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Príhovor starostu obce
 Vážení Trhovišťania a priatelia obce.
 Ani sa nenazdáme a krásne letné dni, prežiarené slnkom, budú 
za nami. Je koniec  letných prázdnin a dovoleniek . Aj september je 
taktiež mesiacom plným radostného očakávania. Hoci sa dni krátia 
a noci predlžujú,  september znamená prechod k plnej prevádzke. 
Otvárajú sa školské brány, prváčikovia sa tešia do školských lavíc, 
univerzity otvárajú zimný semester so študentmi očakávajúcimi 
nové zážitky vo veľkom meste, televízie a divadlá vstupujú do novej 
sezóny a hubári si prídu taktiež na svoje. 
 Ani naša obecná samospráva nie je výnimkou. Čaká nás rad 
rozriešených úloh, z ktorých aspoň časť musíme prioritne splniť 
v čo najkratšom čase. Prvoradé je vybudovanie viacúčelového 
ihriska s umelou trávou, kde nám Úrad vlády pre mládež a šport 
schválil projekt v celkovej hodnote 56.430,- € s našou spoluúčasťou 
na vybudovanie podkladu v hodnote 16.600,- €. 
 Ďalšou úlohou bude oprava oplotenia a uzavretie areálu 
Telovýchovnej jednoty, čím chceme zabrániť vandalom v ničení 
obecného majetku. Treťou úlohou  bude vybudovanie kamerového 
systému, čím chceme taktiež znížiť vandalizmus a kriminalitu v 
obci. V spolupráci s policajným zborom budú strategické miesta v 
obci monitorované 24 hodín denne a videozáznamy z kamier budú 
archivované. Náklady na tento projekt  budú približne  19.916,- €. 
Riešime projekt aj na rozšírenie kamerového systému v obci na 
jednotlivé ulice z dotácií ministerstva vnútra SR, ktorý by sa mal 
zrealizovať v budúcom roku. 
 Neposlednou úlohou je dokončenie autobusových zastávok 
- sedadlá ,odpadkové koše a potery . V budúcom mesiaci 
podáme projekt na rekonštrukciu obecného rozhlasu, ktorý už je 
vypracovaný.  Nové elektrické vedenia k rozhlasom budú vedené 
po stĺpoch  verejného osvetlenia. Staré rozhlasové stĺpy budú 
odstránené. 
 V tomto čase riešime s VSE rozšírenie elektrickej siete na 
bočnú uličku pri ZŠ. Ďalšou úlohou je riešenie havarijného stavu 
na zdravotnom stredisku. Jednou z možností je vybudovanie 
nájomných podkrovných bytov pre mladé rodiny formou úveru 
(vyriešenie havarijného stavu strechy) a druhou je kompletná 
rekonštrukcia zdravotného strediska z fondov EÚ–ROP 4.1 
– regenerácia sídel.  Výhody jednotlivých riešení  v tomto čase 
preverujeme. 
 Ani základná škola neostane bez povšimnutia. Nový zákon 
č.66/2009 zb. umožňuje založenie vecného bremena na pozemky 
pod stavbami  vo vlastníctve obce. Vecné bremeno je postačujúce 

k niektorým žiadostiam  z fondov EÚ. Teraz riešime otázku, 
z akých prostriedkov zabezpečovať  tieto, aj ďalšie plánované úlohy a 
oprávnené požiadavky našich občanov, ako sú napríklad zakúpenie 
kontajnerov na recyklovaný odpad, udržanie čistoty v obci, zrušenie 
novovznikajúcich nelegálnych skládok, nové chodníky, nová cesta 
na cintoríne, nová cesta k starej škôlke, vybudovanie kanalizácie, 
zokruhovanie vodovodu, úprava parkov na zdravotnom stredisku, 
pred ZŠ a pred starou škôlkou na hlavnej ceste. Tiež je potrebné 
vybudovanie ihriska pre mládež pred rómskou osadou, odstránenie 
čiernych stavieb na osade a v obci, výstavba bytov pre sociálne 
slabšie rómske rodiny a mnoho ďalších nových úloh, ktoré prináša 
život v obci. 
 Hospodárska kríza dopadla aj na obce. Vypracovanie a 
spolufinancovanie projektov stojí desiatky tisíc eur a po schválení 
projektu je potrebné zabezpečiť prefinancovanie min. 30% 
požadovanej sumy, čo je v mnohých prípadoch ročný rozpočet 
obecného úradu. Budeme sa snažiť zabezpečiť mimorozpočtové 
finančné prostriedky z iných zdrojov, či už z dotácií jednotlivých 
ministerstiev a úradov vlády, alebo zo sponzorských príspevkov v 
prípade prefinancovania projektu formou preklenovacieho úveru 
z banky. Som presvedčený že všetky tieto úlohy spoločnými silami 
dokážeme postupom času splniť, pre lepší život v našej obci. 
 Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým tým, ktorí 
akoukoľvek mierou prispievajú k rozvoju našej obce.

    Starosta obce Trhovište, Róbert Koba
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 Obecné zastupiteľstvo Trhovište na svojom prvom 
zasadnutí dňa: 18. februára 2009 berie na vedomie:

 Správu o kontrolnej činnosti za rok 2008 predloženú 
hlavným kontrolórom obce Ing. Mikulášom Kočiškom
 Schvaľuje: Predložený návrh rozpočtu na roky 
2009, 2010, 2011 a v rozpočte na rok 2009 zvýšiť 
rozpočtovanú čiastku pre MŠ o 400 € a na výstavbu 
ihriska pri rómskych bytovkách o 1 660 €
 Odporúča: Zvolať verejné zhromaždenie občanov 
na deň 6. marca o 17.00 hod, opraviť zastávku SAD 
na ulici Nový valal, určiť poplatok za užívanie drvičky 
na drevený odpad a opätovne upozorniť pána 
Emila Smaržíka na udržiavanie poriadku na svojom 
pozemku(pozemok okolo predajne nábytku)
 Na druhom zasadnutí dňa 27. februára 2009 berie 

na vedomie správu o plnení uznesenia a schvaľuje 
poplatok za drvenie bioodpadu vo výške 2€ za hodinu 
a zároveň schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 
obdobie marec – august 2009.
 Na treťom zasadnutí dňa 31. marca 2009 berie na 

vedomie registráciu obce do ROP 4.1 (projekt v rámci 
Regionálneho operačného programu) a starosta 
odovzdal majetkové priznanie komisii verejného 
záujmu. OZ odporúča: ospravedlniť sa pani Jolane 
Popríkovej za upozornenie, aby udržiavala trávnatý 
svah pri svojom pozemku. Šetrením sa zistilo, že 
plocha má viac iných vlastníkov. OZ ďalej odporúča 
starostovi obce, aby zabezpečil:
 Zistenie nákladov na zokruhovanie miestneho 
vodovodu, písomne upozornil VVaK Košice na 
vyčistenie kanála, rozmiestnenie veľkokapacitných 
kontejnerov po jednotlivých uliciach v týždenných 
intervaloch  a upozorniť občanov miestnym rozhlasom 

na možnosť poskytnutia drvičky na bioodpad a na 
zákaz spaľovania odpadkov a biodpadu.
 Na svojom štvrtom zasadnutí dňa 24.apríla 2009 
berie na vedomie správu o plnení uznesenia a správy 
z vykonaných kontrol- výber správnych poplatkov, 
vedenie pokladne a pokladničná hotovosť. Schvaľuje: 

ALFA TRONIK, s.r.o Trebišov na montáž kamerového 
systému v obci ( 3 otočné kamery a 1 stacionárnu do 
sumy 20 000€).
 Odporúča: Odpovedať na žiadosť p. Dušana 
Kirnága č. 86: Žiadosť bude opätovne prerokovaná na 
OZ po vyhotovení geometrického plánu.
 Na piatom zasadnutí dňa 11. júna 2009 OZ 
schvaľuje: rozpočtové hospodárenie obce za rok 
2008, predložený návrh rozdelenia rozpočtového 
výsledku hospodárenia následovne:
rezervný fond 16 642,29 €
fond rekonštrukcie 32 573,29 €, ďalej schvaľuje 
odpočet ceny za montáž okien v ambulancii MUDr. 
Mariána Holdu z nájomného, zadať vypracovanie 
kompletnej projektovej štúdie nadstavby na Zdravotné 
stredisko Trhovište a čerpanie úveru vo výške 53 
115,00€ na výstavbu prvej fázy obytnej nadstavby na 
zdravotnom stredisku Trhovište.
 OZ odporúča odpovedať p. Martinovi Varkondovi 
na jeho žiadosť: Obec Trhovište zatiaľ neplánuje 
žiadané priestory jedálne na Obecnom úrade 
prenajímať a predložiť nájomcom nebytových 
priestorov na zdravotnom stredisku Trhovište návrh, 
aby nájomné za dva roky vyplatili vopred, čím sa 
získajú finančné prostriedky na výmenu okien v 
prenajímaných priestoroch rovnakého dizajnu.            
                                                                   M.H.  

Z O   Z A S A D N U T Í   O ZZ O   Z A S A D N U T Í   O Z

   Oznamy obecného úradu   Oznamy obecného úradu

Vážení občania,
Čistenie žúmp pre občanov od 1. 7. 2009 prevádzkuje Call centrum VVS a.s. pobočka Trebišov 

a Michalovce Projekt čisté obce. 

V prípade potreby sa môžete prihlásiť na t. č. Trebišov 056/6712777, Michalovce 056/6810 777.

Bližšie informácie získate aj na stránke www.vvs-as.sk. VVS a.s. zabezpečuje, 
že odpad zo žúmp je profesionálne zneškodnený v čistiarni OV.

Otázku kanalizácie obce Trhovište rieši investor VVS a.s. Košice a  v súčasnosti je v stave ukončovania 
projektovej dokumentácie.
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 V lete v roku 2007 ma požiadali Harmanecké papierne a.s., či by som 

im nepomohol ako dôchodca aspoň mesačnou brigádou. No a keďže práca 

bola v teréne v areáli podniku, súhlasil som.

 Tu som sa hneď na druhý deň dal do reči s dvoma montérmi, ktorí tu 

boli na montáži z východu republiky. Boli to Blažej Kačkoš z Trhovišťa a 

Dušan Čišovský z Košaroviec.

 Ako to už chodí, od športu po politiku sme prebrali všetko. Aj 

Harmanec. Zvláštna obec. Boľševizácia v nej zanechala hlboké stopy. 

Sú tu štyri krčmy. Ale nenájdete tu kostol, ani cintorín, ani obyčajnú 

zvoničku, ani prícestnú kaplnku alebo Božiu muku, ale ani len ten 

najobyčajnejší kríž pri ceste! Súdruhovia sa v kronike obce chválili, že 

ateizmus ovládol dedinu!

 Zvláštne. Veríte na osud? Moji priatelia ma prekvapili oznámením, 

že včera podvečer pri prechádzke pri potoku práve pri nich dostal defekt 

banskobystrický biskup Rudolf Baláž. Bol prekvapený, že spoznali jeho 

osobu.

 Priznal som sa, že už ma dávno prenasleduje myšlienka – a nie len 

mňa – ale nezávisle od seba ešte zopár ľudí, medzi nimi i nášho pána 

farára Mgr. Daniela Bédiho, SF, ktorý je správcom farnosti so sídlom v 

Uľanke, postaviť práve tu na tomto mieste malú kaplnku. Ako to prijmú 

občania, nevieme, ale bude to za naše peniaze. Budeme sa skladať.

 O dva dni neskôr mi večer zvoní telefón. Bolo desať hodín. Známy hlas 

mi hovorí: „Kríž je hotový! A spravíme ešte jeden!“

 Kocky boli hodené. Prvý – ten najťažší krok práve zásluhou Blažeja 

Kačkoša a Dušana Čišovského naštartoval výstavbu kaplnky, ktorá bola 

v novembri minulého roku posvätená. Teda po štyroch mesiacoch od 

prvého stretnutia.

 S priateľmi som potom pochodil okolie bohaté na históriu: Španiu 

Dolinu, Turčianske Teplice, Kordíky, Tajov, Veľký harmanecký vodopád. 

Zakaždým sme sa zastavili niekde na večeru. Z bohatej ponuky nakoniec 

vždy vyhral Bačovský rezeň. Posedenie v mojom archíve v byte tomu 

dávalo bodku.

 Pred kaplnkou si v lete ľudia radi posedia, zapália sviečku, 

zaspomínajú... Takže také malé „trhovište“ máme aj u nás v Harmanci. 

A Vy z veľkého Trhovišťa, ak budete mať cestu okolo, napríklad do 

Harmaneckej jaskyne, zastavte sa tu na chvíľu, veď tu zostala pamiatka 

po vašom krajanovi Blažejovi Kačkošovi a ak mu aj touto cestou ďakujeme, 

veríme, že mu to Všemohúci stokrát vynahradí. Michal Kiššimon

Poznámka redakcie: Príspevok bol zaslaný elektronickou poštou na adresu 

redakcie Trhovištských novín.

POZDRAV Z HARMANCA

 V devätnástom storočí prebiehala vo svete priemyselná 
revolúcia a naberala na sile. Ľudstvo vstupovalo do obdobia 
svojho najväčšieho rozvoja. Ale búrlivý pohyb bol aj v 
duchovnej oblasti. Všeobecná náboženská klíma viedla k 
oživeniu záujmu o Bibliu.
 Tak bola pripravená scéna pre skromnú iniciatívu 
malej skupiny bádateľov Biblie v USA. Tá sa sformovala v 
roku 1879 okolo Charlesa T. Russella. V Amerike vznikli aj 
slovenské biblické skupiny. Po prvej svetovej vojne priniesli 
tento náboženský prúd do oblasti Zemplína vysťahovalci, 
ktorí sa vrátili z Ameriky do starej vlasti.
 V roku 1930 sa sformovala v obci Trhovište asi 30-členná 
skupina ľudí, ktorí sa schádzali v súkromných domoch, aby 
si spolu čítali Bibliu, biblickú literatúru a viedli živé rozhovory 
na rôzne biblické námety. Tak bol založený kresťanský zbor 
Jehovových svedkov v Trhovišti. Aj naďalej sa schádzali v 
súkromných domoch. Občas spolu vycestovali na väčšie 
zhromaždenia do Michaloviec, Košíc ale i do Prahy. Tieto 
väčšie zhromaždenia sa konajú dodnes a nazývajú sa 
zjazdy. Jehovovi svedkovia sa pravidelne schádzali na 

svojich zhromaždeniach aj počas náboženskej neslobody v 
rokoch 1948 – 1989.
 Po roku 1989 sa zbor Jehovových svedkov začal 
schádzať v prenajatých priestoroch. V roku 1993 zakúpili 
od Obecného úradu v Trhovišti budovu, ktorú zrekonštruovali 
pre svoje potreby. Objekt má poslucháreň, kde je 70 miest 
na sedenie. Miesto uctievania, kde sa Jehovovi svedkovia 
schádzajú, sa nazýva sála Kráľovstva. Kresťanský zbor 
Jehovových svedkov v Trhovišti sa schádza k uctievaniu vo 
štvrtok a v nedeľu. Na čele zboru je rada starších, skupina 
starších mužov, ktorí sa starajú o organizačnú stránku zboru. 
Na zhromaždeniach sa číta Biblia a biblická literatúra. 
Začínajú sa a končia duchovnou piesňou a modlitbou. Raz 
ročne sa koná slávnosť na pamiatku Kristovej obetnej smrti. 
Je to podľa židovského kalendára 14. nisána. V roku 2009 
tomu zodpovedal  9. apríl. Je to podľa príkazu: „To čiňte na 
moju pamiatku.“ ( Lukáš 22,19)
       V sále Kráľovstva sa nekonajú nijaké finančné zbierky a 
vstup pre verejnosť je voľný.

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, zbor Trhovište



 V tomto čísle Trhovištských novín uverejňujeme 
rozhovor s gréckokatolíckym kňazom pánom 

Jozefom Ivanom.  Pred odchodom z trhovištskej 
farnosti sme mu položili zopár otázok:
 Skúste sa obzrieť späť na tých 14 rokov, čo ste prežili v 
našej obci? 
 Štrnásť rokov je pomerne dlhé obdobie v živote 
človeka. Keď som po prvýkrát prišiel do Trhovišťa 
predtým som prežil iné dlhé obdobie a to 5 rokov na 
štúdiách v Ríme. A vtedy som si povedal: „Päť rokov, 
skoro štvrtina života (mal som vtedy 22), to je veľký 
kus môjho života.“ Dnes, keď sa obzerám za svojím 
pôsobením v Trhovišti, hovorím si: „ Štrnásť rokov, to 
je poriadne dlhá doba.“ Som rád, že za ten čas, čo som 
bol tu, som poslúžil Bohu ako nástroj jeho milosti pre 
gréckokatolíckych veriacich farnosti Trhovište. Urobilo 
sa tu kus práce, postavili sme novú farskú budovu, 
ktorá môže slúžiť pre ďalších kňazov, ktorých tu Pán 
Boh pošle a teda dnes, keď sa obzerám, prevládajú vo 
mne pozitívne pocity.
 Zanechali ste za sebou veľký kus práce, myslím 
materiálnej, ktorú vidieť za Vami. Priblížte nám 
Vaše pôsobenie na poli duchovnom, ktoré my bežne 
nevidíme. 
 Kňaz podobne ako každý iný človek, necháva za 
sebou dielo vtedy, keď po ňom niečo vidieť. Najviac 
si ľudia všímajú materiálne veci, pretože tieto ako 
prvé oslovia naše zmysly. S duchovným ovocím je to 
ťažšie, pretože ho navonok nevidno. Často sa až po 
rokoch ukáže to, ako kňaz pracoval vo farnosti, teda či 
budoval vzťahy medzi ľuďmi a Bohom, vzťahy medzi 
ľuďmi navzájom, vzťahy medzi prítomnými cirkvami, 
alebo nie. Ja odchádzam s nádejou, že sme nevrhli 
všetky svoje sily len to toho materiálneho diela, 
ktoré po čase zanikne alebo ho bude treba obnoviť. 
Takým zadosťučinením bude, keď budem počuť, že 
táto farnosť aj ďalej žije, že  tam ľudia aj naďalej vedú 
náboženský život, udržiavajú priateľské vzťahy medzi 
sebou, že v nich rastie to semienko dobra, ktoré možno 
zasadili moji predchodcovia, alebo som ho zasadil ja, 
že sa nerozvádzajú manželstvá týchto veriacich, že z 
nich a z ich detí nevyrastajú kriminálnici, alkoholici 
alebo podobné neblahé prípady.
 Je známe, že ste vzácny, vzdelaný človek, ktorý si svoje 
vedomosti rozširoval aj v zahraničí. Prezraďte niečo zo 
svojich štúdií v zahraničí. 
 Štúdia v zahraničí boli pre mňa takým nezaslúženým 
vyznamenaním, najmä ak si predstavím, že to bolo 
hneď po páde totality a ja som mal sedemnásť. Človek 
za hranicami zažil veľa nových skúseností,  prichádzal 
do kontaktu s ľuďmi rôznych kultúr , rôznej mentality, 
rôzneho životného štýlu a usiloval sa vybrať si z toho 

čo najlepšie sám pre seba. Som veľmi vďačný Bohu za 
päť rokov, ktoré mi doprial študovať v Ríme, hoci nie 
vždy to bolo ľahké. Tam som výrazne ľudsky dospel k 
povolaniu kňaza. Mali sme možnosť naučiť sa rôzne 
cudzie jazyky, pretože seminár, kde sme bývali  patril 
Ukrajincom, ktorí tam boli poschádzaní z celého 
sveta. Štúdium na univerzite zasa bolo v taliančine, 
niektorí študovali  aj po anglicky, mal som spolužiaka 
a priateľa z Rumunska, ktorého si Pán krátko po 
vysviacke  povolal pri dopravnej nehode. Boli tam 
študenti z Argentíny, z Poľska, Sýrie, Indie, Filipín.
Ďalšie štúdium licenciátu a doktorátu z kánonického 
práva som absolvoval v poľskom Lubline, keď som  
už ako kňaz pôsobil v Trhovišti a bola to trocha iná 
skúsenosť aj preto, že som nemusel cestovať na dlhý 
čas do zahraničia. Som vďačný za to, že som mal 
možnosť vidieť popri štúdiu aj kus sveta.
 Život duchovného sa musí prispôsobiť potrebám 
cirkvi. Aj Vy odchádzate so svojou rodinou na iné 
pôsobisko. Čo o ňom viete?
 Keď som dostal prvý dekrét ustanovenia do 
Trhovišťa, povedal som si: „ Kde to je?“ Keď som 
dostal druhý dekrét ustanovenia do farnosti Kráľovce, 
povedal som si: „Kde to je?“ Teda asi také mám prvé 
vedomosti o svojom novom pôsobisku. Aj keď sme sa 
už boli pozrieť na nové miesto, čas aklimatizácie príde 
až vtedy, keď sa presťahujeme a budeme si musieť 
zvyknúť na nové životné podmienky, nové vzťahy a 
všetko ostatné, čo pre nás bude nové.
 Čo by ste odkázali Trhovišťanom?
 Tento ľud neostáva napospas, pretože príde nový 
kňaz, ktorý ich bude mať rád a bude sa starať o nich 
ako ich otec, pastier a priateľ. Nech majú radi svojho 
nového duchovného otca. Nech ho príjmu tak, ako 
pred štrnástimi rokmi prijali mňa, nech mu budú 
nápomocní, nech mu nedajú pocítiť, že je na všetko 
sám, nech ho nezraňujú svojím nezáujmom o Boha, 
Cirkev, kňaza, Božie slovo, sviatosti a všetko ostatné, 
kvôli čomu tu medzi nich prichádza ako kňaz. Nech 
Boh žehná tento ľud, túto obec, tento kraj, tieto 
rodiny, mládež, manželstvá, starých a chorých, aby 
aj cez pôsobenie toho, kto príde po mne, bolo vidieť 
veľké Božie požehnanie nielen v materiálnych dielach, 
ale hlavne v tých duchovných.
 My Vám aj Vašej celej rodine želáme pevné zdravie, 
hojnosť Božieho požehnania, veľa úspešnej práce 
na Božej vinici a aspoň takých obetavých a štedrých 
cirkevníkov akými sú Trhovišťania.
 Ďakujem a všetko to, čo želáte mne, nech nechýba 
ani nikomu z vás.
                                            Ď A K U J E M E !  M.H.
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21. marec 2009 - prvé kolo 21. marec 2009 - prvé kolo 
prezidentských voliebprezidentských volieb

 Dňa 21. marca 2009 sa  v obci Trhovište uskutočnilo prvé kolo 

volieb prezidenta SR. Voľby sa konali v jednom volebnom okrsku v 

budove OcÚ Trhovište od 7:00 hod. do 22:00 hod. Z celkového počtu  

1223 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo len 353 voličov.

 Volebná komisia v tomto zložení:

• Ľudmila Vargová – predseda – delegovaná Okresnou radou 

Smer – sociálna demokracia Michalovce,

• Ján Malčický – podpredseda – delegovaný petičným výborom 

na podporu kandidáta PhDr. Milana Sidora, CSc,

• Ing. Marián Hurčík – člen – delegovaný okresnou radou 

Slovenskej národnej strany Michalovce,

• Ladislav Kaša – člen – delegovaný Ľudovou stranou Hnutie za 

demokratické Slovensko,

• Alica Kašová – člen – delegovaná petičným výborom na 

podporu kandidáta prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc, 

• Zlata Moskaľová – člen – delegovaná miestnym zväzom SDKÚ-

DS Michalovce,

• Dana Ondová – člen – delegovaná Kresťanským demokratickým 

hnutím Michalovce,

• Eva Semjanová – člen – delegovaná petičným výborom na 

podporu kandidátky Zuzany Martinákovej,

• Terézia Siváková – člen – delegovaná petičným výborom na 

podporu kandidáta Doc.JUDr. Ivana Gašparoviča,

• Ľudmila Magurová, zapisovateľka okrskovej volebnej komisie 

doručila zápisnicu na Obvodnú volebnú komisiu v Michalovciach.

Výsledok volieb po sčítaní všetkých odovzdaných 337 platných 

hlasov:

1. Bollová Dagmara, PaedDr.                           2 hlasy

2. Gašparovič Ivan, Doc., JUDr., CSc.          246 hlasov

3. Martináková Zuzana                                   12 hlasov

4. Melník Milan prof.,  RNDr., DrSc.            10 hlasov

5. Mikloško František, RNDr.                        16 hlasov

6. Radičová Iveta, PhDr., Phd.                       42 hlasov

7. Sidor Milan, PhDr., CSc.                             9 hlasov

Druhé kolo volieb  prezidenta Druhé kolo volieb  prezidenta 
Slovenskej republiky 2009 Slovenskej republiky 2009 

v  obci Trhovištev  obci Trhovište

 Dňa 4. 4. 2009  sa v obci Trhovište uskutočnilo druhé kolo volieb 

prezidenta SR. Voľby sa konali v jednom volebnom okrsku v budove 

OcÚ Trhovište od 7:00 hod. do 22:00 hod.   
 

Volebná účasť:

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených 

voličov: 1 220

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:     525

Počet platných hlasov pri všetkých kandidátoch:                 504
 

 Výsledky volieb: 

1. Gašparovič Ivan, doc. JUDr. CSc.                                 439 hlasov

2. Radičová Iveta, prof. PhDr., PhD.                                   65 hlasov

      M.H.
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Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti má v súčasnosti 16 

účastníkov zmluvy. Cieľom zriadenia SOcÚ – ŠÚ bolo a naďalej je záujem o 

kvalitnejšie a efektívnejšie zabezpečovanie činností spojených s preneseným 

výkonom štátnej správy v školstve a ďalších administratívno-správnych činností 

výkonu územnej samosprávy na úseku základných škôl a školských zariadení 

podľa § 20a ods. 2 a 3 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 Transformácia systémových zmien v spoločnosti neprináša len zásadnú 

potrebu premeny vzdelávania na školách, ale aj zmenu v manažovaní na 

akejkoľvek úrovni v školstve. Reforma smeruje k skvalitňovaniu prípravy detí 

a žiakov získaním kompetencií, a to v oblasti komunikačných a personálnych 

schopností, komunikácie v materinskom a cudzom jazyku, využívania 

informačno - komunikačných technológií, k otváraniu dverí na európsky trh 

práce. Dôležitým krokom k ich  naplneniu je nový školský zákon (č. 245/2009 

Z.z.), ktorého súčasťou je obsahová reforma. 

 Úsilie školského úradu smeruje k analýze a overovaní efektívnosti súčasnej 

edukácie a kvality manažovania v podmienkach našich škôl. Vlastnými aktivitami 

prispievame k zlepšeniu ich stavu, Analýzou cieľových zámeroch škôl adekvátne 

reagujeme na reformné požiadavky pre súčasnú školu.

 V súčasnosti ide o to, aby naše školstvo nadobúdalo novú tvár autonómie, 

otvorenosti a plurality so zameraním na pulzáciu úspešnosti ľudskej profesionality 

a spoločenskej prosperity školy i jej jednotlivca - žiaka, zamestnanca, rodiča a 

manažéra. A práve tu vidíme opodstatnenie činnosti inštitúcie, ktorá na základe 

potreby jednotlivých škôl i ich jednotlivcov a v súlade s cieľmi školskej politiky 

poskytne funkčný informačný systém pre všetky prioritné oblasti. Takéto činnosti 

zabezpečuje aj Spoločný obecný úrad – školský úrad. Jeho cieľovým zámerom 

koncepčnej stratégie je pripravenosť a vzdelávanie ako kľúčové indikátory 

podmienok určujúcich kvalitu a efektívnosť škôl, školských zariadení. Za týmto 

účelom poskytujeme odborno-metodické a kontrolno-organizačné riadenie, v 

súčinnosti so zriaďovateľmi, so zameraním na skvalitnenie výstupov.

 Odborno-metodické riadenie vychádza z Koncepcie kontinuálneho 

vzdelávania. Naša činnosť sa zameriava na ponuku vzdelávacích, konzultačných 

a metodicko-informatívnych podujatí rázu jednorazového, priebežného či 

cyklického z oblasti základov manažérstva, najnovších poznatkov z pedagogiky, 

psychológie, metodiky a didaktiky vyučovania, stravovania a ekonomiky. Úlohou 

nižšie uvedených aktivít je najmä ponúknuť praxi to, čo si žiada, čo potrebuje, 

aby mohla kvalitne plniť nové úlohy, myšlienky, trendy školskej politiky. Bohatá 

účasť na nich dokazuje, že školy vítajú možnosť využitia prenosu odborných 

informácií bližším kontaktom, ponukou odborných materiálov pre samoštúdium 

a zároveň pre priame využitie v praxi. Veríme, že vo svojej podstate ich inšpirujú a 

pomáhajú vnášať nóvum do riadenia, výchovy a vzdelávania na našich školách.

 Oblasť organizačného a kontrolného riadenia orientujeme na 

sprostredkovanie i kontrolu operatívy, transferu a zjednotenia komunikačného 

toku odborných i metodických informácií, prerokovanie a kvalitatívne 

zvyšovanie kompetencií pri prenesenom výkone štátnej správy a samosprávnych 

činností. Ponúkame výklad aktuálnych legislatívnych noriem a participáciu na 

spoločných aktivitách ako napríklad  Metodické dni pedagógov, edukačné  

ukážky, slávnostné a športové stretnutia - Deň učiteľov, výročné oslavy škôl a 

školských zariadení,  projekt „Športom k zdraviu“ pre školských zamestnancov 

a zamestnancov samospráv,   športové olympiády a výtvarné galérie deti MŠ a 

žiakov ZŠ, projekt v oblasti ENV „Smerujeme k nulovému odpadu“ pre detí MŠ. 

 Snažíme sa smerom ku školám a školským zariadeniam koordinovať kvalitu 

práce riaditeľov škôl s prepojením na ich strategické a programové riadenie. 

Ide o vedenie vedúcich zamestnancov k vytváraniu dostatočného priestoru na 

motiváciu učiteľov, k profesijnému rozvoju, na sledovanie uplatňovania školských 

interných predpisov a legislatívnych noriem.

 Prostredníctvom nášho servisu sme pre riaditeľov spracovali aktuálne témy 

formou metodických materiálov, usmernení i organizačných pokynov. Spomeniem 

niektoré -  interpersonálna komunikácia školského manažéra, výberové konanie 

a prijímací pohovor, strategické a operatívne riadenie školy so zameraním na 

koncepciu školy a jej plánovanie, koncepcia kariérneho rastu,  proces hodnotenia 

a klasifikácia v základnej škole, organizačný poriadok a jeho súčasti, pracovný čas 

zamestnanca v školstve, štátna symbolika v školstve, integrácia v podmienkach 

MŠ a ZŠ, výkon štátnej správy a vzory rozhodnutí, pedagogická dokumentácia 

a jej registratúra, činnosť a kompetencie rady školy, metodických a poradných 

orgánov, aktualizácia legislatívnych noriem a kalendár významných udalostí, 

práca triedneho učiteľa, asistenta učiteľa, plnenie PŠD v zahraničí,  odmeňovanie 

vo verejnom záujme, úrazy v školstve, neplnenie povinnej školskej dochádzky, 

plán uvádzania do praxe, adaptačný pobyt v MŠ,  šikanovanie a iné patologické 

prejavy v školskom prostredí - prevencia, čitateľská gramotnosť na I. a II. stupni 

ZŠ, rozvojový program v MŠ, pedagogická diagnostika, výživové dávky pre ŠJ, 

HACCP a školské zariadenie a pod.

 Informovanosť smerom k zriaďovateľom je druhou našou doménou. 

Ponúkame spoluprácu pri zabezpečovaní integrácie personálnej a sociálnej 

politiky s politikou profesionálneho rozvoja učiteľov, ich pracovného hodnotenia, 

stimulácie. Ďalej je to pri dodržiavaní legislatívy, riešení zasahovania do 

kompetencií riaditeľov škôl, obsadzovaní pracovných miest kvalifikovanými 

zamestnancami. Spoločnými témami je aj uplatňovanie postupu pri neplnení 

povinnej školskej dochádzky, dodržiavanie platných právnych predpisov, 

odstupovanie  podaní, menovaní a odvolávaní riaditeľov, príprava a spracovanie 

dokumentov pri zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pod.

 Prioritou v práci nech je pre nás dieťa/žiak. Výchovno-vzdelávací proces 

je najrýchlejšou formou a najschodnejšou cestou do budúcnosti, je procesom, 

ktorý musí každého jeho účastníka presvedčiť o vlastných schopnostiach

    PaedDr. Jana Dorčáková

Školský úrad Školský úrad 

a jeho aktivitya jeho aktivity
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V Š E L I Č OV Š E L I Č O
 Ospravedlňujeme sa
 Redakcia Trhovištských novín sa ospravedlňuje pani Jolane 

Popríkovej za uvedenie jej osoby ako vlastníka trávnatého svahu medzi jej 

plotom a hlavnou cestnou komunikáciou a následnou zodpovednosťou za 

údržbu tejto plochy.

 Šetrením sa zistilo, že uvedená plocha patrí iným vlastníkom.

 Štafeta WORLD HARMONY RUN
 S radosťou sme privítali v sobotu 13. júna 2009 o 9,15 hod. 

účastníkov medzinárodnej štafety WORLD HARMONY RUN v našej obci. 

Deti z obce si s účastníkmi štafety kúsok zabehli a na parkovisku pred ZŠ 

ich čakalo malé občerstvenie. Viac o tejto aktivite na: 

http://www.worldharmonyrun.org/images/slovakia/news/2009/0613/

0613_26.jpg

TARHOVISKY KAMEŇAK
Vyhodnotenie súťaže o najlepší vtip:

Výhercom súťaže sa stáva pán Jaroslav Kaščák a vyhráva 16,59 € (500,- Sk)

Ešte raz víťazný vtip: 

Lampasácky synáčik večer otravuje: 

„Ocko, chcem vidieť bežkať sloníky“ 

„Už je večer, sloníky sú unavené, musia spinkať.“ 

„Ocko, chcem vidieť bežkať sloníky.“ 

„Neotravuj! Sloníky už spinkajú.“

„Ocko, sloníky.“ 

„Už mám toho dosť! ROTA, CHEMICKÝ POPLACH !!!!!!!!“

 Zahraničná návšteva v našej obci
 Májová expedícia partnerskej Miestnej akčnej skupiny Království 

– Jestřebí hory v našom mikroregióne

     V dňoch 21. mája – 24. mája 2009 k nám opäť zavítali naši českí 

priatelia z Miestnej akčnej skupiny Království – Jestřebí hory. 11 člennú 

expedíciu tvorili zástupcovia samosprávy, škôl, školských zariadení, 

členovia MAS a verejnosti. Cieľom návštevy bolo spoznávanie nášho 

mikroregiónu, nadväzovanie rôznych konkrétnych foriem spolupráce, 

výmena skúsenosti a informácií.                                                                           M.H.

  „Mamičky máme vás radi...“
 Dňa 18. mája  2009  sa v našej materskej škole konala slávnostná 

besiedka pre všetky naše mamičky ku Dňu matiek. Od rána bola atmosféra 

v materskej škole sviatočná, plná radosti i očakávania. Trieda sa 

zmenila na „Srdiečkovú miestnosť“, pretože v nej ani jedno srdce nebolo 

opustené, smutné, ale všetky srdcia boli naplnené láskou a vďačnosťou. 

Deti recitovali, spievali, tancovali a tak prejavili svoju radosť, lásku  i 

poďakovanie svojim mamám.

 

 

 

A mamky? Počúvali, tlieskali a v očiach sa im zaiskrila slzička šťastia. 

       M.H.



 V školskom roku 2008/2009 navštevovalo Základnú školu v Trhovišti 243 

žiakov. Ako jedna z mála dedinských škôl si udržiavame popredné miesta v 

okresných a krajských súťažiach, ba aj v celoslovenskom súťažení.

 Žiaci našej školy pod vedením kvalifikovaných pedagógov dosiahli v tomto 

školskom roku nasledovné úspechy:

Okresné kolá – 1. miesto

Stolný tenis – dievčatá/družstvo

Streľba zo vzduchovky – dievčatá/družstvo

Streľba zo vzduchovky –chlapci/družstvo

Streľba zo vzduchovky –- jednotlivci dievčatá

Streľba zo vzduchovky –jednotlivci chlapci

Mladý záchranár CO

Súťaž zdravotníckych hliadok – ZHM II.

Krajské kolá – 1. miesto

Streľba zo vzduchovky –dievčatá/ družstvo

Streľba zo vzduchovky – dievčatá/ jednolivci

Celoslovenské kolo- 1. miesto

Streľba zo vzduchovky – dievčatá -1. miesto družstvo

 Náš žiak Maroš Križák získal striebornú medailu v okresnej súťaži v plávaní 

na 50 m motýlik a tak isto striebornú na 100 m znak.

 Výborné umiestnenia máme aj v predmetových olympiádach, kde sa tradične 

umiestňujeme v prvej desiatke v okrese. Ide predovšetkým o Pytagoriádu, 

Archimediádu, Olympiádu v NJ, SJL, Fyzikálnu olympiádu, Geografickú a 

Biologickú olympiádu. Úspešný sme boli aj na Hviezdoslavovom Kubíne, kde nás 

reprezentovala Kristína Behunčíková.

 Brány našej školy v júni opustilo 26 žiakov, ktorí budú ďalej pokračovať 

nasledovne: Stanko Tomáš – SPŠ chemická a potravinárska Humenné 

– technické a informačné služby, Vajdová Milica – Evanjelické  gymnázium J. 

A. Komenského Košice – bilingválne štúdium, Kiovská Tatiana – Gymnázium P. 

Horova Michalovce – telesná výchova, Ďurinová Miroslava – Gymnázium Ľ. Štúra 

Michalovce, Ďuríková Michaela – Obchodná akadémia Michalovce, Geročová 

Simona – Obchodná akadémia Michalovce, Katuš Tomáš – SOŠ zdravotnícka 

Michalovce - masér, Semjan Jozef – SOŠ obchodu a služieb Michalovce –služby v 

cestovnom ruchu, Matiová Kristína – SOŠ obchodu a služieb Michalovce – čašník, 

servírka, Vaňová Nikola – SOŠ obchodu a služieb Michalovce – čašník, servírka

Furdová Alžbeta- SOŠ obchodu a služieb Michalovce - kaderník, Ondová Darina - 

SOŠ obchodu a služieb Michalovce – modelárstvo a návrhárstvo odevov, Džunko 

Lukáš – SOŠ technická Michalovce - autoopravár, Ondo Miroslav - SOŠ technická 

Michalovce - elektrotechnika, Buber Maroš - SOŠ technická Michalovce - stolár

Harčarik Matúš - SOŠ technická Michalovce – mechanik stavebno- inštalačných 

zariadení, Buzinkai Pavol - SOŠ technická Michalovce - murár, Figmík Patrik - SOŠ 

technická Michalovce – prevádzka a ekonomika dopravy, Poľak Jaroslav - SOŠ 

technická Michalovce – technické a informačné služby v elektrotech, Janík Patrik 

– CSOŠ sv. Jozafáta, Trebišov -  strojný mechanik – stroje a zariadenia., Balogová 

Zuzana – do pracovného pomeru – mimo Slovenska, Kováč Stanislav - do 

pracovného pomeru – mimo Slovenska, Menda Andrej - do pracovného pomeru, 

Chromá Mária - do pracovného pomeru, Chromý Peter - do pracovného pomeru, 

Sliško David - do pracovného pomeru

 Absolventom našej školy ďakujeme za šírenie dobrého mena a do ďalšieho 

štúdia im želáme veľa úspechov a zdravia!

V priebehu roka sme vypracovali tieto projekty:

• E- vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 a žiakov so zdravotným znevýhodnením 2009 

• Otvorená škola 2009 – IKT

• Jazykové laboratória 2009 

• Enviroprojekt 2009 

• Zdravie v školách 2009 

• Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009 

• Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009 

• ESF – Opatrenie 3.1 zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov   

 marginalizovaných rómskych komunít

 Popri vzdelávaní sa venujeme aj voľnočasovým aktivitám a zábave.

 Usporiadali sme výstavu tekvíc, vystúpenia pre dôchodcov a Vianočnú 

akadémiu, Karneval, Valentínsku diskotéku, Žiacky ples, Ples pre rodičov, Školu 

v prírode v Habure, školský výlet do Budapešti a ZOO Košice, Didaktické hry s 

rozšírenou dopravnou výchovou a mnohé iné.

 Žiaci našej školy majú možnosť vybrať si pomedzi 21 záujmových 

popoludňajších krúžkov. Na našej škole sa vyučujú tri cudzie jazyky: anglický 

jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. Podľa záujmu žiakov usporadúvame aj 

plavecké a lyžiarske výcviky. Počet žiakov v triedach je optimálny, preto sa 

uplatňuje individuálny prístup k žiakovi a tak sa rozvíjajú jeho prirodzené 

záujmy a danosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame modernú 

vyučovaciu techniku, počítače, uplatňujeme moderné vyučovacie metódy a 

prvky alternatívnej pedagogiky. V dnešnej modernej dobe si už žiadna škola 

nemôže dovoliť zaostávať za ostatnými, ba naopak musí ponúkať žiakom niečo 

viac ako ostatné a ani my nie sme výnimkou.    M.H.
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Aktivity a úspechy ZŠ s MŠ Trhovište



 v tomto roku sa dožívajú
50. rokov                           60. rokov                     70. rokov
Baláž Ján       Baňasová Agnesa        Baková Helena
Balážová Anna          Bilá Helena                  Balogová Zuzana
Balog Rudolf                 Bogár Ján                      Dvulitová Mária
Balogová Viera                Ferko Jozef                  Koliová Mária  
Berešová Marta            Hoľanová Zlatica          Krivá Marta
Bogár Imrich               Ing. Ivaničko Milan     Mražíková Zuzana
Bogárová Darina          Ješová Milena       
Chromý Ladislav       Kapura Eleg
Dzetkulič Miroslav        Kapurová Agáta           80. rokov
Hotovčínová Kvetoslava  Kirnágová Anna 246 
Hurčík Anton                Kirnágová Anna 423      Bogárová Šarlota
Hurčík Štefan                Kobová Helena             Hurčík Ján
Hybala Štefan               Matta Ján                     Koba Ján
Kapurová Božena       Moskaľová Agnesa       Mrázová Zuzana
Kaša Ladislav                 Mráz Miloš                   Semjanová Zuzana 
PhDr. Križák Marián     Paľovčíková Mária
Macár Andrej                   Semjanová Kvetoslava
Marga Július                 Šaffa Jozef
Miker Igor                  Tkáč Mikuláš             90. rokov
Mráz Juraj                    Varkonda Milan
Mrázová Kvetoslava                                            Kirnág Andrej                 
Puškárová Melánia                                              Kužmová Mária 
Sentelik Miroslav                                           Lörincová Anna
Točený Ján                                                      Maheľ Juraj 
Tokár Ludvik
Tóth Jozef
 93. rokov života sa dožíva Pavol Mihaľo
 92. rokov života sa dožíva Repická Mária
 a 97. ak Pán Boh dá, sa v decembri dožije Servanská Helena, 
ktorá je zároveň aj najstaršou občiankou obce

Oslávencom rdečne blahoželáme
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Spoločenská rubrikaSpoločenská rubrika
Blahoželáme jubilantom

Podpísanie  zmluvy 
o vzájomnej spolupráci 

a priateľstve s družobnou 
obcou v Českej republike 

LIBŇATOV

 Dňa 17. júla 2009 podpísali 
starostovia obcí Trhovište a Libňatov 
zmluvu o vzájomnej spolupráci a 
priateľstve na pôde Základnej školy s 
materskou školou Trhovište.
 Tohto slávnostného aktu sa 
zúčastnila delegácia občanov  z obce 
Libňatov  z Českej republiky a poslanci 
a občania obce Trhovište. Družobná 
obec Libňatov leží na severe Čiech v 
Podkrkonoší. Hostia si počas štyroch 
dní obzreli našu obec, zasúťažili si v 
hasičskej súťaži o pohár starostu obce 
Trhovište a oboznámili sa s naším 
regiónom. O ubytovanie a chutnú 
stravu sa postarali zamestnanci obce 
a školy. Veríme, že sa hosťom u nás 
páčilo a tešíme sa na skoré stretnutie 
s priateľmi.
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 V krásne slnečné sobotné dopoludnie 18. júla 2009 sa na ihrisku TJ 

Trhovište konala súťaž Dedinských hasičských zborov o pohár starostu 

obce Trhovište. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev mužov a tri družstvá 

žien. Medzi zúčastnenými bolo aj jedno mužské družstvo a jedno ženské 

družstvo  z Libňatova  z Čiech. Pohár starostu obce Trhovište si odnieslo 

mužské družstvo z Českej republiky z obce Libňatov. 

 V sobotu 18. júla 2009 sa obcou rozozvučali rezké tóny ľudovej 

hudby, keď sa v našej obci začali Folklórne slávnosti. Aj napriek vysokým 

teplotám sa ich zúčastnilo nemalé množstvo obyvateľov obce. Na 

slávnostiach sme privítali aj obyvateľov družobnej obce Libňatov z Čiech 

a obyvateľov susedných obcí. Folklórne slávnosti otvoril starosta obce 

pán Róbert Koba, po ňom sa k prítomným prihovorila poslankyňa NR SR 

Dr. Ľubica Rošková. 

 V programe vystúpili deti  a žiaci Základnej školy s materskou školou 

v Trhovišti, súbor Vienala z Markoviec, ľudová rozprávačka a zároveň aj 

starostka susednej obce Bánovce nad Ondavou pani Ľudka Ďurčáková 

a folklórny súbor ROVINA z Dlhého Klčového, ktorý bol hlavným hosťom 

slávností a má takmer 100 členov. 

Súťaž DHZ o pohár starostu obce Trhovište

Obecné slávnosti 2008


