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V úvodnom vystúpení vicep-
rimátor mesta MUDr. Benjamín 
Bančej privítal prítomných a po-
tom poslanci schválili predlože-
ný program rokovania.

Po  voľbe  návrhovej  komisie 
nasledovali  správy  o  prijatých 
uzneseniach  mestskej  rady, 
o  riešení  interpelácií  poslancov 
a správa o výsledkoch kontroly. 
Nasledoval plán kontrolnej čin-
nosti hlavnej kontrolórky mesta 
na I. polrok 2011, ktorý bol jed-
nohlasne  schválený.  Vzhľadom 
na  končiaci  mandát  poslancov 
súčasného  poslaneckého  zboru 
predložil  primátor  mesta  vy-
hodnotenie  Programu  rozvoja 
mesta Michalovce na roky 2007 
– 2010, ktorý čitateľom prináša-
me na pokračovanie v skrátenej 
podobe v našich novinách. Na-
sledovala  monitorovacia  správa 
o  realizácii  rámcového  plánu 
aktivít  implementácie  progra-
mových  dokumentov  rozvoja 
mesta  Michalovce  na  obdobie 
rokov 2008 – 2010, správa o sta-
ve  realizácie  a  prípravy  projek-
tov zo zdrojov EÚ a dotačných 

politík  a  plnenie  Koncep-
cie  informatizácie  samosprávy 
a  mesta  Michalovce  do  roku 
2010.  Všetky  tieto  materiály 

obsahovali  odpočet  plnenia 
úloh,  ktoré  si  pred  seba  posta-
vili poslanci pred  štyrmi  rokmi 
na začiatku volebného obdobia. 
K  jednotlivým  dokumentom  sa 
v pléne široko diskutovalo a po-
slanci  ich  svojím  hlasovaním 
odobrili.

Potom  už  nasledoval  balík 
ekonomických  zákonov  mesta. 
Ako prvé mali poslanci na prog-
rame  rozpočtové  opatrenie  č. 
4,  ktorým  mesto  znižuje  výšku 
príjmov  v  dôsledku  výpadku 
podielových  daní  zo  štátneho 
rozpočtu.  Táto  skutočnosť  má 
priamy  vplyv  aj  na  zníženie 
výdavkovej  časti  rozpočtu,  čo 
mesto zabezpečilo prijatím vnú-
torných  opatrení  smerujúcich 
k  šetreniu  výdavkov.  Nasledo-
val návrh prvej zmeny rozpočtu 
TaZS mesta Michalovce a návrh 
prvej zmeny rozpočtu MsKS. 

V budúcom roku Mesto plá-
nuje  hospodáriť  s  vyrovnaným 
rozpočtom vo výške 32 miliónov 
eur,  pričom  príjmy  budú  kryté 
štátnym  rozpočtom,  vlastnými 
daňovými  a  nedaňovými  príj-
mami, zostatkami fondov z mi-
nulých období a čiastočne cudzí-
mi zdrojmi. Kapitálové výdavky 
vo výške 11,5 mil. eur sú určené 

na rozvojové aktivity, ktoré plá-
nuje  Mesto  hradiť  z  vlastných 
aj  externých  zdrojov,  pričom 
úverová  zaťaženosť  neprekročí 
hranicu 32 %. Viacročný rozpo-
čet  Mesta  Michalovce  na  roky 
2011  –  2013  poslanci  väčšinou 
hlasov  schválili.  Na  rozpočet 
mesta priamo nadväzoval návrh 
rozpočtu  a  plán  podnikateľskej 
činnosti  TaZS  mesta  Micha-
lovce  na  rok  2011  a  viacročný 
rozpočet  2012  –  2013  a  návrh 
rozpočtu  MsKS  Michalovce 
na rok 2011 a viacročný rozpo-
čet na roky 2012 a 2013.

V ďalšej časti mestskí poslanci 
schválili majetkoprávne záležitos-
ti  a  zobrali na vedomie výsledky 
výberových  konaní  na  prenájom 
nebytových  priestorov  a  pozem-
kov  vo  vlastníctve  mesta  Micha-
lovce. Nasledoval návrh Všeobec-
ne  záväzného  nariadenia  MsZ 
v  Michalovciach  o  určení  výšky 
dotácie  na  prevádzku  a  mzdy 
na dieťa a žiaka škôl a  školských 
zariadení,  zriadených  na  území 
mesta  Michalovce  na  rok  2011 
a  informácia o udelení Cien pri-
mátora mesta v roku 2010. Záver, 
ako obvykle, patril  interpeláciám 
poslancov a diskusii.

Iveta Palečková

Poslanci schválili 
viacročný rozPočet mesta

Na svojom poslednom pracovnom zasadnutí  sa stretli poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach v utorok 26. októbra. Rokovanie sa začalo o 10. hodine dopoludnia a 
mestskí zákonodarcovia mali pripravených viac ako dvadsať rokovacích bodov.

LUCIA 2010

Kupón číslo     3

Slávnostný 
koncert 

k 60. výročiu
 založenia ZUŠ

29. október 2010, 16. 30 hod.
Veľká sála MsKS

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 
oznamujú občanom mesta

od 19. októbra 2010 

je po rekonštrukcii opäť v prevádzke sauna 
na mestskom kúpalisku.

AKCIE V ANTIKVARIÁTE
každú prvú stredu v mesiaci 

3. november 2010 od 8.00 do 17.00 hod.

 Vybrané knihy iba za 0,50 centov. 

Navštívte nás v MsKS Michalovce 

Zároveň žiadame majiteľov kníh, 
ktorí majú svoje knihy v Antikvariáte 

dlhšie ako dva roky, aby si ich prevzali

Úzka   1 ks 
Konečná   1 ks
Gagarinova   1 ks 
Agátová   1 ks
Pri mlyne  1 ks
Topolianska   1 ks
Vrbovská /otočka/    1 ks 
Močarianska /oproti PD/  1 ks
Kollára  1 ks
Jilemnického  1 ks
Kmeťa  1 ks
Nábrežie J. M. Hurbana   1 ks
cintorín Topolianska ulica  1 ks
cintorín Močarianska ulica 1 ks 
cintorín Kapušianska ulica 1 ks

V  rámci  jesenného  upratova-
nia  budú  tieto  VOK  vyvážané 

pravidelne  dvakrát  týždenne, 
a  to  v  pondelok  a  piatok.  Na-
koľko v meste Michalovce pre-
bieha separovaný zber, žiadame 
občanov mesta Michalovce, aby 
biologicky rozložiteľný odpad 
/konáre stromov, kríky/ uložili 
vedľa VOK.

Upozorňujeme, že VOK sú roz-
miestnené výlučne na uloženie 
objemného odpadu občanov 
mesta a nie na odpad pochá-
dzajúci z prevádzok a objek-
tov podnikateľov.
Po 15. 11. 2010 budú VOK, ok-
rem cintorínov z týchto stano-
víšť, stiahnuté. 

V meste Michalovce sú rozmiestnené od 8. 10. – 15. 11. 
2010 VOK pre občanov mesta Michalovce na uloženie 
objemného odpadu na stanovištiach ulíc:

rozmiestnenie 
veľkoobjemových kontajnerov
na objemný odpad pre obyvateľov mesta michalovce 

počas jesenného upratovania 

Staroba  je  výzva.  Pripomína 
nám, aby sme nestrácali čas a je-
den druhému práve teraz pove-
dali milé slovo, že sa máme radi. 
Starnutie prichádza pomaly, ne-
nápadne.  Tak  ako  sa  končí  leto 
a  začína  jeseň.  Nedá  sa  tomu 
vyhnúť.  Sem  tam  niečo  zabolí, 
objaví sa vráska, skôr, či neskôr 
obelejú  vlasy.  Človek  sa  ocitne 
v jeseni života a v spomienkach 
sa  obzerá  do  minulosti.  Starší 
ľudia  si  zaslúžia  úctu.  Vekom 
nadobudli  skúsenosti,  ktoré 
môžu  odovzdávať  mladším,  ak 
o to stoja. Napokon vďačíme im 
za život.

Aj v tomto roku v rámci Me-
siaca  úcty  k  starším  už  tradične 
pripravil  20.  októbra  Mestský 
úrad  v  Michalovciach  v  spolu-
práci  s  Mestským  kultúrnym 
strediskom  podujatie  s  názvom 
Vďaka Vám. Prítomní si vypočuli 
úvodný  príhovor  viceprimátora 
mesta MUDr. Benjamína Banče-
ja a pozreli si umelecký program 
Petra Stašáka, Marty Križanovej 
a skupiny z kaviarne Slávia. 

MsKS

vďaka vám

V dňoch 15. až 18. októbra 
2010  sa  na  zámku  v  Smoleni-
ciach  konal  už  59.  ročník  CI-
MES,  čo  je  súťažná prehliadka 
neprofesionálnych  tvorcov 
zvukovej  a  filmovej  tvorby. 
Medzi  zástupcami  deviatich 
štátov z celej Európy nechýbalo 
ani  Slovensko,  ktoré  vo  video-
tvorbe  reprezentovala  IV.  ZŠ 
s programom školskej televízie. 
Súťažilo  sa  v  šiestich  kategó-
riách.  Najviac  zastúpená  bola 
kategória  A  –  reportáž,  kde 
bola  takmer  tretina  všetkých 
príspevkov.  A  práve  v  nej  si 
zaslúžené  víťazstvo  odniesla 
naša  Schola  Pictus.  Z  celkové-
ho počtu 32 filmov vo všetkých 
kategóriách  nakoniec  obsadili 
malí  televízni  redaktori  s  uči-
teľom  Mgr.  A.  Bertičom  veľmi 
pekné 3. miesto. 

A. Bertič

Úspešná 
schola 
Pictus

Láska k starým rodičom
je ako vánok po letnej búrke ...

Že hovorím o ničom?
Keď mám bôľku,

len oni si ma pritúlia v komôrke.

Aj mne býva zaťažko,
keď sa oni trápia.

Smiechom a objatím
poteším ich rezko...

Veď oni mi to určite vrátia.
Alexandra Komáromiová, VII. C



�aktuality – názory
z pera viceprimátora

Množstvo skutočností, ktoré prežívame počas života, vnímame ako 
úplnú samozrejmosť. Málokedy, možno ani v zlomových momentoch, 
si neuvedomujeme ich priamy dôsledok. Skutočnosť momentálnej dô-
ležitosti často prichádza až pri dopadoch dôsledkov. Moment nášho 
rozhodnutia pominul. Často sa musíme zmieriť s dôsledkami nášho vá-
hania či nerozhodnosti. Niekedy aj zlých rozhodnutí. Často máme svoj 
osud vo vlastných rukách. Iba si to možno niekedy málo uvedomujeme. 
Každý z nás má svojich predkov a  pravdepodobne bude mať aj svojich 
potomkov. V každodennom zhone si to nezvykneme uvedomovať. V na-
šich kultúrnych tradíciách je to práve začiatok novembra, keď si viac 
ako počas celého roka zaspomíname na svojich nebohých. Je to obdobie 
návštevy pietnych miest ich večného odpočinku. Určite každý donesie 
chryzantému ako symbol tohto obdobia. Pravdepodobne zapáli sviečku, 
symbol večného svetla. Stretne množstvo známych a príbuzných. Pripo-
menie si pamiatku svojich najbližších. Zaspomína si na spoločne prežité 
chvíle. Pripomenie si všetko, čo počas života vykonali. Zapálime sviečku 
aj niekomu známemu, ktorého sme poznali a kto ovplyvnil náš život. 
Zapálime sviečku aj pri pamätníku padlých vo vojne. 

Je to špecifické obdobie, kedy sme citlivejší. Nechceme zabudnúť 
na nikoho z minulosti. I keď možno v čase, keď to bolo počas jeho živo-
ta potrebné, sme si ten čas ani trpezlivosť nevedeli nájsť. 

Precíťme tieto chvíle dôstojne. Nenechajme ich plynutie len ako pri-
rodzené stereotypy. Poobzerajme sa vôkol seba a hľadajme možnosti, 
ako chyby minulosti neopakovať. Hľadajme hodnoty vôkol seba. Snaž-
me sa prispieť k tomu, aby sa náš svet, naše okolie i naším pričinením 
menilo k lepšiemu. Nevráťme sa znovu do stereotypu sebectva. Nebuď-
me ľahostajní k veciam, ktoré sa dejú vôkol nás. Hľadajme hodnoty 
ľudí vo svojom okolí. Aj svojím pričinením môžeme napomôcť množ-
stvu dobrých vecí, aj k čo najlepšiemu naplneniu svojej životnej púte. 

Naberme síl od svojich predchodcov a snažme sa o napĺňanie aj ich 
ideálov. Pamätajme, že aj naši potomkovia raz budú na nás spomínať. 
Nech tie spomienky budú o dobrých ľuďoch svojej doby, ktorí neprežili 
svoj život márne. 

Pri zapálených sviečkach na hroboch svojich predkov rozmýšľajme 
aj o svojich životných povinnostiach. Nech malá žiara sviečky pamiat-
ky zosnulých nám posvieti na naše dobré rozhodnutia. Vzdajme česť 
pamiatke zosnulých, no nezabúdajme na ich životné odkazy. 

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Žili medzi nami
z poslaneckých interpelácií
Riešenie interpelácií poslancov predložených na XXIII. 
zasadnutí MsZ Michalovce dňa 24. augusta 2010.

Mgr. Ján Várady 

1.  Chcem  poďakovať  mestu  a  TaZS  za  promptné  riešenie 
problému  nedostatočného  osvetlenia  Ul.  vrbovskej  (na  konci 
ulice pri otočke MHd), kde boli umiestnené dva nové stĺpy ve-
rejného osvetlenia. Občania danej lokality – nových rodinných 
domov však žiadajú buď posunúť druhý stĺp verejného osvetle-
nia o 20 m ďalej, alebo tam umiestniť ďalší (tretí) stĺp verejného 
osvetlenia. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Na základe požiadavky občanov Vrbovskej ulice zo dňa 9. 7. 2010 

bolo doplnené verejné osvetlenie na stĺpy vo vlastníctve VSE.
2. Občania Ul. vrbovskej žiadajú mesto (TaZS) o opravu prí-

jazdovej cesty k otočke MHd, lebo táto bola začiatkom júla 2010 
vyspravená len provizórne kamennou (štrkovou) drvou. Po dvoch 
mesiacoch  bola  drva  a  zásypový  materiál  „rozbitá“  a  vytlačená 
na okraj výmoľov a dier. najväčšia diera je obrovských rozmerov 
(4x2  m),  čo  znemožňuje  prejazd  autobusov  MHd.  Šoféri  sa  už 
obávajú na otočke obracať, aby nepoškodili podvozok a podlahu 
autobusu; ak sú tieto jamy plné vody, radšej cúvajú späť do križo-
vatky na odbočke k bývalému Jrd (ŠM), čím niekedy spôsobujú 
aj kolízne dopravné situácie. 

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta 
Michalovce: 

Príjazdovú cestu príležitostne opravíme. Definitívnu opravu zre-
alizujeme  v  rámci  frézovania  mestských  komunikácií,  kde  sa  nám 
javí  tento  vyfrézovaný  materiál  na  danú  opravu  ako  najvhodnejší. 
Konečná oprava však môže byť zrealizovaná, až keď k samotnému 
frézovaniu dôjde. 

3. Obchodníci v objekte budovy „Zlatý bažant“ požiadali mes-
to o opravu spadnutých schodíkov pri vchode do dvora budovy 
medzi kúpaliskom a uvedenými obchodmi. Za urýchlenú opravu 
schodíkov chcem v mene dotknutých (ale aj občanov – chodcov) 
poďakovať.  Zároveň  chcem  upozorniť,  že  horná  hrana  (línia) 
chodníka  vyvýšeného  nad  parkoviskom  cca  o  50 cm,  je  tiež  vy-
murovaná z kamenných obrubníkov, z ktorých už mnohé vymrzli 
a vypadli z chodníka. Týmto je sťažený výstup chodcov ale aj mo-
toristov z parkoviska na chodník. Tiež tento stav nie je esteticky 
únosný.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta 
Michalovce: 

Je našou snahou opraviť spomínaný múrik v čo najkratšom čase, 
avšak pre špecifickosť materiálu – kamenné obrubníky,  tieto si za-
bezpečíme v  rámci  rekonštrukcie mestských komunikácií  a až po-
tom, ak sa nájde vhodný materiál, použijeme ho na opravu spomí-
naného múrika. 

4. Slušne žiadam, ba až prosím, konkrétnych poslancov mes-
ta, ktorí sú aj poslancami vo VÚC-KSK, aby podporili na VÚC-
KSK urýchlené riešenie zhoršenej dopravnej situácie križovatiek 
ulíc Kapušianskej a Užhorodskej a Užhorodskej, prístupová cesta 
yaZaKI.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Uvedená problematika je v štádiu riešenia. Výrobný závod Yaza-
ki Wiring Technologies Slovakia, s.r.o., Michalovce zabezpečil pro-
jektovú dokumentáciu a požiadal Krajský úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie v Košiciach o stavebné povolenie. Obidve 
križovatky sú navrhnuté ako koordinovane riadené cestnou svetel-
nou signalizáciou. Realizácia je plánovaná v tomto roku. 

5. Zlá hygienická, etická, ale aj kultúrno - spoločenská situácia 
pred predajňou JEdnOTy na Ul. moskovskej ma núti interpelo-
vať vedenie MsP o urýchlené riešenie a pravidelnú kontrolu danej 
lokality, pretože o chvíľu začína nový školský rok a v blízkosti tejto 
predajne sú dve veľké základné školy (3. a 7.), tiež 18. MŠ. 

Na interpeláciu odpovedal JUDr. Bartolomej Kudroč, náčelník MsP:
MsP  Michalovce  od  začiatku  roka  2010  na  sídlisku  Východ 

zistila a riešila 26 priestupkov znečistenia verejného priestrans-
tva. MsP Michalovce si aj na Ul. moskovskej dôsledne plní úlo-
hy, ktoré jej vyplývajú zo zákona a danej lokalite venuje zvýšenú 
pozornosť. Dbáme, aby nedochádzalo k protiprávnemu konaniu, 
narušeniu  verejného  poriadku,  poškodzovaniu  majetku  mesta, 
súkromného, ako i štátneho majetku a na dodržiavanie poriadku, 
čistoty a hygieny v danej  lokalite. Na zvýšenie efektívnosti pos-
tihu  narušiteľov  verejného  poriadku  bolo  rozhodnuté,  že  v  lo-
kalite  Ul.  moskovskej  bude  nainštalovaná  kamera  mestského 
kamerového  systému.  Nakoľko  sily  a  prostriedky  MsP  musíme 
rovnomerne rozdeliť na eliminovanie trestnej činnosti aj v iných 
častiach  mesta,  kontaktovali  sme  zodpovedné  osoby  za  účelom 
zistenia obdobia, kedy najčastejšie dochádza k narušovaniu ve-
rejného  poriadku  a  v  predmetných  dňoch  tam  bude  stanovište 
hliadok MsP.

Ing. VladIMír BraníK 
1.  Žiadam  kompetentné  orgány  o  zváženie  možností  zoboj-

smernenia premávky na Ul. Murgašovej, t.j. od objektu JEdnO-
Ty  smerom  na  Ulicu  okružnú  počas  výstavby  kruhovej  križo-
vatky na Ul. špitálskej a Saleziánov. Po ukončení výstavby tohto 
kruhového objazdu bude vhodné predmetnú ulicu v smere od OC 
JEdnOTa opätovne uzatvoriť.

Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru 
výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ: 

Uvedená problematika bola prerokovaná spoločne s ODI Micha-
lovce. Ul. J. Murgaša slúži na pozdĺžne parkovanie vozidiel bývajú-
cich pri tejto komunikácii. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
je táto komunikácia pre obojsmernú premávku nevyhovujúca. 
Samotná  výstavba  okružnej  križovatky  je  plynulá  a  predpokladá-
me, že v najbližšom čase bude dokončená a odovzdaná do užívania. 
Na  základe  uvedeného  do  ukončenia  okružnej  križovatky  zmeny 
na Ul. J. Murgaša neplánujeme realizovať. 

2. Kosenie kruhu na kruhovom objazde Sobranská cesta – las-
tomírska žiadam mesto o iniciovanie stretnutia s prevádzkovate-
ľom tohto kruhového objazdu tak, aby bola zabezpečovaná jeho 
pravidelná údržba.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta 
Michalovce:

S prevádzkovateľom kruhového objazdu sme v jednaní za účelom 
odstránenia nedostatkov na spomínanom kruhovom objazde. 

pokračovanie na 5. strane

Druhou prioritou mesta bolo 
cieľavedomé  vytváranie  pod-
mienok  pre  všestranný  rozvoj 
mladej generácie.

V  rokoch  2007  –  2010  sa 
vytvárali  ďalšie  podmienky  pre 
rozvoj mladej generácie v oblasti 
školstva, športu a kultúry. V ob-
lasti školstva bola stanovená pri-
orita  získať  čo  najviac  zdrojov 
z  fondov  EÚ  na  rekonštrukcie 
základných škôl, čo sa aj poda-
rilo. Mesto bolo úspešné v pro-
jektoch  troch  základných  škôl 
– VI. ZŠ,  I. ZŠ a  II. ZŠ. Na  ich 
rekonštrukciu získalo nenávrat-
né  finančné  prostriedky  v  cel-
kovej  sume 4 730 730,29 € pri-
čom  vlastné  spolufinancovanie 
predstavovalo výšku 261 526,33 
€. Komplexná rekonštrukcia VI. 
ZŠ  je  už  ukončená,  ďalšie  dve 

na I. ZŠ a II. ZŠ stále prebiehajú. 
Opravy zahŕňajú výmenu okien, 
úpravu fasád, rekonštrukcie so-
ciálnych  zariadení.  V  projek-
toch ROP na modernizáciu a re-
konštrukciu škôl je súčasťou ich 
rozpočtov  aj  vybavenie  jednej 
informatickej  triedy  informač-
no–komunikačnou technikou. 

V areáloch škôl sa vybudova-
li športové ihriská z finančných 
prostriedkov  získaných  z  rôz-
nych  externých  fondov  a  za  fi-
nančnej  spoluúčasti  mesta  -  II. 
ZŠ a VII. ZŠ  (multifunkčné  ih-
riská), VI. ZŠ (futbalové ihriská 
s umelou trávou a plážové ihris-
ko) a IV. ZŠ (atletická tartanová 
dráha). Realizovala sa aj rekon-
štrukcia  športových  zariadení, 
a to zimného štadióna (zrekon-
štruovaná  strecha,  strojovňa 

chladenia,  kotolňa,  výmena 
svietidiel, mantinelov opravili sa 
šatne a časť hygienických zaria-
dení),  mestskej  športovej  haly 
(oprava  strechy,  rekonštrukcia 
šatní  a  časti  zázemia,  fasáda 
pri  hlavnom  vstupe,  výmena 
okien,  vedľajších  vstupných 
dvier, opravilo sa opláštenie), no 
najviac  futbalového  štadióna, 
kde  sa  zrealizovala  komplexná 
rekonštrukcia  administratív-
no-prevádzkovej  budovy,  vý-
stavba novej východnej  tribúny 
a bočných tribún, rekonštrukcia 
a  presun  hlavnej  hracej  plochy, 
vstupy,  oplotenie,  parkoviská  aj 
osvetlenie tréningového ihriska. 

V rámci projektov školy zís-
kali finančné prostriedky na vy-
bavenie  učební,  knižníc,  dielní, 
ale  aj  na  mimoškolskú  činnosť 

napr.  environmentálnu  výcho-
vu, boj proti drogovej závislosti, 
dopravnú výchovu a pod. Mesto 
finančne  podporovalo  mládež-
nícky  šport  i  kultúrne  aktivity 
mladých  ľudí,  vrátane  podpory 
umeleckých  telies,  v  ktorých 
pôsobia,  a  tiež  organizovaním 
športových  a  kultúrnych  po-
dujatí,  na  ktorých  mohli  mladí 
ľudia  svoje  schopnosti  verejne 
prezentovať.

Mesto  podporovalo  aj  čin-
nosť  288  záujmových  krúžkov 
na školách a činnosť 39 športo-
vých klubov, ktoré sú na území 
mesta.  Podporovalo  aj  aktivity 
stredných  škôl  a  vytváralo  lep-
šie  podmienky  pre  činnosť  vy-
sokých  škôl,  ktorých  pobočky 
pôsobia v Michalovciach. 

Pokračovanie nabudúce

vyhodnotenie Programu rozvoja mesta 
michalovce na roky �007 – �010
Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach na svojom druhom zasadnutí 27. februára 2007 schválilo Program rozvoja mes-
ta Michalovce na roky 2007 – 2010. Program vychádzal z poznania možností mesta a potrieb jeho občanov.Vzhľadom 
na končiace sa volebné obdobie prinášame vám vyhodnotenie uvedeného programu. Mestské zastupiteľstvo schválilo 
štyri hlavné priority mesta. V predchádzajúcom  čísle sme uverejnili vyhodnotenie prvej z nich, dnes vám prinášame 
pokračovanie vyhodnotenia. 

V utorok 19. októbra sa v budove Mestského úradu na Námestí oslo-
boditeľov v Michalovciach uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre náv-
števníkov bola pripravená obhliadka historickej budovy radnice, infor-
mácie z histórie mesta aj z fungovania dnešnej samosprávy, fotografie 
z podujatí, ktoré sa uskutočnili v našom meste v tomto roku aj malé 
pohostenie a spomienkové darčeky. Možnosť navštíviť mestský úrad 
v tento deň využilo viac ako 350 návštevníkov.

V  dnešnej  uponáhľanej  dobe 
treba pomôcť, alebo poradiť či in-
validovi na vozíčku, sluchovo po-
stihnutému, slabozrakému, alebo 
nevidiacemu, ba aj ľuďom s vnú-
torným  a  telesným  postihom.  Ja 
som  dlhoročnou  predsedníčkou 
Zväzu  sluchovo  postihnutých 
a jedno funkčné obdobie aj pod-
predsedníčkou  pre  celé  Sloven-
sko. Vo zväze organizujeme kurzy 
posunkovej  reči  a  kurzy  odzera-
nia,  rehabilitačné  pobyty,  pred-
nášky s pracovníkmi Úradu práce 
a  lekármi.  Spolu  s  výborom  pri-
pravujem pre členov rôzne podu-
jatia či už  športového zamerania 
alebo kultúrneho. Pri týchto akti-
vitách sa pravidelne obraciame aj 

na  vedenie  mesta  a  jednotlivých 
poslancov. Rada by som vyzdvih-
la spoluprácu s pánom Ing. Mir-
kom Gejgušom, ktorý je už dlhšiu 
dobu  aj  naším  čestným  členom. 
Nielen že sa s radosťou zúčastňuje 
jednotlivých akcii, ale aj pomôže 
pri ich usporiadaní v akomkoľvek 
smere.  Počas  spoločných  sedení 
v klubovej miestnosti rád odpovie 
sluchovo postihnutým aj na otáz-
ky, ktoré sa týkajú všetkých oby-
vateľov  nášho  mesta.  Touto  ces-
tou  by  som  sa  rada  poďakovala 
za  celú  organizáciu  a  popriala 
mu veľa úspechov do budúcnosti. 
Pevne verím, že sa s ním budeme 
stretávať aj naďalej.

 Valéria Mitrová

spolupráca s poslancom 

V  MsKS  v  Michalovciach  sa 
v utorok 12. októbra konala pred-
náška pre občanov so zdravotným 
postihnutím  rôzneho  druhu.  Prí-
tomných privítala Eva Hlodinková 
predsedníčka OR SZZP. Riaditeľka 
ÚPSVaR Ing. T. Raničová po krát-
kom úvode viedla stretnutie vo for-
me  otázok  a  odpovedí.  Na  otázky 
o  práci  dobrovoľníkov,  možnosti 
získania  preukazov  ZŤP  a  mnohé 
ďalšie  odpovedali  Mgr.  Ružinská, 
Mgr.  Chrobáková  a  Mgr.  Danko. 
Dobrovoľných  opatrovateľov  zau-

jímalo,  či  po  ukončení  polročnej 
doby  dobrovoľníckej  činnosti  nie 
je možné v nej pokračovať. Pri tejto 
práci sa vytvárajú dobré vzťahy za-
ložené na dôvere a empatii. Na záver 
E. Hlodinková poďakovala aj v me-
ne  prítomných  riaditeľke  ÚPSVaR 
a  jej  zamestnancom  za  čas,  veno-
vaný tejto prednáške a prítomným 
za  aktívnu  účasť.  Zámerom  tohto 
podujatia  bola  lepšia  informova-
nosť verejnosti pre zlepšenie kvality 
života hendikepovaným občanom. 

 Eva Hlodinková OR SZZP

Pomoc hendikepovaným

V  rekreačnom  stredisku 
Sigord  pri  Prešove  sa  17.-  19. 
septembra  2010  konal  XVI. 
kongres  klubov  abstinujúcich 
Slovenska  pod  mottom  Absti-
nencia = Sloboda.

Rokovania  sa  zúčastnilo 
takmer  100  členov  z  22  klu-
bov  abstinujúcich  zo  všet-
kých krajov Slovenska. Medzi 
zúčastnenými bolo aj 8 členov 
Klubu abstinentov Michalov-
ce,  ktorí  sa  aktívne  zapájali 
do  diskusie  k  jednotlivým 
bodom programu.

Kongres  hodnotil  svoju 
činnosť a stanovil ďalšie úlohy 
do  budúceho  XVII.  kongresu 
ASKAS,  ktorý  sa  bude  konať 
o dva roky v Prievidzi.

Programové  vyhlásenie 
kongresu je aj pre náš klub zá-
väzné a ním sa budeme v našej 

činnosti riadiť. Klub abstinen-
tov v Michalovciach je naďalej 
ochotný podať pomocnú ruku 
závislým,  ktorí  sú  odhodlaní 
žiť v abstinencii bez alkoholu či 
iných drog. Pomôžeme závislé-
ho usmerniť, vrátiť ho do nor-
málneho  života,  do  svojej 
rodiny,  do  spoločnosti.  Preto 
nielen členovia klubu ale všetci 
občania by mali byť hrdí na to, 
že  kluby  abstinentov  existujú, 
že sú pre tých, ktorí ich pomoc 
potrebujú, dokážu o ňu požia-
dať ale ju aj prijať.

Ďakujeme  vedeniu  mes-
ta  Michalovce,  že  nás  v  našej 
činnosti  podporuje.  Náš  klub 
môžete  navštíviť  každý  prvý 
pondelok  v  mesiaci  o  15.30 
hod  v  budove  Služby  mesta 
Michalovce, Partizánska 23.

Štefan Šimko člen klubu

z činnosti zas

nOVIny MISTral
a ŠPOrTOVÉ SPráVy 

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

ŽIHadlO
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZáZnaM
denne od 14.00 hod.
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ceny mesta michalovce za rok �010

Narodila  sa  na  Horehroní 
v malej dedinke Michalová v roku 
1949.  Po  ukončení  strednej  vše-
obecnovzdelávacej  školy  začala 
študovať  slovenský 
jazyk  a  literatúru 
a ruský jazyk na Fi-
lozofickej  fakulte 
UPJŠ  v  Prešove. 
Účinkovala  v  Di-
vadle poézie FFUPJŠ 
Prešov  a  zúčastnila 
sa  mnohých  súťaží 
a  prehliadok.  Stala 
sa  víťazkou  Hviez-
doslavovho  Kubí-
na,  Akademického 
Prešova  a  Chalup-
kovho  Brezna  v  prednese  prózy. 
Vysokú  školu  ukončila  v  roku 
1972  a  odišla  pracovať  do  Košíc. 
Popri  hlavnom  povolaní  redak-
torky  Východoslovenských  novín 
hrala  v  Divadielku  pod  kupo-
lou  a  učila  na  večernej  škole  pre 
pracujúcich.  Vtedy  sa  definitív-
ne  rozhodla,  že  jej  miesto  bude 
za  katedrou.  Po  sobáši  sa  spolu 
s  manželom  presťahovali  v  roku 
1973 do Michaloviec. Obaja začali 

pôsobiť  na  strednej  priemyselnej 
škole, neskôr SPŠE. Napriek tomu, 
že škola mala odborné zameranie, 
objavilo  sa  v  nej  aj  mnoho  ume-

leckých talentov. Ich 
vyučujúca  s  nimi 
trávila  veľa  hodín 
počas  pätnásťroč-
ného  trvania  Diva-
dielka  Spektrum. 
Venovala  sa  tiež 
sólovému  prednesu 
poézie i prózy. Sama 
recitovala, ale najmä 
pripravila na recitá-
ciu  desiatky  žiakov 
z  michalovských 
základných  a  stred-

ných škôl. V rámci tvorivých diel-
ní, organizovaných Zemplínskym 
osvetovým strediskom, metodicky 
viedla  ďalších  recitátorov  z  okre-
sov  Michalovce  a  Sobrance.  Jela 
Timková pracuje tiež v odborných 
porotách  pre  umelecký  prednes 
a  rétoriku.  Ako  sama  hovorí,  má 
veľké šťastie na ľudí, s ktorými žije, 
spolupracuje  a  trávi  voľné  chvíle. 
To je pre ňu spolu so „slovom“ ne-
vyčerpateľný zdroj energie.

mgr. Jela timková
za výrazný rozvoj umeleckého prednesu na Zemplíne

Čestné občianstvo a Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 19. novembra 2010 udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:  

Páter  Miroslav  Konštanc 
Adam, OP sa narodil 2. augusta 
1963 v Michalovciach. Pochádza 
z  robotníckej  rodiny.  Prvé  štyri 
roky  základnú  školu  navštevo-
val  v  mestskej  časti  Topoľany, 
ďalej  pokračoval  na  IV.  a  na  I. 
ZDŠ v Michalovciach. V rokoch 
1978-1982  študoval  na  Gym-
náziu  Pavla  Horova.  V  rokoch 
1982  –  1987  s  vyznamenaním 
absolvoval  štúdium  na  Vysokej 
škole  veterinárskej  v  Košiciach. 
Po  svojej  promócii  v  rokoch 
1987 – 1990 pracoval v Štátnom 
veterinárnom  ústave  v  Micha-
lovciach  ako  veterinárny  lekár, 
bakteriológ a hygienik potravín. 

Dňa 26.  februára 1989 vstú-
pil  do  tajného  noviciátu  rehole 
dominikánov,  28.  apríla  1990 
zložil  svoje  prvé  a  o  tri  roky 
doživotné  rehoľné  sľuby.  V  ro-
koch  1990-1995  absolvoval  fi-
lozoficko-teologické  štúdium 
na  Cyrilometodějskej  teologic-
kej  fakulte  Palackého  univer-
zity  v  Olomouci.  Po  kňazskej 
vysviacke 24. júna 1995 pôsobil 
ako kaplán vo farnosti Bratislava 
– Kalvária. Duchovne sa venoval 

najmä  študentom  Ekonomickej 
univerzity,  ubytovaným  na  in-
ternátoch  v  Horskom  parku 
v Bratislave. Postgraduálnu lek-
torskú skúšku z teológie zložil 3. 
septembra  1996  v  Prahe.  V  ro-

koch  1996  –  2001  absolvoval 
licenciátne a doktorské štúdium 
kánonického  práva  na  Pápež-
skej univerzite sv. T. Akvinského 
(Angelicum)  v  Ríme.  Jazykovo 

sa  zdokonaľoval  na  Katolíckej 
univerzite  v  Lille  (Francúzsko), 
na  Pápežskej  univerzite  v  Sala-
manke  (Španielsko)  a  v  Provi-
dence  College  (Rhode  Island, 
Nové Anglicko, USA). 

Za  viceprovin-
ciála  bol  zvolený 
3.  septembra  2001 
a  15.  novembra 
2001  bol  ustano-
vený  za  prvého 
provinciála  Reho-
le  dominikánov 
na  Slovensku.  Sú-
časne  v  septembri 
2001 sa stal odbor-
ným  asistentom 
kánonického  prá-
va  na  Teologickej 
fakulte  Trnavskej 
univerzity  v  Brati-
slave a v roku 2003 
aj na Teologickom 
inštitúte sv. T. Ak-
vinského v Kyjeve. 

Dňa  26.  septembra  2003  bol 
ustanovený  za  sudcu  Metropo-
litného  tribunálu  Košickej  arci-
diecézy.  V  rokoch  2001  –  2005 
bol  spolu  s  londýnskym  a  pa-

rížskym  provinciálom  stálym 
členom  Výkonného  výboru  eu-
rópskych  dominikánskych  pro-
vinciálov. 

V  októbri  2005  bol  vyme-
novaný za profesora na Fakulte 
kánonického  práva  Pápežskej 
univerzity  sv.  T.  Akvinského 
v Ríme. Za sudcu I. inštancie In-
terdiecézneho  Tribunálu  Rím-
skej  diecézy  a  ostatných  diecéz 
oblasti Lazia bol ustanovený 22. 
marca  2006.  V  letných  mesia-
coch  2006  –  2007  pracoval  ako 
obhajca  zväzku  na  Metropo-
litnom  tribunáli  Losangeleskej 
arcidiecézy v Kalifornii. V roku 
2009  bol  vymenovaný  za  ko-
misára  Kongregácie  pre  náuku 
viery a 13. júna 2009 za komisá-
ra Kongregácie pre inštitúty za-
sväteného  života  a  spoločnosti 
apoštolského života v Ríme.

V roku 2009 bol ustanovený 
za  dekana  Fakulty  kánonické-
ho  práva  Pápežskej  univerzity 
sv.  Tomáša  Akvinského  (Ange-
licum)  v  Ríme  a  stal  sa  aj  pro-
rektorom  tejto  pápežskej  uni-
verzity, na ktorej získal doktorát 
aj pápež Ján Pavol II.

Prof. icDr. mgr. mvDr. miroslav konštanc aDam, o.P.
za šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí

č e s t n ý  o b č a n  m e s t a  m i c h a l o v c e

Tanečný súbor Slniečko pra-
cuje  pri  I.  základnej  škole  na 
Ulici  T.J.  Moussona  v  Micha-
lovciach.  Dnes  má  súbor  roz-
pracovanú činnosť v niekoľkých 
vekových  kategóriách,  od  6  do 
20  rokov.  Na  svoje  hodiny  tan-
ca sa každý týždeň teší viac ako 
220 detí.

Rok 1980 je rokom vzniku ta-
nečného  súboru  Slniečko,  kedy 
sa pani učiteľka Marta Eštoková 
spolu s hŕstkou žiakov začala ve-
novať scénickému tancu, neskôr 
aj  tancu  spoločenskému.  Od 
svojich  začiatkov  súbor  vystu-
poval najmä na akciách školy a 
mesta.  Postupne  sa  zúčastňoval 
aj súťaží, na ktorých začalo jeho 
úspešné  ťaženie,  ktoré  trvá  až 
dodnes. 

Z  tanečníkov  sa  stali  učite-
lia,  z  ich  detí  nové  tanečné  ge-
nerácie.  Kolobeh  pokračuje.  V 
súčasnosti  sa  v  súbore  tancujú 
americké country tance, národ-
né  mexické  a  írske  tance,  írsky 
step  a  clogging.  Svoj  repertoár 

tanečníci  obohatili  aj  o  čoraz 
viac  príťažlivejšie  moderné  ta-
nečné  štýly.  Slniečko  je  aktív-
ne  na  školských  podujatiach, 
v  meste  vystupuje  pri  rôznych 
spoločenských  príležitostiach, 
vytvára  neopakovateľnú  atmo-
sféru  na  súkromných  akciách  a 
aj napriek tomu, že nie je profe-
sionálnym klubom, ale krúžkom 
tanca pri základnej škole, úspeš-
ne sa zúčastňuje celoslovenských 
i medzinárodných súťaží, o čom 
svedčia diplomy a ceny, ktoré si 
pravidelne nosí domov.

Za  viac  ako  štvrť  storočia 
existencie  súboru  zanecha-
lo  Slniečko  svoje  hrejivé  lúče 
v  srdciach  stoviek,  ba  dnes  už 
k  tisícke  blížiacich  sa  členov. 
Učilo  nielen  seba  ale  aj  svojich 
divákov  a  priaznivcov  chápať 
a  rozdávať  krásu  pohybu,  este-
tického  cítenia,  kultivovaného 
vystupovania  a  radosti.  A  to  je 
jeho  základným  poslaním  aj 
dnes.  Lúče  Slniečka  žiarili  stále 
a svietia dodnes.

Detský tanečný súbor 
slniečko

pri príležitosti 30. výročia založenia, za reprezentáciu 
mesta na Slovensku i v zahraničí

Ján  Čižmár  sa  narodil  1.  ja-
nuára  1929  v  Michalovciach 
na majeri Betlenovce.

Základné  vzdelanie  získal 
v  rokoch  1935  –  40  v  školách 
v Močaranoch a v Michalovciach. 
Stredoškolské  štú-
dium  absolvoval 
v Štátnom reálnom 
gymnáziu  v  Mi-
chalovciach,  ktoré 
ukončil v roku 1948 
maturitou.  Ďalšie 
jeho  kroky  viedli 
na Lekársku fakultu 
Univerzity Pavla Jo-
zefa  Šafárika  v  Ko-
šiciach.  Po  skonče-
ní  štúdií  nastúpil 
v roku 1956 do za-
mestnania  ako  sekundárny  lekár 
na  internom  oddelení  nemocni-
ce, vtedajšieho OÚNZ Michalov-
ce. V rokoch 1960 – 1964 viedol 
ako  primár  oddelenie  hematoló-
gie a transfúziológie. Po štvorroč-
nom pôsobení na hematológii sa 
vracia na interné oddelenie. 

MUDr.  Ján  Čižmár  bol  dlho-
ročný pracovník Michalovskej ne-
mocnice, viac ako 25 rokov vyko-
nával  funkciu  primára  interného 
oddelenia.  Počas  svojej  aktívnej 
činnosti vychoval celý rad vynika-

júcich  lekárov,  ktorí 
pôsobili vo vedúcich 
funkciách  nielen 
v  našom  okrese,  ale 
i  iných  regiónoch 
Slovenska.  Vytvoril 
priestor  pre  rozvoj 
jednotlivých dielčích 
odborov  vnútorné-
ho lekárstva v okrese 
(kardiológia,  nefro-
lógia,  gastroentero-
lógia,  endokrino-
lógia,  diabetológia, 

alergológia,  hematológia)  ale  ak-
tívne napomáhal aj  rozvoju  iných 
odborov v nemocnici .

Možno ho bez zveličenia po-
važovať  za  jedného  zo  zaklada-
teľov modernej internej medicí-
ny v okrese. V roku 1994 odišiel 
do zaslúženého dôchodku.

muDr. Ján čižmár
za celoživotný aktívny rozvoj zdravotníctva 

v meste Michalovce a okrese

Občianske  združenie  Zem-
plínska  spoločnosť  vzniklo  18. 
mája  2000.  Spája  ľudí  bez  roz-
dielu národnosti, náboženského 
vierovyznania, politickej prísluš-
nosti, veku, pohlavia, profesie. 

Za  10  rokov  svojej  existen-
cie  má  Zemplínska  spoločnosť 
za  sebou  bohatú  vydavateľskú 
činnosť. Doteraz vydala 35 kniž-
ných titulov s rôznou tematikou. 
Z histórie je to hlavne kniha De-
jiny osídlenia Zemplínskej župy, 
ktorá  bola  odbornou  verejnos-
ťou vyhlásená za najlepšiu knihu 
v roku 2003, dve časti Historic-
kej a politickej  topografie Zem-
plína,  Archeologické  dedičstvo 
Zemplína,  Kultúrne  pamiatky 
na Zemplíne, s národopisnou té-
mou sú to Zemplínske spevy I – 
IV, zemplínske zvyky Od Fašeng 
po  Kračún,  knihy  s  receptami 
zemplínskej  kuchyne,  z  oblasti 
umeleckej tvorby – zbierky básní 
Pavla  Horova,  Gorazda  Zvonic-
kého, Jána Zambora a ďalších.

Zemplínska spoločnosť pripra-
vila v uplynulých rokoch viacero 
výstav fotoobrazov – v Grasalko-
vičovom paláci – sídle prezidenta 
SR,  v  priestoroch  ministerstva 
zahraničných  vecí  v  Bratislave, 
v Ríme a vo Verone, v Taliansku. 
Naše  kultúrne  pamiatky  vo  fo-
tografii  sú  súčasťou  pápežského 
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Rí-
me. Doma sa výstavy uskutočnili 
v  Michalovciach,  Humennom, 
Medzilaborciach,  Trebišove,  vo 
Veľkých Kapušanoch, a v Banskej 
Bystrici.

Od roku 2003 udeľuje Zem-
plínska  spoločnosť  ocenenie  – 
striebornú  a  bronzovú  medailu 
„Zemplínčan roka“.

Členmi Zemplínskej  spoloč-
nosti sú aj umelecké telesá, ktoré 
reprezentujú  náš  región,  napr. 
akordeónový orchester Toccata, 
Zemplínske  akordeónové  trio, 
folklórne  spevácke  skupiny  Bá-
novčanka,  Harčare  z  Pozdišo-
viec.

občianske združenie 
zemPlÍnska sPoločnosŤ
pri príležitosti 10. výročia založenia, za významnú publicistickú 

a verejno-prospešnú činnosť v meste a regióne Zemplína

Základná  umelecká  škola 
(ZUŠ)  zohráva  dôležitú  úlohu 
pri  výchove  k  umeniu.  Nielen 
vzdeláva,  ale  aj  formuje  mladé-
ho človeka, kultivuje ho, umož-
ňuje mu hlbšie poznať a precítiť 
umenie, naplno využiť kreativi-
tu, nadanie a talent.

ZUŠ v Michalovciach si v roku 
2010 pripomína 60. výročie svoj-
ho založenia. Výsledky, ktoré ško-
la dosahuje v súčasnosti, dokazu-
jú, že sa stala umeleckým centrom 
mesta  aj  okolia.  Mimoriadne 
úspechy, ktoré reprezentujú školu 
a zároveň mesto v rámci Slovenska 
aj v zahraničí sú výsledkom peda-
gogicky náročnej a tvorivej práce 
učiteľov,  ktorí  s  príslovečnou  tr-
pezlivosťou  zobúdzali  a  potom 
rozvíjali,  niektorí  aj  celé  desaťro-
čia,  umelecké  talenty  od  útleho 
detstva až k prahu dospelosti.

Od svojho vzniku až po súčas-
nosť poskytuje škola základy ume-
leckého vzdelania mnohým gene-
ráciám žiakov. Z najúspešnejších 
absolventov sú dnes profesionál-
ni  umelci  pôsobiaci  v  rôznych 
sférach  umenia  a  kultúry  doma 
i  v  zahraničí  –  huslistka  Andrea 

Šestáková,  pôsobiaca  v  Sloven-
skej filharmónii, Štefan Demeter, 
člen  Košickej  filharmónie,  Jana 
Bodnárová  -  profesorka,  Kon-
zervatórium  Košice,  klaviristka 
Zuzana  Berešová  –  JAMU  Brno, 
dirigent  Branko  Ladič,  huslista 
Miroslav  Starjak,  Ľubica  Kistyo-
vá  -  odborná  asistentka  katedry 
hudobnej  výchovy  na  Fakulte 
humanitných  a  prírodných  vied 
Prešovskej  univerzity,  výtvarníč-
ka Ivica Markovičová a ďalší.

Umenie  žiakov  aj  súborov 
školy, medzi ktoré patria - Det-
ská  ľudová  hudba,  DSZ  Pro 
Musica,  či  akordeónový  súbor, 
obdivovali v Anglicku, Belgicku, 
Českej  republike,  Francúzsku, 
Chorvátsku,  Holandsku,  Indii, 
Izraeli,  Japonsku,  Macedónii, 
Maďarsku,  Nemecku,  Poľsku, 
Slovinsku,  Turecku,  Španiel-
sku, Mexiku, Severnom Walese, 
Číne, Švajčiarsku či Grécku. 

ZUŠ sa stala súčasťou kultúr-
nej tradície Michaloviec, o čom 
svedčí  aj  skutočnosť,  že  verejné 
vystúpenia  žiakov  školy  patria 
k  najnavštevovanejším  kultúr-
nym podujatiam v meste.

záklaDná umelecká 
Škola michalovce 

pri príležitosti 60. výročia založenia školy, za dôležitú 
úlohu pri výchove k umeniu a reprezentáciu mesta 

doma i v zahraničí
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Narodil  sa  v  Humennom  16. 
decembra  1943,  ale  od  počiatku 
je  Michalovčan.  Základnú  školu 
a  gymnázium  absolvoval  v  Mi-
chalovciach, vysokú  školu elektro-
technickú  v  Bratislave.  Pracoval 
10  rokov  v  Chemku 
Strážske,  potom 
v  Chempiku  Micha-
lovce  a  po  jeho  zá-
niku  ako  súkromník 
-  projektant  elektro-
techniky. Vo voľnom 
čase sa venuje koníč-
kom,  ktoré  priamo 
súvisia  s  prírodou 
– záhradke a  turisti-
ke,  v  minulosti  tiež 
poľovníctvu.  Turis-
tické  začiatky  sia-
hajú  do  detstva,  keď 
už v desiatich  rokoch začal  chodiť 
na turistiku s priateľmi. Organizo-
vane začal v turistike pracovať ako 
študent  v  TJ  CHEMKO  Strážske, 
kde bol odbor turistiky. V tom čase 
sa  venoval  najmä  cykloturistike 
a lyžiarskej turistike. Od roku 1966 
značkuje  turistické  trasy.  Praktic-
ky  kompletne  vytvoril  a  dodnes 
udržiava  sieť  turistických  trás  vo 
Vihorlatskom  pohorí.  Z  hľadiska 
kvalifikácie absolvoval školenia pe-
šej  turistiky,  lyžiarskej  turistiky (2. 

tr.), značenia (inštruktor značenia), 
základné  školenie  značenia  cyk-
lotrás a je vyškolený ako spracova-
teľ turistických máp. Zapojil sa tiež 
do systému výkonnostnej turistiky 
vypracovaním a vedením oblastné-

ho  turistického  od-
znaku  Michalovce. 
Pred  piatimi  rokmi 
sa  stal  zakladajúcim 
členom  Prvého  Mi-
chalovského  klubu 
slovenských turistov. 
Tento  klub  je  živo-
taschopný,  zvyšuje 
členskú základňu re-
prezentuje v turistic-
kej obci michalovský 
región  a  zúčastňuje 
sa  na  organizova-
ní  celoslovenských 

podujatí..  Klub  sa  venuje  všetkým 
druhom turistiky, podľa príležitostí 
a záujmu svojich členov. Ing. Zde-
nek  Šteliar  sa  najviac  venuje  pešej 
turistike  a  značeniu  turistických 
trás. Vedomosti získané pri svojich 
koníčkoch  využíva  pri  lektorovaní 
a publikovaní. Spolupracuje na vy-
dávaní  turistických  máp.  Ing.  Šte-
liar vypracoval turistický obsah pre 
všetky  turistické  mapy  z  regiónu 
vydavateľov  Slovenská  kartografia, 
VKU a Shockart.

ing. zdeněk Šteliar
za aktívnu činnosť predsedu Prvého michalovského klubu 

slovenských turistov v Michalovciach, 
za vysoký podiel na vytvorení siete značených 

turistických trás v oblasti Michaloviec

Narodil sa v októbri 1930 v Bá-
novciach nad Ondavou, kde ukon-
čil aj základnú školu. Potom nastú-
pil  na  dvojročné  štúdium  na  Poľ-
nohospodársku  školu  v  Micha-
lovciach.  Nasledovalo  jednoročné 
štúdium  na  Staveb-
no-technickej  škole. 
V  roku  1954  absol-
voval  Vyššiu  školu 
dôstojnícku  v  Mar-
tine.  Po  jej  ukon-
čení  bol  preložený 
do  košickej  divízie, 
útvar  Trebišov,  kde 
pracoval  ako  náčel-
ník  výzbrojnej  služ-
by pluku až do roku 
1960.  Nasledujúce 
dva  roky  pracoval 
v  prešovskej  divízií 
a  potom  vo  VÚ  Michalovce  ako 
náčelník  výzbrojnej  služby  pluku. 
Neskôr učil na Vysokej škole tech-
nickej v Košiciach na vojenskej ka-
tedre ako zástupca katedry pre vý-
zbroj až do roku 1978. Študoval aj 
na Vysokej škole vojenskej v Brne, 
štúdium však kvôli zraneniu z pro-
fesie nedokončil. V období, keď bol 

ustanovený  do  funkcie  výzbroj-
ného  náčelníka  pluku  VÚ-5958 
Trebišov  a  VÚ-8700  Michalovce 
vykonával zároveň funkciu odbor-
ného  pyrotechnika.  Bol  poverený 
pyrotechnickými  úkonmi  v  celom 

regióne východného 
Slovenska.  Medzi 
naj z auj í mave j š i e 
zásahy  patrila  zá-
chrana dvoch milici-
onárov v roku 1972, 
zásah v Lúčkach kde 
zabránil  nešťastiu, 
keď  na  300 kg  ne-
vybuchnutej  bombe 
si  12  detí  rozložilo 
oheň,  zneškodnenie 
bomby  pod  bytov-
kou  vo  Veľkých  Ka-
pušanoch,  či  zneš-

kodnenie  delostreleckého  granátu 
v kostole v Strede nad Bodrogom. 

Počas  jeho  37  ročnej  činnosti 
bol niekoľkokrát vyznamenaný Ra-
dou  KNV  -  ZNB  Košice  a  Minis-
terstva vnútra SR. V roku 2007 bol 
medzi troma nominovanými za vo-
jenský čin roka v kategórií Pomoc 
verejnosti. 

Pplk. v.v. Pavol Šaranič 
za aktívnu prácu v OV SZPB a Klube vojenských 

dôchodcov, za výrazný podiel v oblasti spolupráce 
s Mestom Michalovce 

Narodil  sa  5.  novembra  1961 
v  Michalovciach,  rodičom  Jánovi 
a Barbore, rodenej Smaržíkovej.

Vyrastal  s  dvomi  staršími  ses-
trami Darinou a Miloslavou. Väčši-
nu voľného času venoval basketba-
lu.  Hrával  národnú 
ligu  za  dorastencov 
a  súčasne  aj  mužov 
za  LPS  Michalovce. 
Po maturite na gym-
náziu  v  roku  1979 
prijíma  ponuku  Slá-
vie  VŠDaS  Žilina, 
ktorá hrávala vtedaj-
šiu  československú 
extraligu.  Basketba-
lový  klub  v  Žiline 
mu  zabezpečil  ide-
álne  podmienky  pre 
štúdium  ekonomiky 
spojov  na  Vysokej  škole  dopravy 
a  spojov  formou  individuálneho 
študijného plánu s možnosťou dvoj 
až  trojfázového  tréningu.  V  Žiline 
sa stretáva so skupinou vysokoškol-
skej  kresťanskej  mládeže  a  začína 

intenzívne čítať Bibliu. Prežíva Bo-
žiu blízkosť a povolanie. Po štyroch 
semestroch  zanecháva  štúdium 
a  basketbal  v  Žiline  a  odchádza 
na  teologické  štúdia  do  Bratislavy 
a  Prahy.  V  Prahe  stretáva  Máriu 

rodenú  Janovčíko-
vú,  s  ktorou  v  roku 
1985  uzatvára  man-
želstvo. Vysvätený je 
v roku 1986. Kaplán-
sku  prax  absolvuje 
v Prahe v cirkevnom 
zbore  u  sv.  Michala 
v Jirchářich.

Ako  námest-
ný  farár  pôsobil 
v Mníšku nad Hnil-
com  na  Spiši.  Dva 
roky  základnej  vo-
jenskej  služby  ab-

solvoval v Liberci a v závere v Mi-
chalovciach. Po návrate z vojenskej 
základnej  služby  pôsobil  v  okrese 
Bardejov, v Kukovej. Od roku 1990 
je farárom evanjelickej cirkvi v Mi-
chalovciach.

mgr. Ján meňky 
za povznesenie evanjelickej cirkvi v Michalovciach, 

za vybudovanie nového kostola

Narodil  sa  22.  mája  1956 
v  Prešove.  Pochádza  z  Okružnej 
v  okrese  Prešov,  kde  navštevoval 
prvé ročníky základ-
nej  školy.  Povinnú 
školskú  dochádzku 
ukončil  vo  Veľkých 
Kapušanoch  pri 
Prešove  a  v  štúdiu 
pokračoval  na  pre-
šovskom  gymnáziu. 
V roku 1975 úspešne 
zmaturoval.  Po  ma-
turite  odišiel  študo-
vať do Bratislavy, kde 
na  Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakul-
te  (CMBF)  ukončil 
teológiu.  V  Banskej  Bystrici  bol 
v júni 1980 vysvätený za kňaza. Pr-
vým pôsobiskom Pavla Kaminské-

ho boli Sečovce. Neskôr jeho kroky 
viedli  do  Bardejova,  Humenného, 
Sabinova  a  Prešova.  Všade  tam 

pôsobil  ako  kaplán. 
V  roku  1988  nastú-
pil  ako  samostatný 
duchovný vo farnos-
ti  Radoma  v  okrese 
Svidník.  Po  celo-
spoločenskej zmene, 
ktorá sa udiala v no-
vembri  1989,  bol 
v  septembri  1990 
ustanovený za farára 
farnosti  Stropkov. 
Tu  pôsobil  Pavel 
Kaminský  takmer 
13  rokov  ako  farár 

a dekan. V  júli 2003 nastúpil ako 
dekan – farár do Michaloviec, kde 
pôsobí doposiaľ.

mgr. Pavel kaminský
za osobný podiel na rozvoji duchovných aktivít, 

ekumenizmu a dostavbe chrámu

Narodil sa v obci  Jastrabie pri 
Michalovciach  v  roku  1925,  kde 
prežil detstvo a ukončil základnú 
školu. Absolvoval SPTŠ v Micha-
lovciach  a  v  štúdiu  pokračoval 
na  VŠP  v  Nitre,  fakulte  prevádz-
kovo - ekonomickej, 
kde bol promovaný.

Na vojenskú služ-
bu  nastúpil  v  Koši-
ciach.  Po  jej  skon-
čení  žil  a  pracoval 
u  otca  ako  najstarší 
z detí.

V roku 1950 na-
stúpil  do  funkcie 
vedúceho  referátu 
ONV  v  Michalov-
ciach ako poľnohos-
podársky  referent. 
V  rokoch  1952  - 
1960 pracoval na Štátnych majet-
koch - Strážske – Michalovce, kde 
pôsobil  na  viacerých  postoch  od 
vedúceho hospodárstva až po ná-
mestníka riaditeľa.

V  roku 1960 došlo k  zlúčeniu 
JRD Med‘ov, Topoľany a Močarany 
a Michal Mazúr bol zvolený za je-
ho predsedu so sídlom na MsNV 

Michalovce. Po dvoch rokoch, keď 
družstvo  prešlo  pod  štátny  maje-
tok,  bol  Ing.  Mazúr  menovaný 
za  riaditeľa STS v Michalovciach. 
Tu pôsobil trinásť rokov až do ro-
ku  1975.  Počas  jeho  pôsobenia 

bol  v  STS  založený 
tzv.  Klub  poľno-
hospodárov,  ktorý 
po  dvoch  rokoch 
prevádzky odovzda-
li Mestskému úradu 
v Michalovciach.

V  rokoch  1975 
-  1983  pracoval 
v  Okresnej  poľno-
hospodárskej  sprá-
ve  v  Michalovciach 
na  pozícii  riaditeľa 
úradu,  neskôr  ako 
podpredseda  ONV 

v  Michalovciach.  Na  konci  svojej 
profesionálnej  kariéry  pracoval 
ešte  v  okresnom  podniku  sociál-
nych  služieb  vo  funkcii  riaditeľa 
podniku. Dnes je už dôchodcom. 

Ako  člen  Zväzu  protifašistic-
kých  bojovníkov  dodnes  úzko 
spolupracuje  s  oblastným  výbo-
rom SZPB.

ing. michal mazúr
za rozvoj poľnohospodárskej výroby, za verejnú činnosť 
ako zakladajúci člen a aktivista OV SZPB Michalovce

Narodila sa 4. júna 1950 v Mi-
chalovciach,  kde  prežila  celý  svoj 
doterajší život a zasvätila ho práci 
v  kultúre  a  osvete.  Takto  moh-
la  popri  svojich  organizačných 
schopnostiach  a  tvorivej  fantázii 
naplno  uplatniť  aj 
talent  recitátorky 
a moderátorky.

V  období  rokov 
1991  -  1999  pôso-
bila  na  poste  riadi-
teľky  Regionálneho 
osvetového  stredis-
ka v Michalovciach, 
kde  spoločne  so 
svojimi  spolupra-
covníkmi  a  celým 
radom  tvorivých 
umelcov  z  radov 
amatérov  aktívne 
a  dynamicky  rozvíjala  mnohé 
kultúrne  aktivity  miestneho,  re-
gionálneho a krajského významu, 
najmä v oblasti umeleckého slova, 
divadiel,  komornej  hudby  a  mo-
derovania. Za 42 rokov jej pôsobe-
nia  v  kultúre  spomenieme  aspoň 
22-ročné účinkovanie v zbore pre 
občianske  záležitosti,  organizo-
vanie  recitátorských  súťaží  Horo-
vov Zemplín, Metamorfózy slova, 
Hviezdoslavov  Kubín  či  obľúbe-
ných  Vianočných  koncertov  mú-
zických umení. Spolupracovala pri 
desiatkach tvorivých dielní a kon-
certov.  Za  všetky  spomenieme 

koncerty  francúzskych  a  českých 
šansónov,  ktoré  zostavila  a  účin-
kuje v nich ako recitátorka a mo-
derátorka. Viac ako desať rokov sa 
podieľala na organizovaní swingo-
vých  večerov  a  je  aj  spoluorgani-

zátorkou a moderá-
torkou  folklórnych 
slávností  v  Pozdi-
šovciach  a  Porube 
pod  Vihorlatom. 
V ostatných rokoch 
zanietene  spolu-
pracovala  na  or-
ganizovaní  súťaže 
zdravotne  postih-
nutých  Srdce  ako 
dar.  Jej  srdcovou 
záležitosťou  bolo 
podujatie, v ktorom 
sa  predstavovali  ta-

lentovaní  mladí  muzikanti  -  Mu-
sic  session,  ktorý  organizovala 
z  podnetu  svojich  synov.  Pri  prí-
ležitosti životného jubilea jej v jú-
ni  v  tomto  roku  udelilo  Národné 
osvetové  centrum  Bratislava  Me-
dailu  Daniela  Licharda  za  rozvoj 
umeleckého prednesu v Košickom 
samosprávnom kraji. K uvedeným 
kultúrnym aktivitám viedla Elenu 
Kuncovú nezlomná vôľa, energia, 
neutíchajúci elán a láska k ľuďom. 
Ale aj potreba neustáleho kultivo-
vania  spoločnosti  v  rámci  zmys-
luplného prežívania voľného času 
občanov Zemplína.

elena kuncová
za dlhoročnú aktívnu činnosť a prácu v oblasti kultúry 

v meste Michalovce

Miroslav  Krejčiřík  sa  narodil 
v  roku 1929 ako štvrtý, najmladší 
syn talianskeho legionára v centre 
Moravského  Slovácka,  v  Uher-
skom  Hradišti.  Už  ako  študent 
reálneho  gymnázia  spolupracoval 
s archeológom Hru-
bým  na  výstavbe 
pohrebiska  a  múzea 
pozostatkov  Veľ-
komoravskej  ríše. 
Poznatky  čerpali 
z neďalekého Veleh-
radu. Neskôr, už ako 
dôstojník  čsl.  armá-
dy,  sa  stal  členom 
Štefánikovej  spoloč-
nosti v Brezovej pod 
Bradlom.  Od  roku 
1963 slúžil šesť rokov 
vo vojenskom útvare 
v Štúrove, kde sa obetavo podieľal 
na  záchranných  akciách  pri  po-
vodni na Dunaji v roku 1965, za čo 
dostal štátne vyznamenanie.

V  Štúrove  sa  osobne  spoznal 
s Alexandrom Dubčekom a po je-
ho  vstupe  do  politického  hnutia 
Obroda  aj  pán  Krejčiřík  vstúpil 
do hnu¬tia Vojenská obroda a za-
ložil  v  našom  meste  organizáciu 
tohto  hnutia.  Funkciu  predsedu 
vykonával  12  rokov.  Po  vstupe 
pána  Dubčeka  do  Sociálnode-
mokratickej strany nasledoval jeho 

príklad a stal sa spoluzakladateľom 
miestnej  organizácie  SDSS  v  Mi-
chalovciach. Neskôr za túto činnosť 
obdŕžal v Uhrovci titul Čestný člen 
SDSS. PhDr. Krejčiřík  si v decem-
bri  1993  zvolil  štátne  občianstvo 

Slovenskej republiky. 
Neskôr,  po  vzniku 
občianskeho  zdru-
ženia  Český  spolok 
na  Slovensku  spo-
luzakladal  miestny 
klub  Českého  spol-
ku  v  Michalovciach 
a bol zvolený za jeho 
predsedu. Pri výkone 
tejto funkcie sa zaslú-
žil o nadviazanie veľ-
mi  dobrej  spoluprá-
ce  so  Zemplínskym 
múzeom  v  Micha-

lovciach,  Zemplínskou  knižnicou 
Gorazda Zvonického, Zemplínskym 
osvetovým  strediskom,  Mestským 
kultúrnym  strediskom  Michalovce 
aj  Maticou  Slovenskou,  kde  pred-
nášal a podieľal sa na organizovaní 
rôznych podujatí. Tieto dobré vzťa-
hy využíva náš miestny klub dote-
raz. Pri svojich návštevách v zahra-
ničí (najmä na rodnej Morave) vždy 
propaguje úspechy nášho mesta. Je 
aj  aktívnym  dopisovateľom  novín 
Michalovčan,  kde  napísal  stovky 
informatívnych článkov.

Plk.v.v. PhDr. 
miroslav krejčiřík

za zásluhy o dobrú spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami, 
za osobný podiel pri založení miestneho klubu 

Českého spolku v Michalovciach 

Narodil sa v roku 1947 v Topo-
ľanoch  .  Základnú  školu  ukončil 
v roku1962 v Michalovciach. V štú-
diu  pokračoval  na  učilišti  Pozem-
ných  stavieb  ako  elektrotechnik. 
Po  skončení  učilišťa 
v roku 1965 pracoval 
krátky čas v Pozem-
ných  stavbách  ako 
elektromontér.  Jeho 
pôsobenie  na  tom-
to  pracovisku  vys-
triedala  dvojročná 
prezenčná  služba 
v  južných  Čechách. 
Po  jej  skončení,  aj 
vďaka  jeho  športo-
vým  aktivitám,  pra-
coval do marca roku 
1971  v  Cestných 
stavbách  a  zároveň  hrával  futbal 
v Pelhřimove. V apríli toho istého 
roku  sa  vrátil  späť  na  Slovensko 
a zamestnal sa v Cestných stavbách 
Michalovce. Rodinné okolnosti ho 

zaviedli  do  Svidníka,  kde  osem 
rokov  pracoval  v  Technických 
službách  na  verejnom  osvetlení 
a  hrával  futbal  za  miestny  oddiel. 
Tam  sa  rodinka  Alexandra  Ko-

záka  rozrástla,  keď 
sa  im  narodili  dcé-
ra  Stanislava  a  syn 
Roman.  Neskôr  sa 
Alexander  Kozák 
vrátil  do  Michalo-
viec  a  v  roku  1978 
sa zamestnal v Tech-
nických  službách 
na elektroúdržbe ve-
rejného  osvetlenia. 
V rokoch 1980-1982 
si  doplnil  vzdelanie 
na  Strednej priemy-
selnej  škole  elektro-

technickej.  V  marci  1993  sa  stal 
vedúcim  úseku  verejného  osvetle-
nia v Technických a záhradníckych 
službách  mesta  Michalovce,  kde 
pracuje dodnes. 

alexander kozák 
za dlhoročné vzorné plnenie úloh nad rámec pracovných 
povinností, prispievajúcich k bezproblémovej činnosti 

organizácie TaZS mesta Michalovce

Narodil  sa  21.  decembra  1926 
v  obci  Moravany,  okres  Michalov-
ce.  Po  ukončení  šesťročnej  národ-
nej  školy  v  roku  1944  absolvoval 
Meštiansku školu v Michalovciach. 
Po  oslobodení  v  rokoch  1945  - 
1948 absolvoval stre-
doškolské  štúdium 
na  Učiteľskej  akadé-
mii v Michalovciach. 
Neskôr  externe  štu-
doval na Vyššej peda-
gogickej škole v Pre-
šove,  odbor  zemepis 
-  dejepis.  Štúdium 
ukončil štátnou záve-
rečnou skúškou v ro-
ku 1958. Svoj záujem 
o  hudbu  rozvíjal 
štúdiom  na  Konzer-
vatóriu  v  Košiciach, 
odbor - husle, ktoré ukončil absolu-
tóriom v roku 1967. V rokoch 1948 
- 1954 pôsobil ako učiteľ na školách 
v Bracovciach, Lastomíri a na Jede-
násťročnej strednej škole v Micha-
lovciach. Neskôr pracoval štyri roky 
ako okresný inšpektor pre kultúru. 
V  tom  čase,  v  roku  1955,  stál  pri 
vzniku Zemplínskeho múzea v Mi-
chalovciach. Od roku 1958 do roku 
1960  učil  na  I.  ZDŠ  v  Michalov-

ciach.  V  nasledujúcich  rokoch  bol 
okresným  školským  inšpektorom. 
V  tomto období  sa aktívne zapájal 
do rozvoja folklóru v našom meste 
a v  roku 1957  sa podieľal na zalo-
žení  folklórneho  súboru  Zemplín. 

V tomto umeleckom 
telese aktívne praco-
val viac ako 20 rokov 
v  hudobnej  zložke, 
aj  ako  jej  vedúci. 
Celoživotný  záujem 
Dionýza  Kočiho 
o  umeleckú  i  peda-
gogickú  činnosť  sa 
naplnil v  roku 1972, 
keď  nastúpil  na  Zá-
kladnú  umeleckú 
školu  v  Michalov-
ciach  ako  riaditeľ 
a učiteľ hry na husle. 

Na tejto škole pôsobil až do odcho-
du  do  dôchodku  v  roku  1990.  Aj 
neskôr,  už  ako  dôchodca,  vyučo-
val  na  Základnej  umeleckej  škole 
v  Michalovciach,  na  ZŠ  v  Pavlov-
ciach nad Uhom, na VI. základnej 
škole aj na Osemročnom gymnáziu 
na Ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. Po-
čas  jeho  aktívneho  pedagogického 
pôsobenia mu boli udelené viaceré 
uznania a vyznamenania.

Dionýz koči
za podiel na rozvoji základného umeleckého školstva 

v okrese Michalovce a za prínos pri založení 
Zemplínskeho múzea v roku 1955
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František  Puci  v  súčasnosti 
vedie jednu z najväčších gréckoka-
tolíckych farností. Má bohaté pas-
toračné skúsenosti, mnoho ľudí sa 
naň obracia pri riešení dôležitých 
životných  situácií.  On  sám  sa  im 
snaží nielen poradiť, 
ale  v  prvom  rade 
sa  usiluje,  aby  jeho 
slová,  kázne  a  činy 
boli  dôsledne  v  sú-
lade  s  radami  evan-
jelia.  K  tomu  vedie 
svojich  veriacich, 
svojich  kňazov  de-
kanátu,  deti  a  mlá-
dež, ktorých vyučuje 
náboženstvo. 

Otec  František 
postavil  a  nano-
vo  zrekonštruoval 
viacero  chrámov,  pastoračných 
budov, nielen tu v Michalovciach, 
ale  aj  v  Levoči,  Olšavici,  Vranove 
nad Topľou a na mnohých ďalších 
miestach,  kde  pôsobil.  Málokedy 
sa  staral  o  verejné  poďakovanie, 
či  publicitu.  Od  svojho  príchodu 
do Michaloviec v roku 1998 ukon-
čil  farskú  budovu,  zrekonštruoval 
interiér i exteriér farského chrámu 
na  Ulici  Hollého,  vrátane  opravy 
a  rekonštrukcie  veží.  František 
Puci  sa  nikdy  nenudil.  Ako  mla-

dý kňaz dostal prvú faru v Levoči, 
ku ktorej patrili dve ďalšie filiálky, 
dnes dve samostatné farnosti. Po-
čas dvoch rokov zastupoval aj kňa-
za  v  blízkej  Olšavici.  Život  kládol 
mladému a neskôr už aj skúsenému 

kňazovi  vždy  nové 
a  nové  povinnosti. 
Pôsobil ako okresný 
dekan  vo  Vranove 
nad Topľou a neskôr 
na  Gréckokatolíc-
kej  bohosloveckej 
fakulte  v  Prešove 
ako  rektor  kňaz-
ského  seminára.  Vo 
Vranove  nad  Top-
ľou  bol  pri  založení 
speváckeho  zboru, 
kde  z  nadšencov, 
ale  speváckych  za-

čiatočníkov  založil  teleso,  ktoré 
teraz  patrí  na  Slovensku  k  abso-
lútnej  špičke.  Pri  tom  všetkom  si 
stihol doplniť teologické vzdelanie 
na  univerzite  v  poľskom  Ľubline. 
Podobne  stál  pri  zrode  spevácke-
ho  zboru  bohoslovcov  Prešove. 
Popritom aktívne pôsobil ako člen 
viacerých  komisií  pri  biskupstve 
v Prešove aj v Košiciach. Podieľal 
sa na zostavení a hudobnom pre-
pise nového znenia liturgie ako aj 
ďalších liturgických textov. 

th. lic. František Puci 
za osobný podiel na rozvoji duchovných aktivít, rozvoji 

ekumenizmu a podiel pri rekonštrukcii chrámu

Michalovsko  –  košická  epar-
chia v Michalovciach počas svojej 
60.  ročnej  existencie  potvrdila, 
že  Kristov  odkaz  s  apoštolskou 
a  patristickou  tra-
díciou  spoločne 
s  cyrilometodským 
dedičstvom  sú  tými 
hodnotami,  kto-
ré  vštepuje  nášmu 
ľudu.  Túto  misiu 
uskutočňuje napriek 
ťažkostiam  a  úska-
liam,  ktoré  takéto 
poslanie  so  sebou 
prináša.  Každé  ob-
dobie ľudských dejín 
má  svoje  špecifiká, 
ale Cirkev ako nad-
časová  ustanovizeň  nesie  človeku 
večný a nemenný odkaz od Boha 
nášho  Stvoriteľa.  Porozumenie, 
vnútorný  pokoj,  statočnosť,  úp-
rimnosť, pokora, láska a silná viera 
v Boha sú atribútmi, ktoré ľudstvu 
zvestoval Kristus a ktoré rozvinuli 
cez svoje svedectvo apoštoli a pat-
ristickí otcovia. Tento odkaz nám 
priniesli z Byzancie sv. bratia Kon-
štantín a Metod. A vďaka ich misii 
sa k nášmu ľudu prostredníctvom 
pravoslávia  dostali  neoceniteľné 
večné hodnoty.

Michalovsko – košická eparchia 
v  Michalovciach,  ktorá  je  súčas-
ťou  Pravoslávnej  cirkvi  v  českých 
krajinách  a  na  Slovensku,  patrí 

do  rodiny  svetové-
ho  pravoslávia.  Jej 
najvyšší  predstaviteľ 
vladyka  arcibiskup 
JURAJ  je  aktívnym 
r e p r e z e n t a n t o m 
v  ekumenickom 
dialógu  s  rímsko-
katolíckou  cirkvou. 
Okrem  toho  jeho 
aktivity  sú  známe  aj 
v  širšom  ekumenic-
kom  a  interkonfesi-
onálnom  priestore, 
čím  Michalovsko 

– košická eparchia v Michalovciach 
sa priamo podieľa na propagovaní 
a zviditeľňovaní mesta Michalovce 
v  európskom  i  svetovom  meradle. 
Záslužné  aktivity  eparchia  vyvíja 
v  oblasti  vzdelávania  a  výchove 
mladej  generácie.  Nie  menej  úsi-
lia  vyvíja  aj  v  starostlivosti  o  ľudí 
starších a tých, ktorí sa nachádzajú 
v núdzi a potrebujú pomoc. Filan-
tropická činnosť v spolupráci s Po-
travinovou  bankou  na  Slovensku 
je  praktickou  iniciatívou  v  danej 
oblasti. 

michalovsko-košická 
pravoslávna eparchia 

v michalovciach
pri príležitosti 60. výročia pôsobenia v meste Michalovce, 

za rozvoj ekumenizmu a za podiel pri rozvoji 
duchovného života v meste

Narodil sa v roku 1926 v Gre-
gorovciach,  okr.  Prešov  ako  syn 
deputátnika.  Gymnázium  vyštu-
doval  v  Prešove  a  neskôr  pokra-
čoval  v  štúdiu  v  Delostreleckom 
učilišti  v  Hraniciach  na  Morave. 
V roku 1951 nastúpil na veliteľstvo 
2. vojenského okruhu v Trenčíne, 
kde bol o päť rokov neskôr usta-
novený do funkcie náčelníka od-
delenia utajenia. O rok neskôr bol 
mimoriadne  povýšený  do  hod-
nosti  majora.  V  tomto  období 
začal  zároveň  externe  študovať 
na Vojenskej vysokej škole v Pra-
he.  V  roku  1961,  po  škandalóz-
nom kádrovaní, bol 
prevelený na praco-
visko  Okresnej  vo-
jenskej  správy  Pre-
šov.  Bol  odvolaný 
zo  štúdia  na  vyso-
kej  vojenskej  škole 
a  sústavne  pranie-
rovaný. V roku 1966 
ho  preložili  do  Mi-
chaloviec  na  OVS 
s  tým,  že  môže  byť 
povýšený  do  vyššej 
hodnosti  a  zároveň 
mu  povolili  dokon-
čiť  externé  štúdium  na  vojenskej 
vysokej škole. Rok 1968 však zno-
vu zmaril jeho plány a stal sa pre 
armádu nevhodným.

O to intenzívnejšie začal pra-
covať vo Zväzarme. Založil Klub 
dôstojníkov a práporčíkov v zálo-
he, ktorý od roku 1967 existuje až 
doposiaľ  a  úspešne  reprezentuje 
naše  Michalovce  v  streľbách  zo 
samopalu, pištoľa, malokalibrov-
ky  a  v  hodoch  granátov  na  cieľ. 
I.  Galský  sa  naplno  venoval 

streľbe,  cvičil  a  dobre  pripravil 
družstvá  na  súťaže.  Jeho  nemalé 
úsilie  prinieslo  ovocie  a  v  ro-
ku  1970  družstvo  Michaloviec 
v  zložení:  Galský,  Josay,  Kramá-
rek  a  MUDr.  Mocák,  získalo  3. 
miesto na majstrovstvách KDPZ 
v rámci ČSFR v Šumperku. O rok 
neskôr  na  majstrovstvách  Slo-
venska  v  Liptovskom  Mikuláši 
toto družstvo zvíťazilo. V ďalších 
rokoch získalo viaceré celoštátne 
ocenenia.  Z  armády  predčasne 
odišiel  v  roku  1978.  Už  ako  ci-
vil  pracoval  na  ONV  Michalov-
ce,  neskôr  ako  vedúci  Domova 

mládeže  pri  SPTŠ 
Michalovce  a  na-
koniec  ako  učiteľ 
na  ZŠ  Malčice. 
V roku 1990 bol re-
habilitovaný  a  po-
výšený do hodnosti 
plukovníka.  Im-
rich  Galský  súťaž-
ne  strieľal  za  Zväz 
vojakov  v  zálohe 
až  do  roku  1993. 
Pracoval  tiež  ako 
organizátor. Bol dl-
horočným  členom 

Ústrednej  rady  KDPZ  v  Prahe 
a  neskôr  v  Bratislave.  Od  roku 
1967  do  roku  2001  bol  členom 
Krajskej  rady  v  Košiciach  a  zá-
roveň predsedom Okresnej  rady 
v  Michalovciach.Imrich  Galský 
je  nielen  strelec  a  organizátor, 
ale tiež rozhodca streleckých sú-
ťaží. V roku 1996  sa  stal medzi-
národným  rozhodcom  a  od  tej 
doby  rozhodoval  už  viac  ako  70 
streleckých súťaží v rámci celého 
Slovenska. 

Plk.v.v. imrich Galský 
za rozvoj streleckého športu v meste Michalovce

Narodil sa pred sedemdesiatimi 
rokmi v Budkovciach. Po ukonče-
ní školských štúdií pracoval v uči-
teľskom  povolaní 
na  školách  v  Žbin-
ciach  a  Krčave.  Má 
učiteľskú kvalifikáciu 
v  odbore  matemati-
ka,  fyzika  a  špeciál-
na  pedagogika.  Od 
roku  1980  do  roku 
1991  pracoval  ako 
vedúci  odboru  škol-
stva  a  neskôr  ako 
podpredseda  Ok-
resného  národného 
výboru  v  Michalov-
ciach.  V  súčinnosti 
s predstaviteľmi okresu  i mesta  sa 
zaslúžil o vybudovanie materiálno-
technickej základne školstva v na-

šom  meste.  Ostali  živé  pamätníky 
v podobe nových moderných zák-
ladných  i  materských  škôl  a  škol-

ských  zariadení.  Od 
roku 1982 bol pred-
sedom  okresného 
výboru  telovýchovy. 
Jeho  pričinením  sa 
na  školách  v  meste 
vytvorili podmienky 
pre vznik športových 
stredísk  pre  futbal, 
hádzanú,  ľadový 
hokej, atletiku a bas-
ketbal.  Je  nositeľom 
titulu  Vzorný  učiteľ 
a  Zaslúžilý  školský 
pracovník.  V  tomto 

období  úspešne  vedie  spoločnosť 
Agrostroj, akciová spoločnosť Mi-
chalovce.

PaedDr. Ján eštok 
za zásluhy o rozvoj činnosti v oblasti školstva a športu 

v meste Michalovce

Narodil  sa  20.  októbra  1946 
v  Košiciach.  V  roku  1965  zma-
turoval  na  Strednej 
priemyselnej  škole 
hutníckej  v  Koši-
ciach,  odbor  te-
pelné  spracovanie 
a  povrchová  úp-
rava  kovov.  Vyso-
koškolské  štúdium 
absolvoval  Štefan 
Danko  v  rokoch 
1965 - 1970 na Uni-
verzite P. J. Šafárika 
v  Košiciach,  naj-
skôr  v  odbore  ché-
mia-biológia,  ne-
skôr  špeciálna  biológia.  Štúdium 
úspešne ukončil v roku 1970 ako 

promovaný biológ, neskôr magis-
ter.  Po  ukončení  vysokoškolské-

ho  štúdia  nastúpil 
na katedru ekológie 
a  systematickej  zo-
ológie  tej  istej  uni-
verzity.  Po  dvoch 
rokoch  odišiel  pra-
covať  do  Východo-
slovenských  stro-
jární  ako  technológ 
povrchových  úprav. 
V roku 1973 nastú-
pil na miesto zooló-
ga  v  Zemplínskom 
múzeu  v  Michalov-
ciach,  kde  pracoval 

až do roku 2007. Odvtedy je v dô-
chodku.

mgr. Štefan Danko
za rozvoj muzeálnej činnosti, za odborno-organizačnú 

prácu v oblasti zoológie

Narodil sa v Rakovci nad On-
davou v roku 1939, ale až do roku 
1979  žil  v  Sečovciach.  Tam  nav-
števoval  základnú  školu  a  po  jej 
ukončení  nastúpil  do  odborného 
učilišťa  štátnych  pracovných  zá-
loh, odbor stavebníctvo. Po dvoj-
ročnom  štúdiu  už 
ako  robotnícky  ká-
der nastúpil na prie-
myselnú  školu  sta-
vebnú  a  zememe-
račskú,  odbor  hyd-
rotechnické  stavby, 
kde  v  roku  1959 
zmaturoval.  Nasle-
dovala  dvojročná 
základná  vojenská 
služba v Západných 
Čechách. 

Profesionálnu 
dráhu  začal  priamo 
vo výrobe, keď na základe umies-
tenky  zo  školy  nastúpil  do  Po-
zemných  stavieb Prešov. Práve  sa 
začínala výstavba Podvihorlatskej 
vodnej  nádrže  Zemplínska  šírava 
a  tak  jeho  ďalším  pôsobiskom  sa 
stali Michalovce. Pracoval na rôz-
nych  objektoch  vodnej  nádrže 
a  po  jej  sprevádzkovaní  prešiel 

na  objekty  zúrodnenia  Východo-
slovenskej nížiny. Z dodávateľskej 
činnosti  prešiel  na  investorskú 
do  podniku  Zdroj  Košice,  kde 
pracoval až do dôchodku.

Medzi  jeho  záujmy  patrila 
v  mladosti  atletika,  fotografova-

nie  a  príroda  a  od 
roku  1984  záhrad-
kárčenie. Celých 26 
rokov  pracuje  vo 
Zväze  záhradkárov 
v  rôznych  funkci-
ách  ako  predseda 
základnej organizá-
cie,  tajomník  OV, 
člen RV SZZ a pod-
predseda  RV  SZZ. 
Napĺňa  ho  vzťah 
k  prírode,  sledo-
vanie  rastu,  kvetu, 
plodu  a  nakoniec 

zber  úrody,  čo  mu  dáva  veľa  síl 
a  energie.  Akcie  zväzu,  výstavy, 
odborné  vzdelávanie,  pomoc  pri 
ochrane  rastlín,  práca  s  mláde-
žou,  starostlivosť  o  kvalitné  vý-
pestky  pre  seba  a  rodinu  -  to  sú 
pre  Jozefa  Bajusa  obľúbené  akti-
vity,  pre  ktoré  sa  oplatí  zabúdať 
na ťažkosti, bolesti a vek. 

Jozef bajus 
za oduševnenú prácu v bezpríspevkovej záujmovej

organizácii a rozvoj záhradkárskej činnosti

pokračovanie z 2. strany

Ing. JOZEf BOBíK 

1. V čase organizovania finálového zápasu o Slovenský pohár 
boli v tlači zverejnené informácie, že futbalový štadión v Micha-
lovciach  nespĺňa  potrebné  bezpečnostné  kritériá,  a  preto  SfZ 
uvoľnil do predaja iba 70 % vstupeniek. 

Primátor mesta Viliam Záhorčák o stanovisko k uvedenej inter-
pelácii požiadal predsedu Predstavenstva MFK Zemplín Michalovce 
Ing. Igora Šoltinského.

Stanovisko uverejňujeme v plnom znení:
Rekonštrukcia  futbalového štadióna MFK Zemplín Michalovce, 

a.s. prebehla na základe vopred odkonzultovaných riešení s Ing. arch. 
Jurajom P. Krásnohorským, odborníkom Licenčnej komisie SFZ pre 
infraštruktúru  štadiónov.  Následne  v  mesiaci  február  roku  2010 
prišiel osobne Ing. arch. Juraj P. Krásnohorský osobne skontrolovať 
podmienky k udeleniu certifikátu na používanie futbalového štadió-
na pre konanie športových súťaží riadených Slovenským futbalovým 
zväzom.  Pretože  pri  rekonštrukcii  futbalového  štadióna  boli  dodr-
žané  všetky  potrebné  normy,  zohľadňujúce  pripravenosť  štadióna 
na konanie  športových podujatí  aj  s ohľadom na bezpečnosť  špor-
tových  fanúšikov  a  aktérov  športových  zápolení,  bol  futbalovému 
klubu  MFK  Zemplín  Michalovce,  a.s.  vydaný  Pasport  futbalového 
štadióna -Doklad o bezpečnosti a spôsobilosti štadióna pre konanie 
súťaže riadenej SFZ dňa 22. 2. 2010. /viď príloha/

Na  Doklade  o  bezpečnosti  a  spôsobilosti  štadióna  pre  konanie 
súťaže SFZ, potvrdzujú  jednotlivé  inštitúcie, ako  je útvar požiarnej 
ochrany,  stavebný  úrad,  statik  stavebných  konštrukcií,  Polícia  SR, 
odbor zdravotných a sociálnych služieb k zabezpečeniu zdravotníc-
kej  služby,  hygienik  príslušného  okresu,  svoje  súhlasné  stanovisko 
s tým, že všetky požadované normy potrebné ku konaniu verejných 
športových podujatí sú v súlade so zákonnými normami Slovenskej 
republiky.

Získanie Pasportu futbalového štadióna je konečným potvrdením 
skutočnosti, že futbalový štadión MFK Zemplín Michalovce, a.s. spĺ-
ňa všetky požadované normy potrebné ku konaniu športových a spo-
ločenských podujatí s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov.

Z pohľadu bezpečnosti je na futbalovom štadióne MFK Zemplín 
Michalovce, a.s. inštalovaný aj bezpečnostný kamerový systém, ktorý 
je vyžadovaný zákonom o organizovaní športových a spoločenských 
podujatí  s  kapacitou  návštevníkov  vyššou  ako  2000.  Michalovský 
štadión ako jeden z mála futbalových štadiónov na Slovensku spĺňa 
aj túto požiadavku. Vďaka nemalej investícii Mesta Michalovce, ako 
jedného z akcionárov Mestského futbalového klubu Zemplín Micha-
lovce,  a.s.  vyrástol v Michalovciach  futbalový  štadión, ktorý  je po-
važovaný širokou  futbalovou aj  spoločenskou verejnosťou za  jeden 
z najkrajších športových futbalových stánkov na Slovensku.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti boli podstatnou mierou aj dô-
vodom na  to, že  sa Slovenský  futbalový zväz rozhodol organizovať 
finále Slovenského pohára dňa 11. mája 2010 na futbalovom štadi-
óne v Michalovciach. To, že do predaja uvoľnil Slovenský futbalový 
zväz  ako  organizátor  finále  len  70%  vstupeniek,  bolo  podmienené 
skutočnosťou, že sám SFZ označil finálové stretnutie medzi futbalo-
vými klubmi Slovan Bratislava a Spartak Trnava za vysoko rizikové, 
poznajúc  úroveň  tzv.  „ulltras  fanúšikov“  týchto  dvoch  futbalových 
klubov, ktorí sa aj v nedávnej minulosti „preslávili“ svojimi prejav-
mi agresivity a maximálne nešportového správania sa na futbalových 
stretnutiach v iným mestách Slovenska.

Vzhľadom  k  vyššie  uvedeným  rizikám,  a  s  ohľadom  na  maxi-
málnu  bezpečnosť  všetkých  návštevníkov  finálového  futbalového 
stretnutia, sa Slovenský futbalový zväz ako organizátor finále po nie-
koľkých  konzultáciách  s  bezpečnostnými  zložkami  rozhodol  znížiť 
kapacitu futbalového štadióna tým, že rohové sektory ostali neobsa-
dené fanúšikmi, aby boli použiteľné v prípade potreby zásahu bez-
pečnostných jednotiek. To znamená, že kapacita štadióna nebola zní-
žená kvôli tomu, že štadión nespĺňa potrebné bezpečnostné kritériá, 
ale kvôli rozhodnutiu SFZ vytvoriť priestor bezpečnostným zložkám 
na prípadný zásah. Všetci tí fanúšikovia, ktorí sa zúčastnili na finálo-
vom futbalovom stretnutí, mali možnosť presvedčiť sa, že organizácia 
stretnutia bola pripravená na najvyššej profesionálnej úrovni a ne-
došlo k žiadnym rušivým momentom ani k potrebe zásahu bezpeč-
nostných jednotiek v areáli futbalového štadióna MFK Zemplín Mi-
chalovce, a.s. Nakoniec aj všetci najvyšší  funkcionári zúčastnených 
strán z Mesta Michalovce, SFZ a bezpečnostných zložiek Polície SR 
konštatovali, že vďaka maximálne zodpovednej súčinnosti všetkých 
zložiek a spolupráci s futbalovým klubom MFK Zemplín Michalovce, 
a.s. bolo finále Slovenského pohára pripravené na vysokej športovej 
a spoločenskej úrovni a zvládnuté aj z pohľadu bezpečnosti fanúšikov 
a všetkých aktérov tejto športovej a spoločenskej udalosti.

Neskromne si myslíme, že sme týmto dali jasný signál navonok, 
že v Michalovciach je športovému a spoločenskému vyžitiu verejnos-
ti prisudzovaná maximálna pozornosť, a že aj v Michalovciach sme 
schopní  zorganizovať  aj  športové  podujatia  rizikového  charakteru 
na vysokej profesionálnej úrovni.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Zemplínske osvetové stredisko Michalovce a autori 
vás pozývajú na výstavu

Women, nature 
and everything else...

Ženy, príroda a všetko ostatné...
sylvia szegenyová-hospodárová, edward o`toole a lucia Chocholáčková

vernisáž 4. 11. 2010 o 17.00, výstava potrvá do 19. 11. 2010
Galéria ZOS Michalovce
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Mestská volebná komisia v Michalovciach podľa § 23 zákona SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení ne-
skorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregis-
trovala týchto kandidátov:

1.  Jozef Bobík, Ing., 58 r., projektový manažér, Michalovce, Štefana 
Moyzesa  14,  Slovenská  demokratická  a  kresťanská  únia  –  De-
mokratická  strana,  Kresťanskodemokratické  hnutie,  Slovenská 
národná strana, Strana zelených, Konzervatívni demokrati Slo-
venska

 2.   Bartolomej  Jakubčák,  JUDr.,  68  r.,  právnik,  Michalovce,  Lúčna 
16, nezávislý kandidát

 3.   Martin Magura, 30 r., SZČO, Michalovce, Leningradská 10, EU-
RÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

 4.  Peter Sudzina, Mgr., 38 r., manažér, Michalovce, Petra Jilemnic-
kého 58, Sloboda a Solidarita

 5.  Viliam Zahorčák, 51 r., primátor mesta, Michalovce, Jána Hollé-
ho 61, SMER – sociálna demokracia 

kanDiDáti
pre voľby primátora mesta 

v Michalovciach 

1.  Jaroslav Bovan, Ing., 44 r., riaditeľ firmy, Michalovce, Čsl. armády 
12, nezávislý kandidát 

2.  Marianna Brecková, 56 r., účtovníčka, Michalovce, Fr. Kráľa 10, 
nezávislý kandidát

3.  Pavol Dlugoš, Ing., 50 r., technik, Michalovce, Minská 3, SMER 
4.  František Džuppa, Ing., 55 r., živnostník, Michalovce, Jána Hollé-

ho 40, nezávislý kandidát 
5.  Ján  Eštok,  Mgr.,  67  r.,  správca  Matice  slovenskej,  Michalovce, 

Liesková 13, SMER 
6.  Pavol Falis, Ing., 55 r., živnostník, Michalovce, Samova 5, SDKÚ-

DS, KDH, SNS, SZ, KDS
7.  Jana Gombitová, Mgr., 43 r., pedagogička, Michalovce, Jura Jáno-

šíka 19, SaS
8.  Ján  Hlodák,  MUDr.,  44  r.,  lekár,  Michalovce,  Kpt.  Nálepku  6, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
9.  Ondrej Ludvig, 72 r., dôchodca, Michalovce, Petra Jilemnického 

5, KSS 
10.  Igor  Mižák,  Ing.,  46  r.,  technik,  Michalovce,  Zemplínska  9, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
11.  Ľubomír Rohoň, MUDr., 64 r., lekár, Michalovce, Hrnčiarska 5, 

SMER 
12.  Jozef Sokologorský, Ing., 41 r., ekonóm, Michalovce, Štefánikova 

64, SMER 
13.  Juraj  Štifel,  Ing.,  49  r.,  sociálny  pracovník,  Michalovce, 

P.I.Čajkovského 11, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
14.  Štefan  Tomáš,  Ing.,  40  r.,  environmentalista,  Michalovce,  Mik. 

Aleša 4, SaS

kanDiDáti
pre voľby poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 

Mestská volebná komisia v Michalovciach podľa § 18 zákona SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení ne-
skorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského za-
stupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.  Jana Cibereová, PhDr., 48 r., asistentka poslankyne NR SR, Mi-
chalovce, Tichá 1A, SMER 

2.  Slavomíra Činčárová, PhDr., 26 r., ekonómka, Michalovce, Nad 
Laborcom 34, SaS 

3.  Miroslava Demková, Bc., 25 r., zdravotná sestra, Michalovce, Už-
horodská 8, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 

4.  Jordán  Dorič,  26  r.,  tlmočník-prekladateľ,  Michalovce,  Boženy 
Nemcovej 5, SaS 

5.  Dušan Goda, MUDr., 43 r., lekár, Michalovce, Okružná 52, nezá-
vislý kandidát 

6.  Milan  Kiš  Butka,  46  r.,  správca  objektu  Zlatý  býk,  Michalovce, 
Leningradská 9, nezávislý kandidát 

7.  Jaroslav Koščo, 60 r., technik, Michalovce, Jána Hollého 59, nezá-
vislý kandidát 

8.  Ladislav Kováč, JUDr., PhD., 54 r., vysokoškolský pedagóg, Mi-
chalovce, Tehliarska 5, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 

9.  Pavol Kuchta, MUDr., 55 r., lekár, Michalovce, A.I.Dobrianskeho 
31, SMER 

10.  Ján Leško, 59 r., elektrotechnik, Michalovce, Kyjevská 3, KSS 
11.  Martin Magura, 30 r., SZČO, Michalovce, Leningradská 10, EDS
12.  Katarína Maršálková, RNDr., 47 r., biochemička, Michalovce, Pri 

mlyne 1, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
13.  Ján  Mihalečko,  MUDr.,  50  r.,  lekár,  Michalovce,  Nábr. 

J.M.Hurbana 15, nezávislý kandidát
14.  Oliver Petrík, Ing., 48 r., riaditeľ, Michalovce, Kapušianska 71, SDĽ 
15.  Milan Piskor, 27 r., murár, Michalovce, Kyjevská 9, RIS 
16.  Zlatuša Popaďáková, Bc., 50 r., ekonómka školy, Michalovce, Ky-

jevská 1, SMER
17.  Tibor Prunyi, MUDr., 55 r., všeobecný lekár pre dospelých, Mi-

chalovce, J.I.Bajzu 18, SMER
18.  Anton Rudáš, MUDr., 57 r., lekár-rádiológ, Michalovce, Záhrad-

ná 14, SMER 
19.  Ivan Sabovik, 26 r., medzinárodný sekretár, Michalovce, Užho-

rodská 19, HZD
20.  Eduard Seman, Ing., 61 r., učiteľ, Michalovce, Jána Hollého 83, ASV
21.  Anna Serečunová, Mgr., 47 r., učiteľka, Michalovce, Bieloruská 1, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS
22.  Peter Sudzina, Mgr., 38 r., manažér, Michalovce, Petra Jilemnic-

kého 58, SaS 
23.  Stanislav Teleky, 41 r., živnostník, Michalovce, Bieloruská 5, SF
24.  Gabriel Timko, 43 r., SZČO, Michalovce, Jána Hollého 10, EDS 
25.  Ján Várady, Mgr., 53 r., stredoškolský pedagóg, Michalovce, Už-

horodská 29, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS
26.  Milan Vasiľ, 33 r., podnikateľ, Michalovce, Moskovská 2, SaS
27.  Miroslav  Vataha,  54  r.,  technik,  Michalovce,  Leningradská  7, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS
28.  Marián Zolovčík, Ing., 51 r., environmentalista, Michalovce, Jána 

Hollého 83, SMER

1.  Benjamín  Bančej,  MUDr.,  60  r.,  lekár,  Michalovce,  Štefánikova 
68, SMER 

2.  Vladimír Braník, Ing., 41 r., ekológ-vodohospodár, Michalovce, 
J.Murgaša 59, SMER 

3.  Juraj  Brecko,  Ing.,  66  r.,  podnikateľ,  Michalovce,  Záhradná  3, 
KSS 

4.  Vladimír Černega, Ing., 33 r., živnostník, Michalovce, Špitálska 
19, SDĽ

5.  Ján Ďurovčík, Ing., CSc., 67 r., dôchodca, Michalovce, Okružná 
32, SMER

6.  Mirko  Gejguš,  Ing.,  45  r.,  ekonóm,  Michalovce,  Odbojárov  4, 
SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 

7.  Dušan Grigeľ, Ing., 43 r., reklamný manažér, Martina Rázusa 4, 
SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS

8.  Pavol Hirjak, MUDr., 47 r., lekár, Michalovce, J.G.Tajovského 3, 
SMER

9.  Ladislav Husár, Mgr., 35 r., bankový manažér, Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 4, SaS 

10.  Róbert Ivan, Mgr., PhD., 35 r., konateľ spoločnosti, Michalovce, 
J.Murgaša 2, nezávislý kandidát

11.  Ali Kamberovič, 42 r., živnostník, Michalovce, Okružná 110, ĽS-
HZDS 

12.  Pavel Magura, 69 r., dôchodca, Michalovce, Okružná 68, KSS
13.  Martin Nebesník, Mgr., 46 r., učiteľ, Michalovce, Petra Jilemnic-

kého 56, SMER
14.  Pavel Ondruš, MUDr., 48 r., lekár, Michalovce, Ivana Krasku 34, ZV 
15.  Jana  Petrigová,  Ing.,  49  r.,  štátna  zamestnankyňa,  Michalovce, 

J.Murgaša 45, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS
16.  Gabriela Pradová, MUDr., 59 r., lekárka, Michalovce, Štefánikova 

45, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
17.  Peter Roman, 36 r., živnostník, Michalovce, Sosnová 9, SDĽ
18.  Ján Špivák, 55 r., technik, Michalovce, Štefánikova 70, SDKÚ-DS, 

KDH, SNS, SZ, KDS 
19.  Juraj Tamáš, 35 r., kuchár-čašník, Michalovce, Martina Rázusa 8, SaS
20.  Ľudovít Veľas, Mgr., 37 r., manažér, Michalovce, Štefánikova 15, SaS 

1.  Jozef Bobík, Ing., 58 r., projektový manažér, Michalovce, Štefana 
Moyzesa 14, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 

2.  Eva  Čížeková,  25  r.,  administratívna  pracovníčka,  Michalovce, 
Nám. osloboditeľov 11, SF 

3.  František Farkaš, MUDr., 54 r.,  lekár, Michalovce, L.N.Tolstého 
8, SMER 

4.  Marián Fuchs, Ing., 56 r., kybernetik, Michalovce, Gen. Petrova 
25, KSS 

5.  Ján  Choma,  Ing.,  45  r.,  podnikateľ,  Michalovce,  Bieloruská  1, 
SaS

6.  Rudolf Ivan, Mgr., 65 r., učiteľ, Michalovce, Okružná 68, SMER
7.  Ján Juhás, RSDr., 62 r., vedúci odboru MsÚ, Michalovce, Štefáni-

kova 23, nezávislý kandidát 
8.  Marián Lukáček, 52 r., podnikateľ,  Michalovce, P.J.Šafárika 12, SaS
9.  Jozef Makohus, MUDr., 52 r.,  lekár, Michalovce, Tehliarska 33, 

SMER
10.  Milan  Mráz,  Ing.,  50  r.,  stavebný  inžinier,  Michalovce,  Cyrila 

a Metoda 1, nezávislý kandidát
11.  Zlatica Padová, Ing., 53 r., ekonómka, Michalovce, Juraja Palko-

viča 2, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
12.  Milina Plichtová, Ing., 48 r., Michalovce, daňová poradkyňa, An-

dreja Kmeťa 12, SaS
13.  Lýdia Sidivárová, RNDr., 45 r., stredoškolská učiteľka, Michalov-

ce, Boženy Nemcovej 11, SMER
14.  Martin  Stripai,  Mgr.,  34  r.,  pedagóg,  Michalovce,  Timravy  35, 

EDS
15.  Jozef Valiska, MUDr., 45 r., lekár, Michalovce, Jána Palárika 12, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
16.  Pavol Valko, Bc., 44 r., referent predaja, Michalovce, Masarykova 

34, EDS
17.  František Zitrický, MUDr., 60 r., lekár, Michalovce, Remeselníc-

ka 14, SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 

volebný obvod č. 1

volebný obvod č. 2

volebný obvod č. 3

volebný obvod č. 4

volebný obvod č. 5
1.  Rudolf Čigáš, Ing., 66 r., dôchodca, Michalovce, Lúčna 3, KSS
2.  Marek  Dobranský,  Ing.,  40  r.,  bankový  manažér,  Michalovce, 

SNP 89D, SaS 
3.  Jozef Gavura, 42 r., živnostník, Michalovce, Partizánska 41, SF 
4.  Radoslav Harbuľák, Ing., 40 r., projektant, Michalovce, Grófa An-

tala Sztárayho 5, SMER 
5.  Ján Hecl, RNDr., PhD., 50 r., vedecký pracovník, Michalovce, Sa-

muela Tomášika 8, SMER 
6.  Matej  Hospodár,  Mgr.,  50  r.,  štátny  zamestnanec,  Michalovce, 

Zvončeková 6,  SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
7.  Milan Hvižďák, 73 r., choreograf FS Zemplín, Michalovce, 9.mája 

27, SMER 
8.  Bartolomej  Jakubčák,  JUDr.,  68  r.,  právnik,  Michalovce,  Lúčna 

16, nezávislý kandidát 
9.  Jaroslav Kapitan, Ing., 49 r., riaditeľ strednej školy, Michalovce, 

Tulipánová 1, SMER 
10.  Rudolf Klein, 59 r., vedúci pohrebníctva, Michalovce, Brezová 3, 

nezávislý kandidát 
11.  Martin Kostrej, JUDr., 30 r., právnik, Michalovce, Partizánska 30, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
12.  Viktória  Lengyelová,  18  r.,  študentka,  Michalovce,  Severná  8, 

SaS 
13.  Mária Maskaľová, Bc., 44 r., poisťovacia manažérka, Michalovce, 

Š. Kukuru 2, nezávislý kandidát 
14.  Radovan Onuška, 47 r., obchodný zástupca, Michalovce, SNP 93, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS
15.  Ján  Paľovčík,  MUDr.,  37  r.,  lekár,  Michalovce,  Margarétová  1, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS
16.  Valéria Pastieriková, Mgr., 56 r., učiteľka, Michalovce, Krátka 5,  

MOST-HÍD 
17.  Miloslav Sirý, 57 r., montér, Michalovce, Nad Laborcom 48, ZRS 
18.  Ľuboš Soták,  Ing., 34 r.,  ekonóm, Michalovce, Nad Laborcom 36, 

SaS 
19.  Mária Spišáková, RNDr., 45  r.,  stredoškolská pedagogička, Mi-

chalovce, J. Fándlyho 1, SaS 
20.  Michal  Stričík,  Ing.,  PhD.,  41  r.,  vysokoškolský  učiteľ-ekonóm, 

Michalovce, Topolianska 13, nezávislý kandidát 
21.  Mária Uchnárová, 42 r., SZČO, Michalovce, Volgogradská 1, EDS 
22.  Peter Zamba, 23 r., čašník, Michalovce, Nad Laborcom 8, SDĽ 

volebný obvod č. 6
1.  Katarína Bednarzová, 63 r., dôchodkyňa, Michalovce, Kapušian-

ska 28, KSS
2.  Richard Beňatinský, 21 r., študent, Michalovce, Karola Kuzmány-

ho 4, SaS 
3.  Stanislav Čarný, Ing., 55 r., technik, Michalovce, Topolianska 55, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS 
4.  Mária Ďurišinová, 39 r., obchodná manažérka, Michalovce, Ka-

pušianska 119, SaS 
5.  Stanislav  Gaľa,  Bc.,  46  r.,  ekonóm,  Michalovce,  Hrnčiarska  18, 

SDKÚ-DS, KDH, SNS, SZ, KDS
6.  Ladislav Chvostaľ, Bc., 55 r.,  technik, Michalovce, Močarianska 

129, SDĽ 
7.  Vladimír Kostovčík, MVDr., 47 r., súkromný podnikateľ v poľ-

nohospodárstve, Michalovce, Močarianska 105, SMER 
8.  Jaroslav  Kozák,  55  r.,  informátor,  Michalovce,  Topolianska  77, 

nezávislý kandidát 
9.  Štefan Lipčák, MUDr., 60 r., lekár, Michalovce, Martina Rázusa 2, 

nezávislý kandidát
10.  Radoslav  Rusnák,  RNDr.,  PhD.,  33  r.,  vysokoškolský  pedagóg, 

Michalovce, Jána Hollého 77, ĽS-HZDS
11.  Miloš  Šubák,  Ing.,  47  r.,  finančný  manažér,  Michalovce,  Topo-

lianska 174, SMER

kandidáti pre voľby primátora mesta 
a poslancov mestského zastupiteľstva v michalovciach 

Komunálne 
voľby 

27. november 2010



7 kultÚra – Školstvo

XXXIV. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie
HOrOVOV ZEMPlín 2010 

10. 11. 2010 - MsKS
Súťaž je určená pre IV. a V. kategóriu a môže sa jej zúčastniť

každý recitátor, ktorý splní požadované kritériá

BEnEfIČnÝ KOnCErT
pod záštitou primátora mesta

11. 11. 2010 – 18. hod. – Veľká sála MsKS
Vystúpia: Sisa SKLOVSKÁ, KRISTÍNA, Igor KUCER, 

Emotion group, tanečná skupina BELLIES, súbor ZEMPLÍN

VÝSTaVy
Výstava obrazov – prierez z tvorby

SOňa KOTanOVá a JarKa HVIZdOŠOVá
4. 11. 2010  – 30. 11. 2010 – galéria MsKS

CHráMOVÝ KOnCErT SPEVáCKyCH 
ZBOrOV PrO MUSICa  - MagnólIa

30. október 2010 - 16. 30 hod.
Evanjelický farský kostol, Masarykova ul., Michalovce

Vstup voľný

3. 11. streda o 19,30 hod.
PÚŠTny KVET  VB / SRN / RAKÚSKO / 2009 /124 min./
/životopisná dráma/
Vstupné: 2.30€     Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

4. 11. štvrtok o 19,00 hod.
MUŽI, KTOrí nEnáVIdIa ŽEny  ŠVÉDSKO / 2009 /152 min./
/krimi, triler/  Premiéra 
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky  

5. 11. piatok o 20,15 hod.
6. - 7.11. sobota, nedeľa o 19,30 hod.   
fíZlI ZO ZálOHy  USA / 2010 /107 min./
/akčná komédia/  Premiéra
Vstupné: 2.50€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky  

7. 11. nedeľa o 16,00 hod.
POMSTa CHlPáČOV  USA / 2010 /92 min./ 
/rodinná komédia/
Vstupné: 2.00€   Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český  dabing

10. 11. streda o 19,30 hod.
KOnCErT  FR / TAL / RUMUNSKO / BELGICKO / 2010 /110 min./
/komédia, hudba/  Premiéra
Vstupné: 2.30€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky  

11. 11. štvrtok o 19,30 hod.
SOlOMOn KanE   USA / 2010 /104 min./
/dobrodružný, fantasy/  Premiéra
Vstupné: 2.50€    Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

mestské kultúrne stredisko

Program kina centrum

Dva týŽDne v kultÚre michalovčan informuje

Do stavu manŽelského vstÚPili tieto snÚbenecké Páry:

Mgr. Ladislav Vaľo 
a MUDr. Jana Rosulová

Ing. Dalibor Kállay 
a Ing.Eva Muščíková

Martin Varmeďa 
a Mária Maximová

Miloš  Pavlov  
a Stanislava Marjovová

František  Klein 
a Martina Chvostaľová

Marián Litun 
a Tatiana Kasičová

vÍtame meDzi nami naŠich naJmenŠÍch:

Ella Ondrušová
Nella Poznarová

Miroslav Monhart
Dominika Ivanková

Marián Fajner
Tamara Bodnárová

Ján Šimko
Filip Zágorka

spoločenská rubrika

Mária Nováková, 80- ročná
Ing. Peter Paulina, 87- ročný
Milan Čenčarik, 55- ročný
Helena Martináková, 78- ročná
Juraj Kováč, 67- ročný
Helena Hozzová, 77- ročná
Štefan Masaryk, 81- ročný
Margita Pastušáková, 88- ročná
MUDr. Július Lörinc, 84 - ročný

navŽDy sme sa rozlÚčili s týmito občanmi náŠho mesta

V Spojenej škole  internátnej 
v  Michalovciach  sa  18.  októbra 
uskutočnila  akcia  pod  názvom 
šarkaniáda.  Z  rozžiarených 
detských  očí  bolo  badať  veľkú 
radosť  a  nadšenie,  keď  sa  deti 
rozbehli  na  ihrisku  s  vlastno-
ručne  zhotovenými  šarkanmi. 
Súťažilo sa v  troch kategóriách: 
o najväčšieho šarkana, najmen-
šieho a najkrajšieho.

Každá  trieda  bola  ocenená 
za aktívnu účasť na šarkaniáde. 
Členovia poroty  sa veľmi  ťažko 
rozhodovali,  komu  udelia  oce-
nenie. Pochvalu si zaslúžili žiaci 
1.-4. ročníka, trieda variantu C. 
Po udelení ocenení jednotlivých 
žiakov  a  tried  sme  si  v  areáli 
školy  urobili  výstavku  všetkých 
šarkanov.

PaedDr. Katarína Repická

Šarkaniáda

základná umelecká škola

Dňa 26. októbra 2010 oslávil 
krásnych 70 rokov otec 

VáClaV MargITan 
z Michaloviec

Želáme mu veľa zdravia, šťastia a lásky.

                                                 dcéra Marta s rodinou

B l a h o ž e l a n i e

Chcem sa poďakovať za vzornú zdravotnú starostlivosť 
na Internom oddelení NsP Š Kukuru Michalovce 

primárovi MUDr. Hirjakovi, MUDr. Derevjanikovej, 
MUDr. Posypankovi, sestrám – Kostrejovej, Mižičkovej, 

Varcholovej, Sotákovej, Budaiovej, Bašistovej, 
Kovalíkovej a Hocmanovej.

                                                   vďačný pacient Hajduk

P o ď a k o v a n i a

Vyjadrujem úprimné poďakovanie primárke 
MUDr. Ľubici Kmečovej, MUDr. Alene Gramatovej, 

MUDr. Andrei Mattovej a celému zdravotníckemu personálu 
pľúcneho oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach 

za príkladnú odbornú, humánnu a hlboko dôstojnú starostlivosť 
počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení. 

Ich úsilie bolo korunované úspechom, 
ktoré sa prejavilo na mojom vyliečení.

                                    vďačný pacient PhDr. Michal Suchý

Touto cestou sa chcem poďakovať primárovi MUDr. Filkorovi 
a pracovníkom gynekologického oddelenia 

NsP Š. Kukuru v Michalovciach za ich profesionálny výkon 
a ľudský prístup v čase mojej operácie a liečby.

                            vďačná pacientka Bc. Adriana Ochraňová

Dňa 21. októbra uplynulo 5 rokov 
od chvíle, keď nás navždy opustil náš 

drahý manžel, otec, dedko a pradedko 

ladISlaV TUTKO 
z Michaloviec

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

s láskou a úctou na neho spomína 
manželka, syn a dcéry s rodinami

S p o m i e n k y

Slza smútku tíško stečie po tvári, rana v srdci zabolí, 
no pekná spomienka na Teba ako večný plameň 

v našich srdciach horí.
Dňa 8. novembra uplynú dva roky, 

keď dotĺklo srdce milovaného 
manžela, otca, dedka, syna

VladIMíra MOndOKa
Za tichú spomienku všetkým, 

čo ho mali radi ďakujeme.
manželka, dcéra Monika s rodinou, 

syn Vlado a rodičia.

Galéria  Mestského  kultúr-
neho strediska v Michalovciach 
pripravila v dňoch 4. – 30. no-
vembra  2010  pre  milovníkov 
výtvarného  umenia  výstavu 
obrazov Sone Kotanovej a Jar-
ky Hvizdošovej z Košíc.

Soňa  Kotanová  žije  a  tvorí 
v  Košiciach.  Študovala  na  vý-
tvarnej škole, absolvovala kur-
zy pod vedením akademického 
maliarov a po celý čas sa venu-
je rôznym technikám a to hlav-
ne  maľbe,  kresbe,  grafickým 
technikám  ako  aj  akvarelu. 
Zaoberá  sa  existencionálnymi 
otázkami,  hľadaním  hodnôt 
a pravdy v živote a jeho zmys-
lom.  Zmysel  má  obraz  vtedy, 

ak  sa  pri  ňom  človek  nielen 
pozastaví, ale núti ho zamyslieť 
sa a zanechá v ňom stopu. Jar-
ka  Hvizdošová  svoj  výtvarný 
život začínala v Handlovej, kde 
študovala pod vedením akade-
mického maliara Vojtecha Pet-
roviča. Po presťahovaní do Ko-
šíc  sa  stala  aktívnou  členkou 
pod  vedením  akademického 
maliara Karola Csaka. Vo svo-
jich prácach sa odvážne pokúša 
o spojenie rôznych materiálov. 
Jej  obrazy  sú  spracované  pre-
važne olejom, akrylom a kom-
binovanou technikou.

Výstava  obrazov  týchto 
dvoch výtvarníčok potrvá celý 
mesiac november.            MsKS

výber z tvorby 

V  týchto  jesenných  dňoch  sa 
stretnú v Michalovciach už po 34-
krát  recitátori,  obdivovatelia 
a priatelia poézie na XXXIV. roč-
níku súťaže v umeleckom predne-
se poézie Horovov Zemplín 2010.

Cieľom  tejto  súťaže  je  pod-
chytiť  dospievajúcu  mládež  ale 
i dospelých, ktorým poézia pri-
rástla k srdcu a v ktorej neustále 
nachádzajú svoje zaľúbenie.

Súťaž  v  umeleckom  predne-
se  poézie  HZ  sa  uskutoční  10. 
novembra  v  Mestskom  kultúr-
nom stredisku v Michalovciach. 
Hlavným  organizátorom  a  vy-

hlasovateľom  súťaže  je  MsKS, 
spoluorganizátorom  Mestský 
úrad , Miestny odbor MS v Mi-
chalovciach. Súťaž je určená pre 
IV. a V. vekovú kategóriu a môže 
sa  jej  zúčastniť  každý  recitátor, 
ktorý splní požadované kritériá. 
V IV. kategórii budú súťažiť štu-
denti gymnázií a SOŠ. V V. kate-
górii vysokoškoláci. 

Podmienkou  účasti  je  zasla-
nie  prihlášky  do  5.  novembra 
2010 na adresu: Mestské kultúr-
ne  stredisko,  Námestie  oslobo-
diteľov  25,  071  01  Michalovce, 
mail: kulturami@msumi.sk

horovov zemplín

Klub dôchodcov 
na Ul. obrancov mieru

Nedeľné 
popoludnie

Posedenie 
pri hudbe spojené s tancom,

spevom 
i hovoreným slovom

7. 11. 2010 o 17.00 hod.

Členstvo v iných kluboch dôchodcov 
nie je prekážkou

Jesenná  príroda  nás  obdarúva 
na každom kroku. Žiaci Základnej 
školy, Ul. Moussona, nazbierali z jej 
bohatstiev gaštany, tekvice, orechy, 
suché  halúzky.  Spoločne  potom 
v  tvorivých  dielňach  vyrezávali 
a  zdobili  tekvice,  obliekali  stra-
šiakov,  navliekali  šípkové  korálky, 
naučili  sa  vyčarovať  zo  suchého 
lístia  kyticu  plnú  ruží.  Súťažili  aj 
o najdokonalejšiu loďku vyrobenú 
z prírodného materiálu a o najdlh-
šie plávajúcu plť v koryte. 

Kreatívne  popoludnie  pri-
pravili vychovávateľky a učiteľ-
ky školy. Zapojili sa aj peer ak-
tivisti, bez ktorých si už takéto 
akcie  ani  nevieme  predstaviť. 
Povzbudili, pomohli a rozdáva-
li dobrú náladu aj tým najmen-
ším tvorcom. Svetlonosy, tekvi-
cové panáčiky a strašiaky sú vy-
stavené  v  prírodnom  prostredí 
školy,  odkiaľ  šíria  atmosféru 
pokojnej farebnej jesene. 

 Mgr. Ivana Porvazníková

tvorivé dielne 

V rámci propagačného progra-
mu  na  podporu  spotreby  mlie-
ka  s  hlavnou  myšlienkou  Objav 
mlieko  sa  deti  z  Materskej  školy 
na  Masarykovej  ulici  v  septem-
bri  zúčastnili  exkurzie  s  názvom 
Deti za kravou. Miestom exkurzie 
bola farma RD Voľa. Deti boli ne-
dočkavé a zvedavé. Deti sa dozve-
deli o tom, ako a kde kravičky žijú, 
ako sa o ne treba starať a ako putu-

je mlieko, až sa dostane do obcho-
du.  Zážitkom  bolo  pre  ne  vidieť 
šesťtýždňové  teliatka.  Myslíme 
si,  že  prázdne  hrnčeky  od  mlie-
ka  hneď  na  druhý  deň  hovoria 
za  všetko.  Ďakujeme  farme  RD 
Voľa,  že  nám  umožnila  zúčastniť 
sa  takejto  vydarenej  akcie,  veď  aj 
staré múdre príslovie hovorí, že je 
lepšie raz vidieť, ako trikrát počuť. 

  M. Lastovková

objav mlieko 
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Dva týŽDne v ŠPorte
O POHár PrIMáTOra

I. ročník mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti 
2. kolo   9. 11. 2010   9. 00 hod.

Info: Mgr. Ivan Pšenko, č. tel. 6864126, 0917650912

basketbal
1. BK-d – TydaM KOŠICE

I. liga žien - 7. kolo   31. 10. 2010   10. 30 hod.
Info: Ladislav Janošov, č. tel. 0903655843

1. BK – BK ŠK 1907 KEŽMarOK
I. liga juniorov Východ - 10. kolo   31. 10. 2010   13. 00 hod.

1. BK – BK 04 aC lB SPIŠSKá nOVá VES „B“ 
I. liga juniorov Východ - 11. kolo   6. 11. 2010   13. 30 hod.

1. BK – BK 04 aC lB SPIŠSKá nOVá VES „B“ 
I. liga mužov - 7. kolo

1. BK – BK 04 aC lB SPIŠSKá nOVá VES „a“ 
I. liga juniorov Východ - 12. kolo   7. 11. 2010   10. 30 hod.

1. BK – BK 99 PrEŠOV 
I. liga mužov-8. kolo

Info: Ing. Peter Biganič, č. tel. 0903883886

Futbal
MfK ZEMPlín – fC nITra

I. liga dorastu U19, U17 - 15. kolo   29. 10. 2010   11. 00, 13. 00 hod.
Info: Mgr. Marek Záhorčák, č. tel. 0905762907

MfK ZEMPlín – SlOVan dUSľO Šaľa
I. liga mužov - 15. kolo   6. 11. 2010   13. 30 hod.

Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405

háDzaná
HK IUVEnTa – TrEnČín

I. LS/MD - 8. kolo   31. 10. 2010   13. 00 a 15. 00 hod.
Info : Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

HC winland – PrEŠOV
I. liga mužov - 9. kolo   6. 11. 2010   17. 30 hod.

Info: Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725

HK IUVEnTa – VESElí n/M.
WHIL žien-10. kolo

Info: Pavol Mačičák, č. tel. 0918627518

ĽaDový hokeJ
HK dUKla – HC TOPOľČany              

I. liga mužov - 18. kolo   29. 10. 2010   17. 00 hod.

HK MládEŽ – HC 07 dETVa
I. liga juniorov - 15. kolo   30. 10. 2010   14. 00 hod

HK dUKla – HC dUKla SEnICa
I.liga mužov - 19. kolo   2. 11. 2010   17. 00 hod

HK dUKla – HC 46 BardEJOV
I. liga mužov - 20. kolo   5. 11. 2010   17. 00 hod.

HK MládEŽ – P. H. K. PrEŠOV
I. liga juniorov - 17. kolo   6. 11. 2010   17. 00 hod
Info: Mgr. Richard Mašlanka, č. tel. 0905300695

stolný tenis
ŠKST B – STO ValalIKy

II. liga mužov - 5. kolo   7. 11. 2010   10. 00 hod.
Info: JUDr. Jozef Bľaško,  č. tel. 0905600840

strelectvo
O POHár PrIMáTOra MESTa MICHalOVCE

VII. ročník streleckého trojboja 
7. 11. 2010   8. 00 hod.

Info: Gabriel Hinďoš, č. tel. 0903632126

turistika
VÝSTUP na KrIVOŠTIanKU

31. 10. 2010    8. 00 hod.
Info: Ing. Zdeno Šteliar,  č. tel. 0905550243

laJOŠKa
6. 11. 2010     8. 00 hod.

Info: Anton Hasák, č. tel. 0908027603

malý oznamovateľ
služby

•  Ponúkam fotografovanie  slávnostných príležitostí. Tiež zhoto-
venie a oprava fotografií podľa individuálnych požiadaviek. To 
všetko za výhodných podmienok.  0908 369 154

kúpa – predaj – prenájom/byty, domy, garáže
•  Predám teplý a slnečný 1-izbový byt v OV s rozlohou 36,70 m2 

na sídlisku SNP, 1.poschodie. Bytový dom je zateplený. Plastové 
okná, zasklený balkón, sprchovací kút, zateplené vchodové dve-
re, murované jadro, kuchynská linka v cene. K bytu patrí muro-
vaná pivnica.  0910 493 189

•  Predáme priestranný RD na Topolianskej ulici v Michalovciach, 
postavený v r. 1992, kompletne vynovený v r. 2005. Nové okná, 
podlahy, kúrenie, kuchyňa so vstavanými spotrebičmi, vstavané 
skrine, umývateľné farby... Nutné vidieť!  0911 160 380 

•  Predám l - izbový byt 39 m2 podlahovej plochy v OV v zatep-
lenej  bytovke  na  3.  poschodí,  Okružná  16,  Michalovce.  Cena 
23 000 € - dohoda možná. Info  0905 440 360

•  Predám 2 – izbový byt v osobnom vlastníctve na Ulici J. Murga-
ša 20. Cena dohodou. 0903 278 538

•  Predám garáž pri cintoríne v osobnom vlastníctve s vysporiada-
ným pozemkom a elektromerom. Cena dohodou.

   0903 278 538
•  Predám 4-árovú záhradku v osobnom vlastníctve s murovanou 

chatkou 20 m2 v záhradkárskej osade Laborec. Cena dohodou. 
 0948 520 210 

•  Dám do prenájmu garáž na Ulici Kuzmányho.  0907 769 185. 
Cena dohodou.

•  Predám 1-izbový prízemný byt s balkónom na Hollého ulici. 
   0908 816 996
•  Ponúkam voľnú garáž do prenájmu. 
   0904 189 566,  0915 641 010
•  Predám 2-izbový byt v centre Michaloviec. Komplet prestavba. 
 0905 454 957

•  Dám do prenájmu rodinný dom blízko centra mesta. Vhodný 
na bývanie, aj na podnikanie.  0918 712 865

•  Predám  RD  v  obci  Zalužice  s  príslušenstvom,  vybudovaný 
na rohovom pozemku o výmere 1 658 m2. Cena dohodou. 

   0907 953 427

rôzne
•  Predám ošípanú. Cena dohodou.  0908 266 649
•  Predám Citroen Xsara Picasso 1.6i benzín, r. v 11/2001, 1. maji-

teľ , 148 000 km. Cena dohodou.  0918 712 865 

Práca
•  Š – Autoservis Vranov, s. r. o., prevádzka Okružná 2, Michalov-

ce prijme do TPP automechanika – autoelektrikára. Životopisy 
zasielajte na adresu: Š – Autoservis Vranov s. r. o., Hronského 
1115, 093 01 Vranov nad Topľou.  057 44 252 66

•  Ponúkam prácu.  0908 849 050

Bohatý jesenný víkend zažili 
členovia najstaršieho michalov-
ského  Klubu  slovenských  tu-
ristov  (KST)  Turista  začiatkom 
tohtoročného októbra.

V prvý deň (sobota) si spolu 
so  Slovenskou  ornitologickou 
spoločnosťou  (SOS)  v  rámci 
Európskych  dní  sťahovavého 
vtáctva  zašli  do  Chráneného 
vtáčieho  územia  (CHVÚ)  Sen-
né s rozlohou 2668 ha, ktorého 
súčasťou je aj Národná prírodná 
rezervácia  (NPR)  Senné-rybní-
ky  s  rozlohou  213  ha.  Na  túru 
náučným  chodníkom  „Vtáčím 
rajom“ sa pustili v obci Iňačovce 
východným  smerom  k  rybár-
skemu podniku na brehu riečky 
Čierna voda. Na spiatočnej ces-
te západným smerom postáli pri 
obecnej pamiatke, žiaľ, neúplnej 
Iňačovskej studni a poľnou ces-
tou došli do východzieho bodu 
putovania, do obce Iňačovce.

Na  druhý  deň  (nedeľa)  sa 
naši  členovia  zúčastnili  už  je-
denástykrát  na  obľúbenom  po-
dujatí  OZ  Návraty,  11.  ročníka 
Michalovskej  šarkaniády  (MŠ). 
Predseda  OZ  Návraty  Ing.  Mi-
lan Duška šarkaniádu slávnost-
ne otvoril pre 200 zaregistrova-
ných  „šarkaniarov“  a  vyše  600 
ďalších  účastníkov.  Organizá-
tori  odmenili  darmi  najkrajší, 
najväčší,  najmenší,  najmilší, 
najvyššie  i  najdlhšie  lietajúci, 
či  najfarebnejší,  hlavne  doma 
vyrobený  šarkan.  Jednu  z  cien 
odovzdal aj  zástupca primátora 
MUDr. Benjamín Bančej, ktorý 
svojou prítomnosťou poctil túto 
akciu. O dobrú náladu sa posta-
ral  aj  spevácky  folklórny  súbor 
Bežovčan  a  pekne  prežité  po-
poludnie umocnil aj vynikajúci 
„šarkaňový  guľáš“  pripravený 
OZ Návraty pre všetkých účast-
níkov.                 Anton Hasák

z rybníkov na šarkaniádu

n BaSKETBalISTI V dOMáCOM PrOSTrEdí 
Basketbalisti 1. BK Michalovce začali už nový ročník I. ligy. Odohrali 
štyri stretnutia . Vyhrali na palubovke nováčika v Prešove a prekva-
pivo získali plný počet bodov aj v Rožňave. Prehrali v Spišskej Novej 
Vsi  a v Lučenci. V domácom dvojzápase   nastúpili proti Zvolenu 
a Žiaru nad Hronom. V oboch zápasoch vyhrali. V prvom so Zvo-
lenom 76:62 a v druhom so Žiarom nad Hronom 98:60. Majú 4 vý-
hry a 2 prehry, získali už desať bodov a momentálne im patrí druhá 
priečka. O dva týždne ich doma čaká Spišská Nová Ves a Prešov.

n HádZanárI BEZ BOdU
Michalovskí  prvoligoví  hádzanári  HC  WinLand  Michalovce  sa 
predstavili na martinskej palubovke. Hra nováčika proti skúsené-
mu a dlhoročnému účastníkovi I. ligy sa nedarila. Ťahali za kratší 
koniec, hoci do prestávky prehrávali iba o 3 góly. Po zmene strán 
sa im nedarilo, prehrali rozdielom desiatich gólov – 26 : 36 (15:18). 
Na svojom konte majú zatiaľ 8 bodov a sú v polovici tabuľky. Te-
raz  je v  súťaži voľný  termín  (30. októbra). Až o  týždeň privítajú 
na Zemplíne rezervu prešovského Tatrana.

n naŠI na ŽIPOVSKEJ dESIaTKE
Naši bežci sa zúčastnili ďalšieho bežeckého podujatia. Tentoraz jubilejné-
ho 30. ročníka Žipovskej desiatky. Na štart sa postavilo celkom 90 prete-
károv zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny. Z okresu Michalovce nastúpilo 
15 pretekárov. Z toho bolo sedem priamo z Michaloviec, medzi nimi aj 
jedna žena. Najviac sa darilo Romanovi Gavryliukovi z Ukrajiny, ktorý 
10 kilometrovú trať zvládol za 31:59 minút pred svojím krajanom Eduar-
dom Hapakom – 32:12 a Košičanom Tiborom Sahajdom – 32:18 minút. 
Medzi ženami bola najlepšia exmichalovčanka Katarína Berešová z Obal 
servis Košice časom 35:30 minút a skončila na 10. mieste. Z Michalovča-
nov: 16. Tomáš Ruskovský – ŠK Commenium Michalovce – 37:35 mi-
nút, 36. Vladimír Hirjak – AC Michalovce 41:39, 39. Jozef Doležal – AC 
Michalovce 42:15 a 44. Gabriel Sabo – VVS Michalovce – 43:04 minút.

n POlOVIČnÝ ÚSPECH
Prvoligoví  hokejisti  michalovskej  Dukly  prehrali  v  Trebišove  2:6, 
v Prešove 2:4, doma s Detvou 1:3 a doma v nedeľu porazili Trnavu 4:2. 
Na svojom konte majú 25 bodov a patrí im piata priečka v tabuľke.
V utorok 26. októbra sa presdtavili v Považskej Bystrici s výsledkom 
2:0 a v piatok privítajú doma 29. októbra o 17.00 hod. Topoľčany. 
Potom dvakrát hrajú doma – 2. novembra so Senicou a 5. novembra 
s Bardejovom, ďalej hrajú s oboma súpermi aj na ich ľade.

n fUTBalISTI VíŤaZnE
Futbalisti I. ligy MFK Zemplín Michalovce vyhrali v Ružomberku 
proti  rezerve  Corgoňligistu  3:1.  Potom  doma  porazili  Rimavskú 
Sobotu 3:0. V sobotu 30. októbra o 14.00 hod. ich privíta Liptovský 
Mikuláš.  Nazbierali  21  bodov  a  sú  na  štvrtom  mieste  v  tabuľke. 
Začalo sa im dariť. 

n TOPOľČany VíŤaZnE
Cez víkend sa hralo predposledné kolo v III. futbalovej lige. Náš 
zástupca – FK Topoľčany hral doma. Hostil celok Vyšného Opát-
skeho. Po dobrej hre Topoľanci zabrali a vyhrali 3:1 (0:1). Získali 
už  14  bodov  a  sú  na  13.  mieste.  Rovnaký  počet  bodov  má  pred 
nimi  celok  Veľkého  Šariša  a  za  nimi  Nižný  Hrušov.  Topoľany 
v 15. záverečnom kole jesennej časti sa predstavia na ihrisku posledného 
Stropkova. Hrá sa v nedeľu 31. októbra od 14.00 hod.                            ka

k r á t k o  z o  š p o r t u

V  basketbale  pokračovala  I. 
liga  juniorov  ďalším  dvojkolom. 
Juniori 1. BK Michalovce v dvoch 
domácich zápasoch zaznamenali 
len  polovičný  úspech.  V  prvom 
stretnutí sa stretli s hlavným sú-
perom v boji o postup z východ-
nej skupiny medzi 12 najlepších 
juniorských družstiev na Sloven-
sku. V prvom polčase bol  zápas 
vyrovnaný, keď sa družstvá strie-
dali vo vedení. Domáci si rozho-
dujúci  náskok  vytvorili  v  tretej 
štvrtine,  keď  presnou  trojbodo-
vou streľbou zvýšili svoj náskok.

1.  BK  Michalovce  –  Tydam 
UPJŠ Košice 77 : 55 (36:30)

V  druhom  zápase  víkendu 
nastúpili  „orli“  proti  minulo-
ročnému  majstrovi  Slovenska  v 
tejto  vekovej  kategórii.  V  druž-
stve  hostí  boli  aj  štyria  hráči, 
ktorí  nastupujú  za  A  družstvo 
Košíc. Prvý polčas bol vzájomne 
vyrovnaný i keď na strane hostí 
dominovala  výšková  prevaha. 
V druhom polčase sa začala pre-
javovať širšia lavička hostí a naj-
mä únava na domácich, ktorým 
chýbalo kúsok trpezlivosti a sily 
pri zakončení.

1.  BK  Michalovce  –  Slávia 
TU Košice 65 : 93 (34:40)

nk

Juniori doma len 
s jednym víťazstvom

Pri  príležitosti  Európske-
ho dňa turistiky – EWV, ktorý 
pripadá  na  druhý  septembro-
vý  víkend  usporiadala  Regio-
nálna  rada  Klubu  slovenských 
turistov  Michalovce  dňa  11. 
septembra  2010  2.  stretnutie 
priaznivcov Klubu slovenských 
turistov,  ktoré  sa  uskutočnilo 
na  Vihorlate,  najvyššom  vr-
chole  najvýchodnejšieho  slo-
venského  sopečného  pohoria 
Vihorlatské vrchy. 

Pre  turistickú  verejnosť  boli 
pripravené  štyri  pešie  a  jedna 
cykloturistická  trasa.  Väčšina 
účastníkov  si  na  výstup  zvolila 
trasu cez najkrajšiu časť lokality 
Vihorlat,  zapísanú  od  28.  júna 
2007  do  Zoznamu  svetového 
kultúrneho  a  prírodného  de-
dičstva  UNESCO.  Z  parkovis-
ka  Krivec  prešli  turisti  cez  šesť 
prírodných  rezervácií  Morské 

oko, malé Morské oko, Jedlinka, 
Motrogon,  Baba  pod  Vihorla-
tom  cez  Malé  Tŕstie,  najvyšší 
vrch okresu Michalovce, na sa-
motný  Vihorlat,  ktorý  je  záro-
veň  najvyšším  vrchom  okresu 
Humenné.

Na  Poľane  pod  Vihorlatom 
sa uskutočnilo krátke privítanie 
a  na  Vihorlate  aj  odovzdanie 
štafetového  kolíka  podujatia 
zástupcom  RR  KST  Rožňava, 
ktorí  usporiadajú  na  budúci 
rok  3.  ročník  tohto  podujatia 
na  Dievčenskej  skale  v  Sloven-
skom krase. 

Za stále  sa zlepšujúceho po-
časia, ktoré nasledovalo po vytr-
valom nočnom daždi na vrchol 
Vihorlatu vystúpilo viac ako 250 
účastníkov  tohto  nového  hlav-
ného  podujatia  Klubu  sloven-
ských turistov.

I. Ballo

turisti na vihorlate


