
Vážení občania,
prichádzame k vám s prvým tohtoročným číslom nášho občasníka v období, ktoré, z pohľadu všetkých 
samospráv na Slovensku, patrí k najťažším doteraz. Niekoľkonásobné zvýšenie cien elektrickej energie a 
plynu oproti minulým rokom, zákonom schválené zvýšenie platov, uplatnenie daňového bonusu a 
predpokladaný pokles podielových daní oproti prognóze z minulého roka znamená v konečnom zúčtovaní 
veľké ohrozenie základných funkcií a činností samosprávy. Naším eminentným záujmom však bude 
zabezpečiť jej život v našich podmienkach tak, aby sme predišli jej znefunkčneniu a preto už priebežne 
pristupujeme k úsporám a snažíme sa preklenúť najbližšie obdobie bez výrazných obmedzení v kultúrnom, 
športovom aj spoločenskom živote mesta.
Bilancia zrealizovaného, riešeného aj pripraveného je spracovaná popri nových informáciách, medzi ktorými 

dominuje aj vynikajúci výsledok v separácii odpadu za rok 2022, podľa ktorého mesto Trebišov atakuje hranicu 50 %! Za to patrí všetkým vám 
veľké poďakovanie! 
V spolupráci s MsKS a našimi partnermi pripravujeme v najbližšom období množstvo zaujímavých podujatí, na ktoré vás srdečne pozývame a 
už teraz sa tešíme na vašu časť.
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Slovo na úvod

PhDr. Marek Čižmár, primátor

Mesto získalo dotáciu takmer 190 000 eur na rekonštrukciu MŠ na Ul. 29. augusta 

Trebišov dosiahol v roku 2022 48%-nú mieru vytriedenia odpadu

Rezidenčná karta mesta Trebišov

Predsavzatie skompletizovať rekonštrukciu najbližších mesiacoch k rekonštrukcii a vďaka zameraniu projektu aj výrazné 
školských a predškolských zariadení na energetickému zefektívneniu budovy zlepšenie podmienok pre výchovno-
území mesta sa postupne stáva realitou. Materskej školy na Ul. 29. augusta. vzdelávací proces malých predškolákov.
Vďaka schválenej dotácii Environmentálneho Jedna z najstarších budov tohto typu na 
fondu vo výške 189 485 eur dôjde už v území mesta tak dostane nielen nový šat, ale 

Aj v roku 2023 budú občanom s trvalým pobytom v meste Trebišov, ktorí majú splnené záväzky voči mestu k 31. 12. 2022 
(uhradené poplatky za TKO a miestne dane), vydané nové rezidenčné karty. Na karty mesto umiestni individuálny čiarový kód, 
ktorý bude aktualizovaný raz ročne, vždy po uplynutí príslušného kalendárneho roka (v mesiaci január).
Novú rezidenčnú kartu si môžu občania mesta Trebišova vyzdvihnúť počas úradných hodín na vrátnici MsÚ od apríla 2023, po 
predložení vyplnenej Žiadosti o vydanie rezidenčnej karty. Rezidenčné karty nebudú zasielané poštou!

Rezidenčná karta mesta Trebišov bude vydaná za poplatok 1 €. V prípade jej straty mesto Trebišov účtuje poplatok za 
vystavenie náhradnej karty v sume 5 €.
Pre deti do dovŕšenia 3 rokov veku sa rezidenčná karta nevydáva.
Pre osoby od 3 do dovŕšenia 15 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S PREUKAZOM POISTENCA.
Pre osoby od 15 do 64 rokov je Rezidenčná karta mesta Trebišov platná IBA S OBČIANSKYM PREUKAZOM.
Všetkým občanom s trvalým pobytom na území mesta Trebišov od 65 rokov veku bola vydaná a doručená SENIOR KARTA, ktorá  
seniorov oprávňuje využívať výhody plynúce z rezidenčnej karty. Seniorom, ktorí v aktuálnom kalendárnom roku dosiahli vek 65 
rokov, mesto rezidenčnú kartu nevydáva.

Výhody, vyplývajúce z rezidenčnej karty na rok 2023:
ź Areál vodných športov (letné kúpalisko a mestská plaváreň) - poskytnutie zľavy z ceny vstupného,
ź Fitness štúdio (mestská športová hala) - poskytnutie zľavy z ceny vstupného,
ź Komunitná klubovňa FAJNOVO (budova Centra voľného času), 
ź člnkovanie a vodné bicyklovanie na rybníku v mestskom parku (v letných mesiacoch).  

Výrazný posun v miere separácie tuhého zavedení množstevného zberu, zabezpečení 
komunálneho odpadu zaznamenalo mesto kompostérov pre domové jednotky a hlavne 
Trebišov v roku 2022. Dosiahnutá hodnota po doplnení techniky a modernizácii postupov 
48,16 % je predovšetkým výsledkom v spracovaní odpadov Technickými službami 
zodpovedného prístupu občanov mesta, došlo k mimoriadnemu medziročnému 
vďaka ktorým sa otázka odpadovej politiky a navýšeniu separácie o vyše 17 %. Veríme, že 
separácie jednotlivých zložiek stala dôležitou ukončením projektu výstavby kompostárne 
súčasťou komunálneho života, ako aj sa vytvorí predpoklad ďalšieho navyšovania 
podpory prijatých opatrení poslaneckým separácie, no predovšetkým zlepšenia kvality 
zborom. životného prostredia v našom okolí.
Po výstavbe stojísk a ich vybavení zbernými 
nádobami pre jednotlivé zložky odpadov, 



Hospodárske stredisko TS mesta Trebišov obdobia na novovytvorený pestrý jarný 
zrealizovalo občiansky projekt, jeden z akcent v okolí len nedávno vybudovanej 
víťazných na rok 2022, vďaka ktorému v oddychovej zóny. Výsadba väčšieho 
meste pribudol kvetinový záhon pri mestskej množstva kvitnúcich rast l ín zvýši la 
športovej hale. Plocha s rozlohou 300 m2 bola biodiverzitu verejného priestoru a veríme, že 
zbavená burín, splanírovaná a následne na bude prínosom v podobe zdroja potravy pre 
nej pracovníci vysadili množstvo solitérnych, prebúdzajúce sa motýle, včely, čmeliaky a iné 
skupinových a plazivých trvaliek, tie boli ešte opeľovače. 
štedro doplnené o okrasné cibuľoviny. Fádny a doteraz nevyužitý priestor sa 
Trebišovčania budú môcť upriamiť svoje premenil na vzhľadné a esteticky zušľachtené 
pohľady už počas najbližšieho ročného miesto.

Zavádzame nový a lacnejší zdroj tepla v ZŠ na Ul. M. R. Štefánika

Výsadba kvetinového záhonu pri športovej hale z participatívneho rozpočtu 2022

Ukončenie Kurzu spoločenských tancov a spoločenskej výchovy absolvovalo 207 žiakov 

V súčasnej dobe sú aj v našej samospráve a mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, jeho projektu sa doteraz fungujúci vykurovací 
zariadeniach v jej pôsobnosti problémy s zástupcu Ing. Petra Duča, vedúceho odd. systém zmení, novým zdrojom tepla budú 10 
vysokými nákladmi na energie, ktoré výstavby a majetku Ing. arch. Alexandra ks tepelných čerpadiel spôsobom vzduch/ 
enormne narástli. Je veľmi potrebné túto Bugalu, výrobného riaditeľa a súčasne voda . 
oblasť riešiť. Aj preto mesto začalo robiť prvé hlavného stavbyvedúceho spol. DAG Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla 
významné kroky. Slovakia, a. s. Ing. Viliama Ruščanského, na báze obnoviteľného zdroja energie sa 
Samospráva Trebišova zrealizuje v Základnej asistenta stavbyvedúceho Ing. Róberta zvýši účinnosť a hospodárnosť prevádzky 
škole na Ul. M. R. Štefánika náhradu Ugrociho, stavebného dozora na projekte Ing. zdroja tepla, znížia sa emisie znečisťujúcich 
súčasného zdroja tepla výstavbou nového, s Jaroslava Zajaca a riaditeľky ZŠ MRŠ RNDr. látok a očakávame aj zlepšenie kvality 
využitím aerotermálnej energie. Ide o využitie Ivety Kučerovej, sa uskutočnilo oficiálne ovzdušia a životného prostredia. Úspora 
energie, obsiahnutej vo vonkajšom vzduchu odovzdanie staveniska na realizáciu zemného plynu po realizácii investície sa 
na vykurovanie interiéru pomocou vysoko projektových aktivít. predpokladá cca 10 000 m3/rok. 
účinného tepelného čerpadla, vďaka ktorému Aktuálne je vykurovanie objektu tejto školy Na projekt sa mestu Trebišov podarilo získať 
sa znížia finančné náklady na samotné riešené z kotolne, budova je zásobovaná NFP vo výške 726 347,14 € z OP Kvalita 
vykurovanie školy. teplom zo sústavy dvoch teplovodných životného prostredia. Spolufinancovanie 
Koncom januára 2023, za účasti primátora plynových kotlov. Prostredníctvom tohto samosprávou bude v sume 38 228,80 €.

Žiaci  a žiačky základných škôl,  v zverenci tanečnej lektorky boli už pri výučbe polka, valčík, blues, tango counry, cha-cha, 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, CZŠ s MŠ tancov rozdelení do štyroch skupín. rumba, boogie-woogie, discofox, čardáš.
sv. Juraja a študenti kvarty Gymnázia Slávnostné ukončenie kurzu sa uskutočnilo v Tanečný repertoár mládež obohatila aj o 
Trebišov prejavili v školskom roku 2022/2023 estrádnej sále MsKS v Trebišove v štyroch rodičovský, venčekový a náhrdelníkový 
značný záujem o kurz spoločenských tancov, termínoch - 10. a 11., 17. a 18. februára 2023. tanec. Počas slávnostných večerov prebehla 
ktorý organizovalo mesto Trebišov. Cyklus Takzvané venčeky absolvovali žiaci 8. a  9. voľba kráľa a kráľovnej venčeka. Úsmev na 
tanečných lekcií prebiehal od októbra 2022 do ročníka základných škôl: M. R. Štefánika, tvárach mladých dám a pánov vyčaroval 
začiatku februára 2023, umožnil získať Gorkého (sv. Juraja), Komenského, Pribinova zábavný jablkový tanec. Skvelú zábavu 
dievčatám a chlapcom základné vedomosti o a takisto študenti kvarty trebišovského počas večerov vytvárala hudobná skupina 
viacerých druhoch párových tancov a najmä Gymnázia. V prítomnosti svojich rodičov, Univerzal. Trebišovskí žiaci sa vďaka 
mnohé krokové kombinácie. Tanečné primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára, prejavenému niekoľkomesačnému úsiliu 
schopnosti si cibrili pod dohľadom tanečnej zástupcu primátora Ing. Petra Duča a naučiť sa ladným tanečným pohybom, ktoré 
majsterky Ing. Márie Madzinovej. pozvaných učiteľov sa predstavili s vyvrcholilo slávnostným večerom, začlenili do 
Keďže bolo záujemcov o kurz veľmi veľa, programom týchto tancov: waltz, foxtrot, spoločnosti dospelých dám a pánov.  



Nové atraktívne A3UM je už vybudované v Centre voľného času 

Koncom roka 2022 sme, za účasti primátora Skrášlený a zatraktívnený priestor na na niektorej zo stredných škôl v našom meste, 
mesta Mareka Čižmára, riaditeľa CVČ stretávanie sa mladých ľudí si stredoškoláci budú svoju pozornosť a aktivity v tomto 
Trebišov Petra Valisku-Timečka, námestníka hneď obľúbili aj vďaka vybudovanému priestore venovať premietaniam na projekčné 
riaditeľa Technických služieb mesta drevenému a l tánku a  pohodlnému plátno, besedám a spoločenským hrám. 
Miroslava Davalu, vedúcej odd. školstva na vonkajšiemu sedeniu. Už koncoročný čas Ráta sa taktiež s využitím átria na letné 
MsÚ Danice Gajdošovej a externej študenti využili na zábavné aktivity, či súťaž tábory, ale aj ďalšie kreatívne činnosti a 
projektantky p. Kačmárovej, slávnostne vo varení kapustnice. prezentácie. Všetci návštevníci CVČ tu môžu 
otvorili a odovzdali do užívania úplne Nová oddychová zóna bude rozvíjať aj využívať neobmedzené wi-fi pripojenie. 
z r e v i t a l i z o v a n ý  p r i e s t o r  á t r i a  a  rozumové schopnosti študentov a to nielen Príjemný a bezpečný pocit z vynoveného 
novovytvorenej relaxačnej zóny v Centre prostredníctvom exteriérovej knihovníčky a priestoru dotvárajú kamerový systém a tuli 
voľného času. veľkej tabuli, ale aj inovatívnej šachovnici s sedacie vaky, ktoré návštevníkom iste 
Úspešný projekt sa podarilo mestu Trebišov figúrkami. Iných zase oslovia cvičiace poslúžia v jarných a letných mesiacoch. 
zrealizovať vďaka externým finančným workout-ové prvky. Do obnoveného dvora Neskoršie sa počíta s revitalizáciou a 
zdrojom vo výške 14.996 eur, čerpaným z Centra voľného času prinesieme workshopy výsadbou nízkej zeleň aj na druhej polovici 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu rôznych tém a zameraní. Členovia školského vnútorného dvora.
SR. parlamentu, ale aj iní stredoškoláci, študujúci 

Vo februári 2023 bola ľadová plocha Zimného vzbudzovali aj zvieracie kostýmy, masky s 2. miesto: Dominika Gondeková (vianočný 
štadióna v Trebišove plná pestrofarebných motívom prírody a ďalšie. stromček)
masiek, rôzne rozprávkové postavy sa Práve kreativitu masiek obdivovala a 3. miesto: Oliver Šandor (transformer)
predbiehali, kto viac zaujme porotu. hodnotila porota z radov organizátorov 4. miesto: rodina Jakubová a Hrivňáková (ako 
Nápaditosť a svoj výber karnevalových (mesto Trebišov a MsKS). Vybrala 3 zabávači detí - šašovia) 
kostýmov prezentovalo takmer 90 detí v najkrajšie a najzaujímavejšie z nich, ktoré V programe podujatia sa predviedli šikovné 
sprievode svojich rodičov. Mnohé z nich mesto ocenilo hodnotnými vecnými darmi a krasokorčuliarky a nádejné hokejové talenty z 
uprednostnilo vlastnoručne vyrobené masky. darčekovou poukážkou do kina. Mestského športového klubu mládeže mesta 
Tvorivosť mali výbornú, čoho výsledkom bolo Výhercovia najkreatívnejších masiek: Trebišov, ktoré zaujali nielen športovými 
defilé pekných fašiangových maškár, nielen 1. miesto: Mária Gondeková (balón ako ukážkami na ľade, ale aj súťažami, do ktorých 
tých rozprávkových, ale pozornosť dopravný prostriedok) zapájali účastníkov fašiangového podujatia.

Karneval na ľade prilákal až 90 detí v maskách
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