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Povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatkov od 1. 1. 2016

Miestne dane 

a PoPlatky

Posledná novela zákona 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku v znení zmien 
a dopl. priniesla niekoľko zmien:
n podľa § 18 ods. 2 pri nadobudnutí 
nehnuteľnosti dedením v priebehu 
roka daňová povinnosť dedičovi vzni-
ká prvým dňom mesiaca nasledujú-
ceho po dni, v ktorom sa dedič stal 
vlastníkom nehnuteľnosti na základe 
právoplatného osvedčenia o dedič-
stve alebo rozhodnutia o dedičstve. 
n podľa § 17 ods. 7, ods. 2 až 4 zá-
kona o miestnych daniach z cito-
vaného ustanovenia vyplýva, že iba 
tí daňovníci si uplatnia nárok na 
zníženie dane alebo oslobodenie od 
dane, v priznaní alebo v čiastkovom 
priznaní, ktorým prvýkrát vznikne 
nárok na zníženie dane alebo oslobo-
denie od dane na zdaňovacie obdo-
bie roku 2016, a to najneskôr v leho-
te do 31. januára 2016, inak nárok na 
príslušné zdaňovacie obdobie zaniká 
a môže si ho uplatniť až v nasledujú-
com zdaňovacom období, t. j. v roku 
2017. Úľavy v prípade týchto daní 
si môžu písomne uplatniť podaním 
priznania alebo čiastkového prizna-
nia poberatelia dávok v hmotnej nú-
dzi, ak stavba alebo byt slúži na ich 

trvalé bývanie, s doložením aktu-
álneho rozhodnutia či potvrdenia 
z úradu práce, a to každoročne tiež 
do 31. 1. 2016. Z titulu veku môžu 
o úľavy písomne požiadať a doložiť 
list vlastníctva alebo rozhodnutia 
správy katastra o vlastníctve.

Ak zníženie dane alebo oslobo-
denie od dane v predchádzajúcom 
daňovom období daňovníci už mali 
uplatnené a vlastníctvo zostáva za-
chované z predchádzajúcich zdaňova-
cích období aj na zdaňovacie obdobie 
roku 2016, (nehnuteľnosť slúžiacu na 
bývanie nepredali alebo nedarovali 
a pod.), daňovníci nepodávajú pri-
znanie alebo čiastkové priznanie. 

U dane za psa Všeobecne záväz-
ným nariadením Mesta Michalovce 
je okrem iného oslobodenie od da-
ne pre držiteľa psa adoptovaného 
z mestského útulku, po doložení do-
kladu o adopcii.

Zmenou prešlo aj VZN o da-
niach z nehnuteľností, ktoré určuje 
sadzby daní z pozemkov, stavieb, by-
tov a nebytových priestorov. Výška 
týchto daní nebola menená od roku 
2008, s výnimkou zaokrúhlenia sa-
dzieb pri prechode na euro. Teraz 
dochádza k úprave jednotlivých sa-

dzieb daní – daň z bytov sa zvyšuje 
z 0,20 € na 0,26 € za m² a rovnaká 
úprava sa týka aj daní zo stavieb 
určených na bývanie a pozemkov. 
Podrobný prehľad všetkých daní 
a poplatkov nájdete na web stránke 
mesta www.michalovce.sk, VZN 
č. 181 daň z nehnuteľností a VZN 
č. 180 o miestnom poplatku.

PoPlatky 
Mesto Michalovce prijalo VZN 

č. 180 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné staveb-
né odpady. Dôvodom novelizácie 
tohto VZN je legislatívna zmena 
zákona o odpadoch, ktorá je platná 
od 1. 1. 2016 a ktorá ukladá Mestu 
zaviesť množstevný zber drobného 
stavebného odpadu. V praxi sa tá-
to zmena uplatní tak, že ak občan 
bude vykonávať bežné udržiavacie 
práce, odpad z týchto prác odovzdá 
na zbernom dvore a zaplatí miestny 
poplatok podľa určenej sadzby iba 
za množstvo reálne vyprodukova-
ného odpadu. Za drobný staveb-
ný odpad bola schválená sadzba 
0,033 € za kg. Tento odpad je ob-
čan povinný odovzdať na zbernom 

aktua l i ty

Pozývame vás na 

prehliadku amatérskych 
hudobných skupín 
Echo ZEmPlína 

22. januára o 18.00 hod.
veľká sála Zlatý býk

Pozývame vás na 

koncert FS Zemplínik
Po tim našim 

kraju
27. januára o 16.30 hod. 

veľká sála MsKS

Smer – SD vás pozýva na

koncert skupiny
DESmoD
Výber hitov 

karola Duchoňa

7. februára o 16.00 hod.
Mestská športová hala 

Michalovce
vstup voľný

Pozývame vás na 

tanečnú drámu
carmEn 

á la GyPSy DEVilS

11. februára 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

Podporme 
ihrisko
www.zihadielko.sk 

2 Žiadosti 
o dotácie
uzávierka 29. februára

3 Čaro 
hliny
pozdišovská keramika 

4 Volejbalový 
turnaj
O pohár primátora mesta

8

pokračovanie na 2. strane

Mesiac január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči mestu plnia 
občania hlavne v prípade, že sa v priebehu roka 2015 stali vlastníkmi neh-
nuteľností. Ide o priznanie novonadobudnutej nehnuteľnosti (bytu, domu, 
pozemku garáže a pod.), priznanie za psa, priznanie za hracie prístroje alebo 
predajné automaty. Občan podáva priznanie aj v prípade, že mu daňová po-
vinnosť v priebehu uplynulého roka zanikla napríklad tým, že nehnuteľnosť 
predal, psa daroval alebo pes uhynul a pod.
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dvore Technických a záhradníckych 
služieb mesta na Lastomírskej ulici.

Ďalšou zmenou VZN o miest-
nom poplatku je zmena sadzby. 
Mesto pristúpilo k miernemu navý-
šeniu sadzby za komunálny odpad 
poplatku z 0,065 € na 0,07 € na oso-
bu a deň, čo je v prepočte na obyva-
teľa a rok zvýšenie o 1,85 €. Náklady 
odpadového hospodárstva, ktoré-
ho správcom sú v meste Technické 
a záhradnícke služby, v roku 2016 
vzrastú o prevádzkovanie kompos-
tárne. U poplatkov za tuhý komunál-

ny odpad aj v roku 2016 môže pred 
vydaním rozhodnutia o zníženie, 
odpustenie alebo vrátenie požiadať 
v zmysle § 82 ods. 3 cit. zákona osoba 
staršia ako 70 rokov, držiteľ preukazu 
ŤZP, držiteľ preukazu Jánskeho pla-
kety a občan v hmotnej núdzi. Mesto 
z titulu tvrdosti zákona, iba na zákla-
de žiadosti poplatníka, môže posúdiť 
a pristúpiť k zníženiu poplatku. 

Tlačivá pre FO a PO ako po mi-
nulé roky sú zverejnené na web 
stránke mesta a v budove mestské-
ho úradu.

Mesto vyrubí dane a poplatky 
rozhodnutím, ktoré budú doručova-
né zamestnancami približne na pre-
lome apríla – mája 2016.

JUDr. Gabriela Štefanová

Miestne dane 
a PoPlatky
pokračovanie z prvej strany 

klub abstinentov 
v Michalovciach 
začiatkom januára 
hodnotil svoju činnosť 
za rok 2015. 

Ako občianske združenie patrí 
medzi takmer 50-člennú rodinu 
klubov abstinujúcich z celého Slo-
venska, ktoré sú združené v ASKA-
Se (Asociácia klubov abstinujúcich 
Slovenska). Ich úlohou je pomáhať 
tým, ktorí boli závislí na alkohole 
či drogách. 

V dnešnej dobe je to vysoko 
humánna, náročná a zodpovedná 
úloha klubu. Úspešne hodnotíme 
činnosť klubu, zodpovedný prístup 
nielen k svojim členom, ale k celej 
spoločnosti. Dôkazom sú výsledky 

a plány na ďalšie obdobie. Najlep-
šie a najviac to pociťujú samot-
ní členovia. Je to návrat človeka, 
ktorý prepadol na dno priepasti, 
ale prijal pomocnú ruku, nastúpil 
na novú a správnu cestu života. Po-
vedzme si pravdu, koľkí ľudia mu 
to závidia, ba priam ho nenávidia. 
Priznajme si, koľko ľudí je dnes zá-
vislých, ale nedokážu v sebe nájsť 
odvahu. 

Dvere nášho klubu sú otvore-
né pre každého, kto takúto pomoc 
potrebuje a jeho členovia ďaku-
jú za akúkoľvek pomoc všetkým 
sponzorom a vedeniu mesta Mi-
chalovce. Stretávame sa každý prvý 
pondelok v mesiaci o 15.30 hod. 
v budove SMM, Partizánska 23, 
Michalovce.

Štefan Šimko

stretnutie abstinentov

Podporme ihrisko v Michalovciach
Mesto Michalovce 
sa zapojilo do súťaže 
o výstavbu nových 
ihrísk, ktorú zverejnila 
spoločnosť lidl. 

Počas leta na Slovensku vyrastie 
desať detských ihrísk Žihadielok, 
a my veríme, že jedno z nich bude 
stáť aj v Michalovciach. Podporme 
všetci tento zámer, stačí k tomu 
málo – registrácia na internetovej 
stránke www.zihadielko.sk a potom 
každý deň hlasovať.

Hlasovanie bude prebiehať od 
21. januára do 29. februára 2016. 
Každý registrovaný účastník bude 
môcť raz za 24 hodín označiť svojho 
favorita – teda svoje mesto, jeden 
hlas navyše môže každý deň získať, 
ak na stránke zvládne jednoduchú 
online hru. Priebežné poradie bude 
zverejnené a pravidelne aktualizo-
vané na stránke www.zihadielko.
sk. Víťazi budú známi najneskôr 
14. marca.

Ihrisko Žihadielko je určené pre 
deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 
16 x 20 m a bude na ňom osem her-
ných prvkov. Ihrisko je rozdelené do 
dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 
rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú pris-
pôsobené aj dopadové plochy: pre 
menšie deti to je EPDM liata guma, 
pre väčšie štrk. Deti sa budú môcť 
zahrať na dvoch hradoch, piesko-

visku, kolotoči, hojdačkách či pre-
važovadlách. Všetky herné prvky sa 
nesú vo veselých a hravých motívoch 
s podobizňami Včielky Maje a jej ka-
marátov. Na ihrisku sa budú nachá-
dzať aj lavičky a stojan na bicykle. 

Zapojme sa všetci, aby naše deti 
mohli mať radosť z nového detské-
ho ihriska.

rr

 11. 1.  porada primátora 
k materiálom na rokovanie 
mestskej rady

 12. a 13. 1.  
návšteva materských a základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta

 14. 1.  rokovanie Valného 
zhromaždenia Zemplínskej 
oblastnej organizácie 
cestovného ruchu

 15. 1.  prijatie nového riaditeľa 
michalovskej nemocnice 
MUDr. Petra Rovdera

 15. 1.  blahoželanie pani 
Gáborovej pri príležitosti jej 
100-tých narodenín

 16. 1.  účasť na stretnutí 
osemfinále Pohára EHF Iuventy 
Michalovce

 16. 1.  otvorenie Plesu seniorov 
mesta Michalovce

 18. 1.  účasť na stretnutí 
s prezidentom Andrejom Kiskom

 19. 1.  rokovanie mestskej rady

 21. 1.  porada primátora

 21. 1.  otvorenie prvej schôdze 
zapisovateľov volebných komisií 
k Voľbám do NR SR 2016

 21. 1.  stretnutie s ministrom 
životného prostredia Petrom 
Žigom

aktivity primátora

nové pravidlá v doprave
Vzhľadom na praktické skúse-

nosti z praxe v súvislosti s prevádz-
kou motorových vozidiel a vzhľa-
dom na mierne sa zvyšujúci počet 
dopravných nehôd, a v tej súvislosti 
aj na nárast počtu usmrtených osôb, 
na konci minulého roka schválila 
Národná rada SR novelu zákona 
č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Novela zákona je veľmi rozsiahla, 
a keďže vo veľkej časti je účinná od 
1. januára 2016, zvýrazním aspoň 
niektoré ustanovenia, s ktorými sa v 
živote môžeme reálne stretnúť. Prvé 
čo môže vodičov motorových vozi-
diel postihnúť sú vyššie horné hrani-
ce pokút za prekročenie maximálnej 
dovolenej rýchlosti. Napríklad pri 
prekročení rýchlosti v obci o viac ako 
50 km/hod. je výška pokuty v bloko-
vom konaní 800 € a v riadnom kona-
ní 1000 €. Pokutu z riadného konania 
možno znížiť o tretinu, ak do 15 dní 
od rozhodnutia budú peniaze preve-
dené na príslušný účet. Pripomínam, 
že na území SR bude namontovaných 
1300 radarov. Pri porušení doprav-
ných predpisov, bude pokuta auto-
maticky uložená majiteľovi motoro-
vého vozidla. Zavádza sa úplne nový 

druh pokuty pre vodičov za ohroze-
nie cyklistu alebo chodca na chodní-
ku. Okrem finančnej pokuty to bude 
aj zákaz činnosti na dva roky. 

Na druhej strane novela zmier-
ňuje konanie po dopravnej nehode, 
pri ktorej vinník poškodil majetok 
alebo ublížil na zdraví sebe alebo 
blízkej osobe. V takom prípade sa 
to bude prejednávať iba ako priestu-
pok, aj to iba na návrh poškodené-
ho. Postup pri ostatných nehodách 
sa nemení. Zlepšuje sa tiež riešenie 
nesprávneho parkovania. Namiesto 
odťahovania vozidiel bude prefero-
vaná aplikácia tzv. papúč. Korčulia-
ri, kolobežkári a používatelia samo-
vyvažovacieho zariadenia segway 
sú teraz zaradení k chodcom. Môžu 
sa pohybovať po prvej strane chod-
níka, ale iba rýchlosťou chodca.

Tých, ktorí v ostatných mesiacoch 
predávali, kupovali, dočasne vyraďo-
vali príp. znovu prihlasovali vozidlá 
nabádam, aby si pozorne preštudo-
vali v novele zákona časť o prechod-
ných ustanoveniach. Sú tam určené 
lehoty dokedy je potrebné niektoré 
kroky uvedených činnosti ukončiť.

Ing. Jozef Bobík

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Už 25 rokov Slovensko hrdo hlása: 
sme demokratická krajina. Občania 
majú právo voliť a byť volení od úrovne 
svojich miest a obcí až po Európsky par-
lament. O tom, že chuť ísť voliť je kolísa-
vá, svedčia účasti voličov v jednotlivých 
voľbách. Nemáme sa čím chváliť. V pre-
važnej väčšine dosahujeme sotva 60 % 
účasť. O tom, prečo to tak je, sa sporia 
nielen teoretici, ale i samotní účastníci 
volieb. Raz je to počasie, nezáujem o ve-
ci verejné, nerozhodnosť, slabá ponuka 
politických programov, pohodlnosť, ino-
kedy si voliči nevedia vybrať, nepoznajú 
nikoho, neveria nikomu, alebo jedno-
ducho rezignujú. Napriek tomu v de-
mokracii nikto lepší systém ako sú voľby 
nevymyslel. Len ich mechanizmom je 
možné spravovať veci verejné. 

Určite existujú viaceré volebné sys-
témy. U nás sa, ako v mladej demok-
racii, zaviedol pomerný volebný systém 
vo voľbách do parlamentu. Je postavený 
na súťaži politických strán. Každé voľ-
by sú niečím špecifické. Prevažne je to 
snaha politických strán osloviť voličov 
a zaujať sľubmi, tým, čo chcú urobiť pre 
občanov. Najčastejšie je to i v podobe 
kritiky súčasnej vlády. Občas sa objavia 
aj spasitelia a záchrancovia všetkého 
a všetkých. Atmosféra spoločenskej ne-
spokojnosti a očakávania je tiež zdro-
jom motívov ísť alebo ignorovať voľby.

I dnes sme krátko pred voľbami 
a prezentácia jednotlivých politikov je 
na každom rohu. Snažia sa presvedčiť 
voličov tým, čo chcú oni urobiť. V po-
litickom živote sa vytratil komunikač-
ný záujem o konfrontáciu s potrebami 
občanov od politických strán a jednot-
livých politikov. Viac kontaktu s občan-
mi ostáva len na pleciach komunálnych 
politikov. I moderné komunikačne 
prostriedky umožňujú väčšiu prezentá-
ciu vlastného videnia. Riešenie problé-
mov spoločnosti je však akoby bez spät-
nej väzby. Občan akoby stratil kontakt 
so svojím zástupcom v parlamente. 

Napriek viacerým návrhom na 
zmeny vytvárania kandidátok politic-
kých strán doteraz žiadna nepristúpila 
na takúto zmenu. Ani úvahy na zme-
nu volebného systému nenašli priazni-
vejšiu reakciu. Preto ostáva len nádej, 
že uvedomenie si a zodpovednosť obča-
nov nadobudne také kontúry, že účasť 
vo voľbách nebude naďalej klesať. 
Nakoniec, kto iný, ako každý za seba 
má možnosť a trochu i zodpovednosť 
vybrať si z ponuky, ktorá tu je. 

I keď niekedy metódou výberu 
menšieho zla. Aj keď tu nie je hlad, 
nejaké jedlo k jeho predchádzaniu, je 
dnes potrebné. Zvážme preto svoj po-
diel zodpovednosti. Skúsme v nasledu-
júcich voľbách urobiť aj svoj rozhodný 
krok. Určite je potrebný.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora 

máme tu voľby...

z pera viceprimátora

žiadosti 
o dotácie

Mesto Michalovce v súlade 
s VZN č. 145/2012, ktoré nado-
budlo účinnosť 1. 1. 2013, zverej-
ňuje možnosť podávania žiadostí 
o nenávratné finančné príspevky 
– dotácie z rozpočtu mesta pre 
právnické osoby a fyzické osoby 
– podnikateľov so sídlom, resp. 
trvalým pobytom na území mes-
ta Michalovce, alebo ktoré vyko-
návajú činnosť a poskytujú služby 
obyvateľom mesta Michalovce, 
a právnické osoby, ktorých zria-
ďovateľom je mesto Michalovce. 

Dotácie môžu byť nasmerova-
né do oblastí: telovýchova a šport, 
kultúra, rozvoj školstva a vzde-
lávania, sociálna oblasť, cirkev 
a charita. V roku 2016 bola v roz-
počte mesta na dotácie vyčlenená 
suma vo výške 52 000 €, z toho 
5 200 € tvorí rezervu primátora. 

Žiadosť sa podáva na samostat-
nom formulári, ktorý je k dispozícii 
na odbore informatizácií a grantov 
ako aj na internetovej stránke mes-
ta www.michalovce.sk. Úplné in-
formácie s potrebnými formulármi 
nájdete na stránke mesta v časti: 
Samospráva – Dotácie mesta.

Termín uzávierky podávania 
žiadostí je 29. február 2016. V prí-
pade podania žiadosti poštou 
rozhoduje dátum podacej pečiat-
ky. Žiadosti doručené po termíne 
nebudú posudzované. Subjek-
ty, ktoré nezúčtovali dotáciu za 
predchádzajúci rozpočtový rok 
v stanovenom termíne (do 28. 12. 
2015) a ktoré nemajú vyrovnané 
záväzky voči mestu Michalovce, 
budú rovnako z procesu preroz-
deľovania vylúčené.

Bližšie informácie: Ing. Tímea 
Bodnárová, tel.: 056/686 41 85, 
mob.: 0918 876 617, e-mail: timea.
bodnarova@msumi.sk

Ing. Tímea Bodnárová

Český spolok bilancoval
Členovia Miestneho klubu 
Michalovce Českého 
spolku v košiciach (Mk Čs) 
sa zišli v polovici januára, 
aby vyhodnotili svoju 
činnosť za uplynulý rok. 

Minulý rok začali prednáškou 
spojenou s čítaním z diela J. Seiferta, 
nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. 
Pripravila ju v januári Mgr. V. Vojní-
ková. V jarných mesiacoch viedol 
JUDr. M. Schýbal cyklus prednášok 
o Janovi Husovi. Pripomenuli si tak 
600. výročie jeho upálenia. Prednáš-
ky boli venované širokej verejnosti. 
V júni to bola beseda o K. H. Má-
chovi a jeho diele Máj. 

Koncert s názvom 57 rokov swingu 
na Zemplíne bol v septembri. O. Krá-
senský sa celý život venuje tomuto 
hudobnému štýlu a jeho propagácii. 
V októbri si pripomenuli 97. výročie 
vzniku ČSR spomienkovou slávnos-
ťou. Položením kytice k buste M. R. 

Štefánika vyjadrili úctu a vďaku tomu-
to významnému politikovi. V rámci 
Dní českej kultúry MK bol spoluor-
ganizátorom koncertov. Ako prvé 
vystúpilo v zemplínskom osvetovom 
stredisku Československé komorné 
duo. Musica Iuvenalis sa predstavi-
la biblickými piesňami A. Dvořáka 
so sólistom M. Lukáčom nádherným 
koncertom v bazilike minor. 

V novembri to bola prednáška 
s ukážkami z diela Staré pověsti české 
od Ing. A. Adamovej. Tradičná akcia 
České Vianoce v Michalovciach bola 
venovaná Hanácku, oblasti na Mora-
ve s bohatými vianočnými ľudovými 
zvykmi. Organizátorkou bola Mgr. 
V. Vojníková. Krásnu bodku za ce-
lým rokom urobil svojím Vianoč-
ným koncertom O. Krásenský spolu 
s G. Kozmovou. 

MK ČS by sa chcel poďakovať 
Zemplínskej knižnici G. Zvonic-
kého a Zemplínskemu osvetovému 
stredisku a Úradu vlády SR.

  Mgr. V. Vojníková

Krásne životné 
jubileum

V Zariadení pre seniorov v Micha-
lovciach (ZpS) sa oslavovalo. Helena 
Gáborová oslávila krásne sté narode-

niny. Narodila sa 15. januára 1916 
vo Vojanoch. Jej rodičia ju vychová-
vali so šiestimi súrodencami. Vydala 

sa ako 21-ročná, mala dcéru a ne-
vlastného syna. O deti sa vždy vzor-
ne starala a svojou láskou ich oboch 
rovnako zahŕňala. Od roku 1984 je 

pani Gáborová vdovou. Nikde nepra-
covala, bola v domácnosti, starala sa 
o vnúčatá a hlavne pomáhala dcére, 
ktorá s ňou žije v ZpS. K tomuto vý-
znamnému životnému jubileu pani 

Gáborovej srdečne blahoželáme. 

pobačeňe miža z varoša

Od mladosci sebe pametam, že kec na Kračun nebulo barz žimi, ta stare 
ľudze hutoreli: „Počekaj ľem, pridze ruska švička.“ I često še tak stalo. Po Kra-
čunoj prišla dujba i šnihu bulo, až po samu štrechu. Gazdove chodzili ľem 
na sankoch do ľesa i na poľo. I toto, co še dovtedi postavilo, čekalo do jari.

O tim, že še priroda meni, zname šicke. Po Novim roku mi višol z domu. 
I takoj na peršich krokoch mi pribul, že šľisko. Nohi mi viľeceľi do ľuftu i už 
mi bul na žemi. Pomaľučki mi še dzvihnul, no kec mi še chcel očiscic, ta ru-
ka zaboľela. Nebudu robic paniku. Pujdzem do špitaľu, naj ju porentgenuju 
i popatra, či ľem uderena. Dobre ja znal, že mi sebe ju zlamal. Napraviľi mi 
ju. I do sadri daľi. No jak mi išol von z toho špitaľu, ta mi skoro druhi raz 
na ric ľapnul. Perše mi sebe dumal, že išče zo zľeknuca vidzim hibac še ra-
meno žeriava. No kec mi vidzel chodzic chlopov u prilboch po stavbe, ta mi 
bulo šicko jasne. Toti robja i u januaru i kec maržňe. Ta mi ňedalo ňeopitac 
še jednoho znamoho: „To i u žime po mrazu robja i betonuju?“

„Joj bači, to už davno ňepravda, že stavbare robja ľem u ľece. Dňeška 
še stavja cali rok a ňeľem u dnuka, jak dakedi bulo.“

No kalap dolu pred chlopami, co vitrimu robic u takim čaše. Ja ľem z do-
mu višol a hotove neščesce. 

Vaš Mižo z varoša

Čudo u Mihaľovci
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Čaro hliny
Mestské kultúrne stredisko 
aj v tomto roku realizuje 
harmonogram výstavných 
expozícií. 

Úvodná je organizovaná v spo-
lupráci so Zemplínskym múzeom. 
Pri vstupe do galérie vás hneď upú-
ta interiér pripomínajúci útulnosť 
izby. Expozícia je ucelená a upriami 
pozornosť návštevníka na tradíciu 
Zemplína, do ktorej spadá aj začiatok 
hrnčiarstva a výroby úžitkovej kera-
miky. Pozdišovská keramika s ľudo-
vými motívmi sa dostala do povedo-
mia aj v zahraničí. 

Ponúkaná expozícia je zostave-
ná z troch častí. Zahŕňa keramiku, 

textílie a insitné obrazy na ľanovom 
plátne. Múzeá teda nedisponujú 
depozitárom preto, aby natrvalo 
uchovali vzácne predmety, a tým aj 
históriu a tradície regiónov, ale pre-
dovšetkým preto, aby bol depozitár 
pripomienkou minulosti, ktorá je 
súčasťou života a formuje každého 
človeka jednotlivo presne tak, ako 
hrnčiar hlinu. Z nej potom vzniká 
krčah, tanier, džbán. Za každým 
vytvoreným keramickým dielom je 
konkrétny človek. Jeho zmysel pre 
detail, vytrvalosť a klenot trpezli-
vosti v umení, ktoré bolo remeslom, 
a vytratilo sa. Expozícia je verejnos-
ti prístupná do konca januára.

PaedDr. Ivana Mochorovská 

dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Ples mesta michalovce
Reprezentačný ples mesta Michalovce už tradične otvára plesovú sezónu v našom 
meste. Ani tento rok tomu nebolo inak. V sobotu 9. januára sa v Chemkostav aré-
ne uskutočnil už deviaty ročník tohto obľúbeného spoločenského podujatia. Mode-
rátorskú taktovku nad priebehom plesu prevzali známa herečka a rodáčka z Mi-
chaloviec Lucia Lapišáková a populárny český herec a zabávač Martin Dejdar. 
Pre hostí bol pripravený bohatý kultúrny program v podaní hudobných skupín 
Desmod a New Barbados, ľudovej hudby FS Zemplín či Tanečnej školy Grácia. 
Súčasťou programu bolo aj dych vyrážajúce vystúpenie slovenskej vzdušnej akro-
batky Ariadny Vendelovej. Na plese sa konala dražba obrazov, ktoré namaľovali 
žiaci Základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici. Výťažok z dražby vo výške 
viac ako 1000 eur bude použitý na vybavenie triedy výtvarného odboru. 

Echo ZEmPlína
prehliadka amatérskych hudobných skupín 
22. 1. o 18.00 hod., veľká sála Zlatý býk 

Po tim našim kraju 
koncert FS Zemplínik
27. 1. o 16.30 hod., veľká sála MsKS

níZkotučný žiVot
divadelná hra
28. 1. o 19.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
Zo ZbiErok ZEmPlínSkEho múZEa 
do 29. 1., malá galéria MsKS

najkrajší kalEnDár SloVEnSka 
do 30. 1., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonikého

PrEmEny – VýStaVa fotoGrafií
25. 1. – 9. 2., galéria Zemplínskeho osvetového strediska

Program kina
22. – 23. 1. piatok, sobota o 20.00 hod.

DEDo jE lotor  2015
komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

22. 1. piatok o 18.00 hod. 
26. 1. utorok o 19.30 hod.

líDa baaroVá  2015
romantický, dráma, životopisný ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originálna verzia 

23. – 24. 1. sobota, nedeľa o 16.30 hod.
ĽaDoVá SEZÓna  2015
animovaný  USA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

Premiéra                                      23. – 24. 1. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
už tEraZ mi chýbaš  2015
komédia, dráma, romantický  VB
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

25. 1. nedeľa o 20.00 hod.
lES  2015
psychotriler, horor  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky 

29. 1. piatok o 17.00 hod. 
30. – 31. 1. sobota, nedeľa o 16.15 hod.

alVin a chiPmunkoVia: čiPErná jaZDa  2015
rodinná komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

29. 1. piatok o 18.45 hod.
PErfEktný DEŇ 2015
dráma  ŠPANIELSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

29. 1. piatok o 20.45 hod.
30. – 31. 1. sobota, nedeľa o 19.45 hod.

PolicajtoV šVaGor  2015
akčná komédia  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky 

30. – 31. 1. sobota, nedeľa o 18.00 hod.
roDina na PrEnájom 2015
komédia  FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk
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michalovčan informuje

do staVu ManŽelského VstúPili...

michalovčan informuje

Noviny Mistral
a športové správy

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

ZostriH
stalo sa v MiCHalovCiaCH v šPortE

v �. polroku �01�
piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Z vystúpenia sZuš talent-um

repríza z júla 2015
denne od 14.00 hod. 

informačný deň
Záujemcom o štúdium na Pod-

nikovohospodárskej fakulte v Ko-
šiciach Ekonomickej univerzity 
v Bratislave oznamujeme, že pri-
hlášky na štúdium (v Košiciach ale-
bo v Michalovciach) pre akademic-
ký rok 2016/17 je možné podávať 
do 31. 3. 2016. Bližšie informácie 
nájdete na stránke www.euke.sk.

Zároveň si vás dovoľujeme po-
zvať na informačný deň, ktorý sa 
uskutoční v Aule Pedagogického 
pracoviska PHF EU v Michalov-
ciach, Masarykova ul. č. 9, dňa 
4. 2. 2016 o 13.00 hod.

Dekanka fakulty a prodekan 
pre vzdelávanie poskytnú infor-
mácie o možnostiach štúdia na fa-
kulte, prijímacom konaní, o mož-
nostiach zahraničných študijných 
pobytov, ubytovacích možnostiach 
a odpovedia na vaše otázky. Záro-
veň môžete nahliadnuť do učeb-
ných priestorov a zakúpiť si študij-
nú literatúru na prijímacie skúšky.

V súvislosti s prijímacím ko-
naním dávame do pozornosti 
kurzy, ktoré každoročne pripra-
vujeme pre záujemcov o štúdium 
ekonómie (matematika, ekono-
mika a cudzí jazyk):
Jarný kurz – rozsah 80 ho-
dín, termín február až apríl 2016. 
Cena 180 €. Prihlášky zasielajte 
do konca januára 2016 na adresu: 
Podnikovohospodárska fakulta 
EU, Masarykova 9, 071 01 Mi-
chalovce, alebo brigita.dobran-
cinova@euke.sk, alebo tel. 0917 
256 211, 0901 703 863.
Intenzívny kurz – rozsah 
48 hodín, 6-x sobota marec – ap-
ríl 2016. Cena 110 €. Prihlášky 
zasielajte do konca februára 2016 
na adresu ako pri jarnom kurze.
Last mInute kurz – rozsah 
16 hodín, termín 10. a 11. 6. 2016. 
Cena 40 €. Prihlášky do 8. 6. 2016 
na adresu ako pri jarnom kurze.

eumi

stratený pravoslávny kríž
Pravoslávny kríž v bukovom 
polienku – podľa zachovanej 
ústnej tradície – bol objavený 
niekedy po 20. januári 1941 
v krášku. 

Pri rúbaní dreva pre istú vdovu, hlá-
siacu sa ku gréckokatolíckemu vierovyz-
naniu, jeden z dvoch pracujúcich chla-
pov narazil na zvláštne bukové poleno, 
ktoré sa nedalo ľahko rozrúbať (drevo 
údajne pochádzalo z vihorlatských le-
sov, východne od obce Jovsa). Keď sa to 
napokon podarilo, vo vnútri sa ukázal 
obraz pravoslávneho kríža. Vdova teda 
rozrúbané poleno odniesla svojmu suse-
dovi Michalovi Sotákovi – členovi kurá-
torského zboru pri pravoslávnom Chrá-
me narodenia presvätej Bohorodičky 
v Rebríne (spojením Rebrína a Krášku 
vznikla neskôr obec Zemplínska Širo-
ká). Spomínaný kurátor tieto dva kusy 
dreva, zabalené v bielej plachte  zaniesol 
na rebrínsku pravoslávnu faru. 

Vtedajší správca Pravoslávnej cir-
kevnej obce (PCO) v Rebríne (ide 

o najstaršiu PCO v tejto časti Zemplí-
na) – otec Juraj Kuzan – dal rozrúba-
ný bukový klátik vystaviť v miestnom 
chráme, aby si ho mohli veriaci uctiť. 

Po istých problémoch nakoniec 
prišli žandári z Michaloviec a dre-
vo zhabali – vraj na výskum. Zostala 
po ňom iba jedna čiernobiela fotogra-
fia, ktorú krátko pred odnesením po-
lienka urobil správca rebrínskej PCO. 

Stopy po pravoslávnom kríži, ktorý 
bol objavený v bukovom polienku, sa 
stratili. Po 75 rokoch sa regionálnemu 
historikovi Matejovi Starjákovi – za zau-
jímavých okolností – podarilo spomína-
ný artefakt získať. Následne bolo drevo 
odborne ošetrené, upravené na verejnú 
prezentáciu a zakonzervované. 

V mesiacoch september až február 
je toto znamenie kríža uložené v pra-
voslávnom Chráme narodenia pre-
svätej Bohorodičky v Zemplínskej Ši-
rokej, v mesiacoch marec až august si 
ho môžu veriaci uctiť v pravoslávnom 
Katedrálnom chráme svätých Cyrila 
a Metoda v Michalovciach. 

Matej Starják

Jozef Mašleník  
a Kristína Vartašová

blahoželanie
V týchto dňoch oslavuje svoje okrúhle životné 
jubileum – 60 rokov

Bc. Marián KoKolus
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia, 
pracovnej aj rodinnej pohody do ďalších rokov. 
kolegovia SOŠT Michalovce, pracovisko 
Kapušianska 6

Zmena termínu Zápisu do 1. ročníka
upozorňujeme rodičov, že zápis žiakov do 1. ročníka 
pre školský rok 2016/2017 v zmysle školského zákona sa mení 
a prebehne od 1. apríla do 30. apríla 2016.

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

oBChodnú VeReJnú súŤaŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objektoch:
a) Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk),
b) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika, MsKS),
c) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
d) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
e) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb),
f) Ul. okružná č. 3567 v Michalovciach (garáž/sklad),
g) Ul. Gorkého č. 1 v Michalovciach,
h) Ul. partizánska č. 23 v Michalovciach,
i) Ul. Š. Kukuru č. 8 v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 25. január 2016 do 9.00 hod., sú zverejne-
né na úradnej tabuli MsÚ a na internetov stránke www.michalovce.sk.

muDr. Dušan GoDa
Obyvatelia na sídliska východ sa mi sťažovali na práce, ktoré vykonávajú 
pracovníci vvak michalovce aj počas víkendu /konkrétne dňa 22. 11. 2015/. 
Jedná o sa o čistenie kanálových vpustov. Pri týchto prácach dochádza k zvý-
šenému hluku a ďalším nepríjemným sprievodným javom pod oknami oby-
vateľov. navrhujem, aby sa po konzultácii s vvak upravil harmonogram 
tejto potrebnej činnosti tak, aby sa tieto práce vykonávali v obývaných čas-
tiach mesta (najmä na sídliskách) iba počas pracovných dní v týždni.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Listom z dňa 23. 12. 2015 bola VVS, a.s., závod Michalovce požiadaná o pre-
hodnotenie uvedených prác mimo soboty a nedele.

Doc. ing. michal Stričík, PhD.
1. na základe podnetov od viacerých občanov vás prosím o kontrolu, prí-
padne opravu svetiel, ktoré osvetľovali dominantu nášho mesta kaplnku 
na Hrádku, a ktoré v súčasnosti dostatočne nesvietia.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Osvetlenie kaplnky na Hrádku sme prekontrolovali, je funkčné, také ako bolo 
pôvodne. 
2. na ul. a. sládkoviča pri okružnej križovatke OC zemplín v odbočova-
com pruhu v smere k hotelu Družba na priechode pre chodcov pri každom 
aj menšom daždi stojí voda z dôvodu nefunkčnosti blízkeho kanálového 
vpustu. v tejto súvislosti prosím o jeho opravu.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Kanálový vpust na Ul. A. Sládkoviča bol vyčistený. V prípade, ak by sa v krátkej 
dobe tento problém zopakoval, zmonitorujeme kanalizáciu kamerovým systé-
mom a v prípade poruchy túto odstránime. 

mgr. ján VáraDy
Občania Ul. kapušianskej a Ul. vrboveckej ma oslovili, či by sa nemohla zvýšiť 
intenzita verejného pouličného osvetlenia na týchto uliciach. Lampy sú totiž na-
montované len na každom druhom stĺpe a tiež len na jednej strane ulíc. Mnohé 
frekventované miesta, ako sú zastávky MHD, priechody pre chodcov, okolie 
kostola, cintorína, škôl sú takto nedostatočne osvetlené – poddimenzované. 
Môj osobný dojem aj empirické zisťovanie to tiež potvrdzujú. Bolo by vhod-
né v budúcom kalendárnom roku doplniť tieto miesta o ďalšie svetelné body 
– zdroje, alebo vymeniť sodíkové lampy za modernejšie a účinnejšie žiarivky, 
resp. LED lampy. V mene občanov vám za riešenie tejto situácie ďakujem.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ul. kapušianskej a Ul. vrboveckej bola 
zrealizovaná presne podľa projektovej dokumentácie, ktorá zodpovedá plat-
ným normám a predpisom SR. V prípade, ak sa vyskytnú poruchy, tieto sú 
po nahlásení operatívne odstraňované. 

interpelácie poslancov
informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na Vii. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
10. decembra 2015. (dokončenie)

PoďakoVanie
Vedenie Zariadenia pre seniorov (ZpS), Ul. Jána Hollého 9, 
Michalovce úprimne ďakuje Ing. Jozefovi Sokologorskému 

za darčekový poukaz v hodnote 500 € od spoločnosti Ingema. 
Vyhral ho v tombole na 9. reprezentačnom plese mesta Michalovce 

a výhru sa rozhodal darovať ZpS.
Aj týmto sa ukázalo, že v meste žijú ľudia, ktorí myslia na seniorov 

a poskytujú im nielen morálnu, ale aj materiálnu pomoc a podporu. 
Poukaz využijeme na nákup sanity a inštalačného materiálu. 
Darcovi srdečne ďakujeme, želáme veľa zdravia, pracovných 

i osobných úspechov.
Zlatuša Popaďáková, riaditeľka ZpS

krásne PrekvaPenIe
OZ Pomoc rodine v Michalovciach vyslovuje veľké poďakovanie 
zamestnancom spoločnosti Whirlpool Slovakia, spol. s r.o., Poprad 
a Progresfem Poprad za krásne Vianoce, ktoré urobili jedenástim 
súrodencom. Zamestnanci firmy Whirlpool Slovakia, spol. s r.o., 
Poprad nakúpili krásne darčeky pre všetky deti, ktoré sú vo veku 
1 rok až 17 rokov. Ide o rodinu, ktorá žije v zlých sociálnych pod-
mienkach. V tejto rodine sú deti veľmi snaživé. Všetci si vzájomne 
pomáhajú, podporujú sa a sú vďační jeden za druhého. Súrodenci sa 
z darčekov neskutočne tešili a boli vďačné za krásne prekvapenie. 

Mgr. Martina Bamburáková

GyMnÁZiuM
Ľ .  Š t ú r a  2 6 ,  M i c h a l o v c e

pripravuje
deň otvorených dverí

Kedy? 6. februára 2016 (sobota) o 9.30 hod.
Čo pre Vás pripravíme?

informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu  
krátky kultúrny program

prehliadku priestorov školy 
a ukážky aktivít z vyučovacieho procesu 

Tešíme sa na spoločné stretnutie na pôde našej školy.
Tel.: 056/6441346 • www. gymmi.sk  

E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

Redakcia Michalovčana 
oznamuje zástupcom politických strán, 

že ponúka v novinách Michalovčan číslo 4, 
ktoré vyjde 19. februára 2016 

priestor pre politickú reklamu
Inzertné príspevky prijímame do 15. februára 

na e-mailovej adrese: iveta.pazicova@msumi.sk. 
Platobné podmienky nájdete 

na našej webovej stránke www.michalovce.sk.



� iNZErCia 

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám 4-árovú záhradku s murovanou chatkou v záhradkárskej 

oblasti Laborec. Cena dohodou. Tel.: 0948 520 210

n	Predám pekný 2-izbový byt v Michalovciach, Sídlisko Juh. Byt 
je kompletne zrekonštruovaný, rolldoor (2-x), všetko je nové. 
Je na 1. poschodí v kompletne vynovenej bytovke. RK nevolať! 
Tel.: 0911 160 380

n	Predám poschodový RD pri Laborci, 10 árov, cena dohodou. 
Tel.: 0915 359 292

n	Predám chatu na Lúči, 3 poschodia, veľký pozemok, všetky IS, 
tichá časť, 55 900 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám stavebný pozemok v obci Michaľany, všetky IS, 9 árov, 
13 000 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám pozemok v Lastomíri, všetky IS, 10 árov, 20 900 €. 
Tel.: 0915 359 292

n	Predám RD v obci Pusté Čemerné, pôvodný stav, 3 izby, 
500 m2, 23 500 €. Tel.: 0915 359 292

n	Predám 3-izbový byt, Ulica užhorodská, rekonštruovaný 
s balkónom, 72 m2, 52 900 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 3-izbový byt, Ulica leningradská, rekonštruovaný, 
bez balkóna, 60 m2, 41 500 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 2-izbový byt v Sobranciach, Námestie slobody 
– centrum mesta, pôvodný stav, 18 000 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám RD v Jasenove, čiastočná rekonštrukcia, 2 661 m2, 
26 300 €. Tel.: 0915 311 636

n	Predám lukratívne pozemky v Michalovciach – Tehelné pole, 
všetky IS, cena dohodou. Tel.: 0915 868 636

Rôzne
n	Predám Škodu Felíciu LXi, rok výroby 1997, 83 000 km, 

garážovaná. STK a emisná kontrola platná do 11/2017.  
Tel.: 056 642 60 61, volať po 19.00 hod.

malý oznamovateľ

n	26. január od 8:00 – 16:30 hod. 
n	27. január od 8:00 – 16:30 hod. úsek: Ul. mlynská č.d. 2, 3, 

5,7,9, škola
n	27. január od 7:10 – 16:30 hod. úsek: Ul. Vila Real, Ul. J. 

Borodača, Ul. lúčná, Ul. M. Benku, Ul. J.Fándlyho, Ul. M. 
Uhra, Ul. E. Urxa, Ul. krátka, Ul. 9. Mája, Ul. S. Tomášika, 
Ul. úzka 1,2,4, Ul. široká od č. 12 po č.d. 22 párne, č.d. 21,3

n	28. január 2016 od 7:50 – 16:00 hod. úsek: Ul. krátka, Ul. višňová
n	29. január od 7:50 – 16:30 hod.
n	2. február od 8:00 – 16:30 hod. úsek: Ul. J. Borodáča a Ul. lúčna 
n	3. február od 7:10 – 16:30 hod. úsek: Ul. Vila Real, 

Ul. J. Borodáča, Ul. lúčna, Ul. M. Benku, Ul. J. Fándlyho, 
Ul. M. Uhra, Ul. E. Urxa

n	4. február od 8:00 – 16:00 hod. úsek: Ul. úzka, Ul. S. Tomášika, 
Ul. 9. Mája, Ul. široká 12-22 párne, 21,3, Ul. P. Horova, Ul. L. 
Novomeského 2 – 18 párne, 1, 48, 83, 81, 3900, 3967

n	5. február 2016 od 7:50 – 16:30 hod. úsek: Ul. J. Borodáča, 
Ul. lúčna, Ul. J. Fándlyho

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

prerušenie distribúcie elektriny

naVŽdy sMe sa RoZlúČili...

spoločenská rubrika

Magdaléna Gerdová (59)
Lýdia Ondryášová (77)
Irena Stloukalová (89)

Milan Dračuľa (65)
Juraj Basoš (76)
Anton Lapunik (39)
Valéria Ďuranová (56) 
s. Euzébia Anna Tirpáková (84)

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli 
dňa 22. decembra 2015 odprevadiť na poslednej 
ceste drahého manžela, otca, dedka a brata 

ing. Jána KolYHo
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.
smútiaca rodina

poďakovanie

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

Dňa 21. januára uplynulo 20 rokov 
od smrti drahého manžela, otca, dedka 

Jána šKarupu
s láskou spomínajú manželka, synovia Martin 

a Rastislav s rodinami

spomienky

Dňa 19. januára uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný otec a dedko 

pplk. MiKuláš Gavula
s úctou a láskou v srdci spomínajú dcéry 
Gabriela a Renáta, vnúčatá Ján, Viktória, 
Samuel a Alexandra

Čas rýchlo plynie a je to už neuveriteľných 10 rokov, 
čo nás navždy opustil otec, dedo a pradedo 

radislav stlouKal
Venujte mu s nami tichú spomienku.

deti s rodinami

Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, 
navždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 21. januára uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustila 

anna MEsarošová
s láskou spomínajú manžel, dcéra a synovia 
s rodinami

Dňa 28. januára uplynie 10 rokov, 
čo nás opustil manžel, otec, dedko, brat a švagor 

JoZEF KudElKa
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

s láskou spomína smútiaca rodina

V živote sú chvíle, s ktorými sa nedá zmieriť...
Dňa 18. januára uplynul rok, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a dedko 

urban CHMuroviČ
s láskou a úctou spomína manželka a deti 
s rodinami



� šPort

dva týždne v kultúredva týždne v športe

novoročný volejbalový 
turnaj o pohár primátora 
Prvú tohtoročnú sobotu 
usporiadali družstvá Vk 
Michalovce a Štart odeta 
Michalovce volejbalový 
turnaj zmiešaných 
družstiev.

Po minulom nultom ročníku 
tento turnaj dostal názov Novo-
ročný volejbalový turnaj o pohár 
primátora. Turnaj sa konal pod 
záštitou primátora mesta Micha-
lovce V. Zahorčáka. Najlepšiemu 
družstvu bol odovzdaný aj putovný 
pohár, čím chceli organizátori pou-
kázať na to, že z tohto turnaja plá-
nujú urobiť tradíciu – usporiadať 
volejbalový mix turnaj stále v prvú 
sobotu v roku.

Podmienkou na tomto turnaji bola 
účasť minimálne dvoch žien na ihris-

ku počas každého zápasu. Turnaj sa 
odohrával v športovej hale Gymnázia 
P. Horova, v telocvični strednej zdra-
votníckej školy, a v telocvični ZŠ, Mos-
kovská 1 v štyroch skupinách. Turnaja 
sa zúčastnilo 18 družstiev z celého 
východného Slovenska. Dokopy 122 
hráčov a hráčok bojovalo na 4 ihris-
kách a spolu odohrali 40 zápasov.

Do boja o prvé priečky sa prebo-
jovali družstvá: Ferneťáci (Košice), 
Kamošši (Michalovce), Prakovce Na 
Na Na (Košice), Agroeko Bardejov. 

Po napínavých súbojoch bolo 
poradie družstiev nasledovné: 1. Ag-
roeko (Bardejov), 2. Kamošši (Mi-
chalovce), 3. Prakovce Na Na Na 
(Košice), 4. Ferneťáci (Košice).

Družstvám na prvých štyroch 
miestach a tiež jednotlivcom prišiel 
odovzdať vecné ceny primátor.

PaedDr. Juraj Vetrecin

Zimný výstup 
na sninský kameň
tento ročník, čo nevidieť už 
okrúhly päťdesiaty, jedného 
z najstarších turistických 
podujatí v Zemplínskom 
regióne, sa konal 
v roku 135. výročia 
od vybudovania chodníka 
(r. 1881) z Morského oka 
na sninský kameň.

Členovia najstaršieho michalov-
ského Klubu slovenských turistov 
Turista (NM KST T) sa už pravidelne 
po niekoľko desaťročí zúčastňujú tej-
to obľúbenej akcie. Inak tomu nebolo 
ani teraz, keď sa pripojili ku garanto-
vi z michalovského Gymnázia Pav-
la Horova (GPH), ktorý pokračuje 
v tradícii začatej 4. 1. 1969. Do 150 
študentov GPH aj s profesormi, spolu 
s členmi NM KST T, sa vyrojili z auto-
busov, ktoré ich z Remetských Hám-

rov doviezli na parkovisko Krivec 
(562 m n. m.) pod Morským okom. 
Miernym stúpaním popri prístrešku 
Kosmodrom došli k Morskému oku, 
štátnej prírodnej rezervácii v CHKO 
Vihorlat s piatym, najvyšším stup-
ňom ochrany. Jeho zamrznutá hladi-
na bola len mierne prikrytá tenučkou 
vrstvou belejúceho sa snehu, no prí-
jemnú zimnú atmosféru v slabučkom 
mráziku dotvárali okolité stromy po-
kryté trblietajúcou sa inovaťou. 

V sedle Tri tably pribudli turisti 
zo Strážskeho, prichádzajúci zo se-
vernej strany Vihorlatských vrchov. 
Zo Sninského kameňa, ktorý bol za-
halený nepríjemným oparom, býva 
poväčšine nádherný kruhový výhľad, 
no hmla ho úplne znemožňovala.

Dobrú náladu a doplnenie spá-
lených kalórií po prechádzke však 
urobil chutný guláš v poľovníckej 
reštaurácii v Remetských Hámroch. 

Anton Hasák

basketbal
i.bk michaloVcE – bk jf košicE 
23. 1., 16.30 hod., DL - juniori; športová hala GPH 

i.bk michaloVcE – bk 04 ac lb SPišSká noVá VES 
24. 1., 11.00 hod., DL - juniori; športová hala GPH 

i. bk michaloVcE – mbk Victoria žilina 
30. 1., 19.15 hod., DL kadeti –Východ; športová hala GPH 

i. bk michaloVcE – imc PoVažSká byStrica 
31. 1., 13. 00 hod., DL kadeti –Východ; športová hala GPH 
Info: Ing. Peter Biganič, tel. : 0903 883 886

i.bk D – SabinoV 
29. 1., 17.00 hod., II. liga Východ – muži; športová hala GPH 

i.bk D – ya 2000košicE 
30. 1., 14.00 hod., I. liga Východ – kadetky; športová hala GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

florbal
EaStErn WinGS michaloVcE – fbc mikuláš PrEšoV 
23. 1., 16.00 hod., extraliga žien – 17. kolo; Mestská športová hala
Info: Mgr. Gerhard Puchír, tel. : 0903 604 195

futbal
mfk ZEmPlín michaloVcE – 1. fc tatran PrEšoV   
30. 1., prípravné stretnutie „A“ mužstva

mfk ZEmPlín michaloVcE – fc lokomotíVa košicE
3. 2., prípravné stretnutie „A“ mužstva
Info: www.mfkzemplin.sk

Ľadový hokej
hk Dukla michaloVcE – hc PrEšoV 07 S.r.o. 
22. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 39. kolo

hk Dukla michaloVcE – hc noVé Zámky S.r.o. 
29. 1., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 41. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Softtenis
o Pohár Primátora mESta
Mestská softtenisová liga mužov
25. – 29. 1., 18.30 hod., VIII. ročník – I. a II. liga – 10. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

turistika
Zimný ZraZ kSt turiSta
23. 1., 8.00 hod. – 34. ročník
Info: www.kst-turista.sk

roh
24. 1., 7.30 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
o Pohár Primátora mESta
Mestská volejbalová liga dospelých
26. 1., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 10. kolo
2. 2., 17.15 hod. – VII. ročník II. liga – 11. kolo
26. 1., 19.00 hod. – VII. ročník I. liga – 10. kolo 
2. 2., 19.00 hod. – VII. ročník I. liga – 11. kolo 
Info: www.vkmichalovce.sk


