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December 

v michalovciach

aktua l i ty
Pozývame vás na

Špacirki 
po varoŠu

... po stopách prvej 
svetovej vojny
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o 16.30 hod.

zraz účastníkov pred 
železničnou stanicou

Pozývame vás 
na podujatie

MikuláŠ 
a rozsvietenie 
vianočného 
stroMčeka
6. decembra 
o 17.00 hod.

tribúna pri MsÚ

Pozývame vás na 

vianočné trhy

9. – 10. decembra

podrobný program 
na 11. strane

najbližŠie 
číslo novín 

Michalovčan
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dvojčíslo
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Týždeň vedy 
a techniky
ZŠ, Okružná 17

4 Mestské 
ocenenia
za rok 2016

5 Horovov 
Zemplín
40. ročník 

13 Zemplínska 
váza
tanečná súťaž
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Zažite čaro predvianočného obdobia v našom meste

Sviatok sv. Mikuláša je obľúbe-
ný najmä u detí. Do okien si kladú 
vyčistené topánočky, v ktorých ráno 
nájdu chutné sladkosti a rôzne iné 
dobroty. V Michalovciach je tento 
sviatok už tradične spojený s rozsve-
covaním stromčeka na Námestí oslo-
boditeľov ako aj vianočnej výzdoby 
v celom meste. Stromček a mesto 
sa tento rok rozžiaria 6. decembra 
o 17.00 hod. Pri tejto príležitosti 
si členovia FS Zemplínik a FS Juro-
šík nachystali zaujímavý program, 
v ktorom nebudú chýbať vianočné 
koledy. Pripravení sú aj herci z di-
vadla Babadlo. Prítomných potešia 
vianočným predstavením Betlehem 
– Radujme sa, veseľme sa.

Mikuláš príde aj do OC Zem-
plín, a to už 4. decembra. Spoločnosť 
mu budú robiť Tárajka a Popletajka. 
Všetky deti čaká bohatá nádielka 
v podobe divadelnej show, fotenia 
s maskotmi a vystúpenia skupiny 
The Revivals. Mikuláš povozí záu-
jemcov na saniach a Snehulienka 
rozdá deťom sladké prekvapenie. 
Do tretice zavíta Mikuláš do Tržni-
ce. Všetky deti sú pozvané na detskú 
párty s ujom Ľubom už 5. decembra.

Vianočné trhy sa budú konať 
9. – 10. decembra. Ich 25. ročník 
začne slávnostným otvorením na tri-
búne pri MsÚ o 10.00 hod. V piatok 

sa návštevníci môžu tešiť na gaz-
dovskú zabíjačku. Podvečer sa bude 
konať  slávnostné zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva pri príležitosti 
odovzdávania mestských ocenení: 
Čestné občianstvo, Cena mesta a Ce-
na primátora. V programe vystúpi 
komorné teleso z Bratislavy Trio Im-
pression. Počas oboch jarmočných 
dní bude otvorená Ulička remesiel.

Vianočný benefičný koncert pod 
záštitou primátora sa bude konať 
10. decembra o 18.00 hod. vo veľkej 
sále MsKS. V programe s názvom 
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšuje-
me vám... budú účinkovať: Miroslav 
Dudík – husľový virtuóz a spevák, 
Ján Babjak – sólista opery SND 
v Bratislave, Vladimír Dobrík – kon-
ferencier, recitátor a spevák, Marti-
na Ovečková – klavír a Michal Ko-
lárik – cimbal. Vstupné na koncert 
je dobrovoľné. Výťažok z koncertu 
bude venovaný zdravotne postihnu-
tým a sociálne odkázaným deťom.

Vianočné trhy sa tešia veľkej ob-
ľube. Aj preto sa zástupcovia Mes-
ta rozhodli, že zorganizujú Zimné 
gastronomické trhy, ktoré budú tr-
vať od 5. decembra 2016 do 7. janu-
ára 2017. Na Námestí slobody bude 
umiestnených 5 stánkov, v ktorých 
sa budú predávať rôzne dobroty. 
Tri stánky budú umiestnené na Ná-

mestí osloboditeľov pri vianočnom 
stromčeku. Nájdete v nich medovi-
nu, vianočný punč, pečené gaštany, 
vianočné pečivo, palacinky a iné 
kulinárske špeciality. 

Ochotnícke Divadlo pri fontáne 
už tradične každý rok 12. decembra 
prichádza s premiérou novej diva-
delnej hry. Tentokrát to bude tragi-
komédia s názvom Cez okno. Ak už 
máte na tento termín niečo napláno-
vané, môžete sa prísť pozrieť na re-
prízu predstavenia 28. decembra.

Posledný decembrový deň, 
na pravé poludnie silvestra, patrí 
recisistickej súťaži vo vystreľova-
ní zátok zo šumivého vína. Možno 
sa niekomu podarí prekonať rekord 
z roku 2005, kedy zátka doletela do 
vzdialenosti 31 m. Večerný silves-
trovský program začne o 22.30 hod. 
Nebude chýbať vatra, ohňostroj 
a príhovor primátora mesta. V prog-
rame vystúpia freedEggs a Bon Jovi 
(revival). Milovníci fotografie môžu 
počas celého decembra navštíviť 
výstavu s názvom Zemplín v malej 
galérii MsKS. Svoje fotografie tam 
bude vystavovať Ernest Koppon. 

Pestrý program je pripravený. 
Veríme, že každý z vás si v ňom náj-
de to svoje, a že bude príjemným 
spestrením tohto krásneho obdobia.

Mária Stričková

Dvanásty mesiac v roku je za dverami. Adventný a vianočný čas je pre mnohých 
tým najkrajším obdobím v roku. Aj napriek chladnému počasiu a ranným mra-
zom je každý z nás plný očakávania. Všetci sa tešíme na sviatky, ktoré budeme 
onedlho sláviť. V podobnom duchu sa budú niesť aj všetky decembrové poduja-
tia, ktoré sa budú konať v Michalovciach. Sú pripravené vianočné a zimné gas-
tronomické trhy, koncerty či mikulášske popoludnie spojené s rozsvecovaním 
stromčeka a vianočnej výzdoby.



� aktuality

Hokejové 
partnerstvo

V sobotu 29. októbra sa zá-
stupcovia mesta Michalovce zú-
častnili slávnostného otvorenia 
zimného štadióna v partner-
skom meste Sátoraljaújhely. Pri 
tejto príležitosti naši hokejisti, 
konkrétne Kadeti HK Mládež 
Michalovce, odohrali prezentač-
ný zápas v trvaní 3 x 10 minút. 
Toto družstvo tvorí 28 hráčov. 
Je to kategória, ktorá navštevu-
je športovú triedu na Základnej 
škole na Ulici školská 2 v Micha-
lovciach. Trénerom družstva je 
tridsaťročný tréner Tibor Tartaľ, 
ktorý po minulé sezóny pôsobil 
v Ruskej MHL. Kadeti štartujú 
v sezóne 2016/17 v medziná-
rodnej Karpatskej hokejovej lige 
(družstvá z Poľska, Rumunska, 
Maďarska, Ukrajiny a Sloven-
ska) a v 1. slovenskej lige kade-
tov.

12. 11. účasť na Oblastnej 
výstave drobnochovateľov
13. 11. zastúpenie mesta 
na programe FS Zemplín
15. 11. rokovanie 
so zástupcami spoločnosti 
Eustream, a.s.
15. 11. pracovné stretnutie 
organizátorov plesu mesta
15. 11. zasadnutie školskej 
komisie zastupiteľstva KSK
16. 11. odovzdávanie ocenení 
najlepším žiakom pri príležitosti 
Dňa študentstva
21. 11. porada primátora
21. 11. porada k materiálom 
do mestskej rady
21. 11. účasť na slávnostnom 
otvorení zrekonštruovanej 
Hasičskej stanice Michalovce
22. 11. Rada regionálneho 
združenia ZMOS
22. 11. rokovanie 
so zástupcami Thermalparku 
Šírava a Správy ciest KSK
23. 11. rokovanie so 
zástupcami Thermalparku 
Šírava a VVS
24. 11. účasť na slávnostnom 
stretnutí RVC
24. 11. prijatie o oceňovanie 
darcov krvi
24. 11. zastúpenie mesta 
na vernisáži výstavy obrazov 
Martiny Vančišinovej 
– Michalovovej
25. 11. účasť na pietnom akte 
kladenia vencov pri príležitosti 
72. výročia oslobodenia mesta
25. 11. účasť na športovom 
podujatí Beh na poctu mesta
25. 11. stretnutie so zástupcami 
partnerských miest – 
účastníkmi futbalového turnaja

aktivity primátora

pobačeňe Miža z varoša

Bul mi ňedavno na chovaňu svojomu kamaratoj Mižoj. I kec u ostatňim čaše 
še ľem tam štritam zo svojima verstovňikami. Jak povedzel kamarat Imro zos 
Straňan: „Jakbač še už u našim ľeše rube“. Od mladojsci me na Širavoj schas-
novaľi cale ľeto. Dakedi na jachtoj, dakedi na motorkoch. I z dzivčatami. Ďaľši 
zos tej partii po kare začal spominac na mlade časi. I dňeška ňemaš dze pujsc. 
Žadnej kulturi u tim televizoru. Ľem tote seriali glupe. I u varošu ňit na co po-
patrec. Ja ľem sluchal a ňič ňehutorel. Ta še do mňe obul: „Co ši tak cicho?“ 
„No šak idzeme z karu, ta co budzem glupocini pľejs? No pozivam ce do kulturi 
na bars šumňi vistupeňe.“ – „Jake?“ –  „Pric, uvidziš.“ I povedzel mi mu kedi. Ja 
i zabul, že mi ho zavolal. No joho to lapilo. Vola mi: „Ta co, idzeme?“ No dobre, 
kec me še zverobovaľi. U kulturoj bulo „Na Zempľine tak“. Pred rokom še mi 
bačilo, no ňeznal mi, jake budze teraz. Joho to tak lapilo, že z ňima i počal špi-
vac. Chvaľeňa ňebulo konca kraja. Nakoňec i vičitka od ňoho: „Ta ti mi čom 
skorej ňepovedzel, že take programi tu chodza?“ – „Ta ti še ňepital.“ – „A ti 
skadzi znal?“ – „Ta u Mihaľovčanoj pišu o šickich programoch u mesce. Tam mi 
še dočital.“ Taki bul rozradosceni, že me i na vinko zavolal. 

Vaš Mižo z varoša

Daco na pobaveňe

Slávnostná posviacka
Reformovaný kresťanský 
zbor v Michalovciach mal 
v nedeľu 6. novembra 
významný deň, lebo sa 
uskutočnila slávnostná 
posviacka zborovej siene, 
fary a dvoch nových 
zvonov. 

Chrám bol vysvätený ešte 
1. septembra 1996 po tom, ako 
v roku 1992 začala jeho výstavba. 
Postupne k chrámu bola pristava-
ná zborová sieň s mládežníckym 
centrom a fara. Stálo to nemalé 
množstvo finančných prostriedkov, 
úsilia a obetavosti veriacich nielen 
z nášho zboru. Stavebné práce boli 
ukončené v roku 2009. Po viace-
rých rokoch sa splnila ďalšia naša 
túžba, keď 12. septembra 2016 boli 
do veže chrámu umiestnené dva 
nové zvony. 

Početný zástup veriacich 
sa napriek daždivému počasiu zú-
častnil na slávnostnej posviacke, 

ktorá sa stala dôležitým míľnikom 
v našom cirkevnom živote. Po-
vzbudila nás prítomnosť duchov-
ných z okolitých reformovaných 
cirkevných zborov, duchovných 
z michalovských cirkví. Medzi 
nami sme privítali aj vzácnych 
hostí z verejného života – po-
slankyňu EP Moniku Smolkovú, 
poslanca NR SR Emila Ďurovčíka, 
prednostku OÚ MI Janu Cibe-
reovú, poslankyňu VÚC Ľubicu 
Roškovú, primátora mesta Mi-
chalovce Viliama Zahorčáka, po-
slankyňu MsZ Martu Horňákovú, 
rodinu exposlanca NR SR Milana 
Géciho. 

Slávnostný a sviatočný čas nás 
všetkých spojil v jeden Boží ľud 
chváliaci všemohúceho Boha. 
Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli 
k výsledoku významného dňa po-
sviacky, úprimne ďakujeme a vy-
prosujeme Božie požehnanie do 
ich života.

Juraj Gajdošoci, 
reformovaný farár

Poďakovanie
OZ Pomoc rodine vyslovuje 

veľké poďakovanie Kláštoru sv. Te-
rezky, Kongregácii Dcér Božskej 
lásky v Michalovciach a Strednej 
zdravotníckej škole v Michalov-
ciach za dar vo forme hygienických 
potrieb a potravín pre ženy, ktoré  
zažívajú rodovo podmienené nási-
lie, a ich deti. 

Zároveň vyjadrujeme poďako-
vanie Mestskému úradu v Micha-
lovciach za poskytnutie finančného 
príspevku na rok 2016, vďaka kto-
rému sme mohli vybudovať detský 
kútik v našom poradenskom centre.

OZ Pomoc rodine

Dátum 17. november sa spája s Medzinárodným dňom študentov. Pri tejto 
príležitosti sa primátor stretáva s najúspešnejšími žiakmi michalovských ZŠ 
a ZUŠ na Štefánikovej ulici. Nebolo tomu inak ani tento rok. Víťazov sloven-
ských a medzinárodných súťaží ocenil primátor 16. novembra diplomom a ma-
lým darčekom. Sála v budove Zlatého býka bola plná vynikajúcich a šikovných 
detí, ktoré reprezentujú mesto nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. 



� aktuality 

Deň ako každý iný. Nie je vyznačený 
ako pamätný deň. Ani nejaký sviatok, 
aj keď pre nás Michalovčanov je nielen 
dôležitý, ale i významný. Je význam-
ným od roku 1944. Vtedy vojská Červe-
nej armády oslobodili naše mesto. 

Dnes je ťažké si čo i len predstaviť, 
čo sa skrývalo za slovom „oslobodiť“. 
Žijeme v mierových podmienkach a len 
zo správ v televízii vidíme, čo sa deje 
vo svete. I keď aj tieto zábery sú na hony 
vzdialené od skutočného prežitku. Keď 
neviete, z ktorej strany priletí strela, gra-
nát či výbuch bomby. V tom momente 
príde o život váš otec, syn, príbuzný či 
kamarát alebo sa skončí váš život a sta-
nete sa číslom obete vojny. O režime, 
ktorý vtedy na Slovensku vládol, si ne-
treba robiť žiadne ilúzie. Svedčia o tom 
vypálené obce v regióne a pamätník 
obetí na Bielej hore. Do posledných dní 
do oslobodenia popravovali tých, o kto-
rých len náznakom a zhodou okolností 
mali podozrenie, že pomáhali niekomu, 
kto sa opovážil pozdvihnúť zbraň alebo 
vysloviť nesúhlas s ich prítomnosťou. 
Vyhladenie celých rodín a genocída na 
etnickom a rasovom podklade bola ob-
rovská. Ideológia o nadradenosti a pod-
riadenosti rás bola naprogramovaná 
aj do budúcnosti. Po židovskej mala 
nasledovať slovanská. Našej slovanskej 
rase bolo určené otrocké postavenie pre 
službu germánskej rase. Už na začiat-
ku vojny bolo programovo likvidova-
né obyvateľstvo celých miest a dedín 
v Poľsku a na Ukrajine. Preto si dnes 
ani nevieme predstaviť obraz, ktorý by 
vznikol pri víťazstve druhej strany. 

V našom meste je cintorín, na kto-
rom sú pochovaní padlí vojaci Červe-
nej armády pri oslobodzovaní nielen 
nášho mesta, ale aj širšieho regiónu. 
Bolo to dlhých sedem týždňov, keď 
sa línia frontu zastavila na Dargov-
skom pohorí. Práve pred mesiacom 
boli pochované ostatky dvoch padlých 
na Ústrednom vojenskom cintoríne 
Červenej armády. Boli nájdené až te-
raz po 72 rokoch v plytkých hroboch 
v uvedenom pohorí. Na tomto cinto-
ríne je pochovaných toľko padlých, 
akoby sme tam pochovali skoro po-
lovičku obyvateľov dnešných Micha-
loviec. Nemali by sme na to nikdy 
zabúdať, že náš dnešný mierový život 
bol vykúpený ich krvou, ich životmi. 

Preto Mesto organizuje pietny 
akt kladenia vencov v uvedený deň. 
Na znak úcty a vďaky sa začne o 10. ho-
dine v predvečer oslobodenia mesta 
25. novembra. Viem, je to čas pracovný, 
pre zamestnaných nevhodný. Napriek 
tomu, pre mnohých možný na prechádz-
ku. Preto chcem pozvať na vzdanie úcty 
pochovaným osloboditeľom všetkých 
mierumilovných Michalovčanov.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

26.november

z pera viceprimátora

ErgotErapia
V Integre, o. z., rehabilitačnom stredis-
ku na Školskej ulici 8, od 26. do 30. sep-
tembra bol realizovaný projekt finan-
covaný Mestom Michalovce s názvom 
Ergoterapia, ako nástroj a spolupráca 
s postihnutými ľuďmi (telesne i dušev-
ne). Spolu s nami sa doň zapojila Slo-
venská únia sluchovo postihnutých Mi-
chalovce. Počas týždňa sme sa venovali 
nielen zdobeniu sviečok rôznymi tech-
nikami, ako napr. maľovaním, lepením 
servítkovej techniky, ale aj vyrezávaniu 
sviečok, ktoré sa robí špeciálnou tech-
nikou namáčaním do farebného vosku 
a následne rezaním a stáčaním teplého 
vosku. Týmto sa chceme poďakovať 
všetkým zúčastneným i Mestu Micha-
lovce za finančnú pomoc.

Integra, o. z.

Dražba umeleckých diel
S ponukou 7. aukcie 
prichádza aukčná 
spoločnosť OSVYUM 
na Zemplín, do Michaloviec, 
kde predovšetkým 
vďaka príslovečnému 
východniarskemu 
naturelu a reálnej podpory 
mnohých ľudí realizuje 
dražbu umeleckých 
diel a výnimočných vín 
v exkluzívnom prostredí 
hotela Mousson. 

Z hľadiska aukčnej ponuky budú 
dražené umelecké diela, ktoré by 
mohli osloviť aj najnáročnejšieho 
zberateľa. Dražitelia si budú môcť 
zakúpiť napríklad diela od L. Ful-
lu, V. Erdelyho, L. Mednyanszkého, 
L. Neográdyho, A. Jasuscha, J. T. 
Moussona, ale tiež od Hansa Wolf-
ganga Ungera, umelca stredoeuróp-

skeho formátu, za veľmi priaznivé 
ceny a tiež diela českej moderny. 
Dražiť sa budú aj diela umelcov ako 
sú Brezina, Csordak, Doboš, Mil-
lý či Benka, Kompánek, Laluha... 
Vzhľadom na regionálnu a kultúrnu 
blízkosť budú ponúkane diela za-
karpatských umelcov ako sú Kašaj, 
Marton, Pavlišin, Pavlišinová, Pri-
choďko, Sjarkevič a Šoltes. Víziou 
spoločnosti OSVYUM je aj priama 
osveta výtvarného umenia. Umenie 
ako kúsok kultúry, ktorý by mal pat-
riť do každej domácnosti. 

Dražiť sa budú aj skutočne vý-
nimočné a ocenené, nádherné vína 
od spoločnosti Alista, ktoré budú 
ponúkané na ochutnanie počas 
aukcie. Katalóg diel si môžete po-
zrieť na webstránke www.art-galle-
ry.sk.

Veríme, že poslednú novembro-
vú nedeľu budete mať šťastnú ruku 
pri dražbe.

Pems.

vianočná JEdlička JE už na námEstí
Na Námestí osloboditeľov už stojí krásna jedlička. Vianočný stromček v tomto roku Mestu venoval obyvateľ Ulice 
Andreja Kmeťa v Michalovciach. Viac ako 18 metrov vysoký strom sa spolu s vianočnou výzdobou v meste rozsvietia 
6. decembra o 17.00 hod. Príde aj Mikuláš a okrem neho aj FS Zemplínik a FS Jurošík. Divadlo Babadlo si pre všet-
kých pripravilo vianočné predstavene Betlehem – Radujme sa, veseľme sa...

noc divadiel
Každoročne v tretiu novem-

brovú nedeľu sa na Slovensku 
uskutočňuje podujatie Noc di-
vadiel. Heslom 7. ročníka sa stali 
burcujúce slová: Sedmospáči, 
prebuďte sa. Podujatie sa odohrá-
valo v 22 mestách v 48 divadlách 
a kultúrnych centrách. Toto po-
dujatie zastrešujú okrem profesi-
onálnych súborov aj ochotnícke.

Po prvý raz Noc divadiel zor-
ganizovalo v Kladzanoch aj Di-
vadlo KĽUD. Príležitosť predsta-
viť sa vyspelému publiku dostalo 
aj michalovské ochotnícke Divad-
lo pri fontáne. Uviedlo “toaletnu 
komediju” Žimne vre, ktorú napí-
sala scenáristka K. Varechová. 

Divadlo pri fontáne sa naj-
bližšie predstaví michalovské-
mu publiku tragikomédiou Cez 
okno. Premiéru uvedie, ako sa to 
už stalo tradíciou, 12. decembra.

Jela Timková



Týždeň vedy a techniky 
Veda a technika sú 
neoddeliteľnou súčasťou 
života každého z nás. 
Ministerstvo školstva SR 
v spolupráci s Centrom 
vedecko-technických 
informácií SR, Národným 
centrom pre popularizáciu 
vedy a techniky 
v spoločnosti každoročne 
organizujú Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku. 

Cieľom je zlepšiť vnímanie vedy 
a techniky v povedomí celej spoloč-
nosti. ZŠ, Okružná 17 pravidelne or-
ganizuje v rámci tohto týždňa množ-
stvo aktivít. Žiaci objavovali stratený 
svet fyzikálnych experimentov, zasta-
vili sa pri míľnikoch vedy a techniky, 
kráčali z minulosti do budúcnosti. 

Na hodine literatúry sa im pomedzi 
prsty presýpali zrnká múdrosti, zisti-
li, ako chutí chlebík, učili sa, ako šetriť 
energiu... Všetky tieto aktivity smero-
vali k žiackej vedeckej konferencii. 

Veda na dosah, to bol názov v po-
radí už desiatej žiackej vedeckej kon-
ferencie, ktorá sa konala 10. novem-
bra nielen pre žiakov školy, ale aj pre 
širokú verejnosť. Jej garantom bola 
riaditeľka školy E. Kanócová. Počas 
konferencie sa všetci dozvedeli veľa 
zaujímavého z rôznych oblastí života.

Výdobytky modernej éry napre-
dujú každý deň míľovými krokmi. 
Nové postupy a technológie posú-
vajú ľudstvo vpred. Kľúčovými pre 
výrobu sú používané materiály, ich 
vlastnosti a špecifiká. Bez mnohých 
z nich by sme si náš každodenný ži-
vot nevedeli vôbec predstaviť. 

PaedDr. D. Hamariková, 
Mgr. S. Počatková

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Jedlá zmena
 Zmena je život a keď je 
ešte aj jedlá, tak musí mať 
jedine pozitívne účinky. 
Projekt Jedlá zmena 
prináša na jedlo úplne iný 
uhol pohľadu.

Bežní spotrebitelia vnímajú jed-
lo ako zdroj obživy. Ako je možné, 
že maslo z Nemecka kúpime lacnej-
šie ako slovenské maslo? V akých 
podmienkach pracujú ľudia a ako 
sú za prácu často v neľudských pod-
mienkach zaplatení? Čo je to bio? 
Prečo jablká v obchode nemajú 
červíky? Na tieto a podobné otázky 
sa budeme snažiť hľadať odpovede 
počas trvania projektu Jedlá zmena 
v Základnej škole T. J. Moussona.

Cieľom projektu Jedlá zmena 
je naučiť sa pozerať na potraviny 
z etického, ekonomického či envi-
ronmentálneho hľadiska. 

V rámci tohto projektu žia-
ci a žiačky zo záujmového útvaru 
Mladý ekológ pripravili pre svojich 

spolužiakov rovesnícke vzdelávanie. 
Formou scénky, ktorej autormi boli 
oni sami, priblížili ostatným proble-
matiku ekologického a neekologic-
kého poľnohospodárstva. Prezen-
táciou predstavili spolužiakom, aké 
škodlivé látky sa nachádzajú v potra-
vinách, čo je zdravé a čo nie. Ukázali, 
aký vplyv na našu planétu má nad-
merná produkcia potravín vo svete.

Jedlá zmena je Európsky projekt, 
odohrávajúci sa v rámci siete Eco-
schools (u nás Zelená škola), v de-
viatich krajinách Európskej únie 
(Česko, Poľsko, Slovinsko, Rumun-
sko, Chorvátsko, Lotyšsko, Malta, 
Bulharsko). Cieľom je zvýšiť pove-
domie o globálnych a rozvojových 
témach súvisiacich s našou spotre-
bou potravín a zaviesť koncept zod-
povednej spotreby potravín. 

Projekt bude v škole prebiehať 
do konca školského roka a vyvrcho-
lí tzv. akčným dňom, kedy si žiaci 
prakticky pripravia nenáročné bio 
pochúťky.

Mgr. Lenka Paľová 

�  kúltúra – školstvo

Špacirki po varoŠu
... po stopách prvej svetovej vojny
26. 11. o 16.30 hod., zraz pred Železničnou stanicou Michalovce

MikuláŠ a rozsvietenie vianočného stroMčeka
6. 12. o 17.00 hod., tribúna pri MsÚ

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinŠujeMe váM...
vianočný benefičný koncert pod záštitou primátora 
10. 12. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

cez okno – tragikomédia
premiéra ochotníckeho divadla pri fontáne
12. 12. o 18.00 hod., veľká sála MsKS

výstavy
Martina vančiŠinová – Michalovová 
výstava obrazov
do 21.12., galéria ZOS

ernest koppon – zeMplín – výstava fotografií 
1. – 31. 12., malá galéria MsKS

program kina
25. 11. piatok o 17.45 hod.
27. 11. nedeľa o 17.45 hod.

vtedy v raji  2016
dobrodružný, romantický  ČR, SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

25. 11. piatok o 19.30 hod.
27. 11. nedeľa o 19.30 hod.

nočné zvieratá  2016
dráma, thriller  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

26. 11. sobota o 17.00 hod.
richard MÜller: nespoznaný  2016
hudobný dokument  SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

26. – 27. 11. sobota, nedeľa o 15.30 hod. 
bociany  2016
animovaný, rodinná komédia USA
Mládeži prístupný Slovenský dabing

26. 11. sobota o 18.30 hod.
hacksaW ridGe: zrodenie hrdinu  2016
životopisný, dráma, vojnový  USA, AUTRÁLIA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

26. 11. sobota o 20.45 hod.
Fantastické zvery a ich výskyt 2016
dobrodružný, fantasy, rodinný  VB, USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

29. 11. utorok o 19.30 hod.
červený pavÚk  2015
thriller PL/ČR/SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

30. 11. streda o 19.30 hod.
bezva ženská na krku  2016
komédia  ČR, SR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originálna verzia

1. 12. štvrtok o 17.00 hod. (2D)
2. – 3. 12. piatok (2D), sobota (3D) o 16.00 hod.

4. 12. nedeľa o 16.00 hod. (2D) 
vaiana – leGenda o oceáne  2016
animovaný, rodinná komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov  Slovenský dabing

bližšie info: www.kino.michalovce.sk
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CeNY MeSTA MiCHAlOVCe ZA ROk 2016
Návrhy na udelenie Ceny Mesta môžu mestskému zastupiteľstvu predložiť poslanci mestského zastupiteľstva, 
primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni MsÚ 
v termíne do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie MsZ. Na základe ich odporúčania 
sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a následne na schválenie MsZ. Ceny mesta Michalovce 
budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 9. decembra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Č e s t n é  o b č i a n s t v o

Nelly Petrova Gorchakova

Nelly Petrova Gorchakova sa 
narodila 9. marca 1949 v meste 
Dobrič. Po skončení stredoškol-
ských štúdií na gymnáziu v Ka-
varne študovala na Inštitúte me-
dzinárodného cestovného ruchu 
vo Varne. Tu sa štyri roky venova-

la francúzskemu a českému jazy-
ku. Neskôr pracovala ako učiteľka 
na odbornej škole s poľnohospo-
dársko-technickým zameraním. 
V roku 1980 sa podieľala na začatí 
spolupráce so Strednou poľno-
hospodárskou školou Michalovce. 

Družba medzi školami trvala pät-
násť rokov. 

V roku 2004 sa partnerstvo ob-
novilo, aj keď nie v pôvodnej podo-
be. Tentokrát išlo o družbu medzi 
mestami, ktorá pretrváva dodnes 
a prispieva k rozvoju oboch miest.

za zásluhu o rozvoj partnerských vzťahov a ich dlhoročné udržiavanie medzi mestami 
Michalovce a kavarna v Bulharsku

ing. Ján Ďurovčík, CSc.

Ján Ďurovčík sa narodil 8. de-
cembra 1942 v obci Šamudovce, 
okres Michalovce v maloroľníckej 
rodine. V rokoch 1948 – 1965 po-
stupne absolvoval základnú školu 
v Žbinciach, Strednú poľnohospo-
dársku školu v Michalovciach a Vy-
sokú školu poľnohospodársku v Nit-
re. Neskôr v rokoch 1976 – 1978 
ukončil postgraduálne štúdium, 
v rokoch 1983 – 1986 vedeckú aš-
pirantúru. Získal hodnosť kandidát 
vied. Pôsobil v poľnohospodárstve, 
prevažne v riadiacich funkciách. 
Od roku 1983 do 1998 bol vedú-
cim prevádzky Výskumného ústavu 

chovu a šľachtenia hydiny v Trnave 
pri Laborci. Podieľal sa na rozvoji 
hydinárstva na Slovensku. 

Od roku 1999 zastával dve vo-
lebné obdobia funkciu zástupcu 
primátora mesta Michalovce. Ak-
tívne pôsobí ako člen mestskej 
rady. Je predsedom komisie vý-
stavby, územného plánu a turizmu 
a zároveň členom finančnej komi-
sie. Mal priamy podiel na výstavbe 
pešej zóny v meste, je zakladateľom 
mestskej televízie, Regionálne-
ho združenia turizmu Zemplín, 
Zemplínskej oblastnej organizácie 
cestovného ruchu, tvorcom roz-

voja turistických aktivít v regióne. 
Aktívne sa podieľal pri spracovaní 
Stratégie rozvoja cestovného ruchu 
v regióne dolný Zemplín, ktorá bola 
vyhodnotená ako najlepšie spraco-
vaná stratégia na území Košického 
samosprávneho kraja. V roku 2006 
sa stal spoluzakladateľom Turistic-
kej informačnej kancelárie v Mi-
chalovciach. Súčasne sa podieľal 
na otvorení ďalších informačných 
kancelárií na Zemplínskej šírave 
a v mestách Sobrance, Veľké Kapu-
šany, čím ovplyvnil kvalitu a množ-
stvo poskytovaných služieb v ces-
tovnom ruchu na dolnom Zem-

plíne. Spolupracoval so strednými 
školami a vysokými školami so za-
meraním na cestovný ruch a zapája 
sa do mnohých aktivít, ktoré posú-
vajú náš región vpred. 

za celoživotnú prácu v prospech mesta a okresu Michalovce a pri príležitosti 50. výročia 
turizmu na Zemplínskej šírave

Viliam kohút

Viliam Kohút sa narodil 25. júna 
1956 v Michalovciach. Športu sa 
začal venovať už ako desať-ročný 
v krúžku športovej gymnastiky. 
Trénoval ho olympionik Pavel Gaj-
doš. Po zániku krúžku sa prihlásil 
do oddielu judo v pionierskom 
dome, kde trénoval pod dohľadom 
Miroslava Gajdoša. Judu sa začal 
venovať v roku 1970 a zostal mu 
verný dodnes. Je trénerom, roz-
hodcom, skúšobným komisárom 
a držiteľom 6. danu v judo

Počas svojej aktívnej pretekár-
skej kariéry zozbieral niekoľko 
medailí z majstrovstiev Slovenska 

a získal aj titul majstra Sloven-
ska. Hosťoval za Sláviu VŠ Prešov 
v 1. SNL v kategórii mužov do svo-
jich 33 rokov.

V roku 1985 prebral trénerstvo 
skupiny dorastu, juniorov, mužov 
a žien od Miroslava Gajdoša a vy-
choval už mnohých reprezentan-
tov Československa a Slovenska. 
Od roku 1995 trénuje aj kategóriu 
žiakov. Jeho zverenci boli účast-
níkmi majstrovstiev Európy, maj-
strovstiev sveta a Olympijských 
hier mládeže, kde získali aj me-
dailové umiestnenia. V roku 2006 
sa zúčastnil Majstrovstiev Európy 

veteránov v kategórii do 50 rokov 
vo váhe do 90 kg.

V súčasnosti trénuje skupinu 
detí od 4 do 7 rokov a deti od 8 
do 13 rokov. Je predsedom klubu 
ŠK Zemplín Michalovce. Pôsobí aj 
vo Výkonnom výbore Olympijské-
ho klubu Michalovce a je členom 
Rady športových klubov. V Centre 
talentovanej mládeže – Východ tré-
nuje najtalentovanejších judistov 
z Košického a Prešovského kraja 
a pripravuje ich na slovenskú re-
prezentáciu.

Organizuje a je riaditeľom Me-
dzinárodnej Veľkej ceny mesta Mi-

chalovce, ktorej sa zúčastňuje 400 
pretekárov z 10 – 12 štátov. Viliam 
Kohút Štartoval na jej 1. ročníku 
a tento rok sa konal už 46. ročník.

za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti juda ako pretekár a tréner a pri príležitosti 
významného životného jubilea
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Mesto Michalovce vás pozýva na 
slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

spojené s odovzdávaním mestských ocenení 

9. decembra o 17.00 hod. 
veľká sála MsKS • vstup voľný

Hudobný hosť: trio iMpression komorné teleso z Bratislavy

PaedDr. Július Harbuľák

Július Harbuľák sa narodil 27. júla 
1940 v Hatalove, okres Michalov-
ce. Športu sa venoval už v mladom 
veku. Hrával futbal, hokej, basketbal, 
ale v roku 1956 vo svojich 16-tich ro-
koch sa stal hráčom vznikajúceho há-
dzanárskeho družstva mužov v Mi-
chalovciach. S výnimkou vojenčiny 
v rokoch 1963 – 1965, keď si obliekal 
dve sezóny dres ČH Bratislava, ostal 
počas celej svojej hráčskej kariéry až 
do roku 1973 verný dresu Michalo-

viec. Patril medzi najlepších hráčov 
a strelcov mužstva a výraznou mie-
rou sa pričinil o úspechy a propagá-
ciu hádzanej v Michalovciach.

Jeden z najlepších hráčov po 
ukončení hráčskej kariéry presed-
lal na trénerskú stoličku. Od roku 
1973 bol postupne trénerom mu-
žov, žiakov a dorastencov Micha-
loviec, trénerom žien Michaloviec 
a mužov Sečoviec. S mužmi Micha-
loviec dokázal niekoľkokrát vyhrať 

národnú ligu a postúpiť do najvyš-
šej súťaže. Pozoruhodné výsled-
ky na majstrovstvách Slovenska 
a Československa dosiahol aj ako 
tréner mládeže a ako učiteľ telesnej 
výchovy na Gymnáziu Pavla Horo-
va v Michalovciach. V rokoch 1980 
až 1986 bol trénerom výberu Slo-
venska do 18 rokov. Svoju trénerskú 
kariéru ukončil v roku 2009. Dosia-
hol veľa úspechov, za ktoré dostal 
viacero vyznamenaní.

za zásluhy o rozvoj hádzanej v Michalovciach pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej 
hádzanej v Michalovciach

Mgr. Rudolf Gadomský

Rudolf Gadomský sa narodil 
25. septembra 1950 v Michalov-
ciach a v tomto meste absolvo-
val základné a stredné vzdelanie. 
Od roku 1968 študoval na Fakulte 
telesnej výchovy a športu v Brati-
slave a po návrate v roku 1973 začal 
pracovať na michalovskom gymná-
ziu. Do roku 1992 vyučoval teles-

nú výchovu a geografiu. V rokoch 
1992 – 2006 pôsobil ako zástupca 
riaditeľa pre technické veci a od 
roku 2006 je riaditeľom školy. 

Počas celého svojho života sa ve-
noval športu. Od roku 1964 hral há-
dzanú v mládežníckych družstvách 
michalovskej Lokomotívy a od 
roku 1968 ako člen družstva mužov 

reprezentoval Michalovce striedavo 
v 1. a 2. československej lige. V zá-
vere aktívnej kariéry v roku 1982 
pôsobil jeden rok ako tréner mu-
žov, potom niekoľko rokov ako tré-
ner mládeže. V roku 2004 sa vrátil 
k mužskej hádzanej ako člen reali-
začného tímu a v roku 2007 sa stal 
prezidentom klubu WINLAND. 

pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej hádzanej v Michalovciach, za veľký podiel 
na rozvoji školstva v meste a za desaťročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa Gymnázia 
Pavla Horova

Mgr. ivan Mochorovský

Ivan Mochorovský sa narodil 
5. septembra 1942 v Michalovciach. 
Pochádzal z robotníckej rodiny. 
Základné a stredoškolské vzdelanie 
nadobudol v rodných Michalov-
ciach. Pedagogickú fakultu Univer-
zity Pavla Jozefa Šafárika v  Prešove 
ukončil v roku 1966. Istý čas svojho 
aktívneho života prežil v Prešove. 
Bol otcom štyroch detí. 

Svoje pracovné pôsobenie začal 
na MNV, odbor školstva a kultúry. 
Odtiaľ odišiel do PKO. V týchto po-
čiatkoch aktívneho života sa uňho 
profiloval vzťah k tvorivej práci v kul-

túre. V roku 1974 sa spolu s rodinou 
vracia do Michaloviec. Vystriedal 
viacero zamestnaní. V rodnom mes-
te pracoval ako osvetový pracovník. 
Neskôr odišiel do TJ Zemplín. K pô-
vodnému povolaniu sa vrátil v záve-
re svojho aktívneho života. Vyučoval 
na ZŠ v Pavlovciach a istý čas bol ria-
diteľom na ZŠ v Jovse. To bolo jeho 
posledné pôsobisko, odkiaľ s podlo-
meným zdravím odišiel na invalidný 
dôchodok. 

Popri zamestnaní vždy aktívne 
tvoril a pracoval so slovom na poli 
kultúry. Bol moderátorom Zem-

plínskych slávností a kultúrnych 
akcií, ktoré usporadúvali organizá-
cie pôsobiace na území mesta. Bol 
kurátorom viacerých samostatných 
výstavných expozícií, ktoré uspora-
dúvalo okresné osvetové stredisko 
či Zemplínske múzeum. 

Ivan Mochorovský bol auto-
rom viacerých scénarov k hrám 
ochotníckeho divadla pôsobiaceho 
v našom meste. Je jedným zo zakla-
dateľov recitačnej súťaže Horovov 
Zemplín, ktorá má svoje trvanie 
aj v súčasnosti. Aktívne spolupra-
coval so súborom Zemplín a Mila-

nom Hvižďákom. Založil folklórnu 
skupinu Hnojňane. Zomrel v janu-
ári 2003.

za rozvoj kultúrneho života v meste – malé javiskové formy, konferovanie kultúrnych 
akcií, zakladateľ Horovovho Zemplína a folklórnej skupiny Hnojňane

I n  m e m o r i a m
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CeNY PRiMáTORA MeSTA MiCHAlOVCe
V zmysle schváleného Štatútu mesta Michalovce primátor udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu 
primátora Mesta Michalovce. Návrhy na udelenie ceny primátora predkladá aj MsR Michalovce. O udelení 
ceny rozhoduje primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú 
a záslužnú činnosť v prospech mesta. Ceny primátora mesta budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 
9. decembra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Denisa Macková

Denisa Macková sa narodila 
29. decembra 1994 v Humennom. 
Od augusta 1996 býva v Michalov-
ciach, kde absolvovala predškolské 
zariadenia, základnú aj strednú 
školu.

Základné vzdelanie získala 
v IV. Základnej škole na Ul. Komen-
ského 1. Počas štúdia na Gymnáziu 
na Ul. Ľudovíta Štúra v Michalov-
ciach sa venovala rôznym športom, 
získala žltý opasok v karate a zača-
la sa zúčastňovať celoslovenských 
i medzinárodných súťaží vo fitness. 

Od roku 2014 študuje na Uni-
verzite Pavla Jozefa Šafárika v Ko-
šiciach na Fakulte verejnej správy, 
odbor verejná správa. Naturálnej 
kulturistike a fitness sa venuje sú-
ťažne tretiu sezónu. Reprezentuje 
klub Fitness centrum Ján Berdy 
Michalovce, kde aj trénuje. V tej-
to oblasti získala aj trénerskú od-
bornosť, je držiteľkou certifikátu 
trénerstvo 1. stupňa kulturistiky, 
fitness a silového trojboja.

Denisa Macková získala v ro-
ku 2016 na majstrovstvách sveta 

4. miesto v kategórii fitness bikiny 
ženy, na majstrovstvách SR získala 
1. miesto v tej istej kategórii a zví-
ťazila aj medzi juniorkami do 23 
rokov. K ďalším úspechom patrí 
4. miesto na Media4rent natural 
cup v ženskej kategórii fitness biki-
ny a 5. miesto v kategórii fitness bi-
kiny juniorky do 23 rokov. Na Maj-
strovstvá sveta v naturálnej kultu-
ristike a fitness INBA-PNBA World 
Championships v Budapešť skončila 
na 4. mieste. V súčasnosti sa pripra-
vuje na majstrovstvá Európy.

za reprezentáciu mesta na slovenských a medzinárodných súťažiach v kategóriách 
fitness bikiny ženy a fitness bikiny juniorky do 23 rokov

Dominika kincelová

Dominika Kincelová sa narodi-
la 6. augusta 1998 v Michalovciach. 
Študovala na ZŠ, Jána Švermu 6, 
Michalovce a momentálne je štu-
dentkou 4. ročníka Gymnázia Pav-
la Horova v Michalovciach. 

Judu sa venuje už od svojich piatich 
rokov. Je členkou klubu ŠK Zemplín 
Michalovce, kde ju trénuje Gabriel 
Čopák. Počas trinástich rokov tréno-
vania sa jej podarilo vybojovať stovky 

medailí a desiatky trofejí. Dominika 
je 15-násobnou majsterkou Slovenska 
v žiackych, dorasteneckých, junior-
ských, ale aj ženských  kategóriách. 
Doposiaľ najväčšie kariérne úspechy 
sa jej podarilo získať v roku 2015, 
kedy získala 3. miesto na EYOFe 
v Tbilisi, 9. miesto na Majstrovstvách 
sveta v Sarajeve, 3. a 5. miesto na eu-
rópskych pohároch v  Bielsko-Bialej 
a Záhrebe. V tomto roku získala ešte 

7. miesto na európskych pohároch 
v Tepliciach a Berlíne. 

Dominika Kincelová bola zara-
dená do reprezentácie Slovenskej 
republiky v kategórii dorastenky 
v rokoch 2013 – 2015. Od roku 
2016 je v kategórii junioriek. Dva 
roky je aj aktívnou rozhodkyňou 
juda. Trénuje ju reprezentačný tré-
ner a zároveň bývalý olympionik 
Jozef Krnáč.

za významnú reprezentáciu mesta v jude, za reprezentáciu SR v kategórii dorastenky 
2013 – 2015 a v kategórii juniorky od roku 2016

Družstvo dorastu Hk Mládež Michalovce

Mužstvo dorastu v sezóne 
2015/2016 skončilo po základnej 
časti na 2. mieste len o horší vzá-
jomný zápas s Piešťanmi so ziskom 
94 bodov. V semifinále hladko vy-
hrali s Púchovom 3:0 na zápasy 
a vo finále Piešťanom vrátili prehry 
zo základnej časti a vyhrali finálovú 
sériu hladko 3:0 na zápasy pričom 
v dvoch zápasoch neinkasovali ani 
jeden gól. 

Barážová séria sa pre Michalov-
ce nezačala veľmi dobre a po pre-
hrách v prvých troch zápasoch len 
málo kto veril, že sériu dotiahnu 
naši hokejisti do úspešného konca. 
Nakoniec sa im to podarilo a po 

víťazstve v poslednom zápase 3:0 
otočili sériu z 3:0 na 4:3 a zaslúžené 
postúpili, po dvadsiatich rokoch, 
do extraligy dorastu. 

Chlapci počas celej sezóny uká-
zali charakter a nesmiernu túžbu 
po víťazstvách. Len tvrdou prácou 
a poctivým prístupom sa môžu 
posúvať vyššie a odmenou sú pre 
nich extraligové zápasy s atraktív-
nymi súpermi. Nie sú mužstvom 
založeným na hviezdach. Kolek-
tívny výkon, pokora a súdržnosť sú 
základom úspechu tohto družstva. 
Družstvo dorastu HK Mládež tré-
nujú Ján Faith, Ivan Králik, Rado 
Regenda, Vlado Vankovič.

za víťazstvo v 1. lige dorastu v sezóne 2015/2016, za víťazstvo v baráži o extraligu a následný postup do extraligy
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eva Hlodinková

Eva Hlodinková sa narodila 
30. augusta 1942 v obci Staré, ok-
res Michalovce. V súčasnosti býva 
v Michalovciach, je vydatá a má 
jedného syna.

Základnú školu navštevovala 
v Oreskom, neskôr študovala na 
Gymnáziu v Michalovciach. Po 
ukončení stredoškolského štúdia 
nastúpila do firmy Novex Micha-

lovce, v ktorej pracovala až do dô-
chodku.

V roku 1995 sa stala členkou 
Slovenského zväzu zdravotne pos-
tihnutých v Michalovciach (SZZP). 
Hneď po nástupe bola zvolená za 
podpredsedníčku Okresnej rady 
SZZP v Michalovciach a v roku 
2001 bola na okresnom sneme 
zvolená za predsedníčku Okresnej 

rady SZZP. Túto funkciu vykonáva 
dodnes.

Venuje sa aj ľudovým tradíciám 
a folklóru. V roku 1995 bola pri za-
ložení folklórnej skupiny Soľanka 
v Zbudzi. V roku 2015 sa FS Soľan-
ka transformovala a vznikla nová 
FS Soľanka z Mihaľovec. Vo voľ-
nom čase sa venuje šitiu a tvorbe 
krojov.

za 25-ročné pôsobenie v Okresnej rade Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
v Michalovciach vo funkcii predsedníčky a za organizovanie podujatia Srdce ako dar

Jindřiška Germušková

Jindřiška Germušková sa naro-
dila 13. mája 1940 v obci Nepřevaz-
ka, okres Mladá Boleslav, v Českej 
republike. Detstvo prežila v obci 
Horní Libchava, kde navštevova-
la aj základnú školu. Vyštudovala 
Strednú odbornú školu v Českej 
Lípe a od 18 rokov pracovala ako 
predavačka. 

Na Slovensko, do Michaloviec, 
sa presťahovala vo veku 21 rokov. 

Vychovala tri deti, dve dcéry a jed-
ného syna. Pracovala v spoločnosti 
Zdroj na rôznych pozíciách, naj-
dlhšie však ako samostatný odbor-
ný referent.

Od roku 1986 sa stala členkou 
Zväzu zdravotne postihnutých 
v Bratislave (SZZP). Počas pôsobe-
nia tento zväz prešiel pod Ústredný 
výbor SZZP v Martine. Niekoľko 
rokov bola predsedníčkou základ-

nej organizácie. Na základe požia-
davky ústredného výboru založila 
v Michalovciach Okresný výbor 
zdravotne postihnutých. 

V súčasnosti pracuje vo výbore 
základnej organizácie v Michalov-
ciach. Jej motivácia stále pracovať 
vo zväze je skrytá za úmyslom aj na-
ďalej aktívne pomáhať iným ľuďom 
pri prekonávaní ich zdravotného 
handicapu.

pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
v Michalovciach ako jeho zakladateľke a pri príležitosti životného jubilea

ing. Milan lichvár, CSc.

Milan Lichvár sa narodil 2. janu-
ára 1945 v Šarišských Michaľanoch. 
Po skončení  vysokoškolského štú-
dia pracoval vo výskume v n. p. 
Chemko Strážske ako výskumný 
pracovník, neskôr ako samostatný  
výskumný  pracovník, potom ako 
vedúci výskumu a nakoniec ako 
technický riaditeľ a vedúci odboru 
stratégie rozvoja podniku.

Vo výskumnej oblasti sa zaobe-
ral výskumom technológií výro-

by pentaerytritolu formaldehydu, 
cyklohexanónu a lepidiel. Mnohé 
výsledky jeho práce boli patentova-
né, aplikované vo výrobe a priniesli 
významné zlepšenie ekonomiky vý-
roby základných surovín pre výrobu 
lakov, syntetických vlákien a lepidiel 
a zlepšenie životného prostredia.

Je autorom a spoluautorom via-
cerých vynálezov. V roku 1979 bol 
ako najmladší vynálezca ocenený 
Úradom pre vynálezy a objavy v 

Prahe, titulom Zaslúžilý vynálezca 
s právom nosiť strieborný čestný 
odznak. Čestný odznak Zlepšovateľ 
– milionár mu bol udelený Sloven-
skou odborovou radou. Bratislava 
v roku 1984.

Čestný titul Zaslúžilý vynález-
ca s právom nosiť zlatý odznak 
mu udelil minister priemyslu SSR 
a predseda Slovenského výboru 
odborového zväzu Bratislava v ro-
ku 1989.

za významnú činnosť vo výskumnej oblasti – je autorom 30 vynálezov a spoluautorom 
ďalších 70 vynálezov udelených úradmi pre vynálezy a objavy v Prahe a v Banskej 
Bystrici

Anetta Vargová

Anetta Vargová sa narodila 
13. júla 1966 v Sečovciach, kde žila 
23 rokov, do svojho vydaja. 

Od začiatku štúdia na konzer-
vatóriu v Košiciach spolupracovala 
so Zborom pre občianske záležitos-
ti v rodnom meste. Na vtedajšom 
MsNV účinkovala ako korepetítor-
ka a zároveň speváčka osem rokov. 
Zúčastňovala sa na všetkých podu-
jatiach v rámci mesta. 

V roku 1987 nastúpila na Ľudo-
vú školu umenia v Sečovciach, kde 
pôsobila do roku 1990. V tomto ob-
dobí spolupracovala ako korepetí-
torka učiteľského speváckeho zboru 
v Trebišove. 

V roku 1989 sa presťahovala do 
Michaloviec. Po materskej dovolen-
ke v roku 1995 požiadala o miesto 
na Základnej umeleckej škole, Šte-
fánikova 20, Michalovce. Odvtedy 

je učiteľkou hry na klavíri a vedú-
cou predmetovej komisie hudobnej 
náuky. Od roku 2012 vedie hudob-
ný odbor  elokovaného pracoviska 
na Základnej škole vo Vinnom a od 
roku 2015 vedie aj hudobný odbor 
elokovaného pracoviska na Základ-
nej škole Budkovce.

Počas svojej profesionálnej dráhy 
dosiahla so svojimi žiakmi množ-
stvo celoslovenských úspechov.

za podiel na rozvoji umeleckého školstva v meste Michalovce a v rámci Slovenska 
a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea
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PaedDr. ladislav Majoroši

Ladislav Majoroši sa narodil 
1. mája 1951 v Michalovciach. Zá-
kladnú aj strednú školu navštevoval 
vo svojom rodnom meste. Neskôr 
študoval na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Prešove. 

Po ukončení vysokej školy 
pracoval na viacerých miestach, 
napr. Chemko, n. p. Strážske, 
Geofyzika, n. p. Brno či Základná 
škola v Strážskom. V rokoch 1978 
– 1983 pracoval ako majster od-
borného výcviku na POU v Stráž-

skom a od roku 1983 do roku 1996 
ako zástupca riaditeľa na SOUP 
v Strážskom.

V Mestskom kultúrnom stre-
disku Michalovce pôsobil vo fun-
kcii riaditeľa od roku 1990 do roku 
1996. Hneď po svojom nástupe 
presťahoval MsKS do nových 
priestorov a dal základy novému 
fungovaniu kultúry v meste. Zria-
dil antikvariát, galériu a obnovil 
kultúrnu činnosť na amfiteátri. Po 
zániku Kina Mier a Zemplín pre-
budoval veľkú sálu v priestoroch 

MsKS na Kino Centrum. Osob-
nou angažovanosťou zorganizoval 
stretnutie občanov mesta s Vác-
lavom Klausom a tiež jeho záslu-
hou koncertovala v meste legenda 
svetovej populárnej hudby Chris 
Norman. Od vzniku novín Micha-
lovčan pracoval v redakčnej rade 
a bol tvorcom prvého grafického 
titulku novín.

Je autorom pamätnej dosky 
s reliéfom M. R. Štefánika na bu-
dove knižnice Gorazda Zvonického 
v Michalovciach.

za zásluhy o rozvoj kultúry v meste a pri príležitosti životného jubilea

Michal Oros

Michal Oros sa narodil 21. ap-
ríla 1955 v Pavlovciach nad Uhom, 
kde chodil aj na základnú deväťroč-
nú školu.

Od roku 1974, keď ukončil Sta-
vebné učilište v Michalovciach, 
nastúpil do Pozemných stavieb ako 
elektromontér rozvodných zaria-
dení. Pracoval tam do roku 1981. 
V tom čase si zvyšoval svoje od-
borné vzdelanie na strednej škole 
v odbore elektrotechnika, ktorú 
ukončil maturitnou skúškou v ro-
ku 1980.

Doplnkové pedagogické štú-
dium ukončil v roku 1985 na Peda-
gogickej fakulte v Prešove.

Od roku 1981 pracuje v školstve 
ako majster odborného výcviku. 
Najprv na Strednom odbornom 
učilišti stavebnom v Michalovciach 
a neskôr na Strednej odbornej ško-
le technickej, kde pracuje aj v sú-
časnosti ako majster odborného 
výcviku.

Sleduje verejné dianie v našom 
meste i regióne, rovnako má rad 
kultúru, dokumentárne filmy, di-

vadlo a folklór. Medzi jeho koníčky 
patrí fotografovanie a turistika.

Vyhranený žáner vo fotografo-
vaní nemá. Rád fotí ľudí a prírodu 
vo všetkých podobách. Dokáže si 
vychutnať aj reportážnu fotografiu. 
Má rád potulky prírodou a stretnu-
tia s ľuďmi sú príjemným relaxom.

Je členom michalovského klubu 
fotografov Zempfo. Svoje skúsenosti 
s fotografovaním využíva aj ako člen 
redakčnej rady Michalovčana, kde 
pôsobí od roku 2006. Okrem toho je 
od roku 2012 aj dvorným fotografom 

michalovského ochotníckeho Divad-
la pri fontáne. Objektívom fotoapa-
rátu sa snaží zachytiť rôzne udalosti 
súčasnosti pre ďalšie generácie.

za intenzívne zapájanie sa do kultúrneho a spoločenského diania v meste. Ako fotograf 
dokumentuje všetky významné udalosti v meste Michalovce

Materská škola, 
leningradská 1

Materská škola Leningradská 1 
v Michalovciach v školskom roku 
2015/2016 oslávila 30. výročie svoj-
ho vzniku. Od otvorenia školy sa 
v nej udialo veľa zmien. 

Prvou riaditeľkou v predškol-
skom zariadení Materskej školy 
a jasliach bola Bernardína Hičová 
a jej zástupkyňou Mária Pallayo-
vá. V škole pracovalo 9 učiteliek 
a 6 detských zdravotných sestier. 
V školskom roku 1985/1986 bolo do 
zariadenia prijatých 185 detí, z toho 
76 detí v dvoch oddeleniach jaslí. 

V školskom roku 1990/1991 sa 
riaditeľkou školy stala Eva Kostov-
číková, zástupkyňou Katarína Tel-
čáková. V materskej škole sa zruši-
lo jedno oddelenie jaslí, a tak bolo 
v tomto roku sedem tried materskej 
školy a jedno oddelenie jaslí. Zme-
na nastala opäť v roku 1993/1994, 
keď sa jasle v zariadení zrušili cel-
kom a vznikla 6-triedna materská 

škola. Zástupkyňou sa stala Anna 
Ondočíková. Najviac detí, a až 8 
tried, bolo v materskej škole v roku 
1997/1998. V roku 2008/2009 sa 
zástupkyňou v materskej škole stá-
va Iveta Baková.

V súčasnosti materská škola 
pracuje podľa Školského vzdeláva-
cieho programu ,,Domček veselých 
detí“. Cieľom pedagógov je uľahčo-
vať novoprijatým deťom prostred-
níctvom motivujúceho prostredia 
a prosociálneho prístupu adaptáciu 
v MŠ. Orientujú sa na kvalitnú vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť a príp-
ravu pre vstup detí do základnej 
školy. MŠ v roku 1996 získala Cer-
tifikát školy podporujúcej zdravie. 
V roku 2010 sa zapojila do projektu 
prevencie a ochrany zdravia v cest-
nej premávke ,,My sa už nebojíme, 
lebo sa to naučíme. Darí sa im roz-
víjať poznatky detí a viesť ich k bez-
pečnému správaniu sa na cestách, 

ale aj doma, či na sídlisku v spolu-
práci s Mestskou políciou, PZ SR, 
SČK, príslušníkmi hasičského zá-
chranného zboru. 

Dôraz kladie MŠ aj na environ-
mentálnu oblasť a pozitívny vzťah 
k prírode. Deti tancujú, prednášajú, 
pripravujú divadielko. Prezentujú 
sa  pred rodičmi, starými rodičmi 
v MŠ , na verejnosti  aj v rámci mes-
ta. Ich tvorivosť a talent sa rozvíja 
v krúžku  výtvarnom, divadelnom, 
tanečnom a počítačovom. Športo-
vý talent je podporovaný v rámci 
spolupráce s basketbalovým klu-

bom - Baby basketbal, Hokejovým 
klubom mesta Michalovce, MFK 
Zemplín Michalovce, pravidelným 
organizovaním školskej olympiády, 
účasťou na aktivitách, ktoré sú or-
ganizované v meste. Talent a svoje 
schopnosti predviedli 12. mája 2016 
na slávnostnej akadémií k 30. vý-
ročiu vzniku materskej školy. 

Materská škola Leningradská 1, 
Michalovce je úspešná vďaka deťom 
a ich rodičom – ich záujmu o školu, 
ochotu spolupracovať, hľadať spo-
ločné riešenia, spoločne prežívať 
radosti i starosti.

pri príležitosti 30. výročia činnosti školy
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kornel Mikita

Kornel Mikita sa narodil 29. ap-
ríla 1937 v Košiciach. Stredoškolské 
vzdelanie získall na Priemyselnej 
škole stavebnej a zememeračskej 
v Košiciach. Hneď po maturite začal 
pracovať na Krajskej správe vodných 
tokov a meliorizácií v závode Mi-
chalovce. V rokoch 1958 – 1959 bol 
na základnej vojenskej službe. Po nej 
pracoval V Chemkostave, š. p. Hu-
menné, na Okresnej vodohospo-
dárskej správe Michalovce a od roku 
1966 do roku 1999 vo Východoslo-

venských vodárňach a kanalizáciách, 
Košice, v závode Michalovce. 

Už od mladosti bol talentovaným 
športovcom. V 50-tych a 60-tych 
rokoch 20. storočia bol hráčom há-
dzanárskeho družstva mužov v Mi-
chalovciach. V roku 1962 spracoval 
projekt nového komplexu hádzanár-
skeho ihriska a príslušných objektov. 
Projekt bol úspešný a stavba bola 
zrealizovaná. 

Trénerské vzdelanie získal v ro-
ku 1964 a ako tréner pôsobil sedem 

sezón. V roku 1966 prevzal funkciu 
trénera družstva mužov, ktoré vie-
dol najbližšie tri dovtedy najúspeš-
nejšie ročníky od vzniku hádzanej 
v Michalovciach, keď sa hrala v Mi-
chalovciach, najvyššia Českoslo-
venská liga. Ako hráč, ktorý stál pri 
vzniku hádzanej v Michalovciach 
a ako jeden z najúspešnejších tré-
nerov v histórii michalovskej há-
dzanej sa výraznou mierou pričinil 
o úspechy a propagáciu hádzanej 
v Michalovciach.

za zásluhy o rozvoj hádzanej v Michalovciach pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej 
hádzanej v Michalovciach

Mgr. František Urban

František Urban sa narodil 
10. júla 1985. Vysokoškolské vzde-
lanie nadobudol na Fakulte špor-
tu na Prešovskej univerzite. Svoju 
hráčsku kariéru odštartoval v ŠKP 
Sečovce, kde pôsobil v rokoch 1996 
– 2007. V najvyššej súťaži odo-
hral 58 zápasov, v ktorých dal 42 
gólov. V sezóne 2001/2002 sa ako 
člen tímu stal vicemajstrom Slo-
venska. Z majstrovstiev SR v kate-
górii mladší dorast má 3. miesto. 
V rokoch 1999 až 2003 bol čle-
nom reprezentačných tímov SR 
kadetov a juniorov. Zúčastnil sa aj 
na Univerziádach SR-SAUŠ: 2004 
(1. miesto); 2006 (2. miesto); 2008 

(1. miesto). Hráčsku činnosť však 
musel predčasne ukončiť pre časté 
zranenia kolien.

V sezóne 2011/2012 už pôso-
bil ako tréner tímu starších žia-
kov 1. MHK Košice. V sezóne 
2012/2013 sa stal asistentom tré-
nera tímu žien a trénerom tímu 
junioriek IUVENTA Michalovce, 
s ktorým získal titul majster Slo-
venska, víťaz Slovenského pohára 
a v súťaži WHIL 2. miesto. Iuvente 
patrilo aj 1. miesto v 1. lige žien. 
V nasledujúcej sezóne trénoval 
staršie dorastenky; juniorky. Získa-
li tituly majster Slovenska a v 1. lige 
žien 4. miesto.

V sezóne 2014/2015: bol tré-
nerom tímov staršie dorastenky; 
juniorky; ženy. Úspechy sa preja-
vili v podobe titulov: 1. liga staršie 
dorastenky – 2. miesto, Majstrov-
stvá sveta stredných škôl (Turecko) 
– 11. miesto, 1. liga žien – 1. miesto, 
majster Slovenska; víťaz Slovenské-
ho pohára; víťaz WHIL. 

Od februára 2015 je trénerom 
tímu žien. V sezóne 2015/2016 IU-
VENTA Michalovce získala tituly 
majster Slovenska ,víťaz Slovenské-
ho pohára a víťaz WHIL. Dostali sa 
aj do osemfinále pohára EHF. 

Venuje sa aj výskumnej a pub-
likačnej činnosti. V rokoch 2010 

– 2013 prezentoval 23 odborných 
publikácií v slovenských a zah-
raničných periodikách. V tom-
to období sa aktívne zúčastnil 
troch významných konferencií 
so športovou tematikou v Ostrave 
a vo Viedni.

za pôsobenie v úlohe trénera hádzanárskeho družstva žien iUVeNTA Michalovce, 
ktorému sa druhýkrát za sebou podarilo získať tripple; t. j. Slovenský pohár, majster 
Slovenska a víťaz WHil

Spojená škola 
internátna

Osobitná učňovská škola inter-
nátna vznikla 1. septembera 1976, 
aby poskytla výchovu a vzdelanie 
tým, ktorí to najviac potrebujú 
– mentálne postihnutým žiakom. 
Otvorili sa dva učebné odbory: 
krajčírka a murár. 

V roku 1979 je OUŠI premeno-
vaná na osobitné odborné učilište, 
z ktorého odchádzajú prví absol-
venti. 

V roku 2000 bola do funkcie 
riaditeľky školy menovaná PhDr. 
Marianna Behúnová. Pod jej ve-
dením kolektív školy dosahuje mi-
moriadne výchovno-vzdelávacie 
výsledky v tvorivo-humanistickej 
koncepcii v školskej aj mimoškol-
skej činnosti. V roku 2014 bola 
za svoju obetavú prácu ocenená 

MŠVVaŠ SR Malou medailou sv. 
Gorazda.  

V roku 2011 bol organizačnej 
zložke odborné učilište internátne 
prepožičaný čestný názov Odborné 
učilište internátne Viliama Gaňa na 
počesť nášho rodáka z Trnavy pri 
Laborci. V súčasnosti sa o výchovu 
a vzdelávanie žiakov na Spojenej 
škole internátnej v Michalovciach 
stará 21 pedagogických a13 nepe-
dagogických zamestnancov. 

V súčasnosti má škola aj dve elo-
kované pracoviská, a to v Sečovciach 
Odborné učilište a v Strážskom Prak-
tickú školu, kde sa majú možnosť 
vzdelávať aj dospelí občania, ktorí do-
posiaľ nezískali žiadne iné vzdelanie.

Žiaci sa zapájajú do rôznych 
akcií a súťaží, ako sú napríklad: ce-

loštátne súťaže určené pre špeciál-
ne školy, festival tvorivosti – akcia 
Košického samosprávneho kraja 
„Mosty bez bariér“, kde škola zís-
kava ocenenia v oblasti kulinárskej 
a umeleckej.

Škola bola Ministerstvom škol-
stva vedy výskumu a športu SR od 
1. 9. 2016 rozšírená o ďalšiu orga-
nizačnú zložku špeciálnu mater-

skú školu, ktorá bude poskytovať 
kvalitné predprimárne vzdeláva-
nie pre deti s mentálnym posti-
hnutím. 

Škola od roku 2007 vykonáva 
podnikateľskú činnosť v oblasti 
stravovania, ubytovania a ďalších 
služieb. Finančné prostriedky z tej-
to činnosti využíva na zefektívnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu.

pri príležitosti 40. výročia vzniku školy
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Václav Bober

Václav Bober sa narodil 28. ok-
tóbra 1938 v Olomouci v rodine 
vojenského dôstojníka. Už od mala 
bol športovo založený a celý svoj 
život sa venoval športu. Miloval fut-
bal, hokej, basketbal, tenis, ale jeho 
najobľúbenejším športom bola há-
dzaná, ktorej venoval svoje najlepšie 
roky. V roku 1956, sa ako osemnásť-
ročný stal hráčom vznikajúceho há-
dzanárskeho družstva mužov v Mi-
chalovciach. S výnimkou vojenčiny 
v rokoch 1959 – 1960 ostal počas 
celej svojej hráčskej kariéry až do 

roku 1972 verný dresu Michaloviec. 
Ako dlhoročný kapitán patril medzi 
najlepších hráčov a strelcov muž-
stva a výraznou mierou sa pričinil 
o úspechy a propagáciu hádzanej v 
Michalovciach. Patril k popredným 
hráčom michalovského mužstva 
a dlhé roky bol jeho kapitánom. 
Pričinil sa o víťazstvo Michaloviec 
v národnej lige Slovenska v roku 
1962 a opakovane v roku 1966 bolo 
víťazstvo spojené s postupom muž-
stva Michaloviec do prvej hádzanár-
skej ligy Slovenska, keď v Karvinej 

porazili Spartu Praha a Cementárne 
Hranice na Morave. Na základe vý-
borných bol nominovaný do česko-
slovenského výberu „Lokomotív“. 

Za jeho bojovnosť a angažova-
nosť v tomto športe mu patrí veľká 
vďaka. Bol hráčskym vzorom pre 
mladých nastupujúcich hádzaná-
rov v Michalovciach. Pozitívom je, 
že počas celej svojej úspešnej karié-
ry zostal verný Michalovciam a mi-
chalovskej hádzanej.

Všetky úspechy dosiahol aj vďa-
ka podpore svojej manželky Valérie, 

ktorá mu bola vždy nablízku. Dlhé 
roky pracoval v Komunálnych služ-
bách mesta Michalovce a v podni-
ku Jednota. Zomrel v roku 2014.

za úspešnú všestrannú reprezentáciu mesta Michalovce v hokeji, futbale, basketbale, 
ale najintenzívnejšie v hádzanej. Je jedným zo zakladateľov mužskej hádzanej v roku 
1956

Futbalové družstvo 
žien MFk Zemplín

Súčasťou futbalovej rodiny MFK 
Zemplín Michalovce je od roku 
2013 aj ženská zložka. Na jej vrcho-
le je futbalové družstvo žien. Od za-
čiatku bolo snahou hráčok, trénerov 
a funkcionárov čo najlepšie účin-
kovať v republikových súťažiach. 
Po dvoch neúspešných pokusoch, 
keď nestačili na Bardejov a Kysuc-
ký Lieskovec, v sezóne 2015/2016 
konečne dosiahli vytúženú métu. 
Kolektív pod trénerskou taktovkou 
Miroslava Kučeru si v celej sezóne 
počínal úspešne. Suverénnym spô-
sobom, keď v dvadsiatich zápasoch 

zaznamenal bilanciu osemnásť vý-
hier a len dve prehry, sa stal víťazom 
prvej ligy skupiny Východ a postú-
pil medzi ženskú futbalovú elitu. 

Michalovce sa tak stali po Bra-
tislave, Žiline a Myjave len štvrtým 
mestom na Slovensku, ktoré má 
v súčasnosti zastúpenie v najvyššej 
futbalovej súťaži tak v mužskej ako 
aj v ženskej kategórii. Tento úspech 
našiel odozvu aj v odborných fut-
balových kruhoch. V tradičnej an-
kete Východoslovenského futbalo-
vého zväzu Jedenástka roka patria 
MFK v tohtoročnej ženskej edícii 

až tri miesta. Medzi elitu sa dostali 
Patrícia Bačová, Timea Kondašová 
a Zita Baníková. 

V MFK nezabúdajú ani na mlá-
dež. Okrem družstva žien štartujú 

v pravidelných súťažiach aj kolektív 
junioriek hrajúcich taktiež najvyš-
šiu súťaž a družstvo žiačok, ktoré 
účinkuje v prvej lige skupina Vý-
chod.

za postup do najvyššej futbalovej súťaže

I n  m e m o r i a m

Mesto Michalovce vás pozýva na

25. vianočné trhy 
9. – 10. decembra

piatok
8.00 Gazdovská zabíjačka, Tržnica Michalovce

10.00 Slávnostné otvorenie, tribúna pri MsÚ 
(hymna mesta, vystúpenie speváckej skupiny Mihaľovske nevesti i beťare)

17.00 Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, veľká sála MsKS a odo-
vzdávanie mestských ocenení 

(účinkuje Trio Impression – slávnostný koncert komorného telesa z Bratislavy)

sobota
18.00 Vianočný benefičný koncert pod záštitou primátora mesta Viliama  

Zahorčáka „Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám...“, veľká sála MsKS
Ulička remesiel počas oboch dní

Hvezdáreň a MsKS 
vás pozývajú 
na prednášku

spojené 
arabské 
eMiráty
29. novembra
o 17.00 hod.

malá sála MsKS

vstup zdarma
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interpelácie poslancov

Mvdr. vladiMír kostovčík
Občania Močarianskej ulice:
1. Upozorňujú na zapadnutý a po-
rušený kanalizačný príklop pred 
obytným domom na Ul. moča-
rianskej, popisné č. 147. Na tomto 
mieste občania vystupujú z MHD, 
čo spôsobuje hlavne starším obča-
nom problémy s vystupovaním.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Júli-
us Oleár, riaditeľ TaZS
Kanalizačný príklop pred obytným 
domom č. 147 na Ul. močarianskej 
opravíme v priebehu mesiaca sep-
tember 2016.

2. Žiadajú o doplnenie stoličiek 
v Dome smútku Močarany, na-
koľko starších občanov je stále 
viac a teda aj potreba na sedenie 
sa stále zvyšuje.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Júli-
us Oleár, riaditeľ TaZS
Do Domu smútku na Ul. moča-
rianskej doplníme lavičky do konca 
mesiaca september 2016. 

phdr. Marta horňaková
Na základe podnetu občanov 
a osobnou obhliadkou som zis-
tila, že sa na parkoviskách Sídl. 
Stráňany – Ul. nad Laborcom na-
chádzajú výtlky. Rozsiahle výtlky 
sa nachádzajú na parkoviskách 
pri bytových domoch V1, V2, V4, 
na parkoviskách pri bytových 
domoch A, B, D a na ceste pred 
bytovým domom H. Výtlky som 
zistila aj na celej Ul. školskej. 
Týmto prosím o opravu uvede-
ných výtlkov.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Júli-
us Oleár, riaditeľ TaZS
Opravu výtlkov na Sídl. Stráňany 
na Ul. nad Laborcom realizujeme 
a budeme realizovať, pokiaľ nám to 
poveternostné podmienky dovolia. 

ing. jozeF bobík
1. Obyvateľov bytového domu D 
na Ul. nad Laborcom dlhodobo 
vyrušuje niekoľko problémov, 
ktoré im sťažujú život a v jednom 
prípade plechová garáž dokonca 
ohrozuje životy ľudí, preto títo 
obyvatelia žiadajú o riešenie:
a) Vo výhľadovom trojuholníku 
vnútroblokovej komunikácie pri 
bloku D a Ul. konečnej je umiest-
nená plechová garáž tak, že sťa-
žuje výhľad vodičom motorových 
vozidiel a dennodenne tak vytvá-
ra život ohrozujúce situácie. Ga-
ráž je potrebné premiestniť.

Na interpeláciu odpovedal JUDr. 
Gabriel Dorič, zástupca prednostu 
MsÚ
Na zasadnutí MsZ dňa 6. 9. 2016 
ste vzniesli interpeláciu vo veci ple-
chovej garáže umiestnene pri bloku 
D na Ul. konečnej.
V predmetnej veci prebieha správ-
ne konanie na odstránenie garáže. 
Bolo vydané nariadenie na odstrá-
nenie prekážky, výzva na vykonanie 
právoplatného rozhodnutia. V prí-
pade neuposlúchnutia požiadame 
o vykonanie rozhodnutia na nákla-
dy vlastníka garáže exekútorom.

b) Pred bytovým domom sú po-
škodené oddychové lavičky. Jednu 
lavičku je potrebné vymeniť a na 
ostatných vymeniť poškodené 
drevené časti.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Júli-
us Oleár, riaditeľ TaZS
V čase Vašej interpelácie lavičky na 
Ul. nad Laborcom pred obytným 
domom D už boli opravené. 

c) Vstup na vnútroblokovú ko-
munikáciu od Ul. na Laborcom 
je veľmi úzky. Preto je potrebné 
vstup rozšíriť minimálne o 1,5 m 
a zároveň opraviť poškodený as-

faltový kryt, vrátane podkladovej 
betónovej vrstvy, ktoré sú na via-
cerých miestach poškodené.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Júli-
us Oleár, riaditeľ TaZS
Vstup na parkovisko upravíme tak, 
ako požadujete, do konca mesiaca 
september 2016.

d) Pôvodné kanálové vpusty na 
vnútroblokovej komunikácii sú 
prekryté asfaltovou vrstvou a po 
daždi sa tak vytvárajú kaluže veľ-
kých rozmerov. Sťažuje to prístup 
občanov k motorovým vozidlám 
a aj pohyb pešo.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Júli-
us Oleár, riaditeľ TaZS
Problém, na ktorý poukazujete je 
zložitejší a vyžaduje si dlhší čas na 
zmonitorovanie a stanovenie rie-
šenia na jeho odstránenie. Problé-
mom sa však budeme zaoberať.

2. Bytové domy na Hviezdoslavo-
vej ulici, oproti kasárňam majú 
vnútroblokové plochy zhotovené 
z betónu. Vplyvom počasia dochá-
dza k erózii betónu a postupnému 
rozpadávaniu plôch. Vzhľadom na 
uvedené preto žiadam túto lokalitu 
zaradiť do harmonogramu opráv.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zden-
ko Vasiľ, prednosta MsÚ
Uznesením Mestskej rady č. 107 zo 
dňa 13. 10. 2016 bol schválený Re-
alizačný plán rekonštrukcie miest-
nych komunikácií a chodníkov na 
roky 2016 až 2018. Úprava vnútro-
bloku pri bytových domoch na Ul. 
P. O. Hviezdoslava v tomto realizač-
nom pláne nie je zahrnutá. Mesto 
preto požiadalo zhotoviteľa stavby, 
ktorý tieto rekonštrukčné práce 
realizuje, aby v termíne do 23. 9. 
2016 vyčíslil náklady na realizáciu 
predmetného vnútrobloku, nakoľ-
ko sa nejedná iba o stavebné úpravy 
povrchu, ale je potrebné zrealizovať 
aj odvodnenie tejto plochy a ďalšie 
s tým súvisiace práce. V prípade, že 
sa tento vnútroblok bude realizovať, 

je potrebné zmeniť uznesenie MsR 
s tým, že dôjde k zámene niektorej 
z plánovaných komunikácií alebo 
chodníka v potrebnom objeme fi-
nančných prostriedkov. 

Mgr. ján várady
1. Interpelujem v mene občanov 
Sídl. Východ, konkrétne Ul. kyjev-
skej, krymskej, moskovskej, vol-
gogradskej, užhorodskej kvôli už 
tak často pertraktovanému prob-
lému znečisťovania okolia stojísk 
kontajnerov TKO. Tento zlý stav 
čistoty a estetického prostredia 
čím ďalej, tým viac kontrastuje 
so znovu obnoveným rekonštru-
ovaným okolím. Asociálni obča-
nia nerobia dobré meno ani spo-
mínaným lokalitám, tak isto ani 
v globále celému mestu. Občania 
žiadajú mesto v spolupráci s TaZS 
mesta Michalovce o naliehavé rie-
šenie tohto problému. Navrhujú 
dve alternatívy:
a) Ohradiť dané stojiská TKO (mu-
rovaným alebo iným plotom), kto-
ré sa bude uzamykať.
b) Vybudovať podzemné kontajne-
ry TKO.
Občania už nechcú čakať na vý-
sledky tzv. pilotného projektu, 
ktorý sa má realizovať v oblasti Ul. 
volgogradskej a užhorodskej. Sú 
ochotní vývozcovi TKO pomôcť 
aj finančne sa podieľať na výstavbe 
daných zariadení, alebo aj pomo-
cou pri výbere zhotoviteľa, resp. sú 
ochotní aj vlastnou prácou pomôcť 
pri výstavbe oplotení. Za pocho-
penie a priaznivé vybavenie týchto 
opodstatnených žiadostí občanov 
ďakujem.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zden-
ko Vasiľ, prednosta MsÚ
Mesto sa riešením stojísk pre kon-
tajnery zaoberá dlhší čas. Vzhľa-
dom na to, že existuje viac spôso-
bov riešenia, bude v prvej polovici 
mesiaca október 2016 zvolané 
stretnutie za účasti zástupcov vlast-
níkov bytov a TaZS k prerokovaniu 
možných alternatív riešenia tejto 
problematiky.

informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na Xi. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
6. septembra 2016. (dokončenie)



Slniečko opäť zažiarilo
Tanečný súbor Slniečko, 
ktorý pracuje pri CVČ 
Základnej školy Teodora 
Jozefa Moussona, počas 
novembrového víkendu 
opäť zažiaril. Tentokrát jeho 
lúče rozohriali mesto Písek 
v Českej republike. 

4. – 6. novembra písecký kultúrny 
dom patril malým i veľkým taneční-
kom, ktorí si merali svoj talent spolu 
s ďalšími účastníkmi z 22 krajín celého 
sveta na kvalifikačnej súťaži Line Dan-
ce World Championships.

Czech Open je najväčšou tanečnou 
súťažou v Európe a víťazi postupujú na 
majstrovstvá sveta. Našim slniečkarom 
sa opäť podarilo dosiahnuť neskutočné 
úspechy a zo súťaže si domov doniesli 
neuveriteľných 5 zlatých, 4 strieborné 
a 2 bronzové medaily. Okrem stupňa 
víťazov nám vo finále v rôznych kategó-
riách tancovalo 16 detí. Ako jediný zá-
stupcovia Slovenskej republiky sme há-
jili česť Slovenska a nášho mesta Micha-
lovce.Na Majstrovstvách sveta v januári 
pošteklia lúče nášho Slniečka mesto Li-
berec, aby detské srdiečka mohli nielen 
žiť pre tanec, ale aj tancovať pre život.

Mgr. Zuzana Tongeľová

kto šetrí, má za tri
Stredná odborná škola 
sv. Cyrila a Metoda 
Michalovce realizovala 
od marca 2016 vzdelávanie 
zamerané na zvýšenie 
finančnej gramotnosti žiakov. 

Zapojili sme sa tým do programu 
Škola rodinných financií, ktorý pripra-
vila a v rámci celého Slovenska rozši-
ruje Nadácia pre deti Slovenska. Tento 
program prináša do komunít zmyslu-
plné a metodicky prepracované učenie 
pre život, ktoré vedie k porozumeniu 
základných finančných produktov, 
s ktorými sa bežne v živote stretáva-
me, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungo-
vanie rodiny. Program chce poukázať 
aj na rastúcu osobnú zodpovednosť 
za finančné rozhodnutia. Vzdelávanie 
prebiehalo formou prednášok, nefor-

málnych aktivít, rozhovorov a diskusií. 
Žiaci sa počas seminárov učili predo-
všetkým zostaviť rodinný rozpočet, 
prehodnocovať svoje výdavky z hľa-
diska potreby a efektívnosti, uvedomiť 
si riziká v narábaní s peniazmi, ako si 
vybrať výhodné pôžičky a spoznať vý-
hody sporenia. Hovorili sme aj o mož-
nosti investovania určitej časti peňazí 
tak, aby investícia priniesla ďalší príjem 
do rodiny alebo šetrenie prostriedkov. 
Žiaci uvažovali aj o možnosti využiť 
svoje osobné predpoklady a nadanie 
v remeselnej činnosti a zarábať si tak 
na živobytie vlastnou prácou. V tomto 
smere sme vyskúšali vyšívanie a pred-
viedli možnosť pletenia predmetov 
z papiera.

Ďakujeme Nadácii pre deti Slo-
venska za možnosť zapojiť sa do tohto 
projektu.

Ing. Jozefína Javorská

1�  kúltúra – školstvo

noviny mistral
a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

ŽiHaDlo
téma: michalovčania v tieni slovenských reprezentantov

Hostia: Maroš HLAD, masér P. Sagana
 MUDr. Gabriel VALISKA, tréner K. Bérfešovej

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
ZemplinČane svoJina

Vystúpenie k 15 rokom folklórneho súboru
denne od 14.00 hod. 

Michalovčan informuje

VíTAMe MeDZi NAMi NAŠiCH NAJMeNŠíCH...

Lucia Tomková
Patrik Maliczki
Lukáš Hrebeňár

Patrik Jevčák
Marek Marcinko

Timotej Maďarčík
Tamara Tovarňáková

Nina Giraltošová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANželSkéHO VSTÚPili...

Miroslav Kotora  
a Ing. Ivana Ďuricová

Peter Lastovka  
a Petra Kolesárová

Mgr.Tomáš Ruskovský  
a Lucia Starypánová

Obchodná akadémia proti 
fašizmu a antisemitizmu
V rámci štátneho 
vzdelávacieho programu, 
ktorý smeruje k cielenej 
prevencii proti rasizmu, 
antisemitizmu, extrémizmu 
a ostatným formám 
intolerancie, žiaci 3.A  
a 3.C Obchodnej akadémie 
Michalovce 27. októbra 
navštívili miesta a obce 
postihnuté fašistickými 
represáliami počas druhej 
svetovej vojny v našom okolí. 

Exkurziu začali kladením smútoč-
nej kytice na Hrádku. O vzniku cinto-
rína a jeho histórii im pútavo poroz-
právali predseda Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Michalovciach Ing. 
Miroslav Prega a Ing. Marán Lukáč. 

Žiaci postupovali ďalej k pomníku 
SNP na Bielej hore a do obce Vinné. 
Pri pamätníku obetiam vraždenia 
a vypálenia obce 30. októbra 1944 za 
pomoc partizánom si vypočuli his-
tóriu tejto udalosti z úst pracovníčky 
obecného úradu. Tieto obete si ucti-
li minútou ticha a položením kytice 
kvetov. 

Za krásneho jesenného počasia 
prišli žiaci do obce Poruba pod Vi-
horlatom. Tam, dva roky pred vojnou, 
učil jeden zo slovenských vojnových 
hrdinov, kapitán Ján Nálepka. 

Obecný úrad im poskytol zasadač-
ku na besedu s priamou účastníčkou 
udalostí počas 2. svetovej vojny pani 
Kováčovou, dnes 87-ročnou. Spomí-
nala, že v roku 1942 vyviezli všetkých 
židov do koncentračných táborov 
a 3. a 4. novembra 1944 fašisti obec 
vypálili. 

OA Michalovce

Horovov Zemplín
Básnik Pavol Horov, 
rodák z Bánoviec nad 
Ondavou, ostáva navždy 
spätý svojou tvorbou s 
rodným Zemplínom. 

V Michalovciach nesie jeho 
meno základná škola i gymnázi-
um. Recitátorom ostáva v pove-
domí súťaž v umeleckom pred-
nese poézie Horovov Zemplín, 
ktorú organizuje Mestské kultúr-
ne stredisko Michalovce a Dom 
Matice slovenskej. Tohto roku sa 
konal už 40. ročník. Zúčastnilo 
sa ho 33 súťažiacich.

Porota ocenila v dvoch ka-
tegóriách, ktoré sa členia ešte 
podľa typu školy, dvanásť inter-
pretov. Najúspešnejší boli reci-
tátori z Košíc. Dôvodom je aj to, 

že študenti košických konzerva-
tórií majú priestor recitovať len 
na našom podujatí, lebo v iných 
súťažiach ich berú ako budúcich 
profesionálov. Na prvom mieste 
sa spomedzi nich umiestnila Van-
da Bernátová. Do Košíc putovali 
aj prvé ceny v kategórii gymnázií 
/Viktória Veľková/ i stredných 
odborných škôl /Alfréd Tóth/. 
Z michalovských recitátorov zau-
jali najviac Kristína Stankovičová, 
3. miesto, Obchodná akadémia, 
Soňa Pasuľková a Šimon Čižmár, 
diplomy za pôsobivé prednesy, 
obaja z Gymnázia Pavla Horova.

Cenu Pavla Horova získala 
Dominika Andrejčáková, Kon-
zervatórium, Timonova 2, Ko-
šice za pôsobivú interpretáciu 
Smrti Jánošíkovej od Jána Bottu.

rr
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Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
VYHlASUJe
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VeReJNÚ SÚŤAž
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 8 v Michalovciach,
b) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
d) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
g) Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 12. decembra 2016 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Primátor Mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej 
pozície: 

saMostatný odborný(á) referent(ka) 
Marketingu a strategického Plánovania   
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestský úrad Michalovce, útvar prednostu

Neodpustiteľné kvalifikačné  predpoklady: 
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
b)  prax v oblasti marketingu, strategického plánovania prípadne projektovania 

a realizácie grantových schém minimálne 3 roky

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh 

požadovaných znalostí a zručností, ktoré budú súčasťou testu a pohovoru: zá-
kladné znalosti legislatívy pre činnosť samosprávy, rozvojové programy mesta 
Michalovce a jeho strategické materiály, základné znalosti pre financovanie 
a rozpočtovanie mesta, znalosť mikroprostredia mesta Michalovce a jeho mak-
roprostredia, zdroje financovania a možnosti priorít súčasného programova-
cieho obdobia, počítačové zručnosti) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e)  základná znalosť anglického jazyka
 
Zoznam dokladov,  ktoré sú  požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, 

znalostí a zručností
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 7. 12. 2016, 12.00 hod.,(hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doruče-
ná) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením “Výberové konanie marketing a strategické plánovanie”. Pri osob-
nom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. 
Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.   

Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primáto-
rom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmien-
ky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na 
spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového ko-
nania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje 
archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach a so 
zverejnením výsledku a priebehu výberového konania. (Výberové konanie zverej-
nené dňa 21. 11. 2016, na úradnej tabuli MsÚ, webovej stránke Mesta Michalov-
ce www.michalovce.sk a vo vysielaní TV Mistral)

Helan u saleziánov
Pesničkár Pavel Helan 
je širokej verejnosti 
na Slovensku menej 
známou tvárou. 

Je ale víťazom súťaže Sloven-
sko má talent. V ostatnom období 
sprevádzal na koncertoch známeho 
folkového speváka Honzu Nedvěda, 
spolu s uznávaným Jindrom Koní-
řom, skladateľom a hráčom na klá-
vesy. Tieto úvodné informácie sú 
vstupnou bránou k charakteristi-
ke mladíka, ktorý je rád súčasťou 
tímu, v ktorom je treba podporiť 
a povzbudiť. Čo je však podstatné, 
jeho repertoár má evanjelizačný 
charakter. Pokojne možno kon-
štatovať, že ho možno vnímať ako 
štart tak veľmi prezentovanej “novej 
evanjelizácie,” o ktorú sa postup-
nými krokmi usilujú aj bratia sale-

ziáni v našom Meste. Pavel Helan 
s radosťou prijal pozvanie direktora 
miestnej komunity, aby prostred-
níctvom svojho repertoáru svedčil 
o viere v Krista. Nie je vecou náho-
dy, že Helan sa rozhodol pre chrám. 
Ako jeden z mála ľudí si uvedomu-
je, že všetko, čím disponuje, je dar, 
ktorý chce rozvinúť pred tvárou 
Darcu. Svoje piesne interpretuje 
s radosťou. Majú v sebe jednodu-
chosť a vyznievajú naoko humorne. 
Helan však vie o zložitosti pretech-
nizovanej a modernej doby, ktorá 
zo všetkých strán tasí zbrane agresi-
vity a nepokoja a preto sa úprimne 
snaží o to, aby ľuďom takto odo-
vzdal posolstvo nádeje a pokoja. 
Koncert Pavla Helana sa uskutoční 
30. novembra o 17.30 v salezián-
skom kostole dona Bosca.

-viamo-
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Nasledujúcou nedeľou vstupu-
jeme do adventného obdobia. Na 
adventnom venci zapálime prvú 
zo štyroch sviec. V tomto je možné 
vnímať symboliku aj nášho života. 
Veniec, ktorý je ozdobou chrámov 
a príbytkov, nás odkazuje na fakt, 
že život žitý s Kristom nie je po-
minuteľný, ale dosahuje naplnenie 
vo večnosti. Večnosť je charakteri-
zovaná ako trvalý vzťah s Kristom. 
Tento vzťah je možné vo viere bu-
dovať už tu na Zemi. Symbolika 

sviece sa môže stať pre nás výzvou. 
Každá svieca sa plameňom spaľuje. 
Oheň naznačuje prítomnosť Boha 
uprostred každého spoločenstva. 

Adventné obdobie je časom, kto-
rý práve v službe pre dobro iného 
človeka môže nadobudnúť zmysel. 
Ak k tomu „spaľovaniu“ pripojíme 
nezištnosť, spôsobí nám to tak po-
trebnú radosť vnútra. V tejto radosti 
a nie v strachu očakávajme Mesiáša, 
ktorý má prísť.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Adventné obdobie
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malý oznamovateľ

NAVžDY SMe SA ROZlÚČili...

spoločenská rubrika

Ján Rebej (80)

Tibor Tannenbaum (48)

Ján Vaľovský (71)

Jolana Barányiová (79)

Vladimír Sabol (59)

Ing. Karol Vrecenár (77)

Oľga Ciglerová (88)

Božena Hyrliková (69)

Ján Tirpák (77)

Pavel Forgáč (76)

spomienky
Dňa 30. novembra uplynie rok od smrti 

pplk. Ing. DANIELA SIDORA 
tajomníka OV ZPB v Michalovciach
Všetci, ktorí ste ho poznali a máte peknú 
spomienku, nezabúdajte, noste ju v srdci.
s úctou a vďakou spomínajú manželka a syn

Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života.

Dňa 9. decembra uplynie 15 rokov, čo nás navždy 
náhle tragicky opustil milovaný syn a brat 

MAREK HERSTEK
s láskou spomínajú mamka Silvia, Vlado, 

Paťka a Viki

n	25. novembra od 8.00 do 16.30 hod. úseky: Ul. kyjevská č. d. 2, 
4, Ul. moskovská č. d. 24, 22, 20, 18, 16, 14, Ul. krymská č. d. 
1, 3, 5. 

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

prerušenie distribúcie elektriny

Riaditeľka Michalovského domova seniorov, 
Ul. Jána Hollého 9, Michalovce (ďalej len „MDS“) 
vypísala dňa 14. 11. 2016 v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

vedúci/a sociálneho úseku 
Michalovského doMova seniorov
Názov zamestnávateľa: 
Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, Michalovce 

Dátum nástupu: 1. 1. 2017

Kvalifikačné predpoklady: 
a)  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore so-

ciálna práca,
b)  prax v sociálnej oblasti minimálne 5 rokov, v riadiacej činnosti minimálne 

3 roky. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: 
Do 5. 12. 2016 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota) musí byť žiadosť doručená 
na adresu: PhDr. Zlatuša Popaďáková, riaditeľka, MDS, Ul. Jána Holého 9, 071 01 
Michalovce s označením „Výberové konanie vedúci/a sociálneho úseku – neotvá-
rať!“. Pri osobnom doručení na sekretariát MDS  v zalepenej obálke, s tým istým 
označením. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 

Úplné znenie výberového konania je zverejnené na Úradnej tabuli MsÚ Mi-
chalovce, na internetovej  stránke MDS  www.mids.sk a na verejne prístup-
nom mieste v MDS.

kúpa – predaj – prenájom/byty
n Kúpim 3 – 4-izbový byt v Michalovciach s rozlohou nad 70 m2 

v pôvodnom stave, nie prízemie, ani vrchné poschodie  
alebo vymením za 2,5-izbový byt po rekonštrukcii s doplatkom. 
Tel.: 0908 446 411

n Predám garáž na Ulici humenskej v Michalovciach, oproti bloku C, 
č. 5335. Tel.: 0944 230 981

n Predám 6-árový pozemok v centre Michaloviec. Tel.: 0905 473 191
n Predám stavebný pozemok, Ulica močarianska, Michalovce. 

Tel.: 0918 360 300
n Ponúkam obchodné priestory v centre Michaloviec, 50 m2. 

Tel.: 0918 360 300
n Kúpim ornú pôdu, pasienky alebo lúku v Čečehove. 

Tel.: 0905 157 792

Rôzne
n Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné známky/že-

tóny (1 liter piva, materiál hliník, rok 1944), plakety (zaslúžilý 
pracovník, materiál bronz, rok 1967), etikety, účtenky, listy, 
obálky, faktúry, tabule a iné predmety. Kontakt: Štefan Demčák, 
tel.: 0904 965 282 

n	Vymením zbierku zapaľovačov, kalendárikov, servítok a vlajočiek 
za niečo iné. Lokalita – Michalovce. Tel.: 0908 027 603

n	Vypracem a vyveziem veci z priestorov garáží, pivníc, nepotrebné 
veci, ale vypracem aj byty (pri predaji), taktiež zabezpečím prevoz 
tovaru do 1 tony, dĺžka 3,2 m. Po obhliadke aj zadarmo (Michalovce). 
Tel.: 0904 822 860

n	Spílim strom, iba v Michalovciach. Listnatý aj za odvoz dreva. 
Tel.: 0904 822 860

n	Zmulčujem (posekám) konáre u vás doma, aj vyveziem (Michalovce). 
Tel.: 0904 822 860

n	Predám Peugeot 301 – 1.6 D, 3-ročný, 48 tis. km., nízka spotreba. 
Tel.: 0918 449 123

n	Predám včelí med – 4,50 €/kg + fľaša (Michalovce). 
Tel.: 0907 171 739

n	Predám auto Fiat Uno v dobrom technickom stave. Cena dohodou. 
Tel.: 0903 852 374

n	Predám traktor so zadnou nápravou, bez motora. Cena dohodou. 
Tel.: 0903 852 374

n	Predám fošne, aj s drážkami (cena za 1 m3/200 €), zároveň predám 
rám z unimobunky za šrotovú cenu – rozmer 5,20 m x 2,70 m. 
Tel.: 0903 852 374

n	Predám tlakovú nádobu na kompresor aj s elektromotorom 
– 5,5 kW. Cena dohodou. Tel.: 0903 852 374

n	Predám šteniatka Amerického pitbullteriéra, narodené 
10. 10. 2016. Šteniatka sú kŕmené kvalitnými granulami, veterinárne 
ošetrené, zaočkované a pravidelne odčervované. Pre bližšie info 
ma, prosím, kontaktujte. Cena dohodou. Róbert Ivan,  
tel.: 0915 510 153

n	Prenajmeme priestory pre ambulanciu o rozlohe 50 m2 v zdra-
votníckom zariadení (čakáreň, 2 miestnosti, 2x WC, klimatizácia, 
výťah). Ponúkame výhodné zmluvné podmienky. t. č.: 0907 928 006

GyMnáziuM
Ľ. Štúra 26, Michalovce pripravuje

deň otvorených dverí
29. november 

1. vstup – 8.30 hod., 2. vstup – 10.00 hod.

čo pre vás pripravíme?
informácie o možnostiach štúdia • krátky kultúrny 
program • prehliadku priestorov školy s ukážkami  

našich aktivít 
Tel.: 056/644 13 46 • www. gymmi.sk

E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Bav sa basketbalom
Basketbalový klub 1.Bk 
Michalovce a Nadácia 
TeSCO zorganizovali 
v utorok 15. novembra 
v telocvični ZŠ 
na Ul. J. A. komenského 
(4.ZŠ) zábavno-súťažnú 
akciu Bav sa basketbalom 
pre žiakov základných škôl 
v Michalovciach. 

Jednalo sa o záverečné poduja-
tie a vyvrcholenie projektu, ktorý 
vyhlásila Nadácia Tesco: Vy rozho-
dujte, my pomáhame, kde uspel bas-
ketbalový klub s projektom Športuj 
a daj lopte správny smer. V rámci 
projektu boli vymenené basketba-
lové koše na 4.ZŠ, ďalej boli štyrom 
materským školám v Michalovciach 
venované nastaviteľné mini koše 
na basketbalové lopty. Podujatia sa 
zúčastnilo sedem základných škôl 
a vytvorili osem družstiev. ZŠ na Ul. 
krymskej mala na podujatí dve druž-
stvá. Každá škola vytvorila zmiešané 

družstvá chlapcov a dievčat. Spolu 
sa do aktivít zapojilo 80 detí ročníka 
narodenia 2005 a mladší. 

Prvú časť tvorili súťaže družstiev 
na čas v slalome s loptou, bez lop-
ty, podávanie lôpt a nakoniec súťaž 
v streľbe. Následne odohrala každá 
škola po dva basketbalové zápasy na 
základe náhodného žrebu. Družstvá 
na prvých troch miestach sme ohod-
notili aj pohármi a vecnými cenami. 

Poďakovanie patrí Nadácii Tesco 
a Tesco Michalovce, mestu Michalo-
lovce a ZŠ na Ul. J. A. Komenského 
v Michalovciach, ktorá vytvorila vý-
borné podmienky pre bezproblémo-
vý priebeh podujatia.

Víťazom sa stala ZŠ, Okružná 
(6.ZŠ), ktorá získala celkovo 18 bo-
dov a len o jediný bod predstihla do-
mácu ZŠ, J. A. Komenského (4.ZŠ) 
so 17 bodmi. Na treťom mieste 
sa umiestnila ZŠ, Školská (5.ZŠ) 
– 16 bodov a na štvrtom mieste ZŠ, 
P. Horova (8.ZŠ) so ziskom 15 bo-
dov. Fotogalériu z podujatia nájdete 
na stránke www.1bkmi.sk.

1.BK Michalovce

Mesto Michalovce a Tanečná škola Grácia
vás pozývajú na súťaž v tanečnom športe

Zemplínska váza 2016 
3. decembra

Športová hala Gymnázia P. Horova
Program: 

10.00 – 18.00  súťaže párov v kategóriách juniori 
a dospelý 

19.00  galaprogram

OZNáMeNie VeReJNOU VYHláŠkOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 

POLYFUNKČNÉ CENTRUM – objekt SO 01, umiestnenú na 
Sobraneckej ulici parc. reg. C-KN č. 3729/51. 

Celé znenie oznámenia o začatí stavebného konania 
je umiestnené na úradnej tabuli a elektronickej informačnej 

tabuli Mesta Michalovce.

atletika
beh o Štít Mesta Michalovce a detský beh ivana pŠenka
25. 11., 18.00 a 13.00 hod., XXIV. ročník
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
i. bk d – cbk koŠice 
3. 12., 10.00 hod., Mladé ženy – Karpatská liga, športová hala GPH
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i. bk Michalovce – bkM iskra svit 
3. 12., 10.00 a 11.15 hod., starší mini žiaci – Východ; ZŠ, Krymská 5 

i. bk Michalovce – 1. bk huMenné 
27. 11., 9.30 a 10.45 hod., mladší mini žiaci – Východ, skupina A; 
športová hala GPH 
Info: www.new.1bkmi.sk

Florbal
eastern WinGs Michalovce – Fbk koMéta spiŠská n. v.
3. 12., 18. 00 hod., Extraliga žien – 9. kolo, Mestská športová hala

eastern WinGs Michalovce – 1. Fbk Quick sport b. b. 
4. 12., 11. 00 hod., Extraliga žien – 10. kolo, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Futbal
MFk zeMplín – MFk ružoMberok
3. 12., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – 18. kolo

judo
celoslovenská liGa žien
26. 11., 13.30 hod., Mestská športová hala 

slovenský pohár dorasteneckých družstiev
26. 11., 13.30 hod., Mestská športová hala 
Info: V. Kohút, tel: 0908 362 137

ľadový hokej
hk dukla – hk spiŠská nová ves 
25. 11., 17.00 hod., Budiš I. hokejová liga mužov – 26. kolo
Info: www.duklamichalovce.sk

hk Mládež – hk brezno 
27. 11., 12.30 hod., Liga kadetov – 19. kolo

hk Mládež – p. h. k. preŠov 
26. 11., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 5. – 6. ročník – 15. kolo

hk Mládež – la 11 koŠice  
3. 12., 9.00 – 11.30 hod., I. LSŽ ŠHT 5. – 6. ročník – 16. kolo
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

softtenis
o pohár priMátora Mesta
Mestská softtenisová liga mužov 
4. kolo 28. 11. – 2. 12.; 5. kolo 5. 12. – 9. 12.  
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

tanec
zeMplínska váza 2016
3. 12., 10.00 – 22.00 hod., športová hala GPH
Info: K. Horvátová, tel.: 0905 434 001


