
Vážení občania, 

častokrát, pri svojich stretnutiach s vami, sa stretávam s konštatovaním, že svet, v ktorom 
žijeme, je ťažký a plný obáv z budúcnosti, že sa už z neho nevieme takmer  ani tešiť. Je 
pravda, že posledné roky sú poznačené dôsledkami udalostí, ktoré sme doteraz nepoznali a 
keď, tak len z rozprávania starších generácií. Epidémiou, ktorá ovplyvnila náš život v celom 
rozsahu na viac než 2 roky a do toho vojnový konflikt tesne za našimi hranicami s vážnymi 
dôsledkami pre celú populáciu. K tomu všetkému sa pridružili aj sprievodné znaky – 
zdražovanie, zníženie životnej úrovne občanov a najmä avizovaný výrazný nárast inflácie, čo 
priamo vplýva na kúpyschopnosť obyvateľov a vývoj ekonomiky. Všetky negatívne faktory 
však duplicitne vplývajú aj na život mesta a jeho aktivity. Asi najviditeľnejším dôsledkom, 
takmer s katastrofickým dosahom, je skoro trojnásobný  nárast cien energií, čo sa odráža vo 
všetkých oblastiach – vo výrazne zvýšených nákladoch na prevádzku zariadení, nutnosti 

dofinancovania bežných činností z peňazí určených na plánované projekty, čiže ďalší rozvoj samosprávy. 

Napriek všetkým okolnostiam sa však snažíme, v rámci možností mesta, pokračovať v investičnej politike tak, aby sme vám, obyvateľom, 
vytvorili dôstojné podmienky na kvalitný život. Aj preto výstavba kruhových križovatiek, 78 nájomných bytov, novej modernej kompostárne, 
ďalšia modernizácia škôl, letného kúpaliska, športových zariadení. Spolu s výstavbou nového staničného terminálu (investícia Železníc SR) 
zažívame doteraz najväčší investičný boom a som len rád, že súčasťou tohto roka je o. i. aj podpora kultúrnych aktivít a napredovanie športu, 
čo najlepšie potvrdzuje aj víťazstvo HK STEEL Team Trebišov v 2. lige. Verím, že aj tieto informácie vlejú každému z nás aspoň štipku 
optimizmu a budú začiatkom postupného zlepšovania. Držme si k tomu prsty!

Informačný  občasník Mesta Trebišov 2/2022

Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mesto získalo trištvrte milióna eur na rekonštrukciu tepla pre ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Pridelením 726 347,14 € na realizáciu potreby tepla na vykurovanie objektov Mesto takýmto spôsobom pokračuje v 
rekonštrukcie zdroja tepla za účelom zníženia základnej školy. Okrem návratnosti projektu - postupnej rekonštrukcii a modernizácii 
primárnej energetickej náročnosti sa v približne 3 až 4 roky - je dôležitou aj všetkých svojich objektov a v prípade škôl aj v 
objekte Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika ekologická stránka projektu, keď pri zlepšovaní podmienok na výchovno-
o. i. inštaluje zostava 10 plynových tepelných prevádzke tepelných plynových čerpadiel vzdelávací proces.
čerpadiel fungujúcich systémom vzduch- bude produkovaných menej emisií CO , SO , 2 2

voda. Návrh zdroja tepla vychádza z celkovej a iné.  

Výsledky hlasovania za projekty participatívneho rozpočtu na rok 2022

Z elektronického hlasovania za projekty projekt počas hlasovania. ulici ostáva v zásobníku projektov mesta ako 
Participatívneho rozpočtu mesta Trebišov na — Projekt: Vstupná brána Tokaj – autor (takisto) víťazný a počíta sa s ním v 
rok 2022, ktoré prebiehalo v mesiaci marec stiahol projekt počas hlasovania. participatívnom rozpočte mesta na rok 2023. 
2022, vzišli nasledujúce výsledky: F i n a n č n ú  p o d p o r u  z  a k t u á l n e h o  Realizáciu obidvoch víťazných projektov 
— Projekt: Kvetinový záhon pri mestskej participatívneho rozpočtu (PR) v celkovej mesto plánuje do konca kalendárneho roka 

športovej hale – 201 hlasov. sume 20.000 € získajú 2 projekty s najvyšším 2022.
— Projekt: Lúčky – 191 hlasov. počtom hlasov. Aj napriek tomu, že dva Ďakujeme všetkým za účasť na hlasovaní!
— Projekt: Zveľadenie sídliska na občianske projekty získali rovnaký počet 

Škultétyho ulici – 191 hlasov. hlasov, realizovaný bude jeden z nich – Lúčky. 
— Projekt: Parčík Európy – autor stiahol Druhý – Zveľadenie sídliska na Škultétyho 

Dve mestské základné školy sa od začiatku ZŠ na Pribinovej ul., ktorá má s daným Deväťdesiatim školákom z marginalizovanej 
mesiaca marec zapojil i do projektu projektom skúsenosti aj z minulých období - rómskej komunity sa bude venovať formou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu po prvej vlne pandémie, v mesiacoch apríl, i n d i v i d u á l n e h o  d o u č o v a n i a  4 5  
SR s názvom SPOLU MÚDREJŠÍ. Cieľom máj, jún 2021, ale aj následne v mesiacoch pedagogických zamestnancov po min. 3 
projektových aktivít bude pomáhať žiakom v október, november a december 2021. V vyučovacie hodiny týždenne. Vedenie školy 
učení, precvičiť si učivo prostredníctvom projekte teraz pokračujú žiaci celého 1. na túto činnosť využije externé prostriedky z 
kvalitného a dostupného doučovania a stupňa spolu s triednymi učiteľkami. Na tento ministerstva vo výške 37.600 €. 
vytvárať im podmienky na zlepšenie ich projekt škola získala celkovo 15.600 €. 
vedomostí na hodinách mimo vyučovania. U žiakov ZŠ na Ul. I. Krasku bude doučovanie 
Úspešnými školami, v zriaďovateľskej zamerané najmä na slovenský jazyk, 
pôsobnosti mesta, boli ZŠ na Ul. I. Krasku a matematiku a ďalšie prírodovedné predmety. 

ZŠ Pribinova a ZŠ. I. Krasku získali spolu až 53.200 € na vzdelávací projekt 



Samospráva ocenila pedagógov počas Dňa učiteľov 

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov mesto zamestnanci trebišovských materských a Ocenení učitelia za rok 2020
Trebišov pripravilo slávnostný program, základných škôl, ktorí boli navrhnutí na 1. Nataša Barilová (MŠ Hviezdoslavova)
spojený s oceňovaním nominovaných udelenie ocenenia v rokoch 2020 a 2022. Z 2. Mgr.  Anna Kasoniová (ZŠ M. R. Štefánika)
pedagógov, pôsobiacich v školách a dôvodu vyhláseného lockdownu vládou SR v 3. RNDr.  Alena Leškaničová (ZŠ Pribinova)
školských zariadeniach v zriaďovateľskej roku 2021, nominácie na oceňovanie v 4  Mgr.  Jozef Mačuga (CVČ)
pôsobnosti samosprávy. uvedenom roku neboli predložené. 5. Ing. Jana Nemetová (ZŠ I. Krasku)
Učiteľom, ktorí prijali pozvanie na túto Počas celého galaprogramu spríjemňovali 6. Mgr. Jana Velebová (ZŠ Komenského) - 
slávnosť, sa z pódia prihovoril primátor mesta sviatočnú chvíľu zúčastneným učiteľom žiaci ocenenie prevzala zástupkyňa riaditeľa 
Trebišov PhDr. Marek Čižmár. Následne, a učitelia ZUŠ v Trebišove svojimi hudobno- ZŠ Komenského Mgr. Adriana Kohanová
spolu s vedúcou odd. školstva na MsÚ v tanečnými vystúpeniami - hrou na akordeóne, 
Trebišove Mgr. Danicou Gajdošovou, baletom „Slávnosť kvetov“, umeleckým Ocenení učitelia za rok 2022
odovzdali dvanástim učiteľom ocenenia - prejavom komorného zoskupenia, ľudovými 1. Ivana Bobríková (MŠ Komenského)
plakety Jána Amosa Komenského, piesňami, cimbalovou hudbou. 2. RNDr. Marcela Ferková (ZŠ Pribinova)
ďakovné listy mesta Trebišov a kvetinové Všetci pozvaní hostia sa po ukončení 3. Žaneta Gajič (MŠ Pri Polícii)
dary .  Každý ocenený pedagóg bol oficiálnej časti programu presunuli z 4. Mgr. Daniela Gumanová, PhD. (ZŠ M. R. 
indiv iduálne predstavený v krátkej  divadelnej sály MsKS do estrádnej sály, kde Štefánika)
videovizitke. bola pre nich pripravená slávnostná recepcia. 5. PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art. 
Prejav uznania a poďakovania za tvorivú a (ZUŠ)
obetavú prácu prevzali pedagogickí 6. Mgr. Tomáš Želinský (ZŠ Komenského)

Mesto začalo výstavbu kompostárne vďaka schváleným 3 miliónom eur 

Koncom marca 2022 vedenie mesta Trebišov 3 000 949,58 € z Ministerstva životného — skladovacie plochy (kde bude uložený 
– Marek Čižmár, primátor mesta, Peter Duč a prostredia SR - Operačný program Kvalita výsledný produkt),
Viera Mokáňová, viceprimátori mesta spolu s životného prostredia. — hala na uloženie mechanizmov (tu bude 
Jánom Lajčákom, zástupcom zhotoviteľa - Investícia zahŕňa stavebné práce, súčasťou uskladnená technika, ktorá je potrebná na 
spoločnosti 3 Energy, s. r. o., Patrikom ktorých bude vybudovanie kompostárne s správne fungovanie celej kompostárne, 
Pandom, generálnym projektantom stavby, a technológiou prevzdušňovania, ale aj napr. drvič konárov, traktor s potrebným 
vedením Technických služieb mesta Trebišov technické vybavenie kompostárne a materiálnym zabezpečením, radlice, atď.).
– Imrichom Feketem a Miroslavom Davalom obstaranie nádob určených na zber a Na schválenom projekte má finančnú 
slávnostne poklepali základný kameň spracovanie odpadu. participáciu aj Európska únia a mesto 
výstavby kompostárne v Trebišove. V objekte kompostárne vzniknú: Trebišov v sume  157 944,72 €.  Zhotoviteľom 
Výstavba je projektovaná v areáli bývalých — prijímacia hala s cestnou váhou, ktorá bude stavby je spoločnosť 3 Energy, s. r. o., 
vojenských skladov PHM v lokalite Nový vážiť vstupné suroviny, zazmluvnené obdobie ukončenia prác - 

2Koronč na rozlohe cca 13 000 m . Projekt s — prijímacie boxy pre BRKO, január 2023.
oficiálnym názvom Zhodnocovanie biologicky — plochy pre hygienizačné jednotky (stroj, 
rozložiteľného komunálneho odpadu bol ktorý zhodnocuje kuchynský odpad), 
dlhodobo pripravovaným projektom mesta, — dozrievacie plochy (na dozrievanie 
na ktorý sa samospráve podarilo získať sumu  kompostu), 



Primátor prijal majstrov 2. hokejovej ligy – HK STEEL TEAM TREBIŠOV

Hráči HK Steel Team Trebišov sa stali, bez titulu majstrov ich utorok 12. 4. 2022 k víťazstvu, poďakoval im za vzornú 
jedinej prehry, víťazmi 2. hokejovej ligy v slávnostne prijal na Mestskom úrade v reprezentáciu mesta a poprial ďalšie úspechy 
sezóne 2021/2022. Úspešní hokejisti vyhrali v Trebišove primátor mesta PhDr. Marek v barážových zápasoch, v ktorých budú naši 
základnej časti všetkých dvanásť zápasov a s Čižmár spolu vedením klubu a generálnym hokejisti bojovať o postup do prvej Slovenskej 
absolútnymi víťazstvami (ďalších deväť) partnerom HK Steel Team Trebišov. hokejovej ligy (SHL).
pokračovali aj v play-off. Pri príležitosti zisku Úspešným športovcom primátor zablahoželal 
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