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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

V Trebišove je v prevádzke ZŠ pre deti s autizmom

Vďaka spolupráci s mestom Trebišov a priestorov. Sprevádzkovaním tejto školy sa Školské zariadenie tvoria:
Technickými službami mesta je otvorená na eliminovalo dochádzanie mnohých detí a ich ź2 triedy s max. kapacitou 12 žiakov,
jeho pôde nová základná škola pre žiakov s rodičov za vzdelávacím procesom tohto typu źškolský klub v popoludňajších hodinách, 
autizmom. Vážny problém súčasnosti – do vzdialených Košíc, resp. Prešova. źšatňa a hygienické zariadenie pre žiakov,
vytvoriť podmienky pre ich výchovno- Škola poskytuje vzdelávanie pre žiakov vo źškolská jedáleň a miestnosť na výdajnú 
vzdelávací proces sa podujala riešiť Spojená veku 6 - 18 rokov. Kvalifikovanú edukačnú školskú jedáleň,
škola internátna na čele s riaditeľkou školy činnosť v nej vykonávajú učiteľky, źmiestnosť pre zamestnancov,
PhDr. Danielou Feckovou. Vďaka odobreniu vychovávateľka a pedagogická asistentka.  ź miestnosť snoezelen (tvorená svetelnými a 
nájomnej zmluvy poslancami mestského U detí budú rozvíjať a upevňovať spôsobilostí zvukovými prvkami, vôňou a hudbou) 
zastupiteľstva sa už od pondelka 5. na takej úrovni, ktorá je pre nich osobne určená na rôzne relaxačné aktivity,
septembra začal vyučovací proces v budove dosiahnuteľná a je základom pre ich źpriestorovo rozľahlý dvor.
mesta, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou maximálne možnú integráciu do spoločnosti.

Vážení občania, 
koniec prázdninového obdobia v našich podmienkach uzatvárajú Dni mesta a ja by som sa pri tejto 
príležitosti chcel poďakovať všetkým, ktorí využili možnosť a navštívili niektoré z podujatí, čím dotvorili 
kolorit výbornej nálady počas celého ich trvania. Veľké poďakovanie adresujem aj naším 
zamestnancom a organizáciám, participujúcim na príprave a realizácii a v neposlednom rade 
spoločnostiam, ktoré nás podporili, pretože bez ich prispenia by bolo ťažké zorganizovať podujatie 
takého rozsahu.
Začiatok školského roka a nástup jesene je úzko spätý s množstvom aktivít, ktorých súčasťou je aj 
samospráva a jej organizácie. Ide o obdobie, ktoré prináša síce väčší stres a viac povinností po 
dovolenkovom čase, ale zároveň ponúka možnosti na nové stretnutia, či už v školách medzi mládežou 

alebo tak, ako je to zvykom, pripomenutím si významných životných jubileí občanov mesta a manželských párov, ktoré v slávnostnej podobe 
zorganizovalo mesto Trebišov. Už čoskoro, v rámci mesiaca úcty k starším, však budeme mať možnosť venovať zvýšenú pozornosť aj svojím 
blízkym a známym – seniorom a milým slovom či malou pozornosťou im dať najavo, že sú dôležitou súčasťou našich životov.
Mesto Trebišov sa v minulých týždňoch aktívne zapojilo do viacerých spoločenských aktivít – v rámci týždňa mobility sme sa snažili upriamiť 
pozornosť na možnosti alternatívnej formy dopravy, pri stretnutiach s jubilantmi sme si uctili tých, ktorí stáli pri formovaní nášho mesta v 
predchádzajúcich dekádach a v rámci bežných činností sme zabezpečovali realizáciu projektov a investícií, o ktorých si môžete prečítať aj v 
tomto vydaní nášho občasníka.
Čo je však podstatné, všetko postupne zatieňuje zhoršujúca sa energetická a s ňou spojená ekonomická kríza. Pevne verím, že otázka 
budúcnosti občanov neostane iba na pleciach miest a obcí, ale že do nej výrazne zasiahne formou kompenzácií štát, keďže dôsledky 
nestability pociťujeme stále výraznejšie aj na bežných činnostiach, ktoré samospráva musí v zmysle zákona vykonávať.

Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu 

Za účelom podpory vysokoškolského štúdia, 
ako aj pomoci zlepšenia životnej situácie 
primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár 
spolu so svojím zástupcom Ing. Petrom 
Dučom darovali jednorazovú finančnú pomoc 
v sume 400 eur študentovi Jozefovi Andrejovi. 
Venovaný finančný dar si obdarovaný prevzal 
osobne v kancelárii primátora na mestskom 
úrade.



Dobrovoľnícka akcia mesta – čistenie hrádze Trnávky

Koncom septembra sa mesto Trebišov Dobrovoľníci počas akcie našli rôzne druhy Po ukončení brigády sa aktivisti stretli v areáli 
pripoj i lo k medzinárodnej iniciatíve odpadu, ktoré nielen že znečisťovali prírodnú mestského kúpaliska pri ohníku a chutnom 
Svetového čistiaceho dňa, ktorej cieľom je lokalitu, ale aj kazili pohľad na ňu. Sme radi, guláši, pripravenom mestom. 
vyčistiť naše okolie. Tentoraz sa obyvatelia že mnohí z vás vymenili pohodlie sobotného Na deti čakali drevené kŕmidlá pre vtákov, 
mesta spolu s referentmi mestského úradu, voľného predpoludnia za aktívnu účasť na ktoré farebne dozdobili podľa vlastnej 
zamestnancami Technických služieb mesta dobrovoľnej a nezištnej činnosti, po ktorej fantázie. Svoju kreativitu využili aj pri vypĺňaní 
Trebišov a poslancami MsZ pustili do ostal životný priestor pre nás, Trebišovčanov, domčeka pre hmyz rôznymi druhmi 
upratovacej brigády často využívanej hrádze o niečo čistejší a zdravší. A aby bol mestský prírodných materiálov. Aktivity pre deti 
rieky Trnávky, kde si viacerí Trebišovčania park zelenší, pracovníci TS mesta v rámci zabezpečili pracovníci Centra voľného času 
vybehnú na korčuliach, bicyklom alebo na nej sobotňajšej akcie vysadili v jeho areáli 50 ks Trebišov. 
strávia voľné chvíle rekreačným behom. malých stromčekov (duba a buka).

Odborný seminár k 110. výročiu cukrovarníckej kampane 

Pri príležitosti 110. výročia od prvej V programe odborného stretnutia lektori cukrovarnícky spolok
cukrovarníckej kampane v Trebišove bol v odprezentovali aj tieto témy: „Súčasný stav ź Ing. Ladislav Staruch, PhD., Potravinárska 
septembri 2022 v zasadačke na prízemí MsÚ cukrovarníctva na Slovensku“, „Stručná sekcia Sl. spol. pre PLPaVv pri SAV
v Trebišove zorganizovaný odborný seminár, história o trebišovskom cukrovare“, P ro g ra m ov ú  š tr uk tú ru a organizačno-
ktorý naplnil jeho hlavný cieľ - popularizovať „Od cukrovej repy po čokoládu“, či príspevok technickú prípravu zabezpečilo Územné 
odborné technické vzdelávania medzi o unikátnej doprave úzkokoľajnou železnicou koordinačné centrum Zväzu slovenských 
š t u d e n t m i  s t r e d n ý c h  v š e o b e c n o - v cukrovare. vedecko-technických spoločností v Banskej 
vzdelávacích a odborných škôl. Jednotlivé V rámci seminára si mohli jeho účastníci Bystrici (ďalej ÚKC ZSVTS) v spolupráci s 
bloky prednášok zaujali aj gymnazistov. pozrieť výstavu súkromných archívnych mestom Trebišov, Múzeom a Kultúrnym 
Podujatie umožnilo o. i. osobné stretnutie artefaktov: dobových dokumentov, fotografií, centrom južného Zemplína v Trebišove, 
bývalých zamestnancov Potravinárskeho rezortných odznakov, vyznamenaní, S l o v e n s k o u  s p o l o č n o s ť o u  p r e  
kombinátu v Trebišove, už v súčasnosti ďakovných listov, ale aj iných predmetov poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a 
zlikvidovaného cukrovaru, s vyučujúcimi a súvis iac ich pr iamo s t rebišovským veterinárne vedy pri SAV v Bratislave a 
študentmi SOŠ, ktoré v minulosti pripravovali cukrovarom. Slovenským cukrovarníckym spolkom. 
technické kádre pre potravinársky priemysel Odborní garanti odborného seminára: Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta 
na východnom Slovensku, ale tiež záujemcov źdoc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. – ÚKC ZSVTS PhDr. Marek Čižmár.
o vysokoškolské štúdium, najmä prírodných a Banská Bystrica
technických vied. ź I ng .  Dušan  Jan í ček ,  S lovenský  

Trebišovská zlatá horúčka - je podujatie, aj Poliaci. 
ktorého prvý ročník sa uskutočnil v Areáli V 10 súťažných kategóriách zaregistrovaní 
vodných športov v Trebišove. Aj keď tento súťažiaci odhodlane hľadali zlatinky, 
druh športu nie je až taký bežný, ryžovanie samozrejme, s ohľadom na čo najkratší čas 
zlata na panvici patrí medzi koníčky mnohých ryžovania. Trebišovčania, ktorí sa s 
nadšencov a medzi nimi aj obyvateľov nášho ryžovaním ešte nestretli, mali možnosť si to 
mesta, či jeho okolia. vyskúšať v „škole ryžovania“ alebo sa aj 
S iniciatívou zrealizovať podujatie v Trebišove zapojiť priamo do súťaže ako amatéri.
prišiel Banskobystrický cech zlatokopov, Zlatokopi sa počas celého súťažného dňa 
keďže viacerí Trebišovčania sú práve v ňom pokúšali získať, okrem medailového 
zd ružen í .  Nad  p i l o tným ročn íkom umiestnenia, aj Pohár primátora mesta. 
Trebišovskej zlatej horúčky, ktorý prebehol aj Najšikovnejšou v tejto kategórii však bola 
s medzinárodnou účasťou, prevzal záštitu Ľubica ŤAŽKÁ z Banskobystrického cechu 
primátor mesta PhDr. Marek Čižmár zlatokopov, ktorej hlavnú cenu odovzdal 
Postaviť sa v gumákoch do klajmov a hľadať osobne primátor mesta.
drobné čiastočky zlata prišli totiž do Trebišova 

V septembri sme v Trebišove založili tradíciu ryžovania zlata  



Manželské páry oslávili zlatú a diamantovú svadbu s vedením mesta 

Na pozvanie primátora mesta Trebišov PhDr. počas ktorého páry, pripomínajúce si zlatú hudobný darček – vystúpenie slovenskej 
Mareka Čižmára sa v septembri stretli alebo diamantovú svadbu, prevzali od speváčky Gizky Oňovej, ktorej prítomnosť 
jubilanti – manželské páry, ktoré v tomto roku primátora mesta osobné gratulácie, finančný zaplavila celú sálu pozitívnou energiou a 
oslavujú 50 a 60 rokov spoločného dar a pripravené bolo pre nich aj pohostenie. veľkým počtom usmievajúcich sa tvári. 
manželského života. K významným výročiam sobáša mesto 
V slávnostnom duchu prebehol celý program, Trebišov doprialo jubilantom špeciálny 

Významné životné jubileá oslávili, v 98-ročných oslávencov. a v mnohých prípadoch sa jednotliví jubilanti 
prítomnosti primátora mesta PhDr. Mareka Jubilanti s úctyhodným vekom sa stretli na spoločne stretli po dlhých rokoch. 
Čižmára, jeho zástupcov Ing. Petra Duča, pozvanie primátora mesta v salóniku Po kul túrnom programe, osobných 
Mgr.  Viery Mokáňovej a poslankyne MsZ reštaurácie Amadeus, kde bol pre nich gratuláciách a odovzdaní finančných darov 
PhDr. Daniely Feckovej, najstarší obyvatelia pripravený pekný hudobný program v podaní primátorom mesta Trebišov bol pre jubilantov 
mesta Trebišov; tí, ktorí sa v roku 2022 IVANOVCOV. Vďaka nemu si zaspomínali na podávaný slávnostný obed.
dožívajú 80, 85, 90 a 95 rokov svojho života. V svoje mladé časy, zaspievali známe ľudové 
zozname hostí sa vynímali dokonca aj 3 mená piesne, pookriali pri vzájomných rozhovoroch 

Oslava životných jubileí Trebišovčanov s primátorom

Úspešné Dni mesta Trebišov 2022

V auguste sa uskutočnilo, po dvojročnej tešili na pestrosť hudobných vystúpení a ochutnali dobovú stredovekú kuchyňu, deti 
covidovej prestávke, najväčšie mestské rôznorodých aktivít v areáli mestského parku. hľadali poklad Andrássyovcov, začlenili sa do 
kultúrno-spoločenské podujatie roka Dni V programe sa predstavili hudobné kolektívy deja divadelných predstavení, dočkali sa 
mesta Trebišov. Súčasťou týždňových viacerých žánrov a známi slovenskí interpreti. obľúbených simulovaných policajných 
slávnosti bola plejáda sprievodných podujatí, Dali ste sa pozvať do mnohých súťaží, zásahov počas Dňa polície, previezli sa na 
ktoré prebiehali v objektoch mesta, ale aj v športových podujatí, na výstavu ovocia, vodných bicykloch, ukázali ste aj svoje 
exteriéri a zamerané boli na všetky vekové zeleniny a kvetov, prišli ste nezištne darovať kulinárske umenie vo varení guláša a odniesli 
kategórie. Vyvrcholením veľkolepých krv, zabávali sa na Expres Street Party a si veľa pekných zážitkov z mnohých ďalších 
slávností bol víkendový program (27. a 28. ďalších exkluzívnych koncertoch či atrakcií. 
august), kedy ste sa vy, obyvatelia Trebišova, vynikajúcich choreografiách folklórnych 
ako aj hostia z blízkeho i vzdialeného okolia telies, vyskúšali ste si historický šerm, 
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