením. Za jediné niekoľko desiatok ki lometrov ďalej,  
južného Zemplína a okresu Trebišov dohodli akceptovateľné riešenie považujeme jej nepovažujeme za spôsob a hlavne nástroj 
na vytvorení petičného výboru a spustení zaradenie medzi inštitúcie regionálnej pomoci, práve naopak.
petície za zachovanie regionálnej úrovne ú rovne. Niektoré argumenty zástancov reformy sa 
Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. často odvolávajú na problém personálne 
Piatok 24. 9. sa pred hlavným vchodom Svoj názor opierame o niekoľko faktov, ktoré zabezpečiť bezproblémový chod nemocnice. 
Nemocnice s poliklinikou v Trebišove potvrdzujú opodstatnenosť a dôležitosť Musíme s poľutovaním prehlásiť, že takéto 
uskutočnil brífing zástupcov samospráv fungovania nemocnice v Trebišove návrhy riešení nevzbudzujú dôveru u 
okresu Trebišov, na ktorom bolo prečítané minimálne v tom rozsahu ako doteraz: nádejných zamestnancov a čo je horšie, 
spoločné vyhlásenie „Za zachovanie ź Okres Trebišov je veľkou spádovou odrádzajú od ďalšieho pracovného 
trebišovskej nemocnice“. oblasťou s rozlohou takmer 1 100 km2 a pôsobenia v nej aj tých, ktorí tu pracujú 

vyše 105 000 obyvateľmi. doteraz.
Znenie spoločného vyhlásenia: ź Vzhľadom na dopravnú dostupnosť a Svoje rozhodnutie bojovať za zachovanie 

pomerne veľkú rozlohu je dôležité, aby v nemocnice na regionálnej úrovni chceme 
„My, primátori a primátorky, starostovia a jeho centrálnej časti – v meste Trebišov – posilniť aj o hlas tu žijúcich obyvateľov a z 
starostky Združenia miest a obcí regiónu fungovalo zdravotnícke zariadenie, ktoré uvedeného dôvodu realizujeme petičnú akciu 
južného Zemplína a zvyšnej časti okresu doteraz, z pohľadu výkonov a vyhľadávania ako prejav názoru tých, ktorých sa táto 
Trebišov, vyjadrujeme veľké znepokojenie zdravotnej pomoci, vykazuje periodicky reforma môže bytostne dotknúť a 
nad dôsledkami plánovanej „Optimalizácie vysoké čísla a zároveň, vzhľadom na očakávame, že práve tento spôsob bude 
siete nemocníc“, ktorá, v prípade Nemocnice geografickú blízkosť „zemplínskeho pr io r i tne  akceptovaný ako nást ro j  
s poliklinikou v Trebišove, transformuje toto trojuholníka smrti“ s vysokým výskytom rozhodovania politikov v tak dôležitej otázke.“
zariadenie na komunitnú úroveň, čo postupne onkologických ochorení, stále zabezpečuje 
povedie k zrušeniu jednotlivých oddelení, dostupnú a včasnú zdravotnú starostlivosť. V Trebišove 24. septembra 2021
napr. neurológie, onkológie, traumatológie, ź NsP v Trebišove v posledných rokoch 
ARO, chirurgie, gynekológie, detského a prechádza rozsiahlou rekonštrukciou podpísaní: primátori a primátorky, starostovia 
interného oddelenia a zároveň sa zachová len jednotlivých oddelení, ktorej hodnota sa a starostky Združenia miest a obcí regiónu 
následná a rehabilitačná starostlivosť, pohybuje na úrovni 10 miliónov eur. južného Zemplína a zvyšnej časti okresu 
urgentná a komplexná ambulantná a ź Svoju dôležitosť a opodstatnenosť Trebišov. 
jednodňová zdravotná starostlivosť, ako aj potvrdila nemocnica aj počas 1. a 2. fázy 
stacionárna starostlivosť, čiže z pohľadu COVID-u, kedy kapacitne zvládla nápor Počas niekoľkých dní podporilo petičnú akciu  
budúcnosti jednotlivých oddelení, dôjde k pacientov vyžadujúc ich okamži tú 25 791 obyvateľov. Petičné hárky priamo na 
zachovaniu už len jej doliečovacieho a hospitalizáciu. Ministerstve zdravotníctva SR odovzdal člen 
rehabilitačného charakteru. ź Patrí medzi najväčších zamestnávateľov v petičného výboru a primátor mesta Trebišov 

okrese a na jej činnosť je naviazané veľké Marek Čižmár.
Napr iek  dek la rovan iu  min is te rs tva  množstvo služieb.
zdravotníctva, že „ide o najväčšiu reformu ź Má dobrú dopravnú dostupnosť pre ľudí z 
zdravotníctva za posledných 15 rokov, ktorá celého okresu.
má pacientom priniesť kvalitnú a dostupnú Je absurdné, že v dobe, kedy sa dennodenne 

https://www.health.gov.sk/Clan
ok?reforma-zdravotnictva-predstavenie

https://www.health.gov.sk/Clanok?reforma-zdravotnictva-predstavenie


Mesto stavia 78 nových nájomných bytov na sídl. Juh

Návrhovaná Optimalizácia siete nemocníc

Koncom októbra 2021, za účasti poslanca NR suma financovania projektu je teda viac ako miestnosti  zdravo-technickej inštalácie  v 
SR Jozefa Lukáča, štátnej tajomníčky 4. 600 000 € s DPH. dvoch sekciách s výlevkou, miestnosť na 
Ministerstva dopravy a výstavby SR Kataríny Za relatívne krátky čas od odovzdania uloženie kočiarov a bicyklov. V strednej sekcii 
Brunckovej, primátora mesta Mareka staveniska už víťazný dodávateľ zrealizoval sa počíta s miestnosťou pre výmenníkovú 
Čižmára, konateľa spoločnosti CEDIS, s.r.o. výkopové práce a časť základových dosiek, stanicu. Vstup do každej sekcie bude krytý 
Jozefa Mičeka, konateľa spoloč. Stavoprojekt na ktoré nadviazal armovaním. prístreškom s valbovou strechou, pri 
s.r.o. Vojtecha Kačalu, zodpovedného Stavba bude pozostávať z dvoch samostatne vstupných dverách vpravo budú umiestnené 
projektanta stavby Jána Krasnaya a ďalších stojacich bytových domov, označených C a D. komunikačné jednotky. Byty na prízemí budú 
pozvaných hostí, bol slávnostne poklepaný Postavené budú vo väzbe na už existujúce mať terasu, byty na 2. až 5. NP balkón. 
základný kameň výstavby 78 mestských dva bytové domy A a B. K objektom je Zastavaná plocha každého bytového domu 

2nájomných bytov na sídl. Juh. navrhnutá prístupová komunikácia s bude 732 m . Priemerná obytná plocha 1 bytu 
2Investícia je považovaná za jednu z podzemnými príslušnými inžinierskymi je 59, 6 m . Tie najmenšie bytové jednotky 

2najvýznamnejších a rozsahom najväčších v sieťami, parkoviská, verejné osvetlenie a budú mať rozlohu 31 m  a najväčšie, 3-izbové 
meste Trebišov. Na výstavbu bytov priestor na zberné nádoby (kontajnery). byty cca 77 m2. Výstavbu realizuje firma 
samospráva mesta Trebišov získala dotáciu Bytové domy budú 5 podlažné, každý BD CEDIS s.r.o. a stihnúť by to mala do 18 
Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške pozostáva z 39 jedno-, dvoj- a 3-izbových mesiacov od odovzdania staveniska.
1. 665 970 € a úver Štátneho fondu rozvoja bytových jednotiek. Spoločné priestory budú 
bývania v sume 2. 992 240 €. Celková  tvo r iť  v stupné zádveria, chodby, pivnice, 

zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (https://www.health.gov.sk) 
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Mesto Trebišov, ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady, upozorňuje fyzické osoby, podnikateľov 
aj právnické osoby, aby si odkontrolovali svoje úhrady platieb za miestne dane a poplatky, vzhľadom na už uplynutú dobu 
splatnosti poplatkov za komunálny odpad a dane (za nehnuteľnosť, za psa ...) a blížiaci sa koniec kalendárneho roka 2021, v 
zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších zmien a súlade so VZN mesta č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
a VZN č. 164/2019 o miestnych daniach na území mesta Trebišov.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV 

Mestská polícia Trebišov má 2 nové vozidlá  

ZŠ „SEVER“ už s novou modernou učebňou informatiky 

Revitalizáciou prechádzajú ďalšie ihriská na sídl. Pri Polícii

Od začiatku novembra 2021 sú súčasťou 4x2 67kW - poskytnutá suma úveru: dekanom trebišovskej gréckokatolíckej 
vybavenia Mestskej polície v Trebišove dve 17.287,00 € a Dacie Duster Tce 74 S&S farnosti Mgr. Dušanom Semanom. Vozový 
nové autá Dacia Duster, ktorých nákup a Prestige 4x2 74kW - poskytnutá suma úveru: park v súčasnej dobe tvorí aj elektromobil, 
obstaranie schválili na svojom rokovaní 17.967,00 €. ktorý pribudol do majetku mesta pred 3 rokmi.
poslanci mestského zastupiteľstva. Častá a Súčasťou ich výbavy je biela farba, BENZIN + Veríme, že týmto nákupom sa zlepšia 
nák ladná  po ruchovos ť  pôvodných  LPG nádrž, ťažné zariadenie na obidvoch materiálno-technické podmienky výkonu 
motorových vozidiel, zakúpených pred vozidlách, GPS navigácia (v jednom vozidle). služby mestskej polície a zároveň aj rozšíria 
takmer 10 rokmi, boli dôvodom, prečo MsZ Slávnostného odovzdania príslušníkom MsP možnosti jej pôsobenia pre potreby 
vyčlenilo, v rámci rozpočtu, finančné v Trebišove sa zúčastnili okrem vedenia obyvateľov mesta.
prostriedky na nákup formou úveru (po mesta aj poslanci mestského zastupiteľstva. 
vysúťažení): Dacie Duster TCe 90 comfort Jeho súčasťou bolo posvätenie vozidiel 

Nové moderné počítačové zostavy, 3D stoličky pre žiakov, ale aj katedra a stolička príspevok mesta vo výške 5.085,24 €.
t lačiareň, mult i funkčná t lačiareň, 2 pre vyučujúceho. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili o. i. 
notebooky, interaktívna tabuľa s ozvučením, Tento projekt bol zrealizovaný vďaka primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, 
e-learningový softvér, ako aj dataprojektor s získanému nenávratnému finančnému zástupca primátora Ing. Peter Duč, vedúca 
ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou s príspevku vo výške 16.545,47 € z odd. školstva MsÚ Mgr. Danica Gajdošová, 
využitím pri výučbe viacerých predmetov sú Európskeho fondu regionálneho rozvoja, riaditeľ školy PaedDr. František Ňaršanský a 
už súčasťou novej učebne IKT Základnej ktoré boli pridelené mestu Trebišov v rámci PaedDr. Jana Zelko, PhD., referentka pre 
školy na Pribinovej ulici. V rámci interiérového IROP (Integrovaný regionálny operačný regionálny rozvoj MsÚ.
vybavenia do učebne pribudli tiež stôl a program). Súčasťou investície bol aj ďalší 

Koncom novembra 2021 bola ukončená mlatu. Pôvodný chodník zo severnej strany 
premena ďalších 2 povrchov plôch ihriska na ihriska pracovníci odstránia a nahradia ho 
sídl. Pri Polícii, čím sa zlepšili podmienky na trávnatou plochou. Na zrekonštruovanú 
trávenie voľného času nielen pre deti a plochu ihriska z východnej strany pracovníci 
mládež, ale aj dospelých a športovcov. V TS mesta upevnili exteriérové fitness prvky.  
rámci 2. fázy obnovy vnútrosídliskovej časti V priestore zo západnej strany vzniklo 
pracovná skupina mesta vybúrala poškodené volejbalové ihrisko, kde sú už osadené nové 
obrubníky, odstránila pôvodné povrchové žrde na uchytenie sieťky. Na obnovu bola 
vrstvy obidvoch ihrísk, osadila nové použitá dotácia z Nadácie EPH v sume   
obrubníky, uložila podkladovú vrstvu z 2.000 €. Samospráva zrevitalizuje na jar 2022 
lomového kameňa, ako aj konečnú vrstvu z aj okolie ihrísk.  
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