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Ocenení darcovia

V ostatných  dvoch  desaťro-
čiach vzniklo v našom meste nie-
koľko amatérskych súborov. Zdru-
žovali sa pri školách, občianskych 
združeniach  a podobne.  Podľa 
svojich možností,  ľudských  i ma-
teriálnych, vydržali dlhší či kratší 
čas.  Dokonca  bolo  obdobie,  keď 
sa zdalo, že už ani o túto tvorivú 
činnosť nie je medzi mladými, či 
inými občanmi mesta záujem.

Je to tak: ak chcete po prvom 
nápade  spojenom  s veľkými  či 
malými ambíciami a chuťou hrať 
divadlo vydržať, potrebujete: voľ-
ný čas, voľné priestory, technickú 
a materiálnu  podporu  –  nielen 
napríklad  na  jedno  projektové 
obdobie – ako  to často býva pri 
občianskych združeniach, ale is-
totu, že podpora má perspektívu 
zotrvať aj v ďalších rokoch.

V prípade  novovzniknutého 
divadla  túto  podporu  poskyt-
lo  Mestské  kultúrne  stredisko 
v  Michalovciach.  Chvályhodná 
skutočnosť  –  veď  pochváliť  sa 
vlastnou  produkciou  je  hodné 
úcty i uznania.

Hlad po divadle tu však zjav-
ne  bol  –  dôvody  by  vedeli  vy-
svetliť odborníci – sociológovia, 
kulturológovia  i psychológovia. 
To je ale teraz druhoradé.

V jarných  mesiacoch  tohto 
roku  zorganizovalo  MsKS  kon-
kurz do divadla a všetci boli milo 
prekvapení veľkým záujmom oby-
vateľov všetkých vekových skupín 
–  od  školákov,  študentov  stred-
ných  či  vysokých  škôl,  mladých 
pracujúcich  i ľudí  v strednom 
a staršom veku. Konkurzná komi-
sia, ktorú tvorili budúce režiserky 

Jela  Timková, Helena  Andreeva 
a riaditeľka MsKS Milada Tomko-
vá,  musela  riešiť  nečakaný  prob-
lém:  čo  s toľkými  talentovanými 
ľuďmi?

Šťastie  praje  ľuďom  rovnakej 
„krvnej skupiny“ a keď prišiel ná-
met na hru, dve  talentované he-
rečky, Miriam Adamíková a Kat-
ka Varechová (spisovateľké meno 
Elena  Eleková)  napísali  scenár 
pre hru, v ktorej všetci herci našli 
svoju úlohu. 

Výsledok je však dielom všet-
kých účinkujúcich, každý prispel 
nápadom, vtipom, improvizáciou, 
umom i praktickou pomocou. To 
je vlastné pre ľudí nadšených, pre 
umeleckú  činnosť  vôbec.  Tak  sa 
spolu tešme z tejto dobrej správy 
a držme palce novému divadlu! 
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Blíži sa premiéra 
DivaDla pri fOntáne
v týchto dňoch vrcholia prípravy na prvé verejné predstavenie 
novozaloženého amatérskeho Divadla pri fontáne, zriadeného mestským 
kultúrnym strediskom v michalovciach. Už 12. decembra môžete navštíviť 
premiéru ochotníkov, ktorí sa vám predstavia v hre Džina, pošli ďalšieho. 

Oprava názvov 
niektorých ulíc 
mesto michalovce 
týmto oznamuje 
občanom, že mestské 
zastupiteľstvo 
v michalovciach 
na svojom zasadnutí 
23. 10. 2012 uznesením 
číslo 199 schválilo 
všeobecne záväzné 
nariadenie msZ 
v michalovciach 
č. 144 o označovaní 
ulíc a iných verejných 
priestranstiev 
a o číslovaní stavieb 
v meste michalovce. 
súčasťou predmetného 
nariadenia je príloha 
č. 1 – zoznam ulíc 
v meste michalovce. 

V názvoch niektorých ulíc 
boli  vykonané  zmeny  v dĺž-
ňoch  a zmeny  veľkých  pís-
men  na  malé,  a to  z dôvodu, 
aby  tieto  názvy  ulíc  neobsa-
hovali gramatické chyby.

Na základe týchto zmien sú 
občania s trvalým pobytom na 
dotknutých  uliciach  v zmysle 
zákona NR SR č. 224/2006 Z.z. 
o občianskych  preukazoch 
a o zmene  a doplnení  niekto-
rých zákonov povinní v lehote 
do 30 dní požiadať o výmenu 
občianskeho  preukazu.  Taká-
to  výmena  občianskeho  pre-
ukazu je bezplatná, t.j. je oslo-
bodená od platenia správnych 
poplatkov.

Zoznam ulíc, v ktorých 
boli vykonané zmeny:

1.  mája,  9.  mája,  Čsl.  ar-
mády,  Hrnčiarska,  Jana  A. 
Komenského,  Juraja  Jánoší-
ka, Kostolné námestie, Krás-
novská, Mikuláša Kopernika, 
Nám. osloboditeľov, Námes-
tie slobody, Obrancov mieru, 
Pri mlyne, Pri sýpke, Saleziá-
nov,  Staré  nábrežie,  Štefana 
Fidlíka, Terézie Vansovej. 

Pozývame vás 
na

adVentný 
organoVý 

koncert

13. decembra
o 19.00 hod.

v Rímskokatolíckom 
kostole Narodenia 

Panny Márie

Červená, horúca, životodarná, nenahraditeľná 
– to sú najčastejšie prívlastky pre krv. samotné 
slovo krv v nás vyvoláva rôzne emócie spájajúce 
sa s nešťastím, tragédiou ale i s nádejou na 
záchranu. a práve pocit nádeje v nás upevňujú 
bezpríspevkoví darcovia krvi, bez ktorých by 
tento pocit ani nejestvoval.

Sú  to  vzácni  ľudia,  vďaka 
ktorým majú ľudia odkázaní na 
transfúziu krvi nádej na záchra-
nu života, na uzdravenie.

V utorok  27.  novembra  ÚzS 
SČK v Michalovciach v obradnej 
sieni mestského úradu odovzdal 
viacnásobným  darcom  krvi  25 
zlatých  a  10  diamantových  pla-
kiet Prof. Jánskeho.

Medailu Prof. Kňazovického si 
za viac ako 100 darovaní krvi pre-
brali Mária Bačová, Dušan Biela, 
Miroslav Čerepa a Jozef Stach. 

Primátor mesta Viliam Zahor-
čák vo svojom príhovore vyjadril 
poďakovanie a úctu darcom krvi, 
ktorým  sa  ľudskosť  a obetavosť 
stali súčasťou života.

V tomto  roku  bolo  v našom 
regióne  odovzdaných  80  bron-
zových  a 40  strieborných  plakiet 
Prof. Jánskeho, mnohopočetnú ro-
dinu darcov krvi rozšírilo takmer 
350 prvodarcov, čo dáva nádej pre 
všetkých, ktorí sa ocitnú v ohroze-
ní života a zdravia. Ďakujeme.

Mgr. Mária Pavluvčíková

Je december, blíži sa čas Via-
noc  a naše  mesto  sa  na  sviatky 
začalo pripravovať už v novembri 
v predstihu  tak,  aby  bolo  7. de-
cembra,  keď  sa  rozžiari  svetelná 
vianočná výzdoba v meste všetko 
nachystané.  Súčasťou  výzdoby 
je  každoročne  aj  živý  vianočný 
stromček,  ktorý  „zasadia“  pra-
covníci  technických  služieb  na 
Námestí osloboditeľov pri fontá-
ne. V tomto roku mestu poskytol 
krásny  vianočný  stromček  oby-
vateľ  Michaloviec  zo  Špitálskej 

ulice.  Je  to smrek, ktorý má viac 
ako 30  rokov a jeho výška dosa-
huje bezmála 20 m.

Výzdobu  živými  stromčekmi 
mesto  zabezpečuje  prostredníc-
tvom  TaZS  aj  na  Kapušianskej 
ulici,  kde  bol  umiestnený  strom 
z areálu  záhrady  TaZS  –  smrek 
strieborný, 25 rokov starý a 12 m 
vysoký.

Na  Ulici  topolianskej  a Ulici 
močarianskej sa vianočná výzdo-
ba umiestňuje na pôvodne rastú-
cich stromoch.  

vianočný stromček



�

Je dobrou tradíciou Mesta Michalovce pamätať v závere roka na význam-
né činy v meste a pre mesto. Na základe štatútu mestských ocenení je možné, 
na návrh poslancov mestského zastupiteľstva, podávať návrhy na cenu mesta 
a cenu primátora do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Po ich zhro-
maždení sú predkladané k prerokovaniu orgánom mesta. O návrhoch roz-
hoduje mestské zastupiteľstvo so stanoviskami komisií a mestskej rady. Podľa 
štatútu je možné udeliť maximálne päť cien mesta v kalendárnom roku. 

Je to vnímané aj ako pozitívne zviditeľnenie mesta. Zásluhy o rozvoj 
mesta alebo niektorých činností v meste, zásluhy o rozvoj športových 
odvetví, kultúry, školstva, zdravotníctva či humanitnej činnosti. 

Slávnostný akt odovzdávania cien mesta a cien primátora mesta 
býva v závere roka v deň posledného pracovného mestského zastupi-
teľstva v podvečernom čase. Slávnostnú atmosféru dotvára primerane 
slávnostný kultúrny program. Ten sa už tradične snaží pripraviť mest-
ské kultúrne stredisko. Prilákať ním patričnú divácku kulisu. Bohužiaľ, 
práve toto slávnostné a významné podujatie postráda už tradične dôs-
tojný záujem verejnosti. Občania majú aj iné starosti v predvianočnom 
období. Mnohých môže zneisťovať spoplatnenie tohto programu. 

Dovoľte mi preto využiť príležitosť a pozvať všetkých občanov, ktorí 
majú živý záujem o dianie v meste, na slávnostné odovzdávanie cien mesta 
a cien primátora. Uskutoční sa v mestskom kultúrnom stredisku 14. decem-
bra 2012 o 17. hodine. Ocenenie je spojené s premietaním krátkeho filmu 
natočeného o ocenených. Podujatie je verejnosti prístupné bezpoplatne.

Príďte sa zoznámiť s aktuálnym dianím v meste.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Pozvánka na slávnostné 
mestské zastupiteľstvo

aktivity primátora
26. 11.  účasť na pietnom akte kladenia vencov na Cintoríne ČA
  pri príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta
26. 11.  otvorenie športového podujatia Beh o štít mesta
27. 11.  reprezentácia mesta na oceňovaní bezpríspevkových 
  darcov krvi  
27. 11.  rokovanie s prezidentom SZĽH 
28. 11.  rokovanie dopravnej komisie VÚC v Košiciach
29. 11.  oceňovanie úspešných študentov KSK
29. 11.  rokovanie školskej komisie VÚC v Košiciach
30. 11.  porada primátora
30. 11.  zastupovanie Zemplínskej organizácie cestovného ruchu
  na ustanovujúcom valnom zhromaždení 
  Organizácie cestovného ruchu KSK
1. 12.   účasť na turnaji družobných miest vo futbale
3. 12.   otvorenie Burzy stredných škôl
3. 12.   rokovanie so zástupcami spoločnosti Svet zdravia
4. 12.   rokovanie mestskej rady
4. 12.   prijatie zástupcov spoločnosti BSH 
7. 12.   účasť na krste publikácie v Zemplínskom múzeu
7. 12.   Benefičný vianočný koncert pod záštitou primátora mesta
7. 12.   rozsvietenie vianočnej výzdoby v meste

zvieratká na adopciu

Bady 
 

je temperamentný aktívny labrador, kto-
rý  potrebuje  skúseného  majiteľa.  Je  to 
dominantný  pes.  Pokiaľ  nemá  dostatok 
pohybu  a  možnosti  na  vybitie  energie 
hľadá  si  cestičky  k  úteku.  S  fenami  sa 
znesie, psov veľmi neobľubuje. Nejlepšie 
by bolo, ak by bol jediným psom v rodi-
ne. Nehodí sa k deťom. 

Mestská polícia informuje
z činnosti MsP od 19. novembra do 2. decembra

MsP  Michalovce  zdokumentovala  celkom  186  priestupkov. 
Na úseku dopravy bolo zistených 83 priestupkov, parkovanie na 
zeleni  43  priestupkov,  parkovanie  na  chodníku  19  priestupkov, 
jazda pod vplyvom alkoholu v 1 prípade a vec na mieste odovzda-
ná hliadke ODI PZ Michalovce k ďalšiemu riešeniu, znečistenie 
verejného  priestranstva  9  priestupkov,  narušenie  občianskeho 
spolunažívania schválnosťami 1 priestupok, priestupky proti ma-
jetku: – krádežou 4, – podvodom 2, – poškodením veci 4 prie-
stupky,  porušenie  podmienok  VZN  č.  91/2006  o podmienkach 
držania psov na území mesta Michalovce: – neprihlásením psa 
do evidencie 1 priestupok, - nezabránenie voľnému pohybu psa 
6 priestupkov, rušenie nočného ,,pokoja“ 2 priestupky, nepovo-
lené uloženie odpadu 3 priestupky, porušenie zákona o ochrane 
nefajčiarov 2 priestupky, porušenie podmienok VZN č. 129/11 
o podmienkach  predaja,  podávania  a požívania  alkoholických 
nápojov na území mesta Michalovce 6 priestupkov.

Mesto  každý  rok  revitalizu-
je  detské  ihriská  výmenou  ne-
vyhovujúcich  prvkov  a zostáv, 
súčasne buduje nové detské  ih-
riská  v  ďalších  vybraných  loka-
litách z vlastných aj z externých 
finančných zdrojov.

Zámerom  Mesta  je  vytvá-
rať  príťažlivé  prostredie  hracích 
plôch a priestorov v obytných cel-
koch  –  v medziblokových  pries-
toroch  sídlisk.  Je  snahou  Mesta 
vytvoriť vhodné a bezpečné pro-
stredie pre deti všetkých kategórií 
pre trávenie voľného času, skráš-
liť medziblokové priestory. 

V tomto  roku  bolo  vybudo-
vané  nové  detské  ihrisko  v me-
dziblokových  priestoroch  na 
Kyjevskej  ulici  z prostriedkov 
podporeného  projektu  Nadácie 
SPP,  Nafty  a.s.  (3 670 €)  a 1. fo-

tovoltaickej  (2 000  €).  Taktiež 
v rámci stavebných úprav Sídlis-
ka Východ bolo rozmiestnených 
viacero zostáv detských ihrísk – 
na Ulici uralskej ako aj v ďalších 
lokalitách sídliska. Detské zaria-
denia a zostavy sú certifikované,  
vysoko  kvalitné,  bezpečné,  od-
skúšané  a  sú  v  zmysle  platných 
noriem.  Priestory  ihriska  sú 
vyplnené riečnym štrkom poža-
dovanej frakcie najmä kvôli bez-
pečnosti detí, údržbe a využitiu 
ihrísk aj pri zhoršenom počasí. 

Chceme  aj  týmto  vyzvať  ro-
dičov a obyvateľov k spolupráci 
pri  ochrane  revitalizovaných 
detských  ihrísk,  k zveľaďovaniu 
a udržiavaniu  revitalizovaných 
priestorov, aby dlho slúžili svoj-
mu účelu.
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Oddych, pohyb, zábava

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo
Téma: 90 rokov zániku Zemplínskej župy

piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
Benefičný koncert pod záštitou primátora

denne od soboty o 14.00 hod.

výzva na zúčtovanie dotácií
Nakoľko sa blížia vianočné sviatky, žiadame všetkých 
prijímateľov, ktorí ešte nepredložili zúčtovanie 
poskytnutej dotácie od mesta Michalovce, aby pripravili 
všetky podklady do 20. 12. 2012 a doručili ich 
na Mestský úrad najneskôr do 27. 12. 2012.

Predpísané tlačivo na zúčtovanie dotácií je zverejnené 
na web stránke mesta, v sekcii Samospráva – Dotácie 
mesta. Informácie a konzultácie k zúčtovaniu 
dotácií získajú žiadatelia aj telefonicky a osobne na 
odbore informatizácie a grantov, č. d. 175, Ing. Anna 
Tomanová, telefón: 056/68 64 185, mobil: 0918/876 617.

Z poslaneckých interpelácii
informácia o riešení interpelácií predložených 
poslancami na Xii. zasadnutí msZ v michalovciach 
dňa 23. októbra 2012.
mUDr. Jozef maKOHUs:
1. TaZS od 15. 10. 2012 rozmiestnili na Ul. agátovej kontajnery na tuhý 
komunálny odpad. Na Tehelnom poli umiestnený doposiaľ nebol, hoci po 
minulé roky umiestnený bol. V tejto lokalite sú stovky rodinných domov, 
ktorých obyvatelia pri jesennom a jarnom upratovaní kontajner potrebu-
jú, súčasne je to prevencia tvorby divokých skládok. Obyvatelia v dobrej 
viere už ukladajú zelený odpad v lokalite umiestňovania kontajnera na Te-
helnom poli. Ak z nejakých dôvodov nie je možné umiestniť kontajner na 
Agátovej ulici, prosím o umiestnenie v inej lokalite. Možno v lokalite na 
Agátovej ulici umiestňovať aspoň zelený dopad?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS:

Kontajner  v uvedenej  lokalite  už  nie  je  možné  umiestniť,  nakoľko  poze-
mok,  kde  v predchádzajúcom  období  stál,  bol  mestom  vymenený.  V danej 
časti  mesta  sa  nachádzajú  len  pozemky  v súkromnom  vlastníctve,  na  ktoré 
nemôžeme vstupovať. 
2. Na predchádzajúcom zastupiteľstve som dával interpeláciu na riešenie 
časovania svetelnej križovatky pred hotelom Družba. Dopravná situácia je 
na tejto križovatke zložitá a definitívne riešenie prinesie asi až presťaho-
vanie autobusového nástupišťa. Dennodenne jazdím touto križovatkou aj 
v čase najväčšej špičky. Všimol som si, že v čase, keď z nejakých dôvodov 
semafory boli nefunkčné, potvrdili mi to aj profesionálni vodiči, ktorých 
som oslovil, pomohlo to premávke, ktorá bola plynulejšia a netvorili sa 
kolóny. Preto navrhujem odskúšať aspoň na niekoľko dní premávku bez 
semaforov, odsledovať situáciu a ak sa to potvrdí, tak ich ponechať vypnu-
té. Obdobne sa riešila aj dopravná situácia pred okresnou políciou, sema-
fory sú vypnuté a pomáha to. Obdobným spôsobom je riešená dopravná 
situácia aj v iných mestách. 
Na túto interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, 
životného prostredia a miestneho rozvoja MsÚ:

Režim  vypnutia  a zapnutia  systému  cestnej  svetelnej  signalizácie  (ďalej 
len CSS) riadi správca TaZS v zmysle manuálu obsluhy a podľa dopravnej 
situácie. Súčasné technické riešenie zahŕňa v sebe aj spôsob výjazdu auto-
busov  z Kostolného  námestia,  ktoré  sa  z vedľajšej  komunikácie  dostávajú 
len pomocou senzorov, ktoré zaznamenajú autobus na výjazde a spustia sig-
nál CSS. Pri vypnutí CSS bude možnosť zaradenia týchto autobusov na Ul. 
Hollého nulová. Daný problém, ale aj váš nový návrh, sme riešili spoločne 
s dopravným inšpektorátom, výsledkom ktorého bolo, že takéto „skúšobné“ 
výpadky CSS nie sú prípustné. Tvorenie kolón je jav, ktorý zaznamenávame 
na viacerých svetelných križovatkách. Táto CSS je špecifická tým, že sa tu 
nachádza aj autobusová stanica a autobusy pri svojom výjazde majú priori-
tu. Ak sa za sebou postavia dva autobusy, senzor sníma prvý, ale do križo-
vatky sa dostanú naraz aj dva autobusy, s čím CSS neráta, preto autá čakajú-
ce na zaradenie do rovnakého smeru nemajú šancu využiť svoj čas zelenej, 
a tak musia čakať na nový cyklus. Poloha tejto križovatky musí zohľadňovať 
potreby všetkých účastníkov cestnej premávky, o to je tento dopravný uzol 
zložitejší a aj pre odborníkov je problém nastaviť systém tak, aby všetkým 
naraz vyhovel. 

ing. Jozef BOBíK:
Vážený pán primátor, obraciam sa na vás s interpeláciou vo veci rodin-
ného domu na rohu ulíc Masarykovej a Kmeťovej. Tento rodinný dom je 
v súčasnosti neobývaný, ale má majiteľa. Dom je oplotený klasickým pleti-
vom a naviac aj živým plotom. Živý plot je dlhodobo neudržiavaný a zasa-
huje do chodníkov pri obidvoch uliciach do takej miery, že už obmedzuje 
chodcov pri chôdzi. Žiadam, aby mesto vyzvalo vlastníka rodinného domu 
na ostrihanie živého plota, resp. aby strih plota zabezpečilo mesto na nák-
lady vlastníka rodinného domu.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP:

Vykonaným šetrením Mestskou políciou Michalovce bolo zistené, že živý 
plot  neobývaného  rodinného  domu  na  Ulici  A.  Kmeťa  je  skutočne  neudr-
žiavaný a zasahuje do chodníka. Na základe toho bol zistený a kontaktovaný 
majiteľ objektu, ktorý žiadal lehotu 10 dní, nakoľko trvale býva v Košiciach. 
Po uplynutí tejto lehoty bola vykonaná spätná kontrola, kde bolo zistené, že 
živý plot je ostrihaný. 

Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

OZ  Zdravie  Zemplína  pri 
NsP  Štefana  Kukuru  Micha-
lovce,  a.s.,  ktoré  bolo  založené 
zamestnancami  NsP  Š.  Kukuru 
Michalovce, a.s. ďakuje všetkým 
darcom, ktorí prispeli 2 % dane 
z príjmu  na  náš  účet.  V tomto 
roku  prispeli  darcovia  čiastkou 
7 876  eur.  Predstavenstvo  ob-
čianskeho  združenia  jednomy-
seľne  rozhodlo,  že  finčné  pros-

triedky  vo  výške  6  604,68  eur 
použijú  na  nákup  prístroja  pre 
očnú ambulanciu – VIRDIS LA-
SER BASISEINHEIT BWI, vrá-
tane  inštalácie. Prístroj  slúži na 
ošetrenie sietnice oka u pacien-
tov  s diagnózou  diabetes  mel-
litus.  Očná  ambulancia  eviduje 
okolo  600  takýchto  pacientov 
z okresov Michalovce, Sobrance 
a Humenné.

OZ Zdravie Zemplína 
ďakuje

Naša organizácia Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých, Okresné centrum Michalovce, 
týmto chce srdečne poďakovať Mestskému 
úradu Michalovce za finančnú podporu 
na činnosť našej organizácie v roku 2012. 
Ďakujem v mene celej našej členskej základne 
za dlhodobú a humanitnú činnosť v prospech 
telesne postihnutých občanov.          E. Lechmanová

mC Drobec organizuje akciu pre rodiny

miKUláŠ v matersKOm Centre
14. 12. 2012 (piatok) o 15.30 hod.
v priestoroch ZŠ Krymská (7. ZŠ)
Vstupné: 1 €/ dospelá osoba, deti vstup zdarma
Prihlasovanie detí na akciu e-mailom mcdrobec@centrum.sk 
alebo formou sms na t. č. 0948 439 988 do 10. 12. 2012.
Viac info na www.mcdrobec.sk

Vážení  čitatelia,  aj  v  tom-
to  roku  redakcia  našich  novín 
pripravila  pre  svojich  čitateľov 
kupónovú  súťaž  LUCIA.  Po-
čas  celého  roka  sme  postupne 
náhodne  uverejňovali  kupóny, 
ktoré ste nám na korešpondenč-
ných  lístkoch  a pohľadniciach 
zasielali do 1. decembra.

V utorok 4. decembra sa us-
kutočnilo v televízii Mistral žre-
bovanie  v prítomnosti  hlavnej 
kontrolórky  mesta.  Prinášame 
vám  zoznam  výhercov,  ktorí  si 
prevezmú  ceny  počas  kultúr-
neho  programu  LUCIA  2012, 
ktorý sa uskutoční 13. decembra 
o 18.00  hodine  vo  veľkej  sále 
mestského kultúrneho strediska. 
Ceny  budú  odovzdané  len  vý-
hercom,  ktorí  sa  osobne  dosta-
via s občianskym preukazom.

VýhercOViA:
Mirka  Magáčová,  M.  Rázusa 
3,  Michalovce,  Božena  Badá-
lová,  Murgaša  67,  Michalovce, 
Martin Hamadej, Koceľova 12, 
Michalovce,  Michal  Paňko, 
Vysoká  nad  Uhom  167,  Juraj 
Vasiľ,  J.  Hollého  105,  Micha-
lovce,  Katarína  Kakutová,  Ob-
rancov  mieru  19,  Michalovce, 
Bc.  Andrea  Danková,  Kapu-
šianska  76,  Michalovce,  Lenka 
Slávik,  Okružná  10,  Micha-
lovce,  Jozefína  Oblažná,  Staré 
75,  Magdaléna  Kuchtová,  Ob-
rancov  mieru  17,  Michalovce, 
Katarína Beňáková, Konečná 6, 
Michalovce,  Zuzana  Vašková, 
Leningradská  2,  Michalovce, 

Eva  Paňková,  Leningradská  7, 
Michalovce,  Lýdia  Juročková, 
Kpt.  Nálepku  2,  Michalovce, 
Mgr.  Valéria  Szabová,  Vajan-
ského  57,  Michalovce,  Michal 
Poškrob,  Štefánikova  13,  Mi-
chalovce,  Ing. Viera Lukáčová, 
J. Švermu 5, Michalovce, PhDr. 
Karin Obšatníková, J. Bottu 20, 
Michalovce,  Marta  Dzurjová, 
Zemplínska  Široká  15,  Mária 
Sabová,  J.  Fándlyho  2,  Micha-
lovce, Katarína Ferencová, Šte-
fánikova  23,  Michalovce,  Du-
šan Poľaško, Nad Laborcom 8, 
Michalovce, Anna Maicherová, 
J.  Kollára  39,  Michalovce,  He-
lena  Čopáková,  Svornosti  12, 
Michalovce.

ĎAKUjeMe SPONZOrOM, 
KTOrí DO SúťAŽe LUciA 
2012 DArOVALi ceNy:
CHEMKOSTAV, a. s.
FANN parfuméria 
FIN.M.O.S, a. s. 
EUROVIA SK 
Jozefína Štefančíková 
Veľkoobchod JOPEX 
SCORP spol. s r. o.  
MICOMP spol. s r. o. 
M.K.TRANS s. r. o.  
CSM - STAV s. r. o. 
M.A.D.D. Fruit s. r. o. 
ZINPRO a. s. 
ALLIANZ Slovenská poisťovňa 
UNIQA poisťovňa 
VÚB leasing
DOMSPRÁV s. r. o.
SMM s. r. o.
TaZS
MsKS 

výhercovia kupónovej 
súťaže lUCia 2012
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pavol Derfényi
za výrazný rozvoj a propagáciu mesta michalovce 
v oblasti politiky a športu, pri príležitosti 
okrúhleho životného jubilea

Narodil  sa  v Lipanoch  31. 
marca  1942.  V Michalovciach 
žije  od  roku  1961.  Pôsobil  ako 
stredoškolský  učiteľ,  pre  postoj 
k okupácii  spojeneckými  voj-
skami  v roku  1968  musel  odísť 
do výrobnej sféry vo výrobnom 
družstve  Združená  výroba.  Do 
povedomia verejnosti sa zapísal 
najmä  ako  úspešný  športový 
funkcionár  mužského  hádza-
nárskeho  klubu,  účastníka  pre-
stížnej federálnej ligy v čase, keď 
československá  hádzaná  patrila 
k svetovej  špičke.  Menej  známe 

je, že patril k vynikajúcim foto-
grafom.  Prispieval  do  celoslo-
venských  športových  denníkov 
a autorsky  sa podieľal na viace-
rých  obrazových  publikáciách. 
V rokoch 1970 – 1989 však ne-
smel  fotografie zverejňovať pod 
svojim menom.

Po  spoločenských  zmenách 
v roku  1989  ho  v prvých  komu-
nálnych  voľbách  zvolili  obyvate-
lia mesta za poslanca mestského 
zastupiteľstva  a následne  sa  stal 
zástupcom  primátora  mesta  Mi-
chalovce.  Tento  post  zastával 
osem rokov. V rokoch 1994-1998 
vykonával  mandát  poslanca  NR 
SR  za  HZDS.  Významne  sa  pri-
činil o zachovanie Zemplínskeho 
múzea vo vlastníctve štátu a o do-
končenie železničnej stanice.

V rokoch  2000  –  2010  bol 
prezidentom  Slovenského  zvä-
zu  hádzanej.  S jeho  menom  sa 
spájajú  najväčšie  úspechy  muž-
skej  reprezentácie  Slovenska 
v histórii  samostatného  štátu 
a to najmä historický postup na 
ME  a MS.  Významne  prispel  aj 
k propagácii  Michaloviec,  ktoré 
sa stali dejiskom mnohých pre-
stížnych medzištátnych zápasov 
v mužskej aj ženskej hádzanej.

michal Klíma
za prezentáciu zemplínskej ľudovej piesne, jej 
uchovávanie a autentický prejav, pri príležitosti 
okrúhleho životného jubilea

Michal  Klíma  sa  narodil  21. 
júla  1952  v Tušickej  Novej  Vsi, 
kde  prežil  svoje  detstvo  a ranú 
mladosť a kde absolvoval základ-
nú školu. Po jej skončení nastúpil 
na  OU  Chemkostav  v Humen-
nom,  odbor  automechanik.  Po 
absolvovaní  učilišťa  nastúpil  na 
Strednú  strojársku  školu  v Mi-
chalovciach.  V súčasnosti  žije 
a pracuje v Michalovciach. 

Od roku  1970  pôsobil 
v Chemkostave  ako  autome-
chanik. Neskôr sa stal vedúcim 
opravárenskej  dielne,  kde  pra-
coval  ako  vedúci  dopravy.  Od 
roku  1984  pracoval  päť  rokov 
v národnom  podniku  Prefa 
Košice,  závod  Michalovce  ako 
vedúci  dopravy.  Po  roku  1989 
pracoval  v Novexe,  v.d.  Micha-
lovce v pozícii vedúceho závodu 
dopravy viac ako šesť rokov. Ne-
skôr začal pracovať v Agrostroji, 
a.s., v Michalovciach ako vedúci 
MTZ a od roku 1999 sa stal živ-
nostníkom  v  medzinárodnom 
obchode, kde pôsobí dodnes. 

Počas  celého  svojho  života 
sa venoval folklórnu. Už v roku 
1964  začal  spievať  a tancovať 
v základnej  škole  pod  vedením 
pani  učiteľky  Točenej,  rod.  Eľ-
kovej, bývalej výbornej tanečni-
ce folklórneho súboru Zemplín. 
Tu sa naučil ako samouk hrať na 
akordeón. V rokoch 1967 – 1970 

hral  v  dychovke  OU  Chemko-
stav v Humennom na krídlovku. 
Po  skončení  školy  pôsobil  štyri 
roky  v  ľudovej  hudbe  Ondavan 
v Tušickej Novej Vsi, kde hral na 
trúbku a saxofón a neskôr v ľu-
dovej hudbe „Klas 74“ v Horov-
ciach na gitaru. 

Od roku  1989  je  členom 
mužskej  folklórnej  speváckej 
skupiny  Hnojňaňe  a  od  roku 
1999 pracuje ako  jej organizač-
ný vedúci. Okrem spevu hrá na 
ústnu  harmoniku  a  heligónku. 
Skupina  v  roku  2004  zmeni-
la  názov  a  pôsobí  pod  menom 
Mužská  folklórna  spevácka 
skupina  Hnojňaňe  z Mihaľo-
vec.  Časom  vypracoval  stanovy 
skupiny  a zaregistroval  ju  na 
MV  Slovenskej  republiky  ako 
Združenie milovníkov ľudového 
spevu,  so  zameraním  na  šíre-
nie, uchovávanie a interpretáciu 
zemplínskej ľudovej piesne.

Skupina  pod  jeho  vedením 
vydala 5 CD albumov a 5 DVD 
nosičov.  V súčasnosti  pripravu-
jú  nahrávanie  šiesteho  albumu, 
knižnú  publikáciu  a  dokumen-
tárny  film  o  35  ročnej  činnosti 
skupiny. 

So skupinou Hnojňaňe z Mi-
haľovec  získal  viacero  význam-
ných ocenení. S touto folklórnou 
skupinou  reprezentoval  región 
Zemplín a mesto Michalovce na 
všetkých najvýznamnejších me-
dzinárodných  folklórnych  festi-
valoch na Slovensku, vystupovali 
v Národnej rade SR, v televíznej 
relácii Kapura, v programe Driš-
ľakoviny, v Slovenskom rozhlase 
aj  v  rádiu  Lumen.  Počas  vystú-
penia  v bratislavskej  Inchebe  si 
„vyzvolili“  prezidenta  SR  Ivana 
Gašparoviča  za  zemplínskeho 
parobka. 

Michal  Klíma  pre  skupinu 
píše a režíruje všetky vystúpenia. 
Zbiera, upravuje a aranžuje zem-
plínske  ľudové  piesne,  a  taktiež 
pokračuje v tradícii zemplínskej 
tvorby ako skladateľ a textár. 

Ceny mesta miCHalOvCe Za rOK 2012
Ceny mesta michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 14. decembra 2012 udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

mfK Zemplín
pri príležitosti 100. výročia organizovaného 
futbalu v meste

Futbalový  klub  MFK  Zem-
plín  Michalovce,  a.s.  je  počtom 
svojich  členov,  viac  ako  370, 
najväčším  športovým  klubom 
v Michalovciach. Futbalový klub 
tvorí spolu 13 športových druž-
stiev  –  3  družstvá  prípravky,  4 
žiacke  družstvá,  4  dorastenecké 
družstvá a 2 družstvá dospelých.

V prvom  rade  sa  do  pozor-
nosti  práce  vo  futbalovom  klu-
be dostala výchova talentovanej 
mládeže, ktorá  je  jedinou záru-
kou dosiahnutia športových cie-
ľov celého futbalového klubu. 

Klub  vybudoval  v spoluprá-
ci  s Mestom  Michalovce  nový 
futbalový  štadión  a  tréningové 
plochy, na ktorých sa od rána do 
večera preháňa množstvo šikov-
ných futbalistov, o ktorých sa už 
začínajú zaujímať rôzne špičko-
vé  kluby.  To  je  dôkaz  toho,  že 
smer  práce  klubu  bol  vytýčený 
správne.  Najčerstvejším  príkla-
dom  toho  je  nedávny  transfer 
mladých  futbalových  hráčov 
Jakuba Hromadu a Attila Vargu 
do slávneho Juventusu Turín.

Práca  s mládežou  vo  futba-
lovom  klube  MFK  Zemplín  je 
jeho  neodmysliteľnou  a každo-
dennou  súčasťou.  V mládež-
níckych  reprezentačných  výbe-
roch  Slovenska,  v jednotlivých 
vekových  kategóriách,  hráva 
pravidelne  viac  ako  desať  ich 

mladých  futbalistov  –  Miloslav 
Bréda,  Stanislav  Danko,  Róbert 
Kovaľ, Adrián Leško, Jozef Šim-
ko,  Jakub  Grič,  Tomáš  Vožný, 
Michal  Janočko,  Jozef Vajs, Ró-
bert  Kiš  a už  spomínaní  Jakub 
Hromada a Attila Varga.

Kvalita  klubu  sa  určuje  pre-
dovšetkým  výsledkami  prvého 
mužstva  dospelých,  avšak  mla-
dí hráči potrebujú mať vzory aj 
v domácom  klube,  nielen  v za-
hraničí.  Káder  dospelých  pre-
to  doplnili  funkcionári  klubu 
novými kvalitnými hráčmi, aby 
klub  postupne  dostali  do  naj-
vyššej futbalovej ligy.

Stratégiou  futbalového  klubu 
je  postupne  vybudovať  z micha-
lovského  klubu  Mekku  Zem-
plína.  Postupnými  krokmi  chce 
klub  dostať  družstvo  dospelých 
do  najvyššej  ligy,  v práci  s mlá-
dežou  dosahovať  čo  najlepšie 
výsledky a vychovávať kvalitných 
futbalistov,  o ktorých  budú  mať 
záujem  renomované  futbalové 
kluby.  To  je  motivácia  pre  mla-
dých hráčov, aby aj oni mohli sní-
vať  svoje  futbalové  sny. Tak, ako 
sa to podarilo Igorovi Žofčákovi, 
Erikovi  Grendelovi,  Miroslavovi 
Božokovi, Jánovi Marcinovi, Ma-
riánovi Kelemenovi a v nedávnej 
minulosti  Rasťovi  Tomovčíkovi, 
Dušanovi  Sninskému,  Tomášovi 
Kozárovi a Adriánovi Devečkovi.

technické 
a záhradnícke služby 
mesta michalovce
za dlhodobú starostlivosť o mesto, 
pri príležitosti 50. výročia vzniku inštitúcie

Uznesením  Plenárneho  za-
sadnutia  Mestského  národného 
výboru  v Michalovciach  boli 
pred päťdesiatimi rokmi zriadené 
Technické  služby  mesta  Micha-
lovce.  Predmetom  činnosti  bolo 
čistenie  a údržba  komunikácií, 
sadov  a parkov.  Vedúcim  Tech-
nických služieb mesta sa stal An-
ton Sajfert a túto funkciu zastával 
do októbra 1980. Neskôr bol v ro-
ku 1989 názov organizácie  zme-
nený na Technické a záhradnícke 
služby  mesta  Michalovce.  Pred-
metom činnosti organizácie bolo 

zabezpečovanie platených služieb 
–  odvoz  tuhých  komunálnych 
odpadov  a správa  verejných  sk-
ládok,  zakladanie  a tvorba  novej 
zelene  vrátane  sadovej  projekcie 
a aranžovania,  pohrebné  služby, 
prevádzka  a údržba  telovýchov-
ných a športových zariadení, ve-
rejných  tržníc,  verejných  toaliet 
a iné.  Zabezpečovali  a zabezpe-
čujú  aj  neplatené  verejno-pros-
pešné  služby  -  správu  a údržbu 
mestskej zelene, opravu a údržbu 
miestnych  komunikácií,  údržbu 
a opravu  verejného  osvetlenia, 
údržbu pamätníkov a cintorínov, 
čistenie a zimnú údržbu komuni-
kácií  a verejných  priestranstiev. 
Do činnosti TaZS patria aj služby 
obchodné,  výroba  záhradnícke-
ho  a pohrebného  materiálu,  za-
kladanie  a tvorba  novej  zelene, 
vrátane sadovej projekcie na síd-
liskách, pre podniky, organizácie 
a občanov  v územnom  obvode 
mesta Michalovce. 

Mestské  zastupiteľstvo  v Mi-
chalovciach na svojom zasadnutí 
zmenilo v roku 1994 formu hos-
podárenia  organizácie  z rozpoč-
tovej  na  príspevkovú  na  zabez-
pečenie  a  vykonávanie  výstavby, 
údržby a správy miestnych komu-
nikácií,  verejných  priestranstiev, 
mestských cintorínov, športových 
a iných  mestských  zariadení, 
mestských historických pamiatok 
a stavieb,  odvoz  komunálneho 
odpadu a čistenie obce, triedenie 
a separovanie,  správu  a údržbu 
verejnej zelene a verejného osvet-

lenia,  výstavbu,  správu  a údržbu 
verejných  trhovísk  a parkovísk, 
správu  a prevádzku  mestských 
nebytových priestorov.

V technických  službách  sa 
počas  ich  histórie  vystriedalo 
viacero riaditeľov:
•  Ing. Ladislav Ebský 
  1. 10. 1980 – 30. 9. 1991 riaditeľ
•  Ing. Michal Harman 
  1. 10. 1991 – 30. 9. 2001 riaditeľ
•  Ing. Juraj Baltész 
  1. 10. 2001 – 15. 11. 2002 
  poverený riaditeľ
•  Ing. Juraj Baltész 
  16. 11. 2002 – 29. 6. 2007 riaditeľ
•  Ing. Miroslav Prada  
  30. 6. 2007 – 31. 8. 2007 
  poverený riaditeľ
•  Ing. Ján Džugan 
  1. 9. 2007 – 30. 6. 2009 riaditeľ
•  Ing. Miroslav Prada 
  1. 7. 2009 – 31. 12. 2009 
  poverený riaditeľ
•  Ing. Július Oleár 
  1. 1. 2010 súčasný riaditeľ

ing. milan matejovič
za rozvoj mesta, okresu a za rozvoj 
medzinárodných vzťahov medzi slovenskou 
republikou a ruskou federáciou

Milan  Matejovič  sa  narodil 
7. septembra 1945 v Pavlovciach 
Nad  Uhom.  Základné  vzdelanie 
ukončil v rodnej obci v roku 1960 
po  ktorom  absolvoval  Strednú 
priemyselnú  školu  zememeračs-
kú  v Košiciach.  Následne  absol-
voval SVŠT v Bratislave v odbore 
Geodézia  a kartografia.  Súbežne 
s vysokoškolským  štúdiom  ab-
solvoval  postgraduálne  štúdium 
v odbore  Pedagogika  a psycho-
lógia.

Po ukončení vysokoškolských 
štúdií pracoval na SOU ako stre-
doškolský učiteľ, zástupca riadi-
teľa a neskôr stredoškolský učiteľ 
na  Strednej  priemyselnej  škole 
v Michalovciach.  Ďalšie  dopln-
kové  vzdelanie  získal  v postgra-
duálnom  štúdiu  odbor  Verejná 
správa.  Neskôr  počas  vyslania 
do diplomacie v Sankt Peterbur-

gu  ukončil  štátnou  skúškou  aj 
postgraduálne  štúdium  na  eko-
nomickej  univerzite  v odbore 
Oceňovanie nehnuteľností.

V roku  1989  bol  zvolený  za 
podpredsedu  MsNV  v Micha-
lovciach pre výstavbu. V rokoch 
1990  –  1994  si  ho  obyvatelia 
Michaloviec  zvolili  za  primáto-
ra mesta. Súčasne od roku 1992 
vykonával  aj  funkciu  podpred-
sedu ZMOS. V tomto období sa 
snažil  riešiť problém s rómskou 
komunitou  v našom  meste. 
V snahe  rešpektovať  ich  život-
né  potreby  pokračoval  spolu 
so  svojimi  spolupracovníkmi 
v budovaní  jednoduchých  uby-
tovacích objektov s komplexnou 
vybavenosťou.  Rómska  osada 
Angi  Mlyn  mala  vybudovanú 
vlastnú základnú školu pre 1. až 
4. ročník, obchod s potravinami 
a drobnými  potrebami  pre  do-
mácnosť. 

V rokoch  1996  –  1998  bol 
prednostom  Okresného  úradu 
v Michalovciach.  V roku  2006 
vykonával funkciu riaditeľa Sprá-
vy katastra v Michalovciach a od 
roku 2007 do roku 2010 bol vy-
slaný Slovenskou republikou do 
Sankt Peterburgu ako obchodný 
radca  v hodnosti  konzula  SR. 
Politicky  bol  činný  v HZDS-ĽS 
od vzniku strany v roku 1993 do 
roku 2007. 

pri príležitosti odovzdávania ocenení:
• CIEN MESTA
• CIEN PRIMÁTORA MESTA

účinkujú: operný spevák Igor Kucer a hudobné 
zoskupenie AMC TRIO

14. decembra o 17.00 hod. 
Veľká sála MsKS
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materská škola, 
Ul. J. Švermu 8
za podiel na vzdelávaní obyvateľov, pri 
príležitosti 30. výročia vzniku materskej školy  

Materská  škola  na  Ul.  Jána 
Švermu  bola  slávnostne  otvorená 
za účasti predstaviteľov mesta 31. 
augusta  1982  s počtom  zamest-
nancov 26 a s počtom detí 150, za-
radených do štyroch tried a dvoch 
oddelení  jaslí.  Prvou  riaditeľkou 
bola  Emília  Šikulová,  vedúcou 
jaslí  Valéria  Zelinková  a vedúcou 
školskej  jedálne  Marta  Rovňáko-
vá.  V roku  1991  došlo  k zmene 
na  poste  riaditeľky  školy,  ale  aj 
v štruktúre  materskej  školy.  No-
vou riaditeľkou sa stala na základe 
výberového  konania  Bc.  Emília 
Koribaničová.  Zaniklo  jedno  od-
delenie jaslí a vzniklo 5 tried ma-
terskej  školy.  V roku  1993  došlo 
k ďalšej zmene v štruktúre mater-
skej  školy  tak,  že zaniklo oddele-
nie jaslí a vzniklo 6 tried materskej 
školy. V roku 2003 bola za finan-
čnej pomoci zriaďovateľa – Mesta 
Michalovce,  rodičov  a sponzorov 
otvorená  v tejto  škôlke  prvá  telo-
cvičňa  v rámci  materských  škôl 
mesta Michalovce aj okresu. 

Od  roku 2003 až do dnešného 
obdobia  sa  v  materskej  škole  rea-
lizuje  výchovno-vzdelávací  proces 
v piatich triedach s počtom detí 118, 
s počtom  pedagogických  zamest-
nancov  11,  štyrmi  prevádzkovými 
zamestnancami  a tromi  zamest-
nancami školskej jedálne, ktorej ria-
diteľkou je Alena Kaczmarska. 

Materská  škola  plní  Štátny 
vzdelávací  program  ISCED  O a 
Školský vzdelávací program pod 
názvom:  „Materská  škola  v po-
hybe“.  Výchovu  zabezpečujú 
kvalifikované učiteľky, z ktorých 
dve  dosiahli  aj  prvý  stupeň  vy-
sokoškolského  vzdelania  baka-
lár. Navštevujú ju prevažne deti 
z mesta  Michalovce.  Prostredie 
tvoria  štyri  pavilóny  a školský 
dvor,  ktorý  je  členený  na  štyri 
zóny:  oddychovú,  relaxačnú, 
športovú a hraciu. 

Deti  materskej  školy  sú  za-
členené  do  tried  podľa  veku  aj 
požiadaviek rodičov. 

Materská  škola  obohacuje 
výchovu  a vzdelávanie  o atrak-
tívne  pohybové  a iné  aktivity, 
podporuje  pohyb  detí,  zvyšuje 
výkonnosť a kvalitu pohybových 
zručností u detí, čo sa odráža aj 
v umiestneniach  detí  na  súťa-
žiach aj na výsledkoch dosiahnu-
tých  vo  výchovno-vzdelávacom 
procese.  V škôlke  sú  vytvorené 
dobré  materiálno-technické,  aj 
priestorové  podmienky  tým,  že 
môžu realizovať pohybové akti-
vity v zimnom období vo vlast-
nej  telocvični  v letnom  období 
zase rozvíjať špeciálne zručnosti 
na vlastnom dopravnom ihrisku 
a umelých kopcoch vytvorených 
na školskom dvore. 

Ceny primátOra mesta miCHalOvCe Za rOK 2012
Ceny primátora mesta michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 14. decembra 2012 udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Cirkevná základná 
škola sv. michala
za podiel na vzdelávaní obyvateľov, pri príležitosti 
20. výročia vzniku školy s akcentom na tradičné 
kresťanské a mravné hodnoty

Cirkevná  základná  škola  sv. 
Michala  v  Michalovciach  bola 
zriadená  na  základe  zriaďovacej 
listiny 25. júna 1992 rímskokato-
líckou  cirkvou,  Arcibiskupstvom 
Košice.  V decembri  1997  bola 
slávnostná  vysviacka  školskej 
kaplnky. Novou zriaďovacou listi-
nou z júla 2002 dochádza k zmene 
názvu školy na Cirkevnú základ-
nú školu sv. Michala a zároveň je 
v priestoroch školy umiestnená a 
vysvätená socha sv. Michala, pat-
róna  školy.  Symboly  sv.  Michala 
archanjela – meč, štít a váhy, ktoré 
sú  aj  súčasťou  loga  školy,  pomá-
hajú bojovať pri zjavovaní pravdy 
a otvárajú srdcia tých, ktorí túžia 
po láske a poznaní. 

Základná  zásada  vzdelávania 
na  katolíckej  škole  je  ,,cez  kres-
ťanskú  výchovu  ku  kvalitnému 
vzdelávaniu“. Špecifikáciou je du-
chovná  formácia  každého  žiaka 
a zamestnanca  a poslaním  odo-
vzdávanie  viery  a rast  žiakov  vo 
viere.  Škola  je  katolíckou  školou 
rodinného typu. Vo svojom škol-
skom  vzdelávacom  programe  sa 
orientuje na vyučovanie cudzích 
jazykov: anglického, nemeckého, 
ruského a informatiky. Prínosom 
pre  rozvoj  cudzojazyčnej  komu-
nikácie v anglickom jazyku bola aj 
realizácia  projektu  COMENIUS 

–  školské  partnerstvá,  z  ktorého 
boli finančné prostriedky použi-
té  na  výmenné  zahraničné  cesty 
do  Poľska,  Bulharska,  Estónska, 
Turecka,  Španielska  a Talianska. 
Informatickú  gramotnosť  žia-
ci  získavajú  v špecializovaných 
učebniach  informatiky,  vybave-
ných 30 počítačmi, 2 projektormi 
a interaktívnou  tabuľou.  Škola 
dlhodobo  dosahuje  veľmi  dobré 
výsledky  v predmetových  olym-
piádach  z geografie,  matematiky 
a anglického jazyka. 

V školskom  roku  2009/2010 
sa  škola  v rámci  celoslovenského 
testovania deviatakov TESTOVA-
NIE  9  stala  svojimi  výsledkami 
najúspešnejšou cirkevnou základ-
nou školou na Slovensku a patrilo 
jej deviate miesto v rámci všetkých 
základných  škôl  na  Slovensku. 
Od  školského  roku  2011/2012  je 
organizátorom  okresného  kola 
geografickej olympiády. Pri  škole 
je  od  začiatku  zriadený  školský 
klub detí a školská jedáleň.

14.  júna 2012 si škola pripo-
menula 20. výročie svojho vzni-
ku.  Vplyv  kresťanskej  školy  sa 
za dvadsať rokov existencie pre-
mietol  u viacerých  absolventov 
školy, nielen do ich profesionál-
neho, ale aj do osobného a vzťa-
hového života.

za výbornú reprezentáciu mesta v strelectve, 
motoristickom športe, rádioamatérstve 
a za podiel na vzniku športového bridžu 
v michalovciach, pri príležitosti okrúhleho 
životného jubilea

Narodil sa 12. decembra 1952 
v  Michalovciach.  Po  ukončení 
základnej  školskej  dochádzky, 
pokračoval v štúdiu na Strednej 
priemyselnej  elektrotechnickej 
škole v Michalovciach. Už počas 
štúdia  ho  zaujímala  slaboprú-
dová  elektrotechnika  a  začal  sa 
zaujímať o rádio orientačný beh, 
v ktorom  reprezentoval  naše 
mesto ako aj Slovenskú republi-
ku až do roku 1977. 

V roku 1974 nastúpil praco-
vať do závodu MEZ Michalovce, 
kde ako vedúci prevádzky navi-
járeň  zavádzal  výrobu  elektro-
motorov pre automatické práčky 
a  neskôr  pôsobí  ako  technológ 

až  do  roku  1985.  V  roku  1985 
nastúpil  pracovať  do  spoločen-
skej  organizácie  Zväzarm.  Tam 
sa  plne  začal  venovať  technic-
kým športom ako rádioamatér-
stvo, elektrotechnika, strelectvo, 
modelárstvo,  branné  športy 
-  biatlon,  balónové  lietanie  a 
motoristický  šport.  Po  získaní 
rádio-amatérskej  licencie  pod 
značkou OK3WDF a neskôr po 
zamatovej  revolúcii  OM3WDF 
znie  po  celej  Európe  v rádio-
amatérskych  pretekoch  v  éteri 
operátor  Gabo  moje  QTH  Mi-
chalovce. 

Ďalšou  jeho  vášňou  je  špor-
tový bridž, ktorému sa začal ve-
novať od roku 1995 súťažne ako 
aj organizačne  od roku 2001 ako 
predseda Michalovského bridžo-
vého klubu. Pod jeho vedením sa 
zviditeľnili peknými výsledkami 
a klub je druhým najväčším klu-
bom na Slovensku. V súčasnosti 
pracuje  ako  generálny  sekretár 
slovenského bridžového zväzu a 
je  nápomocný  pri  organizovaní 
streleckých  súťaží  zo  vzduchov-
kových  zbraní  v  disciplínach 
žiakov ako aj súťažiach z veľko-
rážnych zbraní. 

Hvezdáreň michalovce
za dlhoročné pôsobenie na vzdelávaní mládeže, 
pri príležitosti 30. výročia vzniku inštitúcie 

Príspevková  organizácia  pod 
názvom Okresná  ľudová hvezdá-
reň  so  sídlom  v Michalovciach 
bola  zriadená  pred  tridsiatimi 
rokmi. Vznikla  ako  špecializova-
né kultúrno-výchovné a vzdeláva-
cie zariadenie zamerané na oblasť 
astronómie  a príbuzných  prírod-
ných vied. Svoju činnosť otvorila 
v provizórnych  priestoroch  na 
Námestí  osloboditeľov,  kde  boli 
k dispozícii  len  pracovne  pre  za-
mestnancov. Prednášky a iné po-
dujatia  vykonávala  priamo  u ob-
jednávateľa. Neskôr bola hvezdár-
ni  odovzdaná  do  správy  budova 
Pamätného Moussonovho domu, 
do ktorého sa pracovníci hvezdár-
ne nasťahovali 1. januára 1986. 

Po  roku  1990  prešla  hvezdá-

reň  niekoľkými  delimitáciami 
i zmenami  názvu.  Od  1.  apríla 
2002  je  Hvezdáreň  v Michalov-
ciach príspevkovou organizáciou 
Košického samosprávneho kraja. 
Od  začiatku  svojho  pôsobenia 
po  dnešok  sa  v inštitúcii    usku-
točnilo  cez  7 000  podujatí  pre 
vyše 300 000 návštevníkov. 

Poslaním  hvezdárne  bolo  a je 
oboznamovať  širokú  verejnosť 
s poznatkami  z odboru  astro-
nómie  a príbuzných  prírodných 
vied, starať sa o záujmovú činnosť 
a mimoškolské  vzdelávanie  mlá-
deže  a dospelých.  Vykonávať  me-
todickú  odborno-pozorovateľskú, 

výskumnú  a publikačnú  činnosť. 
Pôsobenie  hvezdárne  smeruje 
k rozvoju  vedeckého  poznania, 
k výchove  pozitívneho  vzťahu 
k vede  a ku  zvyšovaniu  všeobec-
ného,  odborného  a kultúrneho 
vzdelania  občanov.  Jej  činnosť  je 
adresovaná  žiakom  a pedagógom 
všetkých  stupňov  škôl,  deťom 
predškolského veku a rôznym záuj-
movým skupinám z radov širokej 
verejnosti.  Návštevníkom  sa  for-
mou audiovizuálnych programov, 
prednášok, besied, videoprojekcií, 
večerov  pri  ďalekohľade  a iných 
ponúkajú  zaujímavé  pohľady  na 
vesmír a hviezdnu oblohu.

Činnosť  hvezdárne  možno 
rozdeliť  na  dve  hlavné  oblasti 
na  popularizačno  –  vzdelávaciu 

a oborno - pozorovateľskú. Prvá 
z nich zahŕňa pozorovanie Slnka 
a objektov  nočnej  oblohy,  pred-
nášky  doplnené  premietaním 
obrázkov a videoprojekcií, výsta-
vy, súťaže, astronomické krúžky, 
semináre,  astronomické  prakti-
ká, letný astronomický tábor, ale 
aj  zábavno  –  náučné  podujatia. 
V rámci odborno – pozorovateľ-
skej činnosť realizujú pracovníci 
hvezdárne  pozorovanie,  zakres-
ľovanie a vyhodnocovanie slneč-
nej fotosféry, vizuálne pozorova-
nie meteorov ako aj pozorovanie 
mimoriadnych  astronomických 
úkazov. 

Základná škola, moskovská 1, michalovce
za podiel na vzdelávaní 
obyvateľov mesta, pri 
príležitosti 50. výročia 
vzniku školy

Základná  škola  na  Moskov-
skej  ulici  vznikla  pred  päťdesia-
timi rokmi ako nová a moderná 
budova. Do školských lavíc v tom 
čase zasadlo 1100 žiakov, na kto-
rých sa tešilo 38 učiteľov pod ve-
dením riaditeľa školy Štefana Ko-
lesára. V prvej dekáde slúžila bu-
dova školy nie len ZDŠ ale aj SPŠ 
elektrotechnickej,  ktorá  v tom 
čase  zaberala  polovicu  priesto-
ru.  Žiaci  sa  preto  museli  učiť 
v dvoch  zmenách.  Patrila  medzi 
školy  s nadpriemernými  výsled-
kami.  Žiaci  dosahovali  úspešné 
výsledky  v rôznych  športových 
disciplínach,  vo  vedomostných 
i umeleckých súťažiach. Na ško-
le fungoval spevácky zbor, ktorý 
sa úspešne zapájal do okresných 
súťaží  a reprezentoval  školu  na 
rozmanitých  kultúrnych  podu-
jatiach.

Po 29 rokoch vystriedal Šte-
fana  Kolesára  riaditeľ  Imrich 
Hrinda,  v roku  1991  sa  novou 
riaditeľkou  školy  stala  Mgr. 
Anna  Forgáčová.  Od  júla  1996 
školu  vedie  súčasná  riaditeľka 
Mgr. Anna Hvizdová. 

Počas  päťdesiatich  rokov  sa 
menili  nielen  žiaci,  učitelia,  ale 
menila sa aj škola samotná. Zria-
dili  sa  odborné  učebne  cudzích 
jazykov,  dejepisu  a geografie, 
hudobnej  výchovy,  chémie,  in-
formatiky.  Zrenovovala  sa  škol-
ská  knižnica,  telocvičňa  a škol-
ské dielne.

V súčasnosti  školu navštevu-
je 429 žiakov, pedagogický zbor 
tvorí  25 pedagógov, 2 vychová-
vateľky  ŠKD  a 4  asistentky  uči-
teľa.  V porovnaní  s minulosťou 
je  počet  žiakov  oveľa  nižší,  ale 
kvalite  školy  a výchovno-vzde-
lávacím výsledkom to neubralo. 
Práve  naopak.  Všetci  vyučujúci 
majú na hodinách vysoké náro-
ky, ale venujú sa žiakom i v mno-
hých  mimoškolských  aktivitách 
a záujmových  krúžkoch  vďaka 

čomu škola dosahuje  so žiakmi 
vynikajúce výsledky. 

Žiaci  pravidelne  prispievajú 
do množstva regionálnych alebo 
národných literárnych súťaží, kde 
získavajú popredné umiestnenia. 
V matematických  olympiádach 
a pytagoriádach,  kde  získavajú 
popredné miesta v rámci okresu, 
kraja  i celého Slovenska. Nezao-
stávajú ani ďalšie predmety. 

V škole  sa  rozvíja  bohatý 
športový život v krúžkoch, pre-
biehajú  rôzne  školské  turnaje, 
organizujú  sa  lyžiarske  kurzy, 
plavecký  výcvik,  účelové  cvi-
čenia. Učitelia telesnej výchovy 
významnou  mierou  ovplyv-
ňujú  postoje  a vzťah  žiakov 
k športu. 

V súčasnosti  sa veľkej obľube 
na škole teší florbal. Počas krát-

kych dvoch rokov sa tento šport 
na škole zdokonalil na  okresnú 
i krajskú úroveň.

Počas  existencie  školy  sa 
kultúra stala neoddeliteľnou sú-
časťou  jej  každodenného  živo-
ta, o čom svedčí aj účasť žiakov 
na  speváckych  súťažiach  kde 
sa  umiestňujú  na  popredných 
miestach. 

Prostredníctvom  projektov 
zameraných  najmä  na  zvyšo-
vanie  počítačovej  gramotnosti 
žiakov  i pedagógov,  interak-
tívne  vyučovanie  či  projektov 
zameraných  na  odstraňovanie 
negatívnych  patologických  ja-
vov  u  žiakov  sa  škola  usiluje 
napredovať  v rýchlo  sa  rozví-
jajúcej  spoločnosti  a zároveň 
zvyšovať  rokmi  nadobudnutú 
kvalitu školy.

Gabriel Hinďoš
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spevácky zbor peníél 
evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania
za šírenie náboženských piesní doma 
a v zahraničí

Spevácky zbor Peníél vznikol 
v roku 1991. Dirigentom a peda-
gógom je Vladimír Kunca, orga-
nizačným vedúcim Július Peržeľ. 
V súčasnosti má zbor 20 členov. 

Zakladateľkou  spevácke-
ho  zboru  je  Mária  Meňkyová, 
manželka  zborového  farára. 
Viedla  ho  s radosťou  a pripra-
vovala  pre  potreby  cirkevného 
zboru. Počas viac ako dvadsať-
ročnej  činnosti  pôsobili  v spe-
váckom  zbore  štyria  dirigenti. 
Najskôr to bola pani Meňkyová 
a po nej Juraj Tichý, Pavol Huj-
dič  a terajší  dirigent  Vladimír 
Kunca. 

Zbor  doposiaľ  nacvičil 
a predviedol  62  zborových 
skladieb na takmer dvesto vys-
túpeniach.  V minulom  roku 
pripravili  v  chráme  Evanjelic-
kej cirkvi a.v. celovečerný kon-
cert duchovných piesní pri prí-
ležitosti 20. výročie speváckeho 
zboru Peníél pod názvom Spie-
vajme  Bohu  pieseň  novú.  Pre 
potreby povzbudenia a poteše-
nia  spolubratov  vo  fílii  v Tra-
kanoch  a Čiernej  nad  Tisou 
manželia  Peržeľovci  a Magu-
rovci  vytvorili  kvartet  na  pro-
dukciu  skladieb  Peníél  (v pre-

klade  Božia  tvár)  uskutočnili 
misijnú  návštevu  dolnozem-
ských  Slovákov  do  Vojlovice  v 
Srbsku. Na  sklonku roku 2006 
im zástupcovia z Vojlovice do-
ručili pozvanie na účinkovanie 
k sviatku 106. výročia posväte-
nia  kostola  slovenských  evan-
jelikov. Pozvanie súbor prijal a 
celovečerné vystúpenie pripra-
vili  v spolupráci  s  cirkevným 
zborom v Pozdišovciach. Spolu 
sa tak stali účastníkmi projektu 
na  misijnú  cestu  k vojvodin-
ským  evanjelikom  v septembri 
2008. Pripravili návrh skladieb 
Peníélu  a Pozdišoviec  a výber 
národných a duchovných pies-
ní pre obidve  telesá. Tak vzni-
kol  nový  subjekt  Spojený  spe-
vokol ECAV cirkevných zborov 
Michalovce a Pozdišovce, ktorý 
nacvičil a uviedol spolu štrnásť 
národných a duchovných skla-
dieb.  V nádhernej  atmosfére 
Stretnutia  Slovákov  so  Slovák-
mi  v Spomienkovom  dome 
vojlovických  evanjelikov  nad-
viazali vzácnu spoluprácu s ich 
spolubratmi. Spojený  spevokol 
ECAV pokračuje vo svojej čin-
nosti už piaty rok podľa potrieb 
obidvoch cirkevných zborov. 

michalovský klub 
Kst turista 
michalovce
pri príležitosti 30. výročia začiatku činnosti 
turistického klubu

KST  Turista  Michalovce 
oslávil koncom uplynulého roka 
okrúhle  30.  výročie  od  svojho 
založenia. Je to veľa, alebo málo? 
Asi  budete  súhlasiť  s názorom, 
že  nezáleží  na  počte  rokov,  ale 
na vitalite a schopnosti fungovať 
aj po tridsiatich rokoch. 

Vtedajší úspešný predseda od-
boru  turistiky  pri  TJ  Spoje, An-
ton  Hasák,  bol  okresným  výbo-
rom Československého zväzu te-
lesnej  výchovy  poverený  založiť 
telovýchovnú  jednotu  a odbor 
turistiky.  Odvtedy  vzniklo  a za-
niklo u nich viacero turistických 
klubov a odborov, oni však  fun-
gujú doteraz. 

Prvým oficiálnym podujatím 
Klubu  bolo  spoluorganizovanie 
VII.  okresného  zimného  zrazu 
turistov v januári 1982 v Podho-
rodi s účasťou niekoľkých desia-
tok  turistov.  Na  programe  bola 
pešia  túra,  zjazdové  lyžovanie 
a ukázalo  sa  už  aj  zopár  benja-
mínkov na bežkách.

Po  viac  ako  30  rokoch  sú 
stále  aktívni  ešte  piati  zakla-
dajúci členovia: Beáta Ferková, 
Oľga  Hasáková,  Ladislav  Sur-

miak,  Anna  Zuhanová  a stále 
úradujúci  predseda  klubu  An-
ton Hasák.

V súčasnosti  má  klub  40  re-
gistrovaných členov. Každoročne 
podnikajú 30 až 35  turistických 
vychádzok  do  blízkeho  okolia, 
ale  aj  do iných  častí  Slovenska. 
Ich účasť aj vďaka podpore Mes-
ta Michalovce na republikových 
turistických  zrazoch  je  samoz-
rejmosťou.

Dbajú aj na propagáciu turis-
tiky a svojho klubu, najmä pros-
tredníctvom  printových  médií. 
Dobrú  spoluprácu  majú  s tele-
víziami  aj  s rozhlasom.  Osožná 
je  aj  vývesná  skrinka  na  pešej 
zóne, kde  sú aktuálne  informá-
cie a fotografie z uskutočnených 
podujatí.  Doba  však  ide  dopre-
du,  preto  sa  rozhodli  vytvoriť 
novú kvalitnejšiu stránku www.
kst-turista.sk.

Doterajšie  skúsenosti  ich 
utvrdzujú  v tom,  že  prezento-
vanie  a zviditeľňovanie  úspeš-
ných podujatí má zmysel,  lebo 
najmä vďaka tomu prichádzajú 
stále  noví  a noví  obdivovatelia 
prírody.

Doc. phDr. Darina 
Wiczmándyová, phD.
za rozvoj vysokého školstva v michalovciach 
a celoživotný podiel na vzdelávaní obyvateľov 
mesta i regiónu

Darina Wiczmándyová sa na-
rodila  17.  júla  1947  v malebnej 
obci  Štós,  v  rodine  živnostníka 
ako prvé dieťa. Pochádza z troch 
detí. Otec ju viedol k zodpoved-
nému  a priamočiaremu  jedna-
niu. Základnú školu do piateho 
ročníka  absolvovala  v rodnej 
obci,  jej  druhý  stupeň  v Me-
dzeve.  Maturovala  na  Strednej 
zdravotníckej  škole  v Rožňave. 
V štúdiu  v externej  forme  po-
kračovala  na  Filozofickej  fakul-
te Univerzity Komenského, kde 
vykonala  aj  rigoróznu  skúšku 
a získala titul PhDr. Tretí stupeň 
vysokej  školy  absolvovala  na 
Fakulte  zdravotníctva  a sociál-
nej  práce  Trnavskej  univerzity 

v Trnave,  kde  jej  bol  udelený 
titul PhD. Po piatich rokoch od 
udelenia tohto titulu habilitova-
la  na  Vysokej  škole  zdravotníc-
tva a sociálnej práce sv. Alžbety 
Bratislava a bol jej udelený aka-
demický titul docent. 

Po  maturite  pracovala  štyri 
roky ako sestra vo Fakultnej ne-
mocnici  v Košiciach.  Od  roku 
1970 pôsobí ako učiteľ. Sedem-
násť  rokov  učila  na  Lekárskej 
fakulte  Univerzity  P.  J.  Šafárika 
v Košiciach  ako  vysokoškolský 
učiteľ. 

V rokoch 1987 – 2003 pôso-
bila  na  Stredných  zdravotníc-
kych  školách  v Košiciach  a  Mi-
chalovciach  ako  stredoškolský 
učiteľ,  zástupca  riaditeľa  školy 
a neskôr ako riaditeľka školy. 

Od  januára  2004  je  vedúcou 
pracoviska  v  Michalovciach  na 
Trnavskej univerzite a od akade-
mického roku 2007/2008 aj vedú-
cou  VŠZaSP  sv.  Alžbety,  Ústavu 
BL.  Metoda  D.  Trčku  v Micha-
lovciach. 

Mestský život v Košiciach po 
28  rokoch  zamenila  za  menej 
pohodlný  život  na  vidieku  pre-
sťahovaním  sa  do  Budkoviec.  Je 
vydatá, matka syna a dcéry, šťast-
ná stará mama dvoch vnukov. 

marián Kravetz
za prezentáciu zemplínskej ľudovej piesne, 
pri príležitosti životného jubilea

Marián Kravetz je spoluzakla-
dateľom  a členom  mužskej  spe-
váckej  folklórnej  skupiny  Hnoj-
ňaňe z Mihaľovec od roku 1977.

Počas 35-ročnej práci v sku-
pine,  zanietený  folklórista, 
v maximálnej  miere  prispel 
k zvýšeniu  kvality  a prezentá-
cie zemplínskej  ľudovej piesne, 
jej uchovávaniu a autentickému 
prejavu. So skupinou Hnojňaňe 
vyhral  prvé  miesta  v okresnej 
súťaži  folklórnych  skupín,  stal 
sa  laureátom  krajskej  súťaže 
a získal  aj  zlaté  pásmo  v celo-
slovenskej súťaži.

Vzťah  k ľudovej  piesni  sa 
v ňom  formoval  už  v detstve 

počúvaním  nahrávok  ľudo-
vých  piesní  Janky  Guzovej. 
Počas  štúdia  na  strednej  škole 
bol  členom  hudobnej  skupiny, 
ktorá  účinkovala  na  rôznych 
školských  zábavách  s ľudo-
vou  piesňou.  Počas  štúdií  na 
vysokej  škole  bol  spoluzakla-
dateľom  folklórneho  súboru 
Gymnik  pri  Fakulte  telesnej 
výchovy a športu Univezity Ko-
menského. Po návrate zo štúdií 
bol  tanečníkom  folklórneho 
súboru  Zemplín.  Počas  tohto 
účinkovania  prišiel  Ivan  Mo-
chorovský s myšlienkou založiť 
spevácku  skupinu  a tak  v roku 
1977  vznikla  mužská  folklór-
na  spevácka  skupina  Hnojňa-
ňe.  Okrem  hlbokého  vzťahu 
k zemplínskej  ľudovej  piesni 
mal vždy blízky vzťah k športu, 
ktorý sa stal aj jeho povolaním. 
Predovšetkým to bola športová 
gymnastika, ktorá mala v mes-
te  silnú  základňu  s výborný-
mi  výsledkami  (Pavol  Gajdoš 
– reprezentant Československa, 
Juraj Kniežo – juniorský repre-
zentant  Československa).  Bol 
veľkým prínosom aj pre hádza-
nú v meste od žiackej kategórie 
až po dospelých, cez trénerskú 
prácu s družstvami mládeže.

ladislav lechan
za vynikajúcu reprezentáciu mesta v športe ako 
zdravotne postihnutý športovec

Ladislav  Lechan  sa  narodil 
v roku  1959  v Michalovciach. 
Stredoškolské vzdelanie dosiahol 
v roku 1977 absolvovaním SOU 
tesárskeho vo Wansdorfe, Česká 
republika. Od roku 1980 sa začal 
venovať profesionálnej športovej 
kulturistike a silovému trojboju. 
Začínal  v Telovýchovnej  jedno-
te  Zemplín  Michalovce.  Silový 
trojboj  tvoria  drepy  s činkou, 
tlak  na  lavičke  (dvíhanie  činky 
z lavičky) a mŕtvy ťah (dvíhanie 

činky zo zeme po pás). Postup-
ne vyhrával kulturistické súťaže 
o poháre  miest  Praha,  Orava, 
Zlín,  Poprad  či  Prešov.  V roku 
1985 dostal pozvánku aj do kul-
turistického  reprezentačného 
družstva  Československa.  Po 
páde  komunistického  režimu 
skončil  s aktívnym  športova-
ním. Do aktívneho  športovania 
sa  vrátil  v roku  2000  a venoval 
sa len silovému trojboju. V roku 
2003  sa  zúčastnil  Majstrovstiev 
Európy v Budapešti, kde obsadil 
vynikajúce  štvrté  miesto.  V ro-
ku  2007  bol  účastníkom  ťažkej 
dopravnej  nehody,  kvôli  ktorej 
nastala vynútená dlhá pauza. Po 
troch  rokoch  od  nehody  sa  za-
čal opäť venovať kulturistike, ale 
už len disciplíne tlak na lavičke, 
kde súťaží ako telesne postihnu-
tý športovec. V roku 2011 sa stal 
dvojnásobným  Majstrom  sveta 
v americkom  Las  Vegas.  Ladi-
slav  Lechan  bol  aj  účastníkom 
Svetového pohára v Dubaji.

paedDr. martin molnár 
za významnú spoluprácu a propagáciu 
historických udalostí na Zemplíne

Martin Molnár sa narodil 5. 
júla  1972  v Michalovciach.  Po 
ukončení  štúdií na Filozofickej 
fakulte  v Prešove  a  Univerzi-
ty  Pavla  Jozefa  Šafárika  v roku 
1997 nastúpil do Zemplínskeho 
múzea v Michalovciach ako re-
gionálny  historik.  V Zemplín-
skom  múzeu  v Michalovciach 
pracuje aj v súčasnosti. Vo svo-
jej vedecko-výskumnej práci sa 
venuje histórii regiónu Zemplín 
so  špecializáciou  na  18.  –  20. 
storočie. 

V roku  2005  bol  menovaný 
za cenzora – historika v procese 
skúmania  svätosti  života  Anky 
Kolesárovej.  Je  autorom,  spolu-
autorom  či  zostavovateľom  via-
cerých  odborných  monografií 
súvisiacich s históriou Zemplína. 
V Michalovciach sa autorsky po-
dieľal  najmä  na  príprave  publi-
kácie Dejiny Michaloviec a  mo-
nografií  o  maliarovi Teodorovi 
Jozefovi  Moussonovi,  michalov-
skom futbale a o gymnáziu Pavla 
Horova. 

V súčasnosti  pôsobí  aj  ako 
mestský kronikár. V Michalov-
ciach  spolupracuje  pri  prípra-
ve  podujatia  Dies  pro  honore 
civitatis  (Dni  na  poctu  mesta) 
a populárnych  Špacirkach  po 
varošu.  Za  svoju  prácu  je  no-
siteľom  viacerých  ocenení. 
Jedným  z najvýznamnejších  je 
Pamätný list prezidenta Sloven-
skej republiky Rudolfa Schuste-
ra, ktorý mu bol udelený v roku 
2000.

Bc. alena niklasová
za úspešnú reprezentáciu michaloviec so svojimi 
žiakmi v oblasti výtvarného umenia

Bc. Alena Niklasová je peda-
gógom výtvarného odboru ZUŠ 
Michalovce, Štefánikova 20 a ve-
dúca  predmetovej  komisie  vý-
tvarného odboru. Lásku k ume-
niu rozdáva deťom už 25 rokov. 
Prostredníctvom umenia rozvíja 
nielen vzťah detí a mládeže k sa-
motnému umeniu ale formuje aj 
ich vzťah k ľuďom. V súčasnosti 
v jej  triede  študuje  160  žiakov 
a študentov  od  predškolského 
veku až po dospelých.

Vyštudovala Strednú umelec-
kú školu v Košiciach, odbor pro-
pagačná  grafika,  a nastúpila  ako 
pedagóg  do  Michaloviec,  vtedy 
ešte  na  Ľudovú  školu  umenia, 
v roku  1988.  Vyučuje,  zapája  sa 
do  umeleckého  života  na  pôde 
školy  i mimo  nej,  odovzdáva 

lásku  k výtvarnému  umeniu 
a svoje  skúsenosti  žiakom,  ktorí 
úspešne  reprezentujú  školu  na 
krajských  aj  celoslovenských  sú-
ťažiach  a pokračujú  v štúdiu  na  
stredných  a vysokých  školách 
a pôsobia  v rôznych  umeleckých 
profesiách. Najvýznamnejšou ab-
solventkou  je  Michala  Butková, 
absolventka AVU v Prahe.

Od  roku  1999  vedie  tvori-
vé  dielne.  Sama  sa  zúčastňuje 
na  medzinárodných  tvorivých 
dielňach  v Prahe,  Rakúsku. 
Svoje  skúsenosti  z nich  odo-
vzdáva  nielen  žiakom  ale  aj 
pedagógom  materských  škôl, 
základných  a stredných  škôl.  Je 
autorkou  troch  samostatných 
výstav  v meste  Michalovce.  Je 
odborným  garantom  projektov 
–  Michalovce  očami  mladých 
výtvarníkov  a Mladí  výtvarníci 
v meste.

Počas  svojej  profesionálnej 
dráhy dosiahla  so  svojimi žiak-
mi  a študentmi  celý  rad  celo-
slovenských  a  medzinárodných 
úspechov.

Venuje  sa  aj  deťom  so  špe-
ciálnymi  potrebami  v Domove 
sociálnych  služieb  Anima  for-
mou arteterapie. 

Táto zmysluplná práca priná-
ša iste na oboch stranách nielen 
nové zážitky, ale aj silné emoci-
onálne povzbudenie.
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Mestský  úrad  bol  organizá-
torom  medzinárodného  turnaja 
partnerských  miest  v malom  fut-
bale. V telocvični ZŠ na Krymskej 
ulici  sa  stretli  výbery  z mesta  Ja-
roslav,  Vyškov,  Užhorod  a domá-
ceho  družstva.  Turnaj  mal  veľmi 
vyrovnanú  úroveň,  o čom  svedčí 
nielen  priebeh  jednotlivých  stret-
nutí, ale  i ten fakt, že o poradí na 
prvých troch miestach rozhodoval 
až posledný zápas medzi domácim 
družstvom Michaloviec a výberom 
z partnerského mesta Jaroslav. 

Výsledky jednotlivých stretnutí 
boli nasledovné: Vyškov – Micha-

lovce 3:3, Jaroslav – Užhorod 4:1, 
Vyškov – Jaroslav 0:4, Michalovce 
– Užhorod 3:2, Užhorod – Vyškov 
5:9, Jaroslav – Michalovce 1:4. 

Konečná tabuľka:  1.  Micha-
lovce  7  bodov,  2.  Jaroslav  6  bo-
dov, 3. Vyškov 4 body, 4. Užho-
rod  0  bodov.  V individuálnom 
hodnotení bol ako najlepší bran-
kár vyhodnotený Pawel Wolont-
kowski  z Jaroslavi,  najtechnic-
kejším  hráčom  bol  vyhodnote-
ný  Martin  Viktor  z Užhorodu 
a najlepším strelcom sa stal Petr 
Brázda z Vyškova s 8 gólmi.

nk

Obhájili sme prvenstvo

Mestská  organizácia  č.  1  Jed-
noty  dôchodcov  Slovenska  pod 
vedením  predsedu  Ing.  Egryho 
koncom  novembra  uskutočnila 
návštevu  Zemplínskeho  múzea 
v Michalovciach  pre  svojich  čle-
nov.  Na  zdarnom  priebehu  tejto 
akcie  sa  podieľala  členka  výboru 
Jolana  Kudročová.  Zemplínske 
múzeum  má  niekoľko  expozícii 
a to  od  staršej  doby  kamennej, 
kde boli vystavené rôzne nálezy – 
meče, kopije, spony, šperky. V tej-
to časti najviac upútala pozornosť 
ženská plastika Venuše z Oborína. 
V pivniciach kaštieľa sa nachádza 
oddelenie vinohradníctva a potre-

by pre vinohradníkov a vinohrad. 
V časti  hrnčiarskej  expozície  sú 
ukážky keramických tanierov, dž-
bánov a váz od majstra Parikrupu 
z Pozdišoviec. Pozreli sme si aj vý-
robu a spracovanie plátna, krosná, 
na ktorých sa tkali obrusy rôznych 
techník a vzorov, ľudové oblečenie 
na  bežný  deň  i sviatok.  V rámci 
prehliadky  bolo  vidieť  siete,  čln, 
udice a iné pomôcky pre rybárov. 

Vrelé  poďakovanie  patrí  pra-
covníčke múzea, ktorá svojím od-
borným  a kvalifikovaným  výkla-
dom sprevádzala skupinu seniorov 
Jednoty dôchodcov na Slovensku. 

Anna Peterčíková 

návšteva múzea

Podujatie  prebiehalo  pod 
patronátom  mesta  a Domu 
Matice slovenskej. Uskutočnilo 
sa  pri  príležitosti  oslobodenia 
mesta spod fašistickej nadvlády. 
V jeho prvej časti súťažili mlá-
dežnícke kategórie. Rôzne dlhé 
okruhy  vedúce  pešou  zónou 
absolvovali  mládežníci  v žiac-
kom, dorasteneckom a juniors-
kom  veku.  Ich  účasť  ovplyvnil 
štrajk učiteľov na školách. Kým 
po minulé roky boli aj dve stov-
ky  súťažiacich,  v tomto  roku 
ich  prišlo  iba  okolo  päťdesiat. 
Potom  už  prišiel  na  rad  štart 
kategórie  dospelých.  Celkove 
sa  predstavilo  šesť  vekových 
kategórií. Vytrvalci absolvovali 
desať  okruhov  vedúcich  pe-
šou  zónou.  Po  prvýkrát  sa  na 
Matičnom  behu  O štít  mesta 
predstavila  účastníčka  olym-
pijských  hier.  Vytýčenú  trasu 
totiž  absolvovala  aj  25-ročná 
Trebišovčanka  Katarína  Bere-
šová,  ktorá  sa  na  tohtoročnej 
letnej  olympiáde  v Londýne 
zúčastnila  na  maratónskom 
behu.  Dlhodobý  pobyt  v Mi-
chalovciach si spestrila účasťou 
na  Matičnom  behu.  Bežala  vo 
farbách  košického  klubu  Obal 
servis.  V celkovom  poradí 
obsadila  5.  priečku.  V centre 

Zemplína ešte donedávna pra-
videlne  trénovala.  Podľa  po-
sledných správ v celoslovenskej 
periodickej tlači však odišla za 
prácou  do  Bratislavy.  V hlav-
nom  meste  už  reprezentuje  aj 
jeden  z tamojších  bežeckých 
oddielov. Jej tréningový proces 
však  naďalej  prebieha  pod  ve-
dením  Michalovčana  Gabriela 
Valisku.  Víťazom  20.  ročníka 
michalovského  vytrvalostné-
ho  behu  sa  stal  Košičan  Tibor 
Sahajda.  Napriek  výbornému 
výkonu  mu  k prekonaniu  tra-
ťového rekordu chýbali takmer 
dve minúty. Určenú trať odbe-
hol  za  33  minút  a 32  sekúnd. 
Druhé  miesto  patrilo  Ukrajin-
covi  Orestovi  Babajkovi  pred 
Jozefom Ivančom z oddielu ŠK 
Banské  pri  Vranove  nad  Top-
ľou.  Prvenstvá  v jednotlivých 
kategóriách  získali  T.  Sahajda, 
O. Babiak, Štefan Rácz, Zoltán 
Papp, K.Berešová a Erika Billá. 
Organizátori vyhlásili aj piatich 
najlepších  michalovských  pre-
tekárov.  Na  najvyššej  pozícii 
skončil Tomáš Ruskovský s vý-
sledným časom 36 min. a 42 s. 
Ďalšie  miesta  obsadili:  Michal 
Kukuruc,  Michal  Volovár,  Ján 
Kuľha a Peter Vaľo. 

Ján Čúrny

prvenstvo do Košíc
atletický klub a mesto michalovce boli organizátormi 
jubilejného 20. ročníka matičného behu O štít mesta 
michalovce.

Pri  ďalších  rozličných  reor-
ganizáciách  administratívno-
správneho  členenia  Slovenska 
nebol  Zemplín  už  nikdy  samo-
statný.  V rokoch  1940  –  1944 
napríklad  patril  do  Šarišsko-
zemplínskej  župy  so  sídlom 
v Prešove. V súčasnosti je Zem-
plín  v rámci  Slovenska  rozdele-
ný do Košického a Prešovského 
kraja. Zemplín ako jeden zo slo-
venských  regiónov  naďalej  pre-
trváva v povedomí ľudí či v náz-
voch  niektorých  organizácii 
najmä v Michalovciach. Dodnes 
tvorí živú súčasť nášho života aj 
historického povedomia.

Tento mesiac  si  spomínané 
výročie  pripomenieme  vyda-
ním  publikácie  Historické prí-
behy od schengenskej hranice 
II. Príbehy zo Zemplína a re-
láciou Žihadlo v TV Mistral 

zameranou  najmä  na  históriu 
Zemplína.  

V článku  nemáme  priestor 
podrobne  sa  venovať  zložitému 
vývoju  historického  Zemplína 
ako  územnosprávnej  jednotky 
Uhorska  (Zemplínsky  komitát, 
Zemplínska  stolica)  či  admi-
nistratívno-územnej  jednotky 
štátnej správy v Uhorsku (Zem-
plínska  župa).  Pripomenieme 
len  základné  a určujúce  mo-
menty súvisiace s administratív-
no-územnou  (re)organizáciou 
Zemplína.

Už  v 11.  storočí,  pravde-
podobne  ešte  za  prvého  kráľa 
Štefana  I.,  vznikol  Zemplínsky 
komitát ako jednotka územnej, 
hospodárskej  a vojenskej  sprá-
vy Uhorska, ktorá nadväzovala 
na hradskú sústavu z veľkomo-
ravského a poveľkomoravského 

obdobia.  Už   vtedy   fungovalo 
ako  centrum regionálnej sprá-
vy aj hradisko v Zemplíne (okr. 
Trebišov),  podľa  ktorého  bol 
nazvaný  aj  neskorší  kráľovsky 
komitát a aj stolica a župa.

Rozsiahlymi donáciami pre 
šľachtu  sa  kráľovský  komitát 
do  konca  13.  storočia  pretvo-
ril  na  Zemplínsku  stolicu  ako 
ustanovizeň  stavovskej,  šľach-
tickej  samosprávy.  Najvyšším 
orgánom  Zemplínskej  stolice 
bolo  stoličné  zhromaždenie 
alebo  kongregácia.  Po  vojen-
skej  porážke  maďarskej  revo-
lúcie  v roku  1849  šľachtická 
Zemplínska  stolica  zanikla 
a nahradil  ju v podstate štátny 
úrad  –  župa.  Vrcholným  or-
gánom  Zemplínskej  župy  bol 
župný výbor zložený na polo-
vicu  z občanov  platiacich  naj-
vyššie  dane a z volených  čle-
nov. Župný snem neexistoval. 

Martin Molnár
Ján Adam 

pokračovanie nabudúce

Zemplínska župa
tohto roku uplynie presne 90 rokov zániku 
Zemplínskej župy ako samostatného 
administratívno-správneho útvaru.

Oznamujeme 
priaznivcom umenia, 
ktorí majú záujem 
o knihu zo života 
a tvorby 

paedDr. Ľudmily 
lakomej- 
Krausovej, 
že si ju môžu zakúpiť 
v Turistickej informačnej 
kancelárii Michalovce 
v budove Mestského 
úradu na Námestí 
osloboditeľov.

poNúka
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme 
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 14. 12. 2012. 
Počet bytov: 1 

Číslo bytu                 Adresa                   Poschodie             Bytový dom               Počet izieb      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115              Ul. obrancov mieru 4              4                    (malometrážne)            garsónka  

 Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore 
hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úra-
du Nám. slobody 1 v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

poNúka
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č. 70/2003 o nájme 
bytov, v bytovom dome na Ulici mlynskej 3911/13 v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 12. 12. 2012. 
Počet bytov:  
Číslo bytu                 Adresa                   Poschodie             Bytový dom               Počet izieb      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5                       Mlynská 3911/13            prízemie                    B/02                                 2  

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore 
hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úra-
du Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

poNúka
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme 
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne  do 12. 12. 2012. 
Počet bytov: 12

Číslo bytu  Adresa  Poschodie   Bytový dom   Počet izieb 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54             Ul. obrancov mieru 4  prízemie   (malometrážny)        garsónka 
56            Ul. obrancov mieru 4  prízemie   (malometrážny)        garsónka
64             Ul. obrancov mieru 4  1               (malometrážny)        garsónka
67             Ul. obrancov mieru 4  1               (malometrážne)        garsónka 
13 Ul. obrancov mieru 4 4. NP „A-1“ 1,5-izbový
18      Ul. obrancov mieru 8   5. NP  „A“  1-izbový
19 Ul. obrancov mieru 4 5. NP „A-2“ garsónka 
23 Ul. obrancov mieru 4 5. NP „A-2“ garsónka
27 až 30  Ul. obrancov mieru 4 5. NP „A-2“ garsónka

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore 
hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach,  budova Mestského úra-
du Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.

MESTO MICHALOVCE
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30

Chladnú vodu Domaše si boli vychutnať Mihaľovski šňihuľaci v záve-
re novembra v rekreačnej oblasti Holčíkovce, na stretnutí 71 otužilcov 
z celého Slovenska, ktoré zorganizoval klub Vranovské vydry. Prvý roč-
ník Katarínskeho kúpania si vychutnávali v 8 stupňovej vode. Medzi 
najmladších účastníkov patril 12- ročný Michalovčan Ľudovít Hostý-
nek, žiak VII. ZŠ, ktorý sa ponáral v chladnej Domaši s otcom.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Kiara Ondejková
Miroslava Kotorová
Matúš Šimko
Martin Žinčák
Oleg Boržík
Jakub Paľo

michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Michal Iľko 
a Renáta Švoňavová

V rámci projektu „Good health is above wealth“ programu Comenius  
učitelia a žiaci Gymnázia na Ul. Ľ. Štúra 26 zavítali v dňoch 5. – 11. no-
vembra do ázijskej časti Turecka. Oboznámili sa so životom v Turecku, 
jeho históriou, školským systémom, navštívili partnerskú školu, miestnu 
nemocnicu, stretli sa s predstaviteľmi mesta, vybrali sa na kopec nad 
mestom, obzreli si kamenné jaskyne, chytali ryby, ochutnali miestne 
špeciality. Týmto pobytom získali nielen cenné skúsenosti, ale aj nových 
priateľov v ďalekom svete.                                                Mgr. I. Biačková

Blahoželania
V týchto dňoch oslávil svoje krásne životné 
jubileum – 70 rokov 
dlhoročný člen redakčnej rady našich novín

INg. JáN ĎurOvčík
Všetko najlepšie k jubileu, aby si v zdraví 
a spokojnosti ešte dlho pobudol medzi nami.
Redakčná rada Michalovčana

Gymnázium,  Ľ.  Štúra  26 
v Michalovciach  si  23.  novembra 
pripomenulo  slávnostnou  aka-
démiou  v priestoroch  mestského 
kultúrneho  strediska  20.  výročie 
svojho  vzniku.  Za  prítomnosti 
pozvaných  hostí,  súčasných  i bý-
valých  pedagogických  i nepeda-
gogických zamestnancov a prvých 
absolventov školy spoločne bilan-
covali uplynulých dvadsať rokov. 

Po úvodnom príhovore riadi-
teľky  školy  Mgr.  Anny  Osifovej  
odzneli  pozdravné  príhovory 
podpredsedu  Košického  samo-
správneho kraja Ing. Emila Ďu-
rovčíka, bývalého riaditeľa školy 
Ing.  Miloša  Luterána  a  primá-
tora  mesta  Michalovce  Viliama 
Zahorčáka. Za bývalých i súčas-
ných žiakov  školy pozdravil  ju-

bilujúcu  školu  Ing.  Marcel  Be-
hún,  PhD.,  kvestor  Technickej 
univerzity v Košiciach. 

Z rúk  podpredsedu  Košického 
samosprávneho  kraja  Ing.  Emila 
Ďurovčika a vedúcej referátu sprá-
vy škôl a školských zariadení odbo-
ru  školstva  Košického  samospráv-
neho  kraja  RNDr.  Viery  Juríkovej 
prevzali  bývalí  i súčasní  riaditelia 
a  zamestnanci  školy  ďakovné  listy 
za prácu v prospech rozvoja školy. 
Ďakovnými  listami  ocenila  prácu 
viacerých  pedagogických  i nepe-
dagogických  zamestnancov  aj  ria-
diteľka  školy.  Po  slávnostnej  časti 
akadémie  nasledoval  pestrý  kul-
túrny program, v ktorom vystúpili 
žiaci školy, reprezentujúci aj mnohé 
umelecké telesá pôsobiace v meste.

mt 

slávnostná akadémia

ENVI-PAK,  a.s.  je  oprávne-
nou organizáciou na Slovensku, 
ktorá  vytvorila  a  prevádzkuje 
koordinovaný  systém  zberu, 
zhodnotenia a recyklácie komu-
nálneho a priemyselného odpa-
du zobalov za pomoci všetkých 
subjektov  podieľajúcich  sa  na 
materiálovom  toku  odpadov 
z obalov. 

Mesto  Michalovce  uzatvori-
lo  s predmetnou  spoločnosťou  
v roku  2010  zmluvu  o spolu-
práci  na  základe  ktorej  získava 
finančný príspevok za vyseparo-
vané  obaly  z komunálneho  od-
padu, pričom tieto obaly musia 
byť odovzdané na recykláciu.

Zároveň  spoločnosť  ENVI-
PAK  poskytuje  poradenstvo 
v oblasti separovaného zberu ako 
aj pomoc pri vzdelávaní a osvete. 

V tejto súvislosti mestský úrad 
v spolupráci  so  spoločnosťou 
ENVI-PAK zorganizoval 21. no-
vembra v IV. a IX. materskej ško-
le propagačnú aktivitu zameranú 

na  separovaný  zber  odpadov. 
Deťom sme hravou a nevtieravou 
formou  vysvetlili,  prečo  treba 
obaly triediť a prečo treba chrániť 
životné  prostredie.  Deti  tak  zís-
kavajú určité návyky,  formuje  sa 
u nich  vzťah  k prírode,  k okoliu 
a dokonca  pre  myšlienku  sepa-
rácie získavajú aj svojich rodičov. 
Riaditeľky A. Berdáková a Bc. D. 
Pastiríková    nás  informovali,  že 
environmentálnej výchove venu-
jú veľkú pozornosť aj preto,  lebo 
sa  zapojili  do  medzinárodného 
projektu „Zelená škola.“ 

Táto  akcia  mala  u detí  veľký 
úspech,  nakoľko  sa  dozvedeli 
veľa  nových  veci  o separovaní 
odpadov,  získali  malé  darčeky,  
ale zároveň ukázali aj svoje  dob-
ré znalosti z tejto oblasti.

Veríme,  že  už  výchovou  na-
šich  najmenších  prispejeme  
v blízkej  budúcnosti  k lepšiemu 
fungovaniu separovaného zberu 
v meste Michalovce. 

Ing. Fecák 

separujú aj najmenší

Dňa 5. decembra 2012 oslávil svoje krásne 
65. narodeniny náš priateľ 

MIrOSlav HvOzdOvIč
K tomuto sviatku mu chceme zablahoželať 

všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky 
a pohodu, šťastný život a vždy dobrú náladu.

kamaráti Dušan, Ľubomír, Vilko, Mirko 
a ostatní priatelia z Hečkoviec

Poďakovanie
Touto cestou chcem poďakovať primárovi 
ortopédie NsP Štefana Kukuru v Michalovciach

Mudr. FraNtIškOvI 
FarkašOvI 
za starostlivosť, obetavý a láskavý prístup 
počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení.
Pacientka Mária Balážová

DEVENIR  BELLE  –  staň  sa 
krásnou – to je heslo módnej ná-
vrhárky  Drahomíry  Adamovej, 
ktorej  najnovšie  modely  budete 
môcť vidieť v sobotu 15. decembra 
na  módnej  prehliadke  v MsKS. 
Ako  nám  prezradila  Drahomíra, 
v  ostatnom  období  ju  fascinujú 
najmä  staré  techniky:  „Veľmi  sa 
mi páčia háčkované, pletené mo-
dely,  láka ma aj známa krížiková 
výšivka.“ Práve na modeloch, kto-
ré budú mať v decembri v Micha-
lovciach premiéru, uvidíte, ako sa 
v salóne pohrali so spomínanými 
starými  tradičnými  technikami, 
a ako aj vďaka nim vyčarili unikát-
ne  a neopakovateľné  spoločenské 
róby z pravého hodvábu. Nebudú 
chýbať  ani  modely  pánskych  ob-
lekov a sák, ale aj dámske overaly, 
netradičné  kabáty,  kostýmy  pre 
mladé slečny, ale aj business mo-
dely. Zaujímavosťou je, že Draho-

míra si na svoje show neobjedná-
va modelky s ideálnymi mierami. 
„Moja móda  je pre všetky dámy, 
plnšie,  štíhle,  vysoké,  nízke  a tak 
aj  ony  sami  sú  súčasťou  módnej 
prehliadky  a predvádzajú  svo-
je  vlastné  modely,  v ktorých  sa 
cítia  sebavedomo  a  dobre.“  Sú-
časťou  módnej  prehliadky  bude 
program,  v ktorom  svoje  umenie 
predvedie  svetoznámy  klavírny 
virtuóz Jozef Hollý, speváčka Lilly 
z Košíc  a trošku  humoru  prine-
sie  so  sebou  známy  Jožko  Jožka. 
O účesy  a líčenie  sa  postará  už 
tradične SOŠ sv. Cyrila a Metoda 
z Michaloviec. Hosťom podujatia 
bude aj dvojnásobný majster sveta 
v účesovej  tvorbe  Lukáš  Očenáš. 
Vstupné bude dobrovoľné a výťa-
žok z neho poputuje na dobročin-
né  ciele  pre  niektorú  neziskovú 
organizáciu v Michalovciach. 

eh

módna show K Medzinárodnému dňu škol-
ských knižníc som so svojou trie-
dou pripravila Čarodejnícku noc 
v škole.  Stretli  sme  sa  v piatok 
večer  a zo  žiakov  tretieho  roč-
níka,  sa  stali  čarodejnícki  učni, 
v klobúkoch a čiernych plášťoch. 
Priestory,  kde  sme  pracovali, 
osvetľovali  lampáše,  kahančeky 
a vyrezávané tekvice, čo dotvori-
lo správnu atmosféru. Počas noci 
malí  učni  plnili  rôzne  zábavné 
úlohy, učili sa čarovať, hľadali po 
tmavých chodbách tajné odkazy, 

pripravovali jedlá podľa čarodej-
níckych  receptov  a zhotovili  si 
aj  malé  výrobky.  Počas  noci  nás 
navštívila  aj  neznáma  ježibaba, 
ktorá priletela na metle pod naše 
okná. Samozrejme, že sme neza-
budli ani na čítanie kníh, veď sme 
boli v knižnici napr. Naša mama 
je  bosorka  od  Gabriely  Futtovej, 
Upírske sestry a hlavne Harryho 
Pottera.  Všetkým  sa  táto  akcia 
páčila a ráno sa nikomu nechcelo 
odísť.

PaedDr. Jana Kadiláková

Čarodejnícka noc

Nie  je  to  fráza,  ako  si  možno 
niekto myslí. Že je to naozaj tak, po-
tvrdia aj mnohí žiaci a ich učitelia, 
ktorí sa začiatkom novembra stretli 
v Užhorode. Išlo o stretnutie v rám-
ci Projektu cezhraničnej spolupráce 
ENPI. Realizátorom tohto projektu 
podporeného 110 tisícovou dotáci-
ou z eurofondov sa stala ZŠ na Ulici 
Komenského,  ktorá  doň  zapojila 
aj Slovenskú ZŠ zo Sátoraljaújhelyi 
/Maďarsko/  a 20.  ZŠ  z Užhorodu 
/Ukrajina/.  Cieľom  projektu  je  re-
alizácia rôznych spoločných aktivít, 
v ktorých sa deti môžu nielen zaba-
viť, ale aj veľa spoznávať a naučiť sa. 
Doteraz  sa  v rámci  tohto  projektu 
uskutočnilo  päť  stretnutí,  z  toho 
dvakrát  v Michalovciach,  dvakrát 
v Maďarsku a naposledy v Užhoro-
de. Je dobré, že každý z organizáto-
rov jednotlivých stretnutí predstavil 
pre  svojich zahraničných priateľov 
to, čo je pre ten-ktorý región zaují-
mavé a typické.

Pre Slovanov bola vždy typická 
úprimná dobrosrdečnosť a pohos-
tinnosť. O tom, že to platí aj dnes 

sme  sa  presvedčili  pri  návšteve 
Užhorodu.  Prvý  zážitok  sloven-
skej i maďarskej „delegácie“ prišiel 
hneď po príchode – dvojhodinový 
bowling  v  5*  hoteli  Praha.  A čo 
ďalšie  dni?  Výlet  školským  auto-
busom do blízkeho mesta Muka-
čevo,  návšteva  skanzenu  v Užho-
rode,  prechádzka  najdlhšou  lipo-
vou  alejou  v  Európe  a  poldňový 
poznávací  pobyt  v užhorodskom 
Centre  mladých  prírodovedcov. 
Nudné neboli  ani večery, na kto-
rých  nechýbali  tradičné  ukrajin-
ské,  ruské,  dokonca  i gruzínske 
národné  jedlá,  spev  ukrajinských 
/ale aj slovenských/ piesní, výučba 
ukrajinských tancov a diskotéka.

Užhorodskej  20.  ZŠ  ostáva 
zorganizovať ešte jeden výmenný 
pobyt, ktorým sa projekt Partner-
stvo bez hraníc ukončí. Už teraz 
však  možno  povedať,  že  takmer 
dvojročná  práca  tvorcov  a orga-
nizátorov  projektu  v podobe  ZŠ 
na Ulici Komenského sa vydarila 
a mala zmysel.

albert

priateľstvo spája 

mestské kultúrne stredisko
BenefiČný KOnCert pOD ZáŠtitOU primátOra
7. 12. o 18.00 hod., veľká sála MsKS
príDe aJ miKUláŠ...
rozsvietenie vianočného stromčeka s prekvapením
7. 12. o 19.30 hod. pred MsÚ
spOZnaJ môJ úsmev
podujatie pre deti z detských domovov
8. 12., veľká sála MsKS
KOnCert HOnZU a frantU neDvěDOvCOv
9. 12. o 19.00 hod., veľká sála MsKS 
Džina, pOŠli ĎalŠieHO
premiéra ochotníckeho divadla pri fontáne
12. 12. o 18.00 hod., veľká sála MsKS 
lUCia 2012
koncert spojený s odovzdávaním cien kupónovej súťaže 
z Michalovčana
13.12. o 17.00 hod., veľká sála MsKS
účinkujú: DFS Jurošík a Hnojňaňe z Mihaľovec
aDventný OrGanOvý KOnCert
E. Dzemjanová – organ, T. Paľovčíková – spev
13.12. o 19.00 hod., rím.kat. kostol Narodenia Panny Márie
vianOČné trHy 
21. ročník vianočných trhov
14. – 15. 12. o 9.30 hod. 
slávnOstné ZasaDnUtie mestsKéHO ZastUpiteĽstva
pri  príležitosti  odovzdávania  ocenení:  CIEN  MESTA  –  CIEN 
PRIMÁTORA MESTA
14. 12. o 17.00 hod. 

Zemplínske osvetové stredisko
vianOČný sWinGOvý Klavír OtaKara KrásensKéHO 
so speváčkou Gabikou Kozmovou
14. 12. o 18.00 hod., galéria Zemplínskeho osvetového strediska 

výstavy
vianOČný BaZár
23. 12., malá galéria MsKS, výstava spojená s predajom 

program kina Centrum
7. 12. piatok o 19.45. hod.
8. 12. sobota o 17.00 a 19.30 hod.
11. – 12. utorok, streda o 19.30 hod.
anna Karenina
romantický, dráma VEĽKÁ BRITÁNIA/
Vstupné: študenti: 3 € dospelí 4 €  FRANCÚZSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

13. 12. štvrtok o 19.30 hod.
14. 12. piatok o 19.00 hod.   3D
15. 12. sobota o 20.00 hod.
16. 12. nedeľa o 19.00 hod.
17. – 19. 12. pondelok, utorok, streda o 18.30 hod.  2D
HOBit: neOČaKávaná Cesta
fantasy, dobrodružný 2012
Vstupné: 4,50 € (2D), 6 € (3D)  USA/NOVÝ ZELAND
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

20. – 23. 12. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 17.00 hod. 
pí a JeHO živOt  3D
dobrodružný, dráma 2012
Vstupné: deti 5 € dospelí 6 €  USA 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

20. – 23. 12. štvrtok, piatok, sobota, nedeľa o 19.30 hod. 
laDíme! 
hudobná komédia 2012
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

Čas jesenný už niekoľko rokov 
tradične  patrí  všetkým  priazniv-
com  duchovnej  poézie  a prózy, 
ako  aj  tým,  ktorým  učarila  du-
chovná  pieseň.  Základná  škola 
na  Ulici  J.  Švermu  v spolupráci 
s občianskym združením Rodina 
profesora  Hlaváča,  za  finančnej 
podpory Mesta Michalovce, orga-
nizovali v poradí už siedmy roč-
ník  súťaže v prednese duchovnej 
poézie  a prózy  s názvom  Zem-
plínske zvončeky a súťaže v speve 
náboženských  piesní  s názvom 
Chváľme  Pána.  Obe  súťaže  sú 
určené  pre  žiakov  michalov-
ských  základných  škôl  na  oboch 

stupňoch. Meranie síl sa v oboch 
súťažiach  nieslo  v ekumenickom 
duchu,  nakoľko  sa  ich  zúčastnili 
žiaci  rôznych  vierovyznaní,  pri-
čom  ich  celkový  počet  prekročil 
70 účastníkov. Hľadať dobro, krá-
su, lásku, múdrosť, Boží dotyk vo 
svojom živote... To bol neoficiál-
ny cieľ tohto „zápolenia“. Organi-
zátori  týchto  súťaží  dúfajú,  že  sa 
im to podarilo a budú veľmi radi, 
ak sa tieto a ďalšie pozitívne hod-
noty  dostanú  zo  slov,  príbehov 
a piesní do všedného života detí. 
Aj to je dôvod, pre ktorý sa oplatí 
v začatom diele pokračovať.

Marián Hajdučko

Zemplínske zvončeky
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dva týždne v športe... spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Mária Dzemová, 83-ročná
Juraj Vajda, 72-ročný
Jozef Berdy, 50-ročný 

Alžbeta Vasiľová, 87-ročná

Poďakovanie za 

JOzeFa vINclera
celej rodinke, priateľom, susedom, bývalým 

spolupracovníkom a dobrým ľuďom, 
ktorí sa s ním dňa 25. októbra 2012 rozlúčili 

a odprevadili ho na poslednej ceste. 
Ďakujeme v tejto ťažkej chvíli za spoluúčasť 

v zármutku, kvetinové dary a za prejavenú 
sústrasť. Naše srdečné ďakujeme – patrí 

Mgr. Jánovi Meňkymu, zborovému farárovi 
evanjelickej cirkvi a. v., taktiež všetkým, 

ktorí boli v modlitbách s nami a pomohli tak 
niesť kríž choroby. Chceme poďakovať aj tým, 

ktorí nám pomohli s organizáciou pohrebu 
za milý ľudský prístup, zamestnancom Domu 

smútku v Michalovciach.
manželka Albína, dcéra Zuzka

Poďakovania

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 

a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n	Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko 

Michaloviec. Tel.: 0918 479 575
n	Predám poschodový rodinný dom s veľkým pozemkom 

v tichej lokalite na Bielej hore. RK nevolať! Cena dohodou. 
Tel.: 0907 481 514

n	Predám 3-izbový byt po rekonštrukcii na 2. poschodí na 
Ulici ukrajinskej. Cena 45 000 €. Tel.: 0917 505 470

n	Predám 2-izbový byt s balkónom na Ulici Karola 
Kuzmányho, oproti detským jasliam. Tel.: 0903 278 535

n	Ponúkam garáž do prenájmu pri Tescu oproti čerpacej 
stanici Shell. Tel.: 0915 641 010, tel.: 0904 189 566

n	Dám do prenájmu garsónku v Michalovciach. Tel.: 0949 361 459

rôzne
n	Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom 

technickom stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. 
Cena dohodou. Tel.: 0911 351 050

n	Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n	Predám elektrický stavebný výťah (továrenský).  

Tel.: 0907 534 726
n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie 

s elektrickým rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n	Predám kimono zn. Adidas J 500 na výšku 125 – 130 cm. 

Cena 22 €. Tel.: 0915 268 202
n	Predám auto Renault Espace 2.2 dCi Expression, mpv, P, M6 

vo výbornom stave. Cena 4 600 €. Tel.: 0905 746 530
n	Kúpim lúpané vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n	Predám farebný televízor, uhlopriečka 70 cm, plochý 

obraz, stereo, DO, obraz v obraze, stop – obraz, ZOOM, 
2 x SCART, TXT, 6–ročný, TESLA, cena 50 € (dohoda), 
v Michalovciach doveziem + set top box. Tel.: 0904 822 860

n	Predám šijací stroj zn. VERITAS, automatic, špeciálne švy, 
trieda 8014 – 40 v mahagónovej skrinke v plne funkčnom 
stave. Tel. : 056 6422 707, tel. : 0908 825 338

n	Predám použité zimné pneumatiky Michalin na diskoch, 
3 ks 165170 R 13 na Felíciu. Tel. : 0915 268 202

n	Predám Felíciu, 68 000 km, prevádzkyschopná, výborný stav, 
motor za účelom užívania alebo na náhradné diely. Cena 
350 €. Tel.: 0903 387 866

služby
n	Poskytujem stavebné práce. Tel.: 0903 273 574
n	Účtovníctvo, hypotéky, poistenie. Tel.: 0915 644 489,  

www.ekonomickesluzby.eu
n	Strechy, krovy, sadrokartóny. Tel.: 0907 922 100,  

www.cackostav.szm.com
n	Hľadáte opatrovateľku? Tel.: 0904 128 811
n	Ponúkame vám ekonomické, účtovnícke, daňové a mzdové 

práce v naviazanosti na elektronickú podateľňu so SP, ZP 
a DÚ. Tel.: 0903 723 039

n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria, výrobu 
vankúšov a paplónov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta 
Michalovce zabezpečíme. Vianočná akcia – paplón 35 €, 
vankúš 10 €. Tel.: 0915 325 381, tel.: 056 6497 735

n	Doučím (vysvetlím, precvičím) učivo zo slovenského 
jazyka a literatúry – ZŠ, SŠ. Pripravujem na Testovanie 9 
a prijímacie skúšky na SŠ. Tel.: 0907 994 847

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa prišli 
navždy rozlúčiť s milovaným manželom, 
otcom a dedom 

IMrIcHOM cHOvaNOM
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary.
manželka Valéria, syn Martin, dcéra Ľudmila 
a syn Stanislav s rodinami

O pohár primátora mesta
Liga materských škôl v pohybovej zdatnosti
III. ročník 2. kolo, 12. 12. 2012, 9.00 hod. 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912
Basketbal
1.BK-D – BK KežmarOK
II. liga mužov, 8. 12. 2012, 16.00 hod.
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843 

florbal
fBK – fBK miKUláŠ preŠOv
Extraliga mužov – 12. kolo, 15. 12. 2012, 17. 00 hod.
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel.: 0903 604 195

futbal
maJstrOvstvá OZmf miCHalOvCe DrUžstiev 
mUžOv v malOm fUtBale v Hale 
19. ročník, 11. 11. 2012, 8. 9. a 16. 12. 2012 8.30 hod.
Info: Ing. Jaroslav Bendzák, tel.: 0907 902 068

Hádzaná
HC WinlanD – HC spOrta HlOHOveC
I. LMD – 13. kolo, 8. 12. 2012, 14.30 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 

Ľadový hokej
HK DUKla – HC 46 BarDeJOv
I. liga mužov – 27. kolo 7. 12. 2012, 17.00 hod.
HK DUKla – HC preŠOv 07
I. liga mužov – 29. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
seČOvCe – seČOvsKá pOlianKa
Zemplínska amatérska hokejová liga mužov 
7. kolo, 8. 12. 2012, 19.00 hod.
seČOvCe – parCHOvany
Zemplínska amatérska hokejová liga mužov
8. kolo, 15. 12. 2012, 19.00 hod
Info: Martin Onder, tel.: 0905 848 554
HK mláDež – maC BUDapeŠť
I. liga juniorov-19. kolo, 15. 12. 2012, 14.00 hod.
HK mláDež - Ute vasas BUDapeŠť
I. liga juniorov – 20. kolo, 16. 12. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Matej Ševčík, tel.: 0918 528 231
HK DUKla – HC 07 Detva
I. liga mužov – 31. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

softtenis
O pOHár primátOra mesta
Mestská softtenisová liga mužov
V. ročník I. liga, 7. kolo, 13. – 14. 12. 2012 
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

stolný tenis
ŠKst – stO mOKranCe
II. liga mužov – 7. kolo, 16. 12. 2012, 10.00 hod.
ŠKst „B“ – mKst veĽKé KapUŠany „B“
III. liga mužov Juh – 11. kolo, 16. 12. 2012, 10.00 hod.
ŠKst – GeOlóG rOžňava „C“
II. liga mužov – 7. kolo, 16. 12. 2012, 15.00 hod.
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Šach
ŠaK Zemplín – ŠK slOvan raJeCKé tepliCe
I. liga mužov Východ – 4. kolo
Info: Ing. Richard Gerbery, tel.: 0907 889 968

volejbal
O pOHár primátOra mesta
Mestská volejbalová liga dospelých
IV. ročník, II. liga 7. – 8. kolo, 11. 12. a 18. 12. 2012, 
mestsKá vOleJBalOvá liGa sŠ CHlapCOv a DievČat
V. ročník, 12. – 13. 12. 2012
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912
vK Štart ODeta – vK veĽKé KapUŠany „a“
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu
7. kolo, 9. 12. 2012, 14.00 hod.
vK Štart ODeta – Ša GaleJe KOŠiCe „B“
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu
8. kolo, 16. 12. 2012, 14.00 hod.
Info: Ing.Vladimír Krošlák, tel.:0903 728 494

vybíjaná
O pOHár primátOra mesta
Mestská liga žiakov 3. – 4. ročníkov
IV. ročník – 2. kolo, 11. 12. 2012, 9.00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912

turistika
miKUláŠ pre DOspelýCH
8. 12. 2012 
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

Dňa 19. decembra uplynie 14 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

Mgr. Iveta PalIgOvá, 
rod. Čverčková

Čas ranu nezahojil, je to klamné zdanie. 
Spočívaj v pokoji, s láskou spomíname 

a v tichých modlitbách vrúcne objímame.
spomína mama, dcéra, syn a sestra s rodinou

Spomienky
Dňa 9. decembra uplynie 11 rokov, 
čo nás navždy opustil otec, manžel a dedko

aNtON PaľOvčík
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas, 
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.

Dňa 14. decembra uplynie 20 rokov 
od smrti drahého otca a dedka 

JáNa kuraJdu
s láskou spomínajú synovia 
Ľubomír a Igor s rodinami

Dňa 11. decembra 2012 uplynú 4 roky, 
čo nás navždy opustil 

geJza kerekeš
Kto ste ho poznal, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
spomína manželka a syn

Kto ju poznal, spomenie si, kto ju mal rád, 
nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

Dňa 19. decembra 2012 uplynú 2 roky, 
čo nás vo veku 60 rokov navždy opustila drahá 

manželka, mamička

JaNka SaBOvá
s láskou a úctou spomínajú manžel, syn Ivan, 

dcéry Saška a Tatianka

Spomínať je krásne, ale zabudnúť sa nedá.
December je mesiac, v ktorom si pripomíname 
5. výročie smrti a nedožité 45. narodeniny 

MartINa tkáča
s láskou spomína mamka 
a sestra s rodinou

Dňa 3. decembra 2012 uplynul rok od úmrtia 
manžela, otca, dedka 

JOzeFa rIMka
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
spomína manželka, deti a vnúčatá

Už len kyticu kvetov Ti môžeme na hrob dať, 
sviečku zapáliť a v tichu spomínať...
Dňa 25. decembra uplynie rok, 
čo nás navždy opustila milovaná 

MárIa BegOvá
s láskou spomínajú 
manžel a smútiaca rodina

S pocitom hlbokého smútku 
si dňa 15. decembra pripomenieme 3. výročie 
úmrtia manžela, otca a dedka 

šteFaNa PaľOvčíka
Tichučko snívaj večný sen a ver, že nikdy 
nezabudneme na ten smutný deň.
manželka, deti a vnúčatá

Bolesť v našich srdciach ani čas nezahojí, 
Tvoja duša nech odpočíva v pokoji. S veľkou 

bolesťou v srdci si dňa 9. decembra 
pripomenieme 7. výročie smrti milovaného 

manžela, otca a dedka 

šteFaNa Nagya 
s úctou spomínajú manželka, 

dcéra a syn s rodinami

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. 
Len spomienky v srdciach zostávajú.

Dňa 13. decembra uplynie 5 rokov, kedy nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko

JOzeF SMOlár
s láskou spomínajú manželka Mária a deti 
Mária, Jozef, Alexander a Judita s rodinami

Spomienky

Smrťou 
sa život 
nekončí, 

len zabudnutie 
znamená 

koniec života.


