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pozývame...

FUTBALOVÝ 
SVIATOK 

INTERNACIONÁLOV
športové podujatie

29. apríla 
o 11.00 hod.
umelé ihrisko

ZŠ, Okružná 17

DEŇ RODINY
podujatie pre rodiny

4. mája 
o 15.30 hod.

tribúna pri MsÚ

ZEMPLÍNSKA 
HELIGÓNKA

nesúťažná prehliadka 
heligonkárov

5. mája 
o 14.00 hod.

veľká sála MsKS

PIETNY AKT 
KLADENIA 
VENCOV 

pri príležitosti 73. výročia 
víťazstva nad fašizmom

7. mája 
o 10.00 hod.

Cintorín ČA Hrádok

Pocitová mapa
Michaloviec
www.pocitovemapy.sk

2 Novinka 
v nemocnici 
prípravovňa liekov

3 Michalovskí 
dizajnéri
na celoslovenskej súťaži

4 Pozvánka 
na basketbal
U18 v Michalovciach
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2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

I kec še ňepodarilo postupic do najviššej hokejovej ligi i tak toti co cho-
dza na hokej, maľi veľku radojsc. Ňeľem z vinovenoho štadijona, no i z hoke-
ja. Našo buľi furt povzbudzovani a ľudze še hokejom baviľi. No i pivko bulo 
akuratne. Ľem kebi toho ňeporjadku po hokejoj bulo meňej. I parkovisko mesto 
i druhi vlastňik dokončiľi. No a šveto mohlo prisc. Medzištatni hokej me išče 
u Mihaľovci ňemaľi. Prišľi Lotiši a škoda, že še nam vecej ľistkov ňeušlo. Muša 
na tim hokejovim zveže druhi raz vecej pametac na našich ľudzi. I mňe še skoro 
ňeušlo. Nakoňec mi bul pri tim a ňeda še porovnac s tim, co vidzime u televi-
zoru. Ozdaľ budze taka radojsc i pri zapasoch našich v novej hokejovej sezoňe.

Vaš Mižo z varoša

Hokejovo šveto

Michalovce majú 
pocitovú mapu 

Zbierka červenokrižiakov

Kde v Michalovciach 
sa cítite najpríjemnejšie? 
Čo vám v našom meste 
chýba? Pomôžte nám aj vy 
zatraktívniť naše mesto 
a zadefinovať budúcu 
podobu ulíc, parkov 
či drobnej architektúry. 

Ako? Prostredníctvom pocito-
vých máp – do nich môžete zaznačiť 
svoje pripomienky a postrehy z náš-
ho mesta. Pocitová mapa je nástroj, 
ktorý ponúka možnosť aktívneho 
zapojenia občanov do  zberu infor-
mácií a názorov na verejné priesto-
ry vybraných slovenských miest. 
Aj  Mesto Michalovce sa zapojilo 
do  tohto projektu. Do mapy môžu 
obyvatelia Michaloviec, ale aj náv-
števníci mesta, označovať miesta, 
ktoré sa pridržiavajú štyroch ka-
tegórií, a to atraktívnosť priestorov 
/ktoré verejné priestory radi navšte-
vujete vzhľadom k  celkovej kvalite 
priestoru, a kde sa vám to naopak 
nepáči pre celkové zanedbanie (po-
vrchy, lavičky, koše, funkcie, iné)/, 
doprava /v ktorých miestach sa vám 

dobre pohybuje pešo a na bicykli, 
a kde naopak vnímate dopravné 
ohrozenie alebo bariéry v pohybe 
(priechody, parkovanie, cyklotra-
sy, chodníky)/, zeleň /v  ktorých 
miestach pociťujete dostatok kva-
litnej zelene, prípadne jej nedosta-
tok alebo jej nedostatočnú údržbu 
(stromy a  stromoradia, záhrady 
a  zelené plochy, parky)/, bezpeč-
nosť /v  ktorých miestach sa  cítite 
bezpečne alebo sa naopak necítite 
bezpečne (osvetlenie a tmavé kúty, 
dopravná bezpečnosť, hra s deťmi)/. 
Každá z  týchto kategórií obsahuje 
dve otázky. Dokopy vám teda bude 
položených 8 otázok a  ku každej 
otázke môžete označiť aj viacero 
miest. Prečo sa vám dané miesto 
páči alebo nepáči môžete aj stručne 
popísať. Na webovej stránke www.
pocitovemapy.sk si  nájdite mesto 
Michalovce, kliknite na Chcem za-
čať a označovaním miest sa vyjadri-
te k atraktívnosti priestorov.

Vaše pocity z Michaloviec budú  
podkladom pri plánovaní ďalších re-
konštrukcií verejných priestranstiev 
alebo ich nové využitie.

Iveta Palečková

V uliciach slovenských 
miest a obcí sú od 23. apríla 
do 6. mája červenokrižiaci 
s pokladničkami. 

Červenokrižiaci učia malých 
i veľkých zachraňovať ľudské životy 
poskytnutím prvej pomoci, zdôraz-
ňujú dôležitosť bezpríspevkového 
darcovstva krvi, oceňujú mnoho-
násobných darcov krvi a neúnavne 
oslovujú nových darcov. Pracujú 
s deťmi a mládežou, v sociálnych 
zariadeniach sa starajú o  seniorov, 
matky s deťmi, o deti so špeciálnymi 
potrebami, poskytujú rôzne sociálne 
služby v teréne. Neváhajú poskytnúť 
pomoc v prípade nehôd či katastrof. 

Pátrajú po osudoch rodinných prís-
lušníkov, šíria myšlienky medziná-
rodného humanitárneho práva. 

Slovenský Červený kríž má 
takmer 6-tisíc dobrovoľníkov. Keď 
ich v týchto dňoch stretnete v uliciach 
nášho mesta, neobíďte ich, venujte 
im úsmev a symbolický príspevok. 
Aj  vďaka nemu budú môcť červe-
nokrižiaci naďalej pomáhať. Aj málo 
je veľa. Cieľom tohtoročnej zbierky je 
vyzbierať finančnú podporu na ďal-
ší rozvoj širokospektrálnej činnosti 
vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Konanie verejnej zbierky povo-
lilo Ministerstvo vnútra SR a je za-
písaná v registri zbierok.

Alena Kniežová

 14. 4.  reprezentácia mesta na oslavách 10.výročia OC Zemplín
 16. 4.  účasť na podujatí Dance day
 17. 4.  rokovanie mestskej rady
 18. 4.  otvorenie podujatia Slávik v materskej škole
 18. 4.  účasť na výročnej schôdzi Slovenského zväzu zdravotne  
  postihnutých
 18. 4.  účasť na poslednej rozlúčke s Jozefom Kolesárom
 19. 4.  účasť na výročnej schôdzi Únie nevidiacich a slabozrakých
 20. 4.  prijatie prezidenta SZĽH M. Kohúta a zástupcov realizačného 
  tímu slovenskej hokejovej reprezentácie M. Šatana a J. Lašáka
 20. 4.  účasť na historicky prvom medzištátnom zápase  
  slovenskej hokejovej reprezentácie v Michalovciach
 23. 4.  zasadnutie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 24. 4.  otvorenie podujatia Zemplín POP
 24. 4.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 25. 4.  účasť na otvorení podujatia Metamorfózy slova
 25. 4.  rokovanie komisie zastupiteľstva KSK
 26. 4.  účasť na rokovaní valného zhromaždenia Olympijského 
  klubu Michalovce
 27. 4.  otvorenie a účasť na podujatiach 18. ročníka jarných trhov

aktivity primátora

Interpelácie poslancov

Mgr. JÁN VÁRADY
Vážený pán primátor, k 31. 12. 2016 evidovalo naše mesto neuhradené pohľa-
dávky vo výške cca 3 600 000 €, čo je asi 108 000 000 Sk a to je približne 10 % 
ročného rozpočtu mesta. Nevymáhaním týchto pohľadávok vzniká mestu – 
to znamená všetkým občanom mesta škoda. Mesto a ním riadené subjekty 
sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať prostredníctvom 
príslušného orgánu, ak hodnota pohľadávky je vyššia ako 35 €. Čl. XIV. bod 2 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Pýtam sa: Kto je zodpovedný za vy-
máhanie pohľadávok mesta? Aké opatrenia ste prijali – vykonali Vy osobne 
ako primátor mesta od roku 2016 po súčasnosť, aby sa tento stav zlepšil?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Oľga Bereznaninová, ved. FO:
Vymáhanie pohľadávok je proces zabezpečovaný cez správcov pohľadávok, 
vedúcich zamestnancov a právneho referátu MsÚ. Prijatím novej smernice 
prednostu č. 3/2017 – Evidencia a vymáhanie nedaňových pohľadávok došlo 
k urýchleniu procesov vymáhania pohľadávok. Pri daňových pohľadávkach sa 
postupuje v súlade s daňovým poriadkom, kde sú jednotlivé procesy legislatív-
ne upravené. Je potrebné konštatovať, že aj keď procesy boli uplatnené, sú dlho-
dobého charakteru (súdy, exekúcie, konkurzy...) a Mesto ich nevie ovplyvniť. 

V súvislosti s nedostatočnou odpoveďou na moju predošlú interpeláciu 
ohľadom nedostatočného verejného osvetlenia na Ul. kapušianskej žiadam 
TaZS mesta Michalovce (kompetentné osoby), aby mi umožnili pozrieť si 
pôvodný projekt rekonštrukcie osvetlenia a hlavne protokoly o meraní in-
tenzity jednotlivých svetelných bodov, zvlášť v druhej polovici ulice, kde 
sú lampy len na každom druhom stĺpe. Na základe týchto zistení budem 
žiadať ďalšie opatrenia aj odbor dopravy ORPZ, ŠÚVRZ a iné orgány.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Na základe Vašej požiadavky Vám predkladáme projekt rekonštrukcie 
na Ul. kapušianskej.

Žiadam Mesto Michalovce, ako aj TaZS mesta Michalovce o komplexný 
postup pri výstavbe oplotení stojísk TKO na Sídl. východ, a to postupne 
od najfrekventovanejších – najvyhľadávanejších stojísk našimi nepri-
spôsobivými, marginalizovanými skupinami občanov. Logický postup 
je začať od blokov „A“ postupne cez „B“ až po „C“, ktoré sú najvzdia-
lenejšie. Takto postupne zabezpečíme čistotu a poriadok celého nášho 
sídliska k spokojnosti nás, obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
TaZS realizovali zatiaľ len pilotný projekt uzatvorenia stojísk TKO. Daný pro-
jekt sa javí ako účinný, ak mestské zastupiteľstvo rozhodne a pridelí finančné 
prostriedky na realizáciu oplotenia ďalších stojísk, budeme ich realizovať. 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XX. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
27. februára 2018 (pokračovanie).

pokračovanie v nasledujúcom čísle
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Pre každého moderného človeka 
významný a symbolický deň spojený 
s prácou. U nás je dokonca štátnym 
sviatkom, aj keď možno viac by sme 
si ho vážili, ak by sviatkom nebol. 
Dnes ho všetci viac využívame ako 
deň voľna a jeho využitie prispôsobu-
jeme individuálnym záľubám a  ko-
níčkom. 

Málokto vie, že  nie tak dávno 
bol nielen symbolom, ale reálnym 
zápasom až bojom za dôstojné pra-
covné podmienky. Za osemhodinový 
pracovný čas, za právo na dovolen-
ku, za  dôstojné pracovné a  hlavne 
bezpečné pracovné podmienky. Pro-
ti nedôstojnému zneužívaniu detí 
na prácu, často až otrockú. Za právo 
združovať sa. Za spravodlivú odme-
nu za vykonanú prácu. 

Uvedený zápas sa začal na konci 
19. storočia v Amerike. Bol zdrojom 
protestov, neustále potláčaný krva-
vými stretmi s políciou. Pod jeho 
ťarchou dochádzalo k zmenám pra-
covných pravidiel a k zmierňovaniu 
negatívnych dôsledkov vzťahu za-
mestnávateľa a zamestnanca. 

Napriek spoločenskému pokroku 
a  nastaveniu civilizovanejších pod-
mienok v pracovnoprávnej oblasti ani 
dnes nie je len sviatkom. Aj dnes sú nie-
len využívané, ale aj zneužívané tenké 
hranice zamestnávania na  dohodu, 
bez pracovného povolenia a riadneho 
zmluvného vzťahu. Aj  dnes prevláda 
strach o prácu, lebo pláca za prácu je 
zdrojom uspokojovania základných 
životných potrieb človeka. 

Dnes ešte stále sme v opojení, 
že  tieto záležitosti za nás niekto 
vybojuje. Vo svete je tento prvý 
máj využívaný na masové protesty 
za  neustále zlepšovanie pracovných 
podmienok. Za zvyšovanie odmeny 
za prácu. Poukazujú na rozpor me-
dzi ziskom vlastníkov podnikov a od-
menou za prácu pre zamestnancov. 

Organizovanie masových akcií 
dáva príležitosť poukázať na neustá-
ly proces zlepšovania pracovných 
podmienok. Na nespokojnosť so sú-
časným stavom a vyjadrenie názo-
ru, že problém nie je individuálny, 
ale  týka sa všetkých zamestnancov, 
ktorí odvádzajú pracovnú činnosť, 
za  ktorú si zaslúžia lepšiu odme-
nu. Ani v  dnešnej spoločnosti teda 
1. máj nie je len sviatkom, ale aj bo-
jom za  lepší život, za lepšiu prácu, 
za odmenu za odvedenú prácu.

MUDr. Benjamín Bančej
zástupca primátora

PRVÝ MÁJ 
JE SVIATKOM 
PRÁCE

z pera viceprimátora

Na východe pribudli 
nové autobusy 
Cestujúcich v okresoch 
Michalovce, Sobrance 
a Trebišov vozí päť 
nových moderných 
autobusov s klimatizáciou 
a bezplatným pripojením 
na internet. 

Spoločnosť Arriva a Košický 
samosprávny kraj chcú aj prostred-
níctvom priebežnej modernizácie 
autobusov prispieť k pohodlnejšej 
a bezpečnejšej doprave a motivovať 
obyvateľov, aby uprednostnili ve-
rejnú dopravu pred individuálnou 
dopravou autami.

Nové autobusy sú plne klimatizo-
vané a vybavené informačnými ta-
buľami zobrazujúcimi aktuálny čas, 
smer linky a nasledujúcu zastávku. 
Je v nich 41, resp. 34 miest na se-
denie. Samozrejmosťou je priestor 
vyhradený pre kočíky. Cestujúcim je 

k dispozícii aj signalizačné tlačidlo 
STOP umiestnené pri dverách, kto-
rým môže cestujúci vodičovi avizo-
vať, že chce na nasledujúcej zastávke 
vystúpiť. „Naša spoločnosť dbá o po-
hodlie a bezpečnosť cestujúcich i na-
šich kolegov vodičov. Preto sme všetky 
nové autobusy vybavili kamerovým 
systémom,” povedal Gejza Sačko, ge-
nerálny riaditeľ Arriva Michalovce.

Arriva Michalovce zabezpečuje 
autobusovú dopravu na 57 prímest-
ských linkách v okresoch Michalov-
ce, Trebišov a Sobrance, ako aj mest-
skú hromadnú dopravu tromi linka-
mi v Trebišove. 

Spoločnosť Arriva minulý rok 
zakúpila a odovzdala do užívania 
cestujúcim na Slovensku 53 nových 
autobusov. Tento rok plánuje uviesť 
do prevádzky ďalších 33 nových au-
tobusov v Nitrianskom, Trnavskom 
a Žilinskom kraji. 

Simona Zápachová

„Odhodlaj sa zmeniť 
svoj pohľad na cestu 
do práce!“ S týmto 
mottom sa populárna 
súťaž Do práce 
na bicykli opäť vracia 
do slovenských miest. 

Mesto Michalovce sa opäť 
prihlásilo do tejto kampane 
a  zaregistrovať sa môžu už aj 
obyvatelia nášho mesta. 

Tisícom obyvateľov sa tak 
znova otvorila možnosť obja-
viť atraktívnou formou výhody 
dochádzania do práce na dvoch 
kolesách, hromadnou dopravou 
alebo pešo. 

Súťaž prebieha počas me-
siaca máj, kedy si registrova-
ní účastníci na stránke www.
dopracenabicykli.eu evidujú 
svoje jazdy do práce a z práce 
a súťažia o viaceré ceny. 

Prihlasovanie súťažiacich sa 
uzavrie 5. mája 2018.

Organizačný tím kampane

DO PRÁCE 
NA BICYKLI

Novinka v michalovskej nemocnici
V nemocnici novej 
generácie v Michalovciach 
už lieky pre pacientov 
nepripravujú sestry. 
Nemocnica totiž ako prvá 
na Slovensku zaviedla 
a spustila do prevádzky 
centrálnu prípravovňu 
liekov (CPL). 

Po novom tak lekári medikácie 
predpisujú elektronicky cez nemoc-
ničný informačný systém a  robo-
tický automat na základe toho pri-
praví pre každého pacienta balíček 
liekov s jeho jedinečným čiarovým 
kódom. Michalovská nemocnica sa 
takto snaží významne zvýšiť bez-
pečnosť pacientov i kvalitu prípravy 
liekov.

AKO CPL FUNGUJE? 
TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA 

ZABALÍ LIEK ZA SEKUNDU

Po tom, čo lekári elektronic-
ky predpíšu pacientovi liek, cez 
nemocničný informačný systém 
sa  ich preskripcie zobrazia v cen-
trálnej prípravovni liekov. Automa-
tizované robotické zariadenie tak 
začne pripravovať balíčky s  liekmi 

pre konkrétnych pacientov. Zaba-
lenie jedného lieku pritom trvá asi 
sekundu, takže za hodinu dokáže 
robotický automat zabaliť približ-
ne 3600 jednotlivých liekov. Ses-
tre trvá manuálna príprava jednej 
tablety desať až pätnásť sekúnd, na 
oddeleniach so širším portfóliom 
predpisovaných liekov aj dvoj-
násobný čas. Pripravené balíčky 
sa následne ukladajú do transport-
ného vozíka, ktorý po skompletizo-
vaní a uzamknutí odvezú pracovní-

ci logistiky na danú ošetrovateľskú 
jednotku.

V michalovskej nemocnici zača-
li nový systém najprv pilotne zavá-
dzať na chirurgickej ošetrovateľskej 
jednotke, počas februára a  marca 
nemocnica pripojila aj urológiu, or-
topédiu a traumatológiu, teda kom-
pletný chirurgický klaster. K nim ná-
sledne pribudli gynekológia, šesto-
nedelie a internistický klaster (neu-
rológia, interné a pľúcne oddelenie). 

Tomáš Kráľ

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
 SRDCE ZEMPLÍNA
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Aktivity nevidiacich 
a slabozrakých

Michalovskí dizajnéri

Vo štvrtok 19. apríla sa 
uskutočnila výročná členská 
schôdza Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska 
(ÚNSS), na ktorej sa 
zúčastnil aj primátor nášho 
mesta Viliam Zahorčák.

V súčasnosti eviduje 53 členov. 
Každoročne organizuje pre členov 
pobyty v Tatrách, v Bojniciach, ša-
chový turnaj zrakovo postihnutých 
v rámci kraja. Členovia sú aktívni 
pri  celoslovenskej verejnej zbierke 
Biela pastelka a pri preventívno-vý-
chovnej akcii Biela palica. Každý 
utorok a štvrtok sa stretávajú pri 
spolkových aktivitách. Spevácka 
skupina Nádej pri ZO si tohto roku 
pripomenie 15. výročie založenia.

ÚNSS poskytuje prostredníctvom 
siete krajských stredísk sociálne služ-
by a poradenstvo klientom na celom 
Slovensku bezplatne. V  Michalov-
ciach sociálna pracovníčka poskytuje 
špecializované poradenstvo pre zra-
kovo postihnutých /sociálno-právne 
poradenstvo, poradenstvo pri výbere 
optických a kompenzačných pomô-
cok, pri vzdelávaní sa, zamestnaní 
sa, pri úprave fyzického a sociálneho 
prostredia, pri vyrovnávaní sa s po-
stihnutím/ a sociálnu rehabilitáciu 
/v oblasti priestorovej orientácie 
a samostatného pohybu, pri sebaob-
sluhe, nácviku práce s  kompenzač-
nými a optickými pomôckami, pri 
komunikácii/. Služby sa poskytujú 
ambulantne a terénne v  pondelok, 
štvrtok a piatok. 

Mgr. Zlata BabulákováŽiaci Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb 
v Michalovciach, študijného 
odboru odevný dizajn, 
sa zúčastnili 13. ročníka 
súťaže mladých módnych 
tvorcov Módna línia 
mladých 2018 v Prešove. 

Táto celoslovenská súťaž s medzi-
národnou účasťou má dobré meno 
nielen doma, ale aj v zahraničí. Naši 
mladí dizajnéri súťažili v  štyroch 
z ôsmich kategórií.

V kategórii zvrchníky získali 
žiačky 2. miesto v silnej konkurencii 
650 modelov z 21 škôl so zamera-
ním na odevnú a scénickú tvorbu. 
Autorkami úspešnej kolekcie zvrch-

níkov sú štvrtáčky Denisa Staru-
chová, Bianka Pogurská a  Anna 
Benčová. Ich zvrchníky s názvom 
Art print očarili porotu aj divákov 
a právom získali uznanie. 

Zaujímavosťou je, že žiačky pod 
odborným vedením učiteľa a výtvar-
níka PaedDr. Miroslava Capovčáka 
vytvorili vlastný odevný materiál 
technikou linorytu, pomocou ktorej 
vytvorili vzory kanálového poklo-
pu, podrážok vojenských topánok 
a kvetov. Použili špeciálne grafické 
farby, aby vzory otlačili na látku. Vý-
sledkom sú nádherné kabáty, ktoré 
zhotovili pod odborným vedením 
učiteľky Mgr. Moniky Kuliňákovej. 
Návrhárky svoje modely  predviedli 
priamo na prehliadkovom móle.

SOŠOaS

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 
začatie kolaudačného konania pre stavbu: „Bytový dom – obnova 

bytového domu Ul. J. Murgaša 1321/9, 11, 13, 15 Michalovce“ 
na pozemku reg. C-KN parc. č. 3929 v k. ú. Michalovce. Celé znenie 

oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

DEŇ ZEME
Každoročne si Deň Zeme pripomíname 22. apríla. Žiaci 1. – 4. roč. ZŠ, J. A. 
Komenského 1, si uvedomujú potrebu chrániť ju pred ľuďmi, ktorí si ju asi vá-
žia menej, keď neustále odhadzujú odpadky. Preto nelenili a vyčistili celé okolie 
Vinianskeho jazera a tiež i Viniansky hrad a okolie turistického chodníka. Od-
menou im bola krásna prehliadka hradu i výhľad do okolia a v neposlednom 
rade i dobrý pocit, že niečo pre našu krásnu Zem urobili. Na záver si spoločne 
oddýchli pri dobrej opekačke a pochutnali si na chutných klobáskach.

Mgr. Beáta Šebestová



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

OŠEMNASTI JARNI JURMAROK 
27. apríla – 1. mája

DEŇ RODINY – PODUJATIE PRE RODINY
4. mája o 15.30 hod., tribúna pri MsÚ

NOSITELIA TRADÍCIÍ
regionálna súťažná prehliadka dedinských folklórnych skupín
5. mája o 9.00 hod., veľká sála MsKS

ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA
nesúťažná prehliadka heligonkárov
5. mája o 14.00 hod., veľká sála MsKS

I. ČSR – PREDNÁŠKA SPOJENÁ S BESEDOU
7. mája o 16.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Výstavy
MAĽOVANÉ SVETLOM
výstava fotografií Stanislava Orolína a Františka Demského
do 30. apríla, malá galéria MsKS

MICHALOVCE NA STARÝCH POHĽADNICIACH 
od 27. apríla, Galéria pod nebom

5  KÚLTÚRA – ŠKOLSTVO

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Po stopách Teodora 
Jozefa Moussona
Zaujímavý produkt 
cestovného ruchu pod 
názvom Po stopách 
Teodora Jozefa Moussona 
bol témou praktickej 
maturitnej skúšky 
študentov odboru 
manažment regionálneho 
cestovného ruchu a služby 
v cestovnom ruchu 
SOŠ obchodu a služieb 
v Michalovciach.

Jej hlavným cieľom bolo priblí-
žiť životnú cestu tohto akademic-
kého maliara a dať do povedomia 
laickej verejnosti jeho talent a vzťah 
k  Zemplínu. V pozícii sprievodcov 
cestovného ruchu študenti predsta-
vili historické a kultúrne pamiatky 
mesta Michalovce. Animačné aktivi-

ty predviedli praktickou formou, a to 
realizáciou scénok zo života Mousso-
na a interaktívnymi hrami so žiakmi 
ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach. 

Súčasťou praktickej maturitnej 
skúšky bola aj ochutnávka typického 
pohostenia pre obdobie, v ktorom 
žil a tvoril Teodor Jozef Mousson. 
Pri práci na tomto produkte študenti 
využili všetky znalosti, poznatky, te-
oretické vedomosti a praktické zruč-
nosti, ktoré nadobudli počas štyroch 
rokov štúdia. Veľmi pekne ďakujeme 
maturitnej komisii, všetkým účast-
níkom, ZŠ T. J. Moussona a Hvez-
dárni v Michalovciach za spoluprá-
cu a poskytnutie priestorov počas 
maturitného dňa. Poďakovanie patrí 
aj koordinátorkám, Ing. J. Šutoovej, 
Ing. M. Čižmárovej a Ing. A. Ander-
kovej za ich pomoc a usmerňovanie 
počas príprav.

Ivana Šaffová

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

SENIORI SA VZDELÁVALI
Seniori MsO JDS v Michalovciach nezaháľajú a svoje aktivity  v tomto me-
siaci zamerali na vzdelávanie. V spolupráci so Slovenským Červeným krí-
žom v Michalovciach sa 16. apríla v priestoroch ČK na Nám. osloboditeľov 
v Michalovciach zúčastnili zdravotníckej prednášky o kardiovaskulárnom 
systéme. Mgr. Marcela Vincová, pútavým spôsobom oboznámila prítomných 
poslucháčov s cievnym systémom. Hovorila o jeho dôležitosti pre ľudský orga-
nizmu, ako sa oň starať, o správnom stravovaní a zdravom pohybe, ktorý je 
potrebný pre správne fungovanie nášho organizmu v každom veku.

Anna Vojtaššáková
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...
Peter Soták

Johanka Juhászová
Sofia Moskaľová

Juraj Štefanko
Nela Jakubčáková

Filip Borko
Jakub Monhart
Júlia Gelatičová

Melánia Ondriková

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Dušan Klima  
a Veronika Kováčová

Marek Janoško  
a Mgr. Miroslava Kuliková

Bc. Ing. Alojz Gargulák  
a Ing. Natália Tomášková

Peter Sevka  
a Lenka Čižnárová

Historia magistra 
vitae est

Môj obľúbený dopravný prostrie-
dok je vlak. Dá sa v ňom čítať, spať, 
jesť, ale čo je hlavné, dá sa tam rozprá-
vať s cestujúcimi. Pri jednej ceste mi 
robili spoločnosť gymnazisti, toho-
roční maturanti. Ako bývalého učiteľa 
ma zaujali už tým, že neťukali do mo-
bilov, ani nepozerali do notebookov, 
ale rozprávali sa medzi sebou. Rýchlo 
som pochopil, že sú fanúšikovia info 
technológií a sociálnych sietí. Keďže 
bol február, opýtal som sa ich, čo ve-
dia o Víťaznom februári 1948. Ukáza-
lo sa, že nie veľa.

Pritom práve po tomto februári 
začali procesy, ktoré našu spoločnosť 
sprevádzajú dodnes. Je to hlavne 
nerešpektovanie vlastníctva majet-
ku iných a prerušenia prirodzeného 
vývoja spoločnosti. Rodiny, ktorých 
generácie čestne a tvrdo pracovali nie-
len na Slovensku ale aj v amerických 
baniach a  belgických oceliarňach, 
prišli znárodnením a kolektivizáciou 
o  fabriky, prevádzky, polia a lesy bez 
náhrady. Paradoxne potrestaní teda 
boli tí, ktorí sa v živote čestne snažili. 
Ďalšia rana dopadla na našu spoloč-
nosť v apríli 1950. Vtedy Štb rozbehla 
Akciu K, známu ako Barbarská noc. 
Počas jednej noci boli zlikvidova-
né všetky mužské rehole a kláštory 
na Slovensku. Morálne elity boli bru-

tálne odsunuté do internačných tábo-
rov. Spolu s inými sa tam ocitli aj dve 
významné michalovské osobnosti, 
profesor Štefan Hlaváč a  redempto-
rista Metod Dominik Trčka. Dnes 
už blahoslavený Dominik Trčka tam 
prišiel aj o život. V tej dobe bol pre 
ľudí pán Boh vysoko a spravodlivosť 
ďaleko. Siedme prikázanie Desatora 
– NEPOKRADNEŠ – stratilo prota-
gonistov. Preto nie je divné, že  sa po 
roku 1989 na Slovensku zjavila ďalšia 
majetková nespravodlivosť. Tentoraz 
to bola privatizácia. Ľudia bez bázne 
a hany si opäť prisvojili, čo im nepat-
rilo. Po roku 2006 Slovensko postihlo 
ďalšie nešťastie – EUROFONDY 
a  AGRODOTÁCIE. Denno denne 
sme svedkami korupcie pri ich pri-
deľovaní, ale aj pri neférovom predaji 
verejného majetku.

Profesor Hlaváč učil nielen ná-
boženstvo, dejepis, filozofiu, estetiku 
a latinčinu, ale učil aj svojím životom. 
Určite nie raz prízvukoval študentom 
známu vetu Marcusa Tulliusa Cicera 
z nadpisu článku, že história je uči-
teľkou života. Aj s dôvetkom, že má 
mizerných žiakov. Preto je potrebné 
s  našou mladou generáciou o minu-
losti neustále diskutovať.

Ing. Jozef Bobík
poslanec MsZ

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, 
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242.  

Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, 
Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, 
Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza 
v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Spomienky vedca a vynálezcu 

Hosť: Ing. Milan LICHVÁR
piatok, pondelok a streda o 18.05 hod.

Záznam 
Z rokovania XXI. Mestského zastupiteľstva Michalovce

z 24. apríla 2018
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM, Facebook, 
YouTube a www.tvmistral.sk

ANNA SKALKOVÁ 
rod. IRCHOVÁ

Všetko najlepšie k Tvojim krásnym 
narodeninám, veľa zdravia, lásky a rodinnej 

pohody Ti želá kmotra a priateľka Anička 
s manželom.

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného 
jubilea

DARINA BARNOVÁ
Ticho prišiel ako sen Tvoj narodeninový deň.
Osláv si ho, jedz a pi, potom dlho šťastne ži!
Všetko najlepšie k narodeninám Ti praje 
Tvoj kolektív seniorov číslo 5.

blahoželanie

Mesto Michalovce v spolupráci s MsKS Michalovce
pri príležitosti 

DŇA MATIEK 
pripravilo 15. mája 

prezentáciu ôsmich denných centier seniorov 
nášho mesta

Vo vestibule MsKS si budete môcť pozrieť 
kroniky a práce členov týchto klubov 

V malej sále vystúpia hudobné súbory klubov:
Klubovanka, Starši chlopi, Ozvena, Vánok,

Stráňanka a Močaranka od 13.00 hod. do 14.30 hod.

Hlavný program dňa, ktorý je venovaný životu a poslaniu všetkých 
matiek, pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka, začne 

o 15.00 hod. vo veľkej sále MsKS 
Vystúpi v ňom speváčka ľudových piesní 

Hanka Servická s ľudovou hudbou Dribna.

Tešíme sa na stretnutie .
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Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Súrne kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt na Ulici okružnej, 

Štefánikovej, príp. Sídlisko západ. Som súkromná osoba.  
Tel.: 0948 242 311

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva, 

hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky, 
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, 
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, súdky, pipy, 
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
medaily, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného 
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky, 
poukážky na pohonné hmoty (autobenzín, motorová nafta), 
šeky, dispozičné príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, 
pohľadnice, akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna 
banka československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

malý oznamovateľ

prerušenie distribúcie elektriny

n	11. mája od 7.40 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. Štefánikova, č. d. 20.
n	15. mája od 7.20 hod. do 14.00 hod., úseky: celá Ul. slovenská, 

celá Ul. staničná, Ul. pri mlyne č. d. 2 – 24 (párne čísla domov), 
č. d. 1 – 13 (nepárne čísla domov), Ul. Štefánikova č. d. 80 – 98 
(párne čísla domov), č. d. 51 – 67 (nepárne čísla domov).

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

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
Časť pozemku p. E-KN č. 2823/11, k. ú. Michalovce o výmere 75 m2, na Ná-
mestí osloboditeľov v Michalovciach, za účelom vybudovania 6 parkovacích 
miest, ktoré nájomca vybuduje na vlastné náklady a bude slúžiť pre verejné 
parkovanie bez vyberania poplatku.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v  hmotnoprávnej lehote, do 14. mája 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na 
Úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie stavebného konania pre stavbu „Zriadenie VN vedenia“ 
na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 3940/1, 3940/2, 3940/3, 3940/4, 

4070/1, 4070/64 v k. ú. Michalovce. Celé znenie oznámenia 
je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 

začatie stavebného konania pre stavbu: „Obnova obalových 
konštrukcií bytového domu na Ul. Komenského č. 14, 16, 18, 20, 22“ 
na pozemku reg. C-KN parc. č. 3742 v k. ú. Michalovce. Celé znenie 

oznámenia je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Marta Mydlová (56)

Pavol Borko (85)

Ján Hajdu (71)

Jozef Kolesár (66)

Valéria Šamuľáková (61)

Jozef Puľák (87)

Jolana Eľková (80)

spomienky

Dňa 26. apríla uplynulo 5 rokov  
od smrti otca, svokra, dedka a pradedka 

JÁNA CMARA
Hoci už nie si medzi nami,  
v našich srdciach žiješ stále s nami.
s láskou spomína smútiaca rodina

Už 15 rokov plameň sviece sa nad jej hrobom 
vznáša. Len kyticu kvetov na hrob jej môžeme dať, 
s modlitbou na perách, so žiaľom v srdci spomínať. 

Dňa 24. apríla uplynulo 15 rokov od smrti drahej 
mamičky, manželky, babky a sestry 

ANNY HARMANOVEJ 
rod. ASVERUSOVEJ

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Čas plynie, smútok zostáva,  
tá strata v srdci bolieť neprestáva.

Dňa 29. apríla uplynie 20 rokov od chvíle,  
čo nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička

VALÉRIA BALLOVÁ
so žiaľom v srdci spomínajú syn Peter  

a dcéra Ivana s rodinami

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade 
s projektom Európskej únie realizuje 

ZISŤOVANIE O VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÝCH 
A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

v domácnostiach a i jednotlivcov 
Zisťovanie sa uskutočňuje aj v našom meste do 31. mája
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR 

na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky 
na t.č. 055/6410239 – Ing. Eva Modráková

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. 18 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
d) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
e) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
f) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návr-
hov v hmotnoprávnej lehote, 14. mája 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené 
na Úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

Atletika
XXXIV. ROČNÍK PODVIHORLATSKÉHO MARATÓNU
XVI. ROČNÍK MICHALOVSKÉHO POLMARATÓNU
III. ROČNÍK POLMARATÓNSKEJ ŠTAFETY                                  
29. 4., 10.00 hod., Nám. osloboditeľov 30 
Info: www.podvihorlatskymaraton.sk

Basketbal
GBA PRAHA – SLOVENSKO U18 VÝCHOD
28. 4., 11.00 hod., športová hala GPH

I.BK MICHALOVCE – ABOVIA KOŠICE
3. 5., 15.30 a 17.00 hod., mladší mini žiaci – Východ; ZŠ, Krymská 5
5. 5., 10.00 a 11.30 hod., mladší mini žiaci – Východ; ZŠ, Krymská 5
Info: http://new.1bkmi.sk

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK SENICA
28. 4., 17.00 hod. – FORTUNA liga muži – nadstavbová časť

MFK ZEMPLÍN – 1 FC TATRAN PREŠOV
28. 4., 11.00 hod., I. LSD U19 – 26. kolo

MFK ZEMPLÍN – 1. FC TATRAN PREŠOV                            
5. 5., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17,U16 – 27. kolo

MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
5. 5., 13.00 hod., I. liga ženy – 15. kolo

MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
5. 5., 15.00 hod., I. liga juniorky – 15. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – MFK SPARTAK MEDZEV
6. 5., 16.30 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ – 24. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

TJ SOKOL MOČARANY – FK TATRAN ÚPOR
29. 4., 16.00 hod., V. zemplínska liga muži – 19. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
IUVENTA MICHALOVCE – BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
28. 4., 17.30 hod. – 1. zápas semifinále národného play off
29. 4., 10.30 hod. – 2. zápas semifinále národného play off

HK IUVENTA – BYTČA
28. 4.,12.30 hod, I. LSD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – BYTČA
28. 4., 14.30 hod, I. LMD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – ŠŠK SLŠ PREŠOV
8. 5.,15.00 hod, I. LSD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – ŠŠK SLŠ PREŠOV
8. 5., 13.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

Halový futbal
MEMORIÁL I. PŠENKA 2018 – CIVIL CUP
4. 5., 13.00 hod. – X. ročník, ZŠ na Ul. krymská 5
Info: PhDr. Ladislav Mitterpák, tel.: 056/244 03 00

Jazdectvo
JARNÁ CENA MICHALOVIEC
1. 5., 10.00 hod., Park mieru
Info: Mgr. Martin Bulík, tel.: 0905 284 244

8 ŠPORT

Pozvánka na basketbal
Basketbalových fanúšikov 
čakajú tento víkend 
zaujímavé basketbalové 
zápasy i športový zážitok. 

V Michalovciach sa predsta-
ví basketbalový výber chlapcov 
do  18 rokov i súkromná basket-
balová akadémia GBA Praha (Get 
Better Academy). Veľmi potešujú-
ce je, že v reprezentačnom výbere 
Slovenska sa predstavia aj hráči 
juniorského družstva 1.BK Mi-
chalovce, Martin Pirkovský a Sa-
muel Kincel, ktorí môžu zabojovať 
o  reprezentačný dres. V družstve 
GBA nastupuje Milan Janošov tiež 
z Michaloviec. GBA Praha je súk-
romná basketbalová škola, ktorú 
vedie v Prahe Slovák Julián Beťko. 
Tento hráč a  talent musel sľubnú 
basketbalovú kariéru na univerzi-

te v  Amerike ukončiť pre zrane-
nia a začal sa venovať trénovaniu. 
Viedol aj Borisa Bojanovského, 
aktuálne jedného z  najlepších 
slovenských hráčov na  univerzi-
te v USA. Vzájomný zápas týchto 
dvoch výberov sa uskutoční v so-
botu 28. apríla od 11.00 hod. v te-
locvični Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach. 

Trénerom slovenského výberu 
je PaedDr. František Rón, ktorý je 
tiež šéftrénerom Slovenskej bas-
ketbalovej asociácie. Ten ešte pred 
spomínaným zápasom v stredu 
a vo štvrtok zavíta aj na tréningy 
mini žiakov kategórie U11 1.BK 
Michalovce. Pripravil pre nich za-
ujímavé tréningové jednotky, ktoré 
obohatia nielen hráčov ale aj mlá-
dežníckych trénerov 1.BK Micha-
lovce. 

Peter Biganič

Zrekonštruovaný zimný štadión v Michalovciach bol v piatok 20. apríla 
svedkom parádneho hokejového predstavenia. Historicky po prvýkrát sa tu 
odohral reprezentačný hokejový zápas mužov, ktorý si užili diváci a aj slo-
venskí hokejisti. Tí zdolali Lotyšov po výbornom výkone 4:1.

Peter Brendza

VÝSTUP NA ČERVENÚ SKALU
Ďalšiu tohtoročnú jarnú turistickú túru si členovia najstaršieho michalov-
ského Klubu slovenských turistov Turista odšliapali v Národnej prírodnej 
rezervácii Humenský Sokol. Z Humenného vystúpili až na Červenú skalu 
s pokračovaním do Dúpnej jaskyne. Krátky zostup k Jasenovskému potoku 
a  znovu stúpali na hrad Jasenov. Pekný výlet už skoro s letnou teplotou 
okolo 20° C spríjemnili aj pohľady na rozkvitnuté poniklece.

Anton Hasák


