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pozývame...

KUBO 
ANČA, JA MÁM 

NOŽÍK
československý 

muzikál

2. októbra
o 19.00 hod.

MsKS

RADOŠINSKÉ 
NAIVNÉ DIVADLO

To nemá chybu

6. októbra
o 19.00 hod.

MsKS

SWINGOVÝ 
KLAVÍR

Otakara Krásenského

5. októbra 
o 18.00 hod.
galéria ZOS

 VĎAKA VÁM
program venovaný 
všetkým seniorov

12. októbra 
o 15.00 hod.

MsKS

Rodáčka 
zo Zemplína
Žena Veľkej Británie

3 Mestské 
ocenenia
pre jednotlivcov a kolektívy

6 Program 
rozvoja mesta
vyhodnotenie

11 Michalovská 
hodinovka
výsledky

16

Program Ekoobec 2018 – Ekoškola na dosah

V ŠKÔLKE 

EKOLOGICKY

Nadácia Pontis je jednou z najväč-
ších nadácií na Slovensku. Presadzuje 
zodpovedné podnikanie a venuje sa 
rozvojovej spolupráci. S firmami spo-
lupracuje pri realizácii ich dobrovoľ-
níckych aktivít. Organizuje ocenenie 
za zodpovedné podnikanie a firemnú 
filantropiu Via Bona Slovakia. Spra-
vuje viac ako desať nadačných fon-
dov, prostredníctvom ktorých firmy 
realizujú svoje darcovské aktivity. 
Nadácia Pontis je administrátorom 
združenia Business Leaders Forum. 

Mesto Michalovce sa v júni za-
pojilo do grantovej výzvy, nadač-
ného fondu Slovenských elektrární 
v Nadácii Pontis, v rámci programu 
Ekoobec 2018 – Ekoškola na do-
sah. Cieľom tejto výzvy je prispieť 
k ochrane životného prostredia pro-
stredníctvom modernizácie verej-
ných priestorov miest a obcí. Tento 
rok sa výzva týka budov materských 
a základných škôl formou riešení 
zameraných na zvýšenie energetic-
kej efektívnosti a alternatívne for-
my dopravy. Nadačný fond rozdelil 
20 000 eur medzi subjekty pôsobiace 
v okruhu najviac 30 km od Atómo-
vých elektrární Mochovce a Jaslov-
ské Bohunice, Tepelných elektrár-
ní Nováky a  Vojany a od vodných 
elektrární patriacich Slovenským 
elektrárňam. Do grantovej výzvy sa 

zapojilo tridsaťpäť žiadateľov, pričom 
podporu získalo dvanásť projektov 
a náš projekt bol jedným z nich. Mes-
tu Michalovce bola na základe po-
daného projektu pridelená finančná 
podpora 1 000 eur na financovanie 
energeticky úsporných opatrení, a to 
na nákup úsporných LED trubíc do 
neónových svietidiel v priestoroch 
Materskej školy na Masarykovej ulici.

Získaným grantom má Mesto 
možnosť testovať mieru energetickej 
efektivity úsporného LED interié-
rové osvetlenie v priestoroch tejto 
materskej školy. Pôvodné osvetlenie 
tried, šatní a vnútorných priesto-
rov materskej školy je realizované 

klasickými neónovými svietidlami, 
ktoré v rámci projektu V škôlke eko-
logicky  koncom septembra nahra-
díme novými LED neónovými tru-
bicami. Tie majú až o 50 % menšiu 
spotrebu elektrickej energie, vyššiu 
svietivosť a dlhšiu životnosť, ako 
doteraz používané neónové trubice.

Zavedením energeticky úspor-
ných opatrení cez výmenu interié-
rového LED osvetlenia v materskej 
škole prispejeme k zlepšeniu život-
ného prostredia, dôjde aj k úspore 
finančných prostriedkov, čím vznik-
ne priestor na zvýšenie kvality záuj-
movej činnosti detí.

Jana Šimková

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis funguje od roku 2011. 
V rámci neho spoločnosť podporuje projekty zamerané na energetickú efektívnosť 
miest a obcí, na podporu ľudí bez domova a ich začlenenie do spoločnosti, projekty 
spoločenskej zodpovednosti realizované zamestnancami spoločnosti a tiež investu-
je do mladých talentov v oblasti vedy a techniky udeľovaním malých grantov. 
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pobačeňe Miža z varoša

Čital mi u novinkoch Mihaľovčan, že še budze birov i poslanci štritac 
z ľudzami po mestskich obvodoch. Ostatňiraz mi bul išče pred štiroma roka-
mi. Ta bul mi barz zvedavi, co še spravilo z toho, co še utedi hutorelo. Ľubilo 
še mi, že še ňeľem hutorelo, no i na obrazkoch ukazalo, co še u mesce za tote 
štiri roki spravilo. Bo kec kolo toho chodziš, ta už ci pripada, jak kebi to tu 
bulo furt tak. I to je pravda, že na dobre še ľehko zvika. I podohaňac še da. 
Bo ňe každomu še muši šicko ľubic. Dachto za džviratkami hiňe a dachto 
bi jich takoj dal šicki vihubic. Tak to vižiralo i u tej druhej debace, dze še 
mohľi i ľudze vijadric gu šickomu, no hlavňe gu tomu, co še jim ľubi abo 
neľubi. Pravda, furt jest co viľepšovac a ňigda tak ňebudze, žebi še dalo spra-
vic na furt. Ľem žebi še stalo tak, že tote, co o tim muša rozhodnuc, našľi 
rozumnú reč a znaľi še dohodnuc. Žebi me ňeskončili jak z babilonsku vežu. 

Vaš Mižo z varoša 

Češko každomu 
vilahodzic

 15. 9.  účasť na otvorení turnaja partnerských miest  v basketbale chlapcov
 15. 9.  účasť na otvorení súťaže v love rýb Zemplínsky kapor  
  na Zemplínskej šírave
 15. 9.  vyhodnotenie bežeckých pretekov Michalovská hodinovka
 16. 9.  účasť na vyhodnotení turnaja partnerských miest  
  v basketbale chlapcov
 16. 9.  účasť na podujatí OZ Vrbovčan
 17. 9.  skladanie sľubu členov mestskej volebnej komisie  
  pre komunálne voľby 2018 
 17. 9.  účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu Kapušianska
 18. 9.  prijatie úspešných žiakov zo ZŠ T. J. Moussona
 18. 9.  účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu  
  Západ, Sever
 19. 9.  stretnutie s dobrovoľníkmi pri maľovaní plota mestského cintorína
 19. 9.  účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu Stráňany
 20. 9.  rokovanie s predstaviteľmi ligy MMA
 20. 9.  účasť na zhromaždení obyvateľov volebného obvodu Topoľany 
 21. 9.  porada primátora
 21. 9.  rokovanie so zástupcami riadiaceho orgánu európskeho  
  fondu HU-SK-RO-UA 
 21. 9.  návšteva dobrovoľníkov pri maľovaní plota MŠ, Ul. Školská  
  a Ul. Komenského 
 21. 9.  účasť na oslave 30. výročia vzniku speváckej skupiny  
  Stráňanka v Zlatom býku
 22. 9.  zastúpenie mesta na podujatí DIA deň
 22. 9.  účasť na vyhodnotení súťaže Zemplínsky kapor 2018
 24. 9.  otvorenie podujatia Srdce ako dar v MsKS
 25. 9.  rokovanie k Smart cities v Bratislave
 27. 9.  otvorenie športovej Olympiády zdravotne postihnutých
 27. 9.  účasť na podujatí Michalovce Michalom a Michaelám  
  v Chemkostav Aréne 
 28. 9.  odovzdanie zrekonštruovaných priestorov FS Zemplín  
  do užívania

aktivity primátora

Doc. Ing. MICHAL STRIČÍK,PhD.
Nakoľko na interpelácie mnou vznesené na zastupiteľstve dňa 24. 4. 2018 
som dostal len čiastočnú odpoveď, alebo nedostal vôbec odpoveď, prosím 
o  ich opätovné zodpovedanie. Na základe podnetu od občanov a osobnej 
kontroly Vás opätovne prosím o kontrolu mosta cez rieku Laborec, ktorý ve-
die na Sídlisko Stráňany, nakoľko na peších chodníkoch po oboch stranách 
sú chodníky popraskané, na mnohých miestach s chýbajúcim asfaltovým po-
vrchom, čo značne sťažuje cestu chodcom a rodičom s detskými kočiarikmi.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Chodníky, ktoré sú súčasťou mosta cez rieku Laborec na Sídlisku Stráňany, 
boli opravené v priebehu 27. týždňa. 

Na základe upozornenia od občanov, ktoré vychádza z ich skúseností 
z iných miest a obcí sa chcem opýtať na úpravu a čistotu autobusových 
zastávok na území mesta Michalovce. Autobusové zastávky sú zapráše-
né, a mnohé so špinavými a polepenými sklami plagátmi, prípadne chý-
bajúcimi výplňami. V tejto súvislosti sa chcem opýtať, v akých interva-
loch sú čistené autobusové zastávky na území mesta a v jeho okrajových 
častiach a kedy dôjde k ich najbližšiemu vyčisteniu? Koľko podnetov 
v  súvislosti so znečisťovaním mestských autobusových zastávok a ne-
dovoleným vylepovaním plagátov riešila mestská polícia v tomto roku?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Autobusové zastávky v rámci mesta Michalovce sú pravidelne monitorované 
a v prípade potreby čistené, alebo opravované. Tento monitoring je realizovaný 
každý týždeň, keď prebieha vyprázdňovanie odpadkových košov na zastávkach. 

Na pešej zóne sa jej využívaním, ako aj vplyvom poveternostných pod-
mienok, prejavuje na viacerých miestach sadanie podkladu a vznik 
nerovností, ako aj uvoľňovanie, prípadne polámanie dlažby vplyvom 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, 
ktoré boli predložené na XXII. zasadnutí MsZ 
v Michalovciach 26. júna 2018 (dokončenie).

Interpelácie poslancov

pokračovanie na 13. strane

Dni nezábudiek
Liga za duševné 
zdravie SR sa rozhodla 
nasmerovať tohtoročnú 
informačnú kampaň 
a celoslovenskú 
zbierku Dni 
nezábudiek k zvýšeniu 
informovanosti 
verejnosti o duševnom 
zdraví, o budovaní 
dôstojnosti života 
ľudí so skúsenosťou 
s duševnou poruchou 
a tiež na zlepšenie 
podmienok v oblasti 
starostlivosti 
o duševné zdravie.

Ústredným sloganom zbierky je 
Vyliečme nezáujem. Tomuto cieľu 
venujeme aj tohtoročnú celoslo-
venskú verejnú zbierku Dni nezá-
budiek, ktorú organizujeme v spo-
lupráci s občianskymi združeniami, 
materskými centrami a  strednými 
školami. Zbierka je spojená s vy-
beraním dobrovoľných finančných 
prostriedkov darcov za umelé kviet-
ky – nezábudky.

Výťažok z predaja nezábudiek 
využije Liga na podporu aktivít, 
ktoré smerujú k dodržiavaniu ľud-
ských práv, na podporu projektov 
chránených dielní, podporovaného 
bývania, podporu vzdelávania, od-
stránenie diskriminácie a celkové 
zlepšenie podmienok v oblasti du-
ševného zdravia.  

Zbierka sa bude konať aj v na-
šom meste v dňoch 3. až 7. októbra.

Daniela Kevélyová 

Kráčaj s rodinou 
dolným Zemplínom
Aj počas tohto leta 
sa uskutočnil už šiesty 
ročník letnej turistickej 
súťaže Kráčaj s rodinou 
dolným Zemplínom. 

Súťaž bola určená pre rodiny 
s deťmi, ktoré navštívili počas letnej 
sezóny turistické miesta, prírodné 
krásy, zaujímavé atraktivity, ale aj 
menej známe zákutia na dolnom 
Zemplíne. Do súťaže sa zapojilo 
621 súťažiacich. Počet prihlásených 
rodín sa oproti minulému roku zvý-
šil. Bolo vyžrebovaných dvadsaťpäť 
účastníkov súťaže, ktorí získali zaují-
mavé ceny. Hlavnou cenou bol hor-
ský bicykel. Ďalšími cenami, ktoré 

si súťažiaci odniesli, boli kolobežka, 
skateboard, cyklistická prilba, futba-
lová lopta, a mnoho ďalších.

Medzi najviac navštevované 
miesta na dolnom Zemplíne patrí 
Zemplínska šírava, Vinianske jaze-
ro, hrad nad obcou Vinné, Morské 
oko, Sninský kameň, mesto Micha-
lovce, Thermalpark Šírava a mno-
ho ďalších. Zahraniční turisti, ktorí 
navštívili tieto zaujímavé miesta, 
pochádzali z Kanady, Floridy, Ho-
landska, Írska, Nemecka a  Českej 
republiky. Turisti, ktorí sa zapojili 
do súťaže z najvzdialenejšej desti-
nácie boli z Orlanda na Floride.

Všetkým blahoželáme a tešíme 
sa opäť o rok.

nč
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Magický začiatok obdobia, keď sl-
niečko aj v pekné slnečné dni príjem-
ne svieti, ale horúco už nie je. Práve 
na tento dátum sa symbolicky zame-
ralo Valné zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov, keď 14. decembra 
1990 rezolúciou č. 45/106 vyhlásilo 
1. október za Medzinárodný deň star-
ších osôb. Označenie starších osôb je 
relatívne. Starší človek je každý človek 
starší od dieťaťa. Preto, aby nevznikol 
tento terminologický lapsus, došlo 
k spresneniu tohto už jesenného dátu-
mu na označenie jesene života, a teda 
obdobia seniorského veku. Je venova-
ný úcte, láske, obdivu, spoločenskému 
uznaniu seniorom. Nie pre ich šedivé 
vlasy, pokojnejšiu chôdzu, zmenšenú 
pohybovú schopnosť, zvráskavenú 
tvár, ale pre upracované ruky, životné 
skúsenosti, poznanie dobrého aj zlého 
v živote. Ešte chcú byť užitoční, tešiť 
sa z každodenných radostí, stretávať 
sa navzájom, žiť plnohodnotným spo-
ločenským životom. 

Možno v súzvuku s tým je 1. ok-
tóber UNESCOM vyhlásený za Me-
dzinárodný deň hudby. Práve aj 
naša skúsenosť potvrdzuje, že medzi 
seniormi je najviac speváckych a hu-
dobných zoskupení. Sú studnicou ľu-
dového a folklórneho života v meste. 
Ich vystúpenia sú ozdobou viacerých 
festivalov a ich majstrovstvo moti-
váciou pre mladšiu generáciu. Z ich 
entuziazmu srší nadšenie pre pocit 
užitočnosti. Ani medzi nimi nechýba 
prirodzená rivalita, ale aj uznanie 
estetickej hodnoty hudby. 

Aby toho nebolo málo, je 1. ok-
tóber vyhlásený za Svetový deň ve-
getariánov. Snáď niekedy vtipom sa 
rozpráva, že najviac vegetariánov je 
medzi seniormi. Údajne z dvoch dô-
vodov, lebo mäso si nemôžu dovoliť 
nielen pre nízke dôchodky, ale aj pre-
to, že ho nemôžu rozžuť zubnými pro-
tézami. Aj pre vegetariánov, podobne 
ako pre seniorov, je dôležité, aby svoj 
príjem potravy obohatili o špecifické 
zdroje vápnika, bielkovín – nukleo-
vých kyselín, minerálov a  stopových 
prvkov. Každá jednostranná potravi-
nová diéta môže viesť k ohrozeniam 
v ľudskom organizme. 

Na 1. október pripadá aj Svetový 
deň ľudských sídiel, Svetový deň archi-
tektúry a Medzinárodný deň nájom-
níkov. Všetky témy súvisia s bývaním, 
jeho usporiadaním a právami, ale aj 
povinnosťami ovplyvňujúcimi životné 
prostredie a život ľudí, nevynímajúc 
seniorov. Robme preto všetko tak, aby 
sme sa mohli dožiť seniorského veku 
a vytvárajme čo najpriaznivejšie pod-
mienky súčasným seniorom. 

MUDr. Benjamín Bančej, 
zástupca primátora

PRVÝ OKTÓBER

z pera viceprimátora

Striebro pre SOŠ technickú 
v súťaži Prelož a zaspievaj

V kultúrnom centre Tabačka v Košiciach 
sa 20. septembra uskutočnilo finále 
súťaže Prelož a zaspievaj, ktorú vyhlásilo 
generálne riaditeľstvo Európskej komisie 
na Slovensku pri príležitosti Európskeho 
dňa jazykov 2018. 

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti stredných škôl ko-
šického kraja. Ich úlohou bolo preložiť slovenskú pieseň 
do jazyka niektorej z krajín EÚ, alebo naopak, a naspievať 
ju. Odborná porota v  príspevkoch posudzovala kvalitu 
prekladu, jazykovú interpretáciu a celkový umelecký do-
jem.   

Do súťaže sa zapojil aj žiak tretieho ročníka Strednej 
odbornej technickej školy Michalovce, Richard Harman, 
ktorý do angličtiny preložil veľký hit Lukáša Adamca Ho-
rúca láska a sám ho aj naspieval. Školu aj mesto vo finá-
le úspešne reprezentoval a umiestnil sa na vynikajúcom 
druhom mieste. Pieseň v jeho podaní sa páčila nielen 
odbornej porote ale aj stredoškolákom z Košíc a okolia, 
ktorí boli v publiku. 

Marcela Harmanová 

Ak Slováci či Slovenky 
dostanú možnosť, vedia 
sa výrazne presadiť 
aj v zahraničí, tak sa to 
zvyčajne hovorí. Danú 
pravdu potvrdzuje 
i čerstvý obrovský 
úspech rodáčky z nášho 
regiónu Zuzany Wójcik 
Starjákovej, ktorá 
zvíťazila v ankete the 
2018 Barclaycard 
everywoman in Retail 
Awards, v kategórii 
Above & Beyond (jednej 
z ôsmich), vo Veľkej 
Británii. 

Vo voľnom preklade ide o an-
ketu Žena v obchode, sponzoro-
vanú spoločnosťou Barclaycard, 
a kategóriu Nad rámec povinností 
(tu sú nominované ženy v kto-
rejkoľvek fáze ich kariéry, ktoré 
pracujú nad rámec svojich po-
vinností, aby prispeli k úspechu 
firmy). Medzi organizátormi je 
napr. British Retail Consortium, 
teda Konzorcium britského ob-
chodu. Nejde pritom o  anketu, 
kde by hlasovali napr. čitatelia 
nejakého časopisu alebo diváci te-

levízie. Odbornú komisiu v tomto 
prípade tvoria najvýznamnejší 
podnikatelia a špičkoví manažéri 
Veľkej Británie, pôsobiaci v oblasti 
obchodu (biznisu). 

Zuzana Wójcik Starjáková, ži-
júca pri Londýne, zvíťazila spome-
dzi tisícok nominovaných firma-
mi z Veľkej Británie, pôsobiacich 
vo  sfére obchodu, absolvovala tiež 
prezentáciu pred už spomínanou 
odbornou komisiou. 

A čím odborníkov zaujala? Jed-
nak tým, že ako manažérka veľmi 
úspešne riadi jedno z technologic-
ky najmodernejších oddelení firmy 
Ocado a je školiteľkou (mentorkou) 
v oblasti manažérstva. Najmä však 

tým, že nadväzujúc na vlastné skú-
senosti po návrate z materskej a ro-
dičovskej dovolenky vypracovala 
program starostlivosti o pracujúce 
matky či otcov v spoločnosti Ocado 
a vytvorila novú politiku firmy pre 
tých, ktorí sú na materskej alebo 
rodičovskej dovolenke, zahŕňajúc 
v tom i vedenie tímu mentorov pre 
tých, ktorí sa na takúto dovolenku 
chystajú. 

Ide naozaj o výnimočný úspech. 
Zemplínčanka sa stala akoby Že-
nou Veľkej Británie v oblasti ob-
chodu za rok 2018 v tejto kategórii. 
Podľa dostupných údajov ako prvá 
Slovenka v histórii.

Martin Molnár 

Zemplínčanka – Žena Veľkej 
Británie v oblasti obchodu 
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Európsky deň jazykov

Zemplín a tradícia

Koncom minulého 
školského roka 
2017/2018 Zastúpenie 
Európskej komisie v SR 
vyhlásilo súťaž o najlepší 
cudzojazyčný komiks. 
My sme neváhali a začali 
sme tvoriť. 

Pri príležitosti Európskeho dňa 
jazykov sa 20. septembra v Koši-
ciach uskutočnilo slávnostné vyhlá-

senie výsledkov. Medzi ocenenými 
boli aj práce žiakov ZŠ na Komen-
ského ulici. Vo veľkej sále Tabačky 
Kulturfabrik organizátori pripra-
vili aj moderovaný kvíz o jazykoch 
a kultúrnom dedičstve, viacjazyčné 
vystúpenia žiakov Košického kraja, 
mnoho súťažných aktivít a zábavy. 

Chceme poďakovať Ľ. Šaffovej 
za podporu a odbornú pomoc pri 
tvorbe našich komiksov, ale aj ve-
deniu školy za možnosť prežiť vý-
nimočný deň.

ZŠ, Ul. Komenského 1

Mesiac október 
už tradične v galérii 
MsKS patrí rodákovi 
zo Zemplína Myronovi 
Špenikovi. 

Autor sa svojou tvorbou zara-
dil medzi žiadaných a obľúbených. 
Ten, kto má vzťah k výtvarnému 
umeniu, vie oceniť autorov osobitý 
a tým originálny výtvarný prejav, 
v ktorom zjavne inklinuje k rodné-
mu Zemplínu a jeho tradícii. Jej sú-

časťou je folklór. Divák bude môcť 
vidieť realitu i abstrakciu ako prejav 
výtvarného štýlu. Realita sa zrkadlí 
v krajine, ktorá je zemitých farieb, 
vhodne umiestnená na ploche ob-
razu. Dynamika krajiny sa stáva au-
tentickou, ak je doplnená postavami 
v činnosti. Tie sú charakteristické 
pre ľudí, ktorí sa živia manuálnou 
prácou. Farebná abstrakcia vhodne 
skrášli interiér a rozprúdi fantáziu. 

Expozícia potrvá do konca me-
siaca. 

Ivana Mochorovská

Laureátka z GPH 
v Moskve
V Moskve sa počas 
uplynulých dní konalo 
oceňovanie laureátov 
Puškinovho konkurzu.

Ocenených bolo päťdesiat pe-
dagógov ruského jazyka z dvad-
siatich troch krajín. Jednou z nich, 
a zároveň jedinou zo Slovenska, 
bola aj vyučujúca ruského jazyka 
na Gymnáziu Pavla Horova Anna 
Nemcová. 

Tento rok mali pedagógovia za 
úlohu napísať esej na tému Čo je 

dôležité pri výučbe ruského jazyka. 
Do súťaže sa zapojili pedagógovia 
zo 44 krajín s viac než 200 prácami.

Laureáti boli pozvaní na stáž 
v Inštitúte ruského jazyka A. S. 
Puškina v Moskve. Zúčastnili sa 
na stretnutí v redakcii časopisu 
Russkaja gazeta. Súčasťou stáže bol 
aj slávnostný kultúrny program, 
stretnutie s rektorom Puškinovho 
inštitútu a návšteva otvorených 
hodín v Puškinovom lýceu. Ce-
remónia ocenenia sa uskutočnila 
v Dome vlády v Moskve.

Ľudmila Sušková 

Jesenná opekačka 
vo Vrbovci
Občianske združenie 
Vrbovčan, ktoré vzniklo 
v roku 2016, získalo 
na svoju činnosť 
do prenájmu objekt 
bývalej materskej školy 
od nášho Mesta. 

Objekt sa darí postupne v  spo-
lupráci s vedením Mesta prebu-
dovávať na kultúrno-spoločenské  
centrum tejto časti. V týchto dňoch 
sa ukončila prvá fáza obnovy von-
kajšku budovy a priľahlej záhrady. 
Mesto opravilo budovu zvonku – 
strechu, fasádu, okná, krytú terasu 
a OZ prispelo najmä k úpravám 
dvora. Tieto výrazné zmeny bolo 
možné realizovať v krátkom čase 

iba vďaka osobnej podpore projek-
tu zo strany primátora V. Zahorčá-
ka, vedúcich pracovníkov odbor-
ných útvarov mestského úradu, 
ako aj prednostky okresného úradu 
J. Cibereovej.

Pri príležitosti ukončenia tejto 
fázy obnovy sme zorganizovali zá-
hradnú slávnosť spojenú s jesennou 
opekačkou. Podujatia sa zúčastnil 
aj primátor Viliam Zahorčák, kto-
rý sa oboznámil so stavom obnovy 
objektu, ako aj zámermi postupu 
ďalších prác.

O dobrú náladu sa postaral 
folklórny súbor Močaranka. Pre 
deti boli prichystané športové hry 
a maľovanie na tvár. Deti, ale aj 
dospelí, si pochutili na domácich 
koláčoch. 

Dušan Onuška

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

vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
TELEKOMUNIKAČNÁ STAVBA FTTH MICHALOVCE

Stavba zahŕňa ulice:
AREA 1:  Konečná, Nad Laborcom, Školská. 
AREA 2:  J. Hollého, J. Kollára, Kpt. Nálepku, Nám. osloboditeľov,  
 P. I. Čajkovského, Pasáž, S. Chalupku, Š. Kukuru
AREA 3:  A. S. Puškina, A. Markuša, Humenská, J. Švermu,  
 K. Kuzmányho, M. Rázusa, Masarykova, Obrancov Mieru,  
 Prof. Hlaváča, Štefánikova
AREA 4:  Astrová, Muškátová, Ružová
AREA 5:  J. A. Gagarina, P. O. Hviezdoslavova, Svornosti
Celé znenie oznámenia je umiestnené na Úradnej tabuli Mesta Michalovce.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Diabetici v Chorvátsku
Aj v tomto roku 
Zväz diabetikov 
a edukátorov Slovenska 
zorganizoval pre 
diabetikov z Michaloviec 
rekondičný pobyt 
v Chorvátsku v oblasti 
Crikvenica. 

Pobytu sa zúčastnilo štyridsaťpäť 
diabetikov v dňoch od 24. augus-
ta do 2. septembra. Pre účastníkov 
okrem edukácie a  cvičenia na pláži 
boli pripravené aj fakultatívne výle-

ty na ostrovy Krk, Rab a Goli Otok. 
Niektorí účastníci pobytu si zašli na 
malebné Plitvické jazerá. Mohli sme 
poznávať históriu, kultúru a súčas-
nosť navštívených oblastí. Veľa sme 
spoznali, ale aj veľa videli. Popri plá-
ži sme prechádzkovým krokom cho-
dili každý večer do Crikvenice, kde 
sme sa zúčastňovali večerných kul-
túrnych podujatí na námestí. Urobili 
sme nielen niečo pre svoje zdravie, 
ale aj sme sa zoznamovali s  jadran-
skou kultúrou. Každý si našiel to, 
čo bolo pre neho najpríjemnejšie 
a všetci si užívali najmä more a teplo.

ZDaES

POZVANIE NA CESTU SLNEČNOU SÚSTAVOU 
zábavno-náučné podujatie
30. septembra o 10.00 hod., lesopark Hrádok

K. ČAPEK – HOVORY S T.G. MASARYKEM
prednáška spojená s besedou
1. októbra o 16.00 hod., Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

KUBO – ANČA, JA MÁM NOŽÍK
československý muzikál, pocta Jozefovi Kronerovi
2. októbra o 19.00 hod., MsKS

SWINGOVÝ KLAVÍR OTAKARA KRÁSENSKÉHO
5. októbra o 18.00 hod., galéria ZOS

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
komédia To nemá chybu
6. októbra o 19.00 hod., MsKS

PLANÉTA GEOMETRICKÝCH TELIES
krst novej knihy Evy Gabzdilovej-Varádyovej
9. októbra o 17.00 hod., Zemplínske osvetové stredisko 

VĎAKA VÁM
program pre všetkých seniorov
12. októbra o 15.00 hod., MsKS

Výstavy
O ŽIVOTE GRÓFKY IRMY SZTÁRAYOVEJ
od 3. septembra, Galéria pod nebom

HĽA, PRÍRODA – ECCE, NATURA
výstava fotografií s enviromentálnou tematikou
do 30. septembra, galéria ZOS  

KRUHY – VÝSTAVA OBRAZOV ĽUDMILY TOKÁROVEJ
do 29. septembra, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

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

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. C-KN č. 4070/1, k.ú. Michalovce o výmere 1,00 m2, 
nachádzajúci sa na Ulici špitálskej v Michalovciach, za účelom umiest-
nenia sviečkomatu. 

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 15. októbra do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Swingový klavír
Český spolok 
Košice, miestny klub 
Michalovce, v spolupráci 
so Zemplínskych 
osvetovým strediskom, 
prispeje k oslavám 
100 rokov od vzniku 
Československej 
republiky. Pri tejto 
príležitosti sa uskutoční 
koncert Swingový klavír 
Otakara Krásenského na 
tému Oslobodené divadlo.

Divadlo pod uvedeným názvom 
vzniklo už v novej ČSR po roku 
1918 a najviac ho preslávila trojica 
Ježek-Werich-Voskovec. V  progra-
me preto najviac zaznejú skladby 
týchto vynikajúcich autorov, dopl-

ní ich však aj niekoľko slovenských 
evergreenov. Ježek bol v roku 1928 
na študijnej ceste v Paríži, kde sa zo-
známil s jazzom a vznikajúcou swin-
govou hudbou. Túto módnu iritujú-
cu muziku priniesol do vtedajšieho 
Československa a uplatnil v hrách 
uvedených v Oslobodenom divadle. 
Vtipné texty Voskovca a Wericha, 
ktoré zaspieva Gabika Kozmová, 
majú čo povedať i v dnešnej dobe. 
Na basovú gitaru zahrá Paľo Hujdič, 
na bicie nástroje Martin Vidiševský. 
V  programe vystúpi ako hosť vo-
kálne kvarteto Fuga Olivera Saloňa 
z Košíc. Pozývame vás na toto pod-
ujatie do galérie ZOS dňa 5. októbra 
o 18.00 hod. 

Program je realizovaný s fi-
nančnou podporou Fondu na pod-
poru kultúry národnostných men-
šín a  Ministerstva zahraničných 
vecí ČR. 

Otakar Krásenský 

NÁRODNÝ PARK POLONINY
Predĺžený víkend na sklonku leta strávili členovia najstaršieho michalovské-
ho Klubu slovenských turistov Turista v panenskej prírode Bukovských vr-
chov. Prezreli si drevené kostolíky v Jalovej, Topoli, Ruskom potoku, ba aj ich 
miniatúry v Uliči. Z obce Runina, učupenej v lesoch Runinskej kotliny si vy-
šľapli po zelenej značke na Tri studničky, pútnickému miestu zjavenia Panny 
Márie malému pastierikovi Jurajovi v roku 1927. V prevažne slnečnom po-
časí ich zastihol aj dážď, no rozveselenie prinieslo objavenie zopár hríbikov.

Anton Hasák



6 CENY MESTA 2018

CENY MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2018
Návrhy na udelenie Ceny Mesta Michalovce mestskému zastupiteľstvu môžu predložiť poslanci mestského 
zastupiteľstva, primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú 
na podateľni mestského úradu do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie 
mestského zastupiteľstva. Na základe ich odporúčania sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej 
rade a následne na schválenie mestským zastupiteľstvom. Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom 
mestskom zastupiteľstve 5. októbra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom: 

Jaroslav Koščo
Jaroslav Koščo sa narodil 23. apríla 
1950 v Lastomíri, kde absolvoval 
základnú školu. Po štúdiu v Brne 
a základnej vojenskej službe v roku 
1974 nastúpil do zamestnania na 
Tranzitný plynovod k. p. Praha, 
závod Veľké Kapušany. Pracoval tu 
ako smenový technik 31 rokov bez 
prerušenia.  

Od roku 1989 bol zvolený za pod-
predsedu v závode v Rožňave a vo 
funkcii zotrval až do čiastočného 
dôchodku v roku 2005. Od roku 
2000 bol zvolený za predsedu Zá-
kladnej organizácie Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých v Mi-
chalovciach. V tejto funkcii pracuje 
dodnes. V roku 2011 dostal Cenu 

primátora mesta Michalovce. Bol 
ocenený cenou Senior 2015, ktorú si 
prevzal z rúk Ministra zahraničných 
vecí SR Miroslava Lajčáka.
Už druhé volebné obdobie pracuje 
ako predseda samosprávy denného 
centra seniorov č. 3 v Michalov-
ciach. Je členom Rady zdravotne 
ťažko postihnutých a Rady seniorov.  

Za jeho verejnú, spoločenskú a športovú aktívnu činnosť.

Základná škola Teodora Jozefa Moussona

Základná škola Teodora Jozefa 
Moussona za viac ako 40 rokov 
svojej existencie ovplyvnila osudy 
tisícov ľudí, dala základy vzdela-
nia, rozhľadu a pomohla stanoviť 
ďalšie ciele a výzvy svojim absol-
ventom. Škola je zameraná na roz-
šírené vyučovanie cudzích jazykov 
– ruský, anglický a nemecký jazyk, 
informatiky a otvorila športovú 
prípravu so zameraním na florbal. 
Po vyučovaní rozvíjajú žiaci svoj 
talent v školskom tanečnom súbore 
Slniečko i v športoch hádzaná, atle-
tika a florbal.
Žiaci školy patria k najlepším, čo 
dokazujú výsledky mnohých súťaží 
i testovanie deviatakov a piatakov. 
V rámci celoslovenského meradla 
v cudzojazyčných súťažiach každo-
ročne dosahujú najvyššie umiest-
nenia.

Vo florbale sú niekoľkonásobnými 
majstrami Slovenska vo všetkých ve-
kových kategóriách a víťazmi mno-
hých medzinárodných turnajov.
Súbor Slniečko je 32-násobný maj-
ster Slovenska v country a stepových 
tancoch a v roku 2014 sa prvýkrát 
kvalifikoval na majstrovstvá sveta 
v line-dancingu. Od roku 2017 je 
majstrom sveta v dvoch kategóriách 
a z majstrovstiev sveta si doniesol 21 
medailí.
V roku 2011 škola získala Európsku 
značku pre jazyky. O rok neskôr jej 
Ministerstvo školstva SR udelilo 
čestný názov Základná škola Te-
odora Jozefa Moussona za dlhodo-
bo dosahované výborné výsledky 
so žiakmi vo výchovno-vzdeláva-
com procese. V roku 2013 získala 
škola ocenenie udelené Minister-
stvom školstva SR za realizáciu pro-

jektov zameraných na oblasť spolo-
čenskej zodpovednosti v školách. 
Ministerstvo školstva SR udelilo 
škole Značku kvality 2014 za dosa-
hované výsledky v testovaní žiakov 
deviateho ročníka. Už 12 rokov sa 
škole darí obhajovať titul Zelená 

škola v medzinárodnom projekte. 
Nezávislou organizáciou INEKO, 
ktorá hodnotí úspešnosť škôl je táto 
škola už päť rokov po sebe hodno-
tená podľa dosahovaných výsled-
kov žiakov, ako druhá najlepšia 
škola na Slovensku.  

Za vynikajúce dlhodobo dosahované výsledky školy 
počas posledných piatich rokov.

Mesto Michalovce vás pozýva na

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
spojené s odovzdávaním mestských ocenení 

5. októbra o 17.00 hod. 
veľká sála MsKS • vstup voľný

Hudobný hosť: LenART Quartet
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Mgr. Richard Štochl

Richard Štochl sa narodil 17. de-
cembra 1975 v Michalovciach, kde 
vyštudoval strednú priemyselnú 
školu. V štúdiu pokračoval na Pre-
šovskej univerzite, na Fakulte prí-
rodných a humanitných vied. 
Hádzanej sa venoval v Michalov-
ciach v rokoch 1985 až 1994. Od 19 
rokov pôsobil v tíme Tatran Prešov. 
Od roku 1998 pôsobil v HC VSŽ 
Košice, kde vyhral slovenský maj-
strovský titul a Slovenský pohár. 
Prestúpil do klubu ŠKP Sečovce, 
s ktorým vyhral dva slovenské maj-
strovské tituly. Hosťoval v HC Duk-

la Praha, s ktorým získal striebor-
nú medailu v československej lige. 
V rokoch 2001 až 2009 hral v Ma-
ďarsku v hádzanárskom oddieli 
Dunaferr. Neskôr ho angažoval 
slovinský špičkový klub RK Celje 
Pivovarna Laško. Získal s ním slo-
vinský majstrovský titul aj pohár. 
V rokoch 2010 až 2012 s francúz-
skym klubom Montpellier HB vy-
hral dva francúzske tituly, francúz-
sky pohár, dva francúzske ligové 
poháre a dva super poháre. Potom 
odišiel do ruského klubu Čechov-
skije Medvedi a opäť vybojoval 

ruský titul a pohár. Neskôr pôsobil 
v HK Motor, s ktorým vyhral dva 
majstrovské tituly a ukrajinský 
pohár. V októbri 2015 prestúpil 
do nemeckého klubu Bundesligy 
Rhein-Necker Löwen a s ním vybo-
joval nemecký titul. Od marca 2016 
pôsobil v HK Topoľčany a neskôr 
v SBS Eszterházy SZSE, kde získal 
maďarský ligový pohár. 
So slovenským národným tímom 
sa zúčastnil majstrovstiev sveta 
2009 a 2011 a majstrovstiev Eu-
rópy v rokoch 2006, 2008 a 2012. 
V  slovenskej reprezentácií pôsobil 

21 rokov a odohral 265 zápasov. 
Deväťkrát bol ocenený titulom há-
dzanár roka.

Za popularizáciu hádzanej mužov a reprezentáciu Michaloviec doma aj v zahraničí. 

Materská škola, Okružná ulica 

Klub vojakov v zálohe Michalovce 

Brány spoločného zariadenia jasieľ 
a materskej školy na Okružnej ulici 
v Michalovciach sa otvorili v škol-
skom roku 1977/1978. Pri zrode 
MŠ stála riaditeľka Anna Semivá-
nová. V tom čase ju navštevovalo 
160 detí. 
V súčasnosti MŠ poskytuje deťom 
celodennú starostlivosť v piatich 
triedach s počtom 120 detí a dopĺ-
ňa rodinnú výchovu o výchovno-
vzdelávaciu činnosť, zameranú na 
rozvoj osobnosti dieťaťa. 
Kvalitná spolupráca so základný-
mi školami, základnou umeleckou 
školou, centrom pedagogicko-psy-
chologického poradenstva, mest-

ským úradom, logopédom, hvez-
dárňou, knižnicou, SZŠ a bohatá 
krúžková činnosť na škole (futba-
lový, basketbalový, tanečný, výtvar-
ný, literárno-dramatický krúžok, 
vyučovanie anglického jazyka, kor-
čuliarska a predplavecká gramot-
nosť) prispievajú k zvýšeniu kvality 
vzdelávania, napomáhajú dieťaťu 
formovať vlastnú jedinečnosť, pod-
porovať nadanie a rozvíjať osobné 
kvality detí. 
Materská škola prešla veľkou re-
konštrukciou interiéru, triedy sa 
vybavili digitálnymi, interaktív-
nymi a didaktickými pomôckami 
a hračkami. Vďaka projektom, 

do ktorých je škola zapojená, do-
táciami z Mesta a iných inštitúcií, 
sponzorov, dobrovoľnou brigád-
nickou pomocou rodičov je škol-

ská záhrada plná kvetinových zá-
honov, zelene, nových drevených 
preliezačiek, šmýkačiek a atrakcií 
pre deti.

Klub vznikol v roku 1967 pod ná-
zvom Klub dôstojníkov a prápor-
číkov v zálohe (KDPZ). Založili 
ho pplk. Imrich Galský, v tom čase 
v aktívnej službe, kpt. Ján Marciník, 
mjr. Michal Volovár, pplk. Mikuláš 
Baláž a kpt. MUDr. Vendelín Niž-
ník, všetci v zálohe. 
Koncom šesťdesiatych rokov vzni-
kali takéto kluby po celom Česko-
slovensku a ich činnosť spočívala 
v upevňovaní športovo-branných 
schopností vojakov v zálohe, s dô-
razom na streľbu zo služobných 
zbraní. 
Po roku 1989 z klubov KDPZ 
vznikli občianske združenia s ná-
zvom Kluby vojakov v zálohe, 
otvorené pre všetkých záujemcov 
o športovú streľbu a celoštátne ich 
zastrešil Zväz vojakov v zálohe. 
Po rozdelení republiky v roku 1993 
sa premenoval na Slovenský zväz 
vojakov v zálohe.

Klubu a mestu Michalovce sa po-
darilo zachrániť bývalú zväzar-
movskú strelnicu pod Hrádkom. 
Využíva ju takmer 150 členov všet-
kých vekových kategórií, medzi 
ktorými sú strelci rôznych zame-
raní a disciplín, ale aj dve desiatky 
rozhodcov od najnižšej triedy až po 
medzinárodnú majstrovskú. Klub 
organizuje ročne priemerne 11 
súťaží od najnižších až po celoslo-
venské kvalifikačné. Mnohí strelci 
sú držiteľmi najvyšších výkon-
nostných tried a obsadzujú prvé 
miesta na streleckých súťažiach od 
regionálnych až po majstrovstvá 
SR a na rôznych medzinárodných 
súťažiach. Medzi najúspešnejších 
vo svojich disciplínach patria Pa-
vol Beca, Vladimír Hamadej, Matej 
Hamadej, Jozef Pavlovčík, Tomáš 
Baboš, Peter Kudělka, Simona 
Moskaľová, Michal Hostovičák 
a Gabriel Dobranský.

50. výročie vzniku klubu ozdobilo 
súťažné družstvo v zložení Pavol 
Beca, Vladimír a Matej Hamade-
jovci víťazstvom na XXV. majstrov-
stvách SR v streleckom viacboji 
v Turanoch. Pavol Beca získal navy-

še majstrovský titul aj ako jednotli-
vec. Od roku 1989 boli predsedami 
Klubu vojakov v zálohe Michalovce 
plk. v.z. Imrich Galský, mjr. v.z. Ing. 
Ľubomír Ďurík. V súčasnosti je 
predsedom mjr. v.z. Ing. Jozef Barna.

Pri príležitosti 40. výročia existencie materskej školy. 

Pri príležitosti 50. výročia vzniku klubu.
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CENY PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
V zmysle schváleného Štatútu mesta Michalovce primátor udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu 
primátora Mesta Michalovce. Návrhy na udelenie ceny primátora predkladá aj Mestská rada Michalovce. 
O udelení ceny rozhoduje primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä 
za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta. Ceny primátora budú na slávnostnom mestskom 
zastupiteľstve 5. októbra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

JUDr. Andrej Daňko

Ing. Gabriel Sabo

Andrej Daňko sa narodil 26. mája 
1948 v Michalovciach. Základnú 
školu a stavebnú priemyslovku ab-
solvoval v Michalovciach. V štúdiu 
pokračoval na Právnickej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. Študoval tiež na Fakul-
te telesnej výchovy a športu v Brati-
slave so špecializáciou futbal. 
Pracoval vo Východoslovenských 
strojárňach v Košiciach a ako pro-
fesionálny futbalový tréner. 
V roku 1967 prestúpil do ligového 
celku VSS Košice, v ktorého far-
bách odohral jedenásť majstrov-
ských sezón. Bol členom reprezen-
tačných výberov mládeže, juniorov 

a seniorov. Za áčko ČSR nastúpil 
dvakrát a patrí medzi 190 futbalis-
tov zo Slovenska, ktorí v dlhoročnej 
histórii hrali za bývalý českosloven-
ský štát. Dostal sa aj do širšieho re-
prezentačného výberu na ME 1976 
a MS 1970.
Ako hráč, a neskôr tréner, šíril 
dobré meno futbalu značky vý-
chod v Strednej a Južnej Amerike, 
v Austrálii, Indii, na Novom Zélan-
de, v bývalom Sovietskom zväze, 
Singapure, Kuvajte, Iraku, v Sýrii, 
na Karibských ostrovoch a v celej 
futbalovej Európe.
Počas trénerskej kariéry doma 
pripravoval mužstvá VSS Košice, 

1. FC Košice, Lokomotíva Košice, 
Vranov, Humenné, Prešov, Micha-
lovce a Rimavskú Sobotu. V roku 
1996 doviedol Chemlon Humen-
né k triumfu v Slovenskom pohári 
a postúpili do Pohára UEFA. 
A. Daňko je jedným zo zakladate-
ľov Únie futbalových trénerov Slo-
venska. Už roky je členom a funk-
cionárom klubu Internacionáli VSS 
Košice, ktorý sa venuje charitatív-
nej činnosti a  propagácii futbalu 
na Slovensku. Za dlhoročnú fut-
balovú prácu ho ocenili viacerými 
športovými cenami. Zdobia ho pla-
kety Reprezentant Československa, 
Reprezentant Slovenska, Ocenenie 

kuvajtského emíra za rozvoj a pod-
poru športu v krajine, Strieborný 
odznak SFZ a Cena mesta Košice. 

Gabriel Sabo sa narodil 28. januára 
1961 v Michalovciach. Po ukon-
čení základnej školy vyštudoval 
Stredné odborné učilište chemické 
v Humennom. V  štúdiu pokra-
čoval na Slovenskej vysokej škole 
technickej v Bratislave, Chemic-
ko-technologická fakulta, katedra 
technológie vody a životného pro-
stredia. 
V rokoch 1985 až 2008 pracoval vo 
Východoslovenských vodárňach 
a kanalizáciách a Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti v Mi-
chalovciach. Pôsobil ako vedúci 

útvaru vodohospodárskej chémie. 
Od roku 2008 až po súčasnosť 
pracuje vo Východoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti Košice ako 
vedúci Laboratória pitných vôd 
Michalovce. 
Je významnou osobnosťou a pro-
pagátorom bežeckého športu 
v  Michalovciach a okolí. Pôsobí 
ako spoluorganizátor tradičných 
bežeckých podujatí v meste, ako 
Podvihorlatský maratón, Micha-
lovský polmaratón, Michalovská 
hodinovka, či atraktívny večerný 
Beh o štít mesta.

Myšlienky rekreačného behu pro-
paguje aj podieľaním sa na orga-
nizácii Jarných a Jesenných behov 
Michalovčanov, nesúťažných be-
hov, určených všetkým, ale najmä 
začínajúcim bežcom.
Je vedúcou osobnosťou pravidel-
nej súťaže Michalovská oblast-
ná a  mestská bežecká liga, ktorá 
združuje bežcov michalovského 
a sobraneckého okresu.
Je dlhoročným reprezentantom 
mesta v celej plejáde bežeckých 
podujatí. Jeho najobľúbenejšou 
disciplínou je maratón, ktorý do-

teraz absolvoval 58-krát, doma, 
či  v rôznych európskych metro-
polách.

Za popularizáciu futbalu a reprezentáciu Michaloviec doma aj v zahraničí.

Za dlhoročnú a angažovanú prácu, ktorou sa aktívne podieľa na organizovaní 
atletických podujatí v meste.

Angela Hapáková

Angela Hapáková sa narodila 16. 
marca 1943 v Michalovciach. Má 
ukončené stredoškolské vzdela-
nie s maturitou, ktoré absolvovala 
v Prešove, na Strednej pedagogickej 
škole pre učiteľky materských škôl.  
Jednoročnú prax v rámci štúdia re-
alizovala v obci Lastomír. 
Prvé pracovné miesto ako kvalifi-
kovaná učiteľka MŠ získala v roku 

1961 v obci Čečehov, kde pracovala 
do roku 1980. V rokoch 1980 až 1993 
pôsobila ako riaditeľka piatich ma-
terských škôl. Za svoju prácu s naj-
mladšou generáciou bola v roku 1985 
ocenená čestným uznaním. Od roku 
1993 pôsobila ako zástupkyňa ria-
diteľky MŠ na Borovicovej ulici. Po 
dovŕšení dôchodkového veku odišla 
v roku 2000 na zaslúžený oddych.

Jej aktivita, činorodosť, organizač-
né schopnosti, priateľskosť a chuť 
pomáhať ju priviedli medzi senio-
rov. Od roku 2008 pôsobila ako 
vedúca 1. a 3. klubu dôchodcov. 
Svojou energiou a pracovitosťou 
prispela k vzniku Denného centra 
seniorov č. 1 na Ulici obrancov 
mieru, kde od roku 2013 pracuje 
ako jeho vedúca. 

Pri príležitosti vzniku denného centra č. 1 v Michalovciach a pri príležitosti životného 
jubilea. 



Mgr. Irena Adámková

Od februára 1998 až po súčasnosť 
pôsobí v Plaveckom klube Orca 
Bratislava. Je zakladateľkou tejto 
neziskovej organizácie a jej pred-
sedníčkou od založenia až po súčas-
nosť. Klub buduje fungujúci systém 
plaveckej prípravy od plaveckých 
prípravok až po reprezentantov SR. 
Je zakladateľkou a hlavnou organi-
zátorkou medzinárodného plavec-
kého mítingu Orca Cup. V  tomto 
roku sa uskutočnil už 20.  ročník 
tohto najväčšieho plaveckého mí-
tingu na Slovensku.

Od júna 2004 do februára 2008 
pôsobila v Plaveckom klube Orca 
Michalovce ako zakladateľka tejto 
neziskovej organizácie a jej pred-
sedníčka. Je zakladateľkou plavec-
kých pretekov pod názvom O po-
hár primátora mesta Michalovce. 
Od októbra 2012 až po súčasnosť 
je prezidentkou Slovenskej pla-
veckej federácie, ktorej cieľom je 
budovanie fungujúceho systému 
reprezentácie v troch plaveckých 
odvetviach, a to plávanie, diaľkové 
a synchronizované plávanie. 

V roku 2016 úspešne zrealizovala 
zlúčenie dvoch národných športo-
vých zväzov zastrešujúcich plavec-
ké športy, a to Slovenská plavecká 
federácia a Slovenský zväz vodného 
póla. V súčasnosti ako jediná pre-
zidentka národného športového 
zväzu riadi pod jednou organizáci-
ou individuálne športy a kolektívny 
šport, čo predstavuje medzi všetký-
mi národnými športovými zväzmi 
unikát.
Získala III. kvalifikačný stupeň 
v plávaní. Je rozhodkyňou plávania 

I. kvalifikačného stupňa, masérkou, 
športovým administrátorom v plá-
vaní, bezpečnostným manažérom 
a hlavným usporiadateľom. 

Za založenie Plaveckého klubu ORCA Michalovce v roku 1997 a činnosť vo funkcii 
prezidentky Slovenskej plaveckej federácie.
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Ing. Miroslav Gajdoš 

Miroslav Gajdoš sa narodil 12. 
mája 1938 v Zalužiciach, kde päť 
rokov navštevoval Ľudovú školu. 
Ďalšie štyri roky študoval na Meš-
tianskej škole v Michalovciach. 
V  štúdiu pokračoval na Priemy-
selnej škole stavebnej a  zeme-
meračskej v Košiciach. Pracoval 
vo  vodohospodárskych podni-

koch v Bratislave a Košiciach a na 
Okresnom národnom výbore 
v Michalovciach. Vzdelanie si do-
plnil na Slovenskej vysokej škole 
technickej na Stavebnej fakulte 
v  Bratislave. Ďalšie roky pracoval 
v Pozemných stavbách a na Okres-
nom úrade práce v Michalovciach. 
V roku 1964 vznikol v Michalov-

ciach krúžok judo. Členskú zák-
ladňu tvorilo 27 športovcov. Keď 
ich počet dosiahol 39, v roku 1968 
začal s nimi pracovať ako tréner. Na 
tejto pozícii zotrval a chod oddielu 
judo zabezpečoval v Telovýchovnej 
jednote Zemplín Vihorlat Micha-
lovce do roku 1985. V súčasnosti je 
na dôchodku. 

Pri príležitosti 50. výročia založenia oddielu Judo.

Mgr. Valéria Kocúrová

Valéria Kocúrová sa narodila 
18.  februára 1958. Vysokoškolské 
vzdelanie získala v študijnom od-
bore učiteľstvo všeobecnovzde-
lávacích predmetov matematika 
a zemepis na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Prešove. 
Začínala ako učiteľka v Základnej 
škole Jovsa. V rokoch 1989 až 1992 
bola učiteľkou a externou okresnou 
metodičkou v predmete zemepis. 
Vydala dve zbierky ako pomôcky 
pre učiteľov matematiky. 
V rokoch 1992 až 1996 pôsobila 
ako školská inšpektorka v príro-

dovedných a humanitných pred-
metoch. Absolvovala špecializačné 
inovačné štúdium pre vedúcich 
predmetových komisií a prvú kva-
lifikačnú skúšku v Štátnom peda-
gogickom ústave v Bratislave. 
V rokoch 1996 až 2000 bola učiteľ-
kou predmetov matematika a zeme-
pis v ZŠ, Moussona 4, Michalovce. 
Pracovala v okresných metodických 
orgánoch a bola členkou krajskej ko-
misie geografickej olympiády. V ro-
koch 2000 až 2004 bola zástupkyňou 
riaditeľky školy v ZŠ, Moussona. Ab-
solvovala druhú kvalifikačnú skúšku 
na Pedagogickej fakulte Prešovskej 

univerzity v Prešove a vydala Zbier-
ku alternatívnych exemplifikačných 
úloh k  učebnici matematiky pre 
5. ročník ZŠ. V rokoch 2002 a 2003 
absolvovala vzdelávanie – Príprava 
vedúcich pedagogických zamest-
nancov v MPC – Prešov. 
Od augusta 2004 až po súčasnosť 
pôsobí ako riaditeľka Základnej ško-
ly T. J. Moussona, Michalovce. Pod 
jej vedením učitelia dosahujú veľmi 
dobré výsledky v testovaní žiakov 
piateho a deviateho ročníka. Reali-
zovali niekoľko projektov spolufi-
nancovaných Európskou úniou a MŠ 
SR. Už 13 rokov škola každoročne 

obhajuje certifikát v medzinárod-
nom projekte Zelená škola. Tanečný 
súbor Slniečko je svojimi výsledka-
mi známy nielen na Slovensku, ale aj 
na medzinárodnej scéne. Dosahujú 
veľmi dobré výsledky vo  florbale, 
v súťažiach Jazykový kvet, Ruské slo-
vo, Supertrieda a ďalších. 

Za významný osobný podiel na rozvoji Základnej školy T. J. Moussona a dlhodobo 
dosahované výborné výsledky pod jej vedením a pri príležitosti životného jubilea.

Bc. Marianna Rebičová

Marianna Rebičová sa narodila 15. 
augusta 1993 v Michalovciach. Na-
vštevovala Základnú školu, Okruž-
ná 17, v Michalovciach, kde začala 
s hádzanou. Vyštudovala Gymná-
zium Pavla Horova v Michalov-
ciach. V štúdiu pokračovala na Fa-
kulte športu na Prešovskej univer-

zite v Prešove. Získala titul bakalár 
v odbore učiteľstvo telesnej výchovy. 
Je odchovankyňou klubu Iuventa Mi-
chalovce. Dlhodobo bola členkou re-
prezentácie Slovenska žien v hádza-
nej. Prešla si všetkými kategóriami: 
kadetky, juniorky a na koniec ženy. 
V roku 2012 bola Talentom roka 

a  o  rok neskôr najlepšia ľavá spoj-
ka na Slovensku. S družstvom žien 
Iuventy Michalovce sa stala osem-
násobnou majsterkou Slovenskej re-
publiky a štvornásobnou majsterkou 
česko-slovenskej súťaže WHIL. Mo-
mentálne pôsobí v maďarskej najvyš-
šej lige v klube KKC Kisvarda. 

Odchovankyňa a hráčka HK Iuventa Michalovce, reprezentantka SR v družstve žien.
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Ján Gonda

Ján Gonda sa narodil 30. septembra 
1956. Študoval na Strednej elektro-
technickej škole v Žiline. Pracuje 
ako profesionálny vodič osobnej 
prímestskej, diaľkovej a  medziná-
rodnej dopravy. 
Medzi jeho záujmy patrí rezbár-
stvo, sochárska práca, práca s dre-
vom a inými materiálmi. Gondove 
diela boli ohodnotené a prezento-
vané na regionálnych a celosloven-
ských výstavách v rôznych mestách 

Slovenska. Natrvalo sú umiestne-
né v štyroch kostoloch. Z toho tri 
sú v  michalovskom okrese, a to 
v Hatalove – Ježiš v hrobe, vo Vrb-
nici – oltárny rám a  v  Žbinciach 
– rekonštrukcia tváre Ježiša Krista 
na oltári. Štvrté dielo, oltárny kríž, 
tri metre vysoký a jeden a pol met-
ra široký, s Ježišom Kristom v po-
predí, je umiestnený v Čadci. 
Aj v našom meste sú umiestnené 
jeho diela. Na kruhovom objaz-

de, ktorý spája Hollého, Okružnú 
a Moskovskú ulicu, je umiestnená 
päťmetrová kovová socha Zem-
plínčanky. V pešej zóne na  Ná-
mestí osloboditeľov je osadené 
jeho ďalšie dielo, lavička Nota 
s  tancujúcimi husľami. Vytvoril 
dvojmetrové drevené plastiky kôz, 
ktoré pomenoval Mona a  Líza. 
Spomínané plastiky zdobia areál 
Materskej školy na Vajanského 
ulici.

Za návrh a realizáciu umeleckých diel v rámci mesta.

František Petrilák 

František Petrilák sa narodil 28. 
októbra 1948. Po ukončení zák-
ladnej školy v roku 1963 nastúpil 
do Folklórneho súboru Zemplín, 
s ktorým absolvoval množstvo vy-
stúpení doma aj v zahraničí. 
Bol členom vo vojenskom súbo-
re Jánošík v Brne počas základnej 

vojenskej služby. Po jej skončení 
opäť pokračoval v aktívnej činnosti 
Folklórneho súboru Zemplín, kde 
zotrval dvadsať rokov. Za túto čin-
nosť mu bola udelená v roku 1980 
Plaketa za rozvoj okresu Michalov-
ce a v roku 1987 Osvetovým ústa-
vom v Bratislave Strieborná plaketa 

za rozvoj záujmovej umeleckej čin-
nosti. 
Po ukončení aktívnej činnosti 
dodnes účinkuje v speváckej sku-
pine pre seniorov v Klubovanke, 
s ktorou absolvoval aj vystúpenie 
v Európskom parlamente v Štras-
burgu.  

Za 20-ročnú aktívu prácu v súbore Zemplín, dlhoročnú aktívnu činnosť vo folklórnom 
súbore Klubovanka a pri príležitosti životného jubilea.

Detská ľudová hudba ZUŠ, Štefánikova 20

Ľudová hudba ZUŠ Michalovce 
bola založená medzi prvými ľudo-
vými hudbami vo východosloven-
skom kraji. Vznikla v školskom 
roku 1977 – 1978 na pobočke ĽŠU 
Michalovce v Strážskom. 
V osemdesiatych rokoch bola ume-
leckou vedúcou Mariana Baranová. 
Od roku 2000 až po dnešok vedie 
DĽH Ivan Žecik a Eva Skvašiková. 
Od roku 2000 do 2010 bol lekto-
rom hudby Ladislav Pastír. V krát-
kom časovom období získala DĽH 
viacero ocenení na krajských i celo-
slovenských súťažiach. Medzi naj-
výraznejšie úspechy patrí reprezen-
tácia ZUŠ na folklórnom festivale 
Východná a vysoké ocenenie získa-
la na medzinárodnom folklórnom 
festivale Ambert a Issoire vo Fran-
cúzsku. V roku 2002 sa predsta-
vila spolu s detským speváckym 
zborom Pro Musica na Festivale 

Internacional de Música de Can-
tonigros v Španielsku, kde získala 
2. miesto. V roku 2006 bola ľudová 
hudba ocenená primátorom mesta 
Michalovce za reprezentáciu mesta. 
Ako laureát krajskej súťaže detské-
ho folklóru v Košiciach v roku 2008 
a držiteľ 2. miesta na celoslovenskej 
súťaži v Rimavskej Sobote bola ako 
jediná na Slovensku oslovená Ná-
rodným osvetovým centrom v Bra-
tislave zúčastniť sa v roku 2009 
na medzinárodnej tvorivej dielni 
v  Strážnici, v Českej republike. 
Ocenením výkonu našich mladých 
folkloristov bola ďalšia pozvánka 
na najväčší český folklórny festival 
v Strážnici v júni 2010. Na krajskej 
súťaži Detského folklóru v Buzici 
1. júna 2014 získala DĽH striebor-
né pásmo. Na súťaži Vidiečanova 
Habovka 2018 v  okresnom kole 
získala zlaté pásmo s postupom 

na krajskú súťaž do Buzice, kde zís-
kala bronzové pásmo.
DĽH spolupracovala aj s mužskou 
speváckou skupinou Hnojňane 
z Mihaľovec. Predstavili sa v spo-
ločnom programe na folklórnom 
festivale v Terchovej v roku 2013. 

Hudobný repertoár čerpá najmä 
zo Zemplína a Šariša.
Počas 40-ročnej histórie pôsobili 
v DĽH viacerí hudobníci, ktorí  sa 
uplatnili ako pedagógovia, inter-
préti a členovia viacerých folklór-
nych súborov. 

Pri príležitosti 40. výročia založenia Detskej ľudovej hudby 
a za šírenie detského folklóru doma a v zahraničí.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej 
facebookovej stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 
a získajte prehľad o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 
mojemesto@msumi.sk
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OBLASŤ HOSPODÁRSKEHO 
ROZVOJA

n Mesto má vytipované štyri lo-
kality ako priemyselné zóny pre 
nových investorov

n v meste pribudli nové firmy 
a obchodné centrá

n aj naďalej podporujeme etab-
lovaných zamestnávateľov, ako 
napríklad Syráreň Bel Sloven-
sko, a.s., alebo firmu Convatec, 
kde bola vybudovaná nová hala 

n Mesto prenajíma podnikateľom 
svoj majetok, pričom zohľadňu-
je ich podiel na jeho zhodnotení

n Mesto zriadilo v budove mestské-
ho úradu novú službu na  Mat-
rike, ktorá poskytuje: Výpis 
z  Registra trestov, Výpis z Listu 
vlastníctva, Výpis z Obchodného 
registra

n podnikateľov propagujeme aj 
v mestských médiách

n nová web stránka Mesta Micha-
lovce www.michalovce.sk, ofici-
álna facebooková stránka Mesta 
Michalovce: Michalovce – srdce 
Zemplína, Newsletter, ktorý pri-
náša každý štvrtok informácie 
o pripravovaných podujatiach 
na nasledujúci týždeň, na jeho 
odber sa môžete prihlásiť na ad-
rese mojemesto@msumi.sk

n buduje sa diaľnica D1 Budimír – 
Bidovce, vzdialenosť Michaloviec 
od diaľnice sa skráti na 40 km

SOCIÁLNA OBLASŤ
n v Michalovskom domove se-

niorov sme doplnili relaxačno 
– rehabilitačné zariadenia, po-
lohovateľné postele a náramky 
s núdzovým tlačidlom sú ne-
nahraditeľnou pomocou pre 
ležiacich pacientov, nové vozí-
ky na bielizeň, práčky, sušičky 
a transportné vozíky s aktívnym 
vyhrievaním jedál, optické po-
môcky pre slabozrakých, vide-
ovrátnika na bráne pri vchode, 
zrekonštruovali sme bytové jed-
notky na bezbariérové, zriadili 
knižnicu pre seniorov, počíta-
čovú miestnosť a namontovali 
nové madlá na chodbách

n poskytujeme opatrovateľskú 
službu v domácom prostredí

n rekonštruujeme byty pre senio-
rov na Ulici obrancov mieru

n aj naďalej ponúkame seniorom 
možnosť využívať Senior kartu

n prispievame na stravovanie se-
niorov

n podporujeme vzdelávanie se-
niorov

n každý rok v októbri, v Mesiaci 
úcty k starším, blahoželáme ju-
bilantom 

n navštevujeme najstarších oby-
vateľov mesta

n pravidelne navštevujeme denné 
centrá seniorov

n výdavky Mesta na chod den-
ných centier seniorov: v roku 
2015 – 29 000 €, v roku 2016 – 
30 000 €, v roku 2017 – 33 857 €, 
k 30. 6. 2018 – 32 284 €

n nainštalovali sme zvukovú sluč-
ku pre sluchovo postihnutých 
vo veľkej sále MsKS a zvukové 
hlásiče v autobusoch MHD pre 
zrakovo postihnutých

n zriadili sme nové komunitné 
centrum na Mlynskej ulici, kde 
aj naďalej prebieha terénna so-
ciálna práca s marginalizovanou 
rómskou komunitou

n počas zimných mesiacov je pri 
železničnej stanici postavený 
stan pre bezdomovcov, dočasné 
nízkoprahové ubytovacie zaria-
denie

n aj vďaka všetkým týmto aktivi-
tám Mesto Michalovce získalo 
titul Dobrovoľník roka 2017

ŠKOLSTVO
ZÁKLADNÉ ŠKOLY

n zrekonštruovali sme objekty zá-
kladných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta

n na všetkých školách sú opravené 
sociálne zariadenia pre žiakov 
a dospelých

n úpravou prešli aj spoločné 
priestory a chodby na školách

n rekonštruované šatne, chodby, 
učebne

n zrekonštruovali sme telocvične 
na Komenského ulici a na Škol-
skej ulici

n opravený povrch atletickej drá-
hy na ZŠ Komenského

n vybudované multifunkčné ih-
risko na ZŠ Školská

n vytvárame podmienky pre roz-
voj záujmovej činnosti žiakov

n osobitne podporujeme a oceňu-
jeme žiakov, ktorí reprezentujú 
Mesto

MATERSKÉ ŠKOLY
n rekonštruujeme objekty mater-

ských škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta

n vo všetkých materských školách 
sú opravené hygienické zariadenia

n rekonštrukciou prešli kuchynky 
v škôlkach

n zrekonštruovali sme areály
n pribudli nové dopravné a detské 

ihriská
n mesto podporuje súťaže a akti-

vity detí

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
n školu navštevuje každoročne 

viac ako 1000 detí
n zlepšujú sa podmienky aj v ško-

lách v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti iných subjektov /stredné a vy-
soké školy/

Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja 
mesta Michalovce 2015 – 2018

pokračovanie na nasledujúcej strane
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ZDRAVOTNÍCTVO
n Mesto počas celého trvania vý-

stavby Nemocnice novej generá-
cie úzko spolupracovalo s reali-
začným tímom

n zámerom Mesta je plná obsa-
denosť polikliniky výlučne pre 
potreby zdravotníctva

n Mesto podporuje zdravotnícku 
osvetu využívaním mestských 
médií

n podporujeme zdravie v každom 
veku

RODINNÁ POLITIKA
n Mesto Michalovce ponúka ná-

jomné byty seniorom, mladým 
rodinám aj marginalizovaným 
skupinám obyvateľov

n usilujeme sa prilákať do Micha-
loviec ďalších investorov vytvá-
raním podmienok pre ich pod-
nikanie

n podporujeme aktivity, ktorých 
výsledkom bude ďalší rozvoj 
individuálnej bytovej výstavby. 
V sledovanom období Mesto ve-
novalo pozornosť tomu, aby sme 
vytvorili predpoklady pre uspo-
kojenie potrieb občanov zmena-
mi Územného plánu mesta

n Mesto navrhlo garážové lokality na 
pozemkoch Mesta, boli priprave-
né tri lokality na Sídlisku východ: 
Moskovská ulica, Volgogradská 
ulica, Leningradská ulica

n v Zariadení starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa – 
Detské jasle sme zakúpili nový 
detský nábytok a nové hračky, 
zrekonštruovali sme aj spoločné 
priestory a hygienické zariadenia

n neustále zlepšujeme materiálne 
podmienky v materských ško-
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta, ale aj v škôlkach 
iných zriaďovateľov

n vytvárame nové a rekonštruuje-
me staré detské ihriská v meste

n v súčasnosti budujeme ďalšie 
detské ihriská v týchto lokalitách: 
medziblokový priestor Uralská, 
medziblokový priestor Moldav-
ská, medziblokový priestor, Mos-
kovská za blokom B2

n pripravené sú projekty pre ďal-
šie lokality: Močarianska ulica, 
pri jazierku Baňa, medzibloko-
vé priestory Štefánikovej ulice, 
IBV, Hurbanovo nábrežie

n Mesto podporuje organizovanie 
podujatí pre mladé rodiny prí-
spevkom z dotačného systému 
Mesta

n poskytujeme finančnú, morálnu 
aj mediálnu podporu: Občianske 
združenie Pomoc rodine, aktivi-
tám Klubu kresťanských peda-
gógov a podporujeme aj poduja-
tie Týždeň manželstva 

DOPRAVA V MESTE 
A DOPRAVNÁ 

INFRAŠTRUKTÚRA
n pokračujeme v opravách komu-

nikácií 
n v roku 2016 boli opravené ko-

munikácie SÍDLISKO JUH – 
parkoviská, chodníky a cesty 
– medzi ulicami Murgaša, Ma-
tušku, Okružná a Komenského, 
Ulica Fr. Kráľa, Pri budove Zla-
tého býka, Ul. kpt. Nálepku pri 
bytovke H, Ul. Makarenku, Ul. 
Bernoláka, Ul. Puškina, spevne-
né plochy v troch MŠ

n v roku 2017 sa rekonštruova-
li: SÍDLISKO JUH I.b. etapa 
– priestor ohraničený ulicami 
Štefánikova, Karola Kuzmány-
ho, Chemkostav aréna, komu-
nikácie: Ul. Cyrila a Metoda 
(časť medzi Ul. zemplínskou 
a  Juraja Jánošíka), Ul. zem-
plínska (časť medzi Ul. Cyrila 
a Metoda a agátovou), Ul. lipo-
vá (časť medzi Ul. partizánskou 
a lieskovou), Ul. široká (časť 
medzi Ul. partizánskou a Pavla 
Horova), Ul. Martina Benku, 
Ul. školská

n v roku 2017 boli opravené: chod-
níky: Ul. N. V. Gogoľa, Ul. Štefana 

Moyzesa (po obidvoch stranách), 
Ul. Jána Bottu, Ul. A. S. Puškina 
(po obidvoch stranách), Ul. bo-
rovicová – brezová (spojnica), Ul. 
sosnová, Ul. Laca Novomeského, 
Ul. široká (po obidvoch stranách 
od Ul. partizánskej po Ul. Vla-
da Clementisa), parkoviská: Ul. 
fialková, Ul. kpt. Nálepku a na 
Ul. Školskej, úprava vyšliapaných 
chodníkov v zeleni

n v roku 2018 Mesto pokračuje 
v  rekonštrukcii ciest, chodníkov 
a parkovísk: chodník Ul. agátová, 
parkovisko pri Zimnom štadióne 
na pozemkoch Mesta, okružná 
križovatka ul. Kuzmányho – ul. 
Štefánikova, cesta – od križo-
vatky s ul. Špitálska po okružnú 
križovatku, Ul. topolianska – 
chodník (od odbočky k OC MM 
po križovatku Letná ul. – bez 
vjazdov), Ul. Karola Kuzmány-
ho – cesta – od Ul. Prof. Hlavá-
ča po Masarykovu ul., Ul. Sama 

Chalupku – chodník – pri ceste 
(jestvujúce pozdĺžne parkovisko

n v roku 2018 sa opravujú aj tieto lo-
kality: Ul. Alex. Markuša – chod-
ník – od plochy BUS po križovat-
ku Ul. Prof. Hlaváča, SÍDLISKO 
ZÁPAD – Ib. Etapa, Ul. obchodná 
– chodník pri ZdS (spojnica ulíc 
A. Sládkoviča – Obchodná, vrá-
tane schodiska), Ul. Štefánikova – 
spevnené plochy pri BD E3 až J3, 
Ul. partizánska – cesta od hranice 
mosta po okružnú križovatku Vi-
nianska cesta, Ul. močarianska – 
chodník (po ľavej strane, od VLM 
auto po križovatku Ul. krásnov-
ská – bez vjazdov)

n zvyšujeme bezpečnosť a plynu-
losť cestnej premávky budova-
ním okružných križovatiek

n pokračujeme v budovaní cyklotrás
n zvýraznenie a osvetlenie priecho-

du zvyšuje bezpečnosť chodcov
n prehodnotili sme trasy a linky 

MHD s cieľom ich optimálneho 
nastavenia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
n tretia kazeta na skládke Žabany 

je už takmer naplnená, začína-
me budovať štvrtú kazetu

n na realizáciu kompostárne –Cen-

tra pre znehodnocovanie biolo-
gicky rozložiteľného odpadu, zís-
kalo Mesto nenávratný finančný 
príspevok vo výške 2 mil. eur

n vytvárame podmienky pre triede-
ný zber odpadu, edukačné články, 
propagačné materiály, odborné 
vzdelávanie pre školy a občanov 
vykonáva v našom meste od roku 
2017 spoločnosť ENVI-PAK

n Mesto investovalo do tepelného 
hospodárstva, v roku 2016 – 350 
000 eur, v roku 2017 – 292 768 eur, 
v roku 2018 doteraz – 173 604 eur

n zabezpečujeme sústavnú starost-
livosť o trávnaté plochy v majet-
ku Mesta

n zabezpečujeme fungovanie 
mestského útulku pre psy

n pokračujeme v odchytávaní tú-
lavých psov a poskytujeme da-
ňové úľavy chovateľom, ktorí si 
osvoja psy z mestského útulku

n na území mesta je zriadených 7 
lokalít výbehov pre psov: Ul. Jána 
Švermu za blokom A9, Ul. nad 
Laborcom oproti bloku V1 a pri 
Laborci, Nárožie Ul. Jilemnické-
ho a Okružná, Ul. leningradská 
– pri križovatke Užhorodská 
a  Sobranecká, Ul. Okružná – 
OC Demos, za parkoviskom, Ul. 
Martina Rázusa – vedľa poly-
funkčného objektu, Ul. Jána Hol-
lého – zelený pás pri parkovisku 
medzi blokmi B8 a B10

n naďalej sa usilujeme zákonnými 
spôsobmi o zníženie počtu hav-
ranov vo všetkých častiach mesta

KULTÚRA
n zachovávame tradície našich 

predkov
n privítali sme u nás veľa zaujíma-

vých hostí
n organizujeme a podporujeme 

nové podujatia: Vítanie jari, 
Špacirki po varošu, Michalovce 
Michalom a Michaelám, Repre-
zentačný ples, My sme východ, 
Deň na poctu mesta, Michalov-
ský organ, Maliarske a sochár-
ske sympózium obohacujú kul-
túrne dianie

n v pešej zóne pribúdajú miesta, 
kde sa oplatí zastaviť

n Mesto podporuje z dotačného 
systému umelecké kolektívy: 
r. 2015 podporených 28 subjek-
tov vo výške 17 500 €, r. 2016 
podporených 35 subjektov su-
mou 18 960 €, r. 2017 podpo-
rených 34 subjektov sumou 20 
100 €, r. 2018 bolo schválených 
20 100 € pre 34 žiadateľov

ŠPORT
n investovali sme do rekonštrukcie 

a dostavby športovísk v meste
n zlepšili sme športové areály škôl 

vrátane telocviční
n Mesto výrazne podporuje mládež-

nícky šport: 2015 suma 110 500 € 
pre 11 klubov, r. 2016 suma 137 
500 € pre 12 klubov, r. 2017 suma 
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210 500 € pre 11 klubov, r. 2018 
suma 210 500 € pre 12 klubov

n podporujeme nové aj tradičné 
športové podujatia: 2015 pod-
porených 22 subjektov sumou 
11 000 €, 2016 podporených 
30 subjektov sumou 13 400 €, 
2017 podporených 23 subjek-
tov sumou 11 900 €, 2018 pod-
porených 22 subjektov, sumou 
10 900 €

n spolupracujeme s Olympijským 
klubom Michalovce

n Mesto Michalovce sa uchádza o 
titul Európske mesto športu 2019

BEZPEČNOSŤ OBČANOV
n mestská polícia zaisťuje bezpeč-

nosť občanov a ochranu ma-
jetku občanov najmä aktívnou 
činnosťou a úzkou spoluprácou 
so štátnou políciou

n skvalitňujeme a modernizujeme 
výstroj a výzbroj mestských po-
licajtov

n do vozového parku mestskej 
polície pribudlo nové služobné 
motorové vozidlo Suzuki Vitara

n realizovali sme projekt Miesto 
prvého kontaktu pred vycesto-
vaním do zahraničia

n príslušník MsP zaradený na 
tomto úseku vykonáva množ-
stvo preventívnych aktivít, kto-
ré sa vykonávajú v priestoroch 
MsP, ale aj na školách a v iných 
zariadeniach

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
n Mesto rozvíja spoluprácu so svo-

jimi partnerskými mestami a zís-
kava nových partnerov, v  roku 
2015 sme získali nového zahra-
ničného partnera – francúzske 

mesto Cognac, kde bola 17. apríla 
2015 podpísaná Dohoda o part-
nerstve medzi našimi mestami

n v roku 2016 získalo mesto Mi-
chalovce v poradí deviateho, ale 
prvého slovenského partnera, 
Dohoda o spolupráci s mestom 
Liptovský Mikuláš bola podpí-
saná 19. augusta 2016

n Mesto Michalovce má 9 part-
nerkých miest: Užhorod, Vy-
škov, Jaroslaw, Sátoraljáujhély, 
Vila-real, Kavarna, Pančevo, 
Cognac, Liptovský Mikuláš

TURIZMUS
n Mesto Michalovce je aktívnym 

členom Zemplínskej oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
a snaží sa svojim členstvom zvý-
šiť jej vplyv na rozvoj turizmu 
v regióne

n rozširujeme a podporujeme ces-
tovný ruch v meste Michalovce 
a v regióne dolný Zemplín formou 
propagácie činností a aktivít na 
webových sídlach – www.micha-
lovce.sk www.dolnyzemplin.sk

n Turistická informačná kancelá-
ria mesta Michalovce – posky-
tuje všestrannú súčinnosť sub-
jektom organizujúcim kultúrne, 
športové, výstavné, obchodné 
a iné podujatia, ktoré do Micha-
loviec lákajú domácich i zahra-
ničných návštevníkov

n podporujeme aktivity Košické-
ho samosprávneho kraja na ob-
novu tzv. Moussonovho domu 
na Hrádku a kaštieľa, v ktorom 
sídli Zemplínske múzeum

n zatraktívňujeme naše mesto
n každý rok vydávame novú kniž-

nú publikáciu

ťažkej mechanizácie používanej v pešej zóne. V tejto súvislosti prosím o vykonanie po-
trebných odborných opráv ešte pred letnou turistickou sezónou, aby sa predišlo ďalšie-
mu poškodzovaniu pešej zóny, ako aj hrozbe úrazu občanov a návštevníkov mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Na základe našich poznatkov najčastejšou príčinou poškodzovania dlažby v pešej zóne je 
rast koreňového systému tam existujúcich stromov. TaZS zabezpečujú opravu, avšak oprava 
najmä odtokových žľabov je čo do prácnosti a času opravy veľmi náročná. Preto ukončenie 
týchto opráv nie je možné zrealizovať v krátkej dobe. 

Na začiatku Topolianskej ulice pred odbočkou k obchodnému domu po ľavej strane 
sú dva vyschnuté topole, ktoré môžu v prípade nepriaznivého daždivého a veterného 
počasia ohrozovať chodcov a účastníkov cestnej premávky. V tejto súvislosti prosím 
o promptné posúdenie ich stavu a na základe odborného vyjadrenia o adekvátny postup.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR:
Mestský úrad Michalovce, odbor V,ŽPaMR priebežne monitoruje stav verejnej zelene na území 
mesta Michalovce. O dvoch ks suchých stromov rodu topoľ, nachádzajúcich sa na pozemku 
„E“ KN č. 9385, k. ú. Topoľany (pozemok je vo vlastníctve Mesta Michalovce), máme vedo-
mosť, a preto sme žiadosťou zo dňa 14. 5. 2018 požiadali Okresný úrad Michalovce o udelenie 
súhlasu na ich výrub. Rozhodnutím Okresného úradu Michalovce, číslo 2018/010126-5 zo dňa 
12. 6. 2018, bol tento súhlas udelený. Predmetné rozhodnutie bolo doručené Technickým a zá-
hradníckym službám mesta Michalovce, ktoré zabezpečia výrub suchých stromov.  

Na základe rokovania komisie Životného prostredia a verejného poriadku dňa 15. 11. 2017 
a prijatého odporúčania, ako aj zasadania komisie zo dňa 14. 3. 2018 a diskusie k bodu 4., 
kontrola verejného poriadku vo volebnom obvode č. 5, vyjadrujem potrebu aktualizovať 
Všeobecné záväzné nariadenie – VZN mesta Michalovce č. 179/2015 Prevádzkový poria-
dok pohrebísk mesta Michalovce v súlade s platnou legislatívou, a to Zákonom č. 79/2015 
Z. z. O odpadoch a Zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov, nakoľko viaceré 
časti tohto VZN sú v rozpore s platnou legislatívou, ako aj s požiadavkami súčasnej doby.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Gabriel Dorič, zástupca prednostu MsÚ:
Ďakujem za podnet. Pre urýchlenie procesu by bolo vhodné, aby ste definovali, v čom treba 
aktualizovať VZN č. 179/2015. Aktualizáciu VZN č. 179/2015 plánujeme vykonať.

Interpelácie poslancov
Redakcia novín Michalovčan 

oznamuje záujemcom, 
že ponúka v novinách 

Michalovčan č. 22, 
ktoré vyjde 26. októbra 2018

PRIESTOR 
PRE POLITICKÚ 

REKLAMU
Reklamu uverejníme podľa dátumu 

doručenia, resp. dátumu úhrady 
faktúry, ktorej úhrada má byť 

zrealizovaná najneskôr do 22. 10.

Bližšie informácie nájdete na webovej 
stránke www.michalovce.sk  

a v Turistickej informačnej kancelárii
na Námestí osloboditeľov 30
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Radka Traškyová
Agáta Burinská

Šimon Pliško

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Martin Blahuta  
a Jana Bindasová

Matej Kolesár  
a Ing. Veronika Juhásová

Ondrej Fedorko  
a Ivana Sopóciová

Ján Gavalčík  
a Renáta Antoničová

Vladimír Kolesár  
a Monika Sokolská

Ing. Ján Kofira  
a Mgr. Alena Grošková

Igor Güttler  
a Monika Prepiorová

Martin Bereščík  
a Monika Petrovičová

Matej Andel  
a Mgr. Jana Hirjaková
Mgr. Matúš Vizváry  

a Mgr. Katarína Karková
Peter Tóth  

a Diana Kuchárová
Mgr. Vladimír Juričko  

a Jana Vojanská

Noviny Mistral
športové správy

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

Dokument
Gorazd Zvonický, známy, neznámy

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
                  Festival umeleckej tvorivosti základných škôl

denne od 14.00 hod. 

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

blahoželanie

V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho životného 
jubilea 85 rokov mamka, babka a prababka

FRANTIŠKA SABOLOVÁ
Ešte veľa šťastia a hlavne zdravia 
Ti praje Peter s rodinou

ZÁUJEMCOM 
O VOLEJBAL 

Mestský úrad Michalovce – odbor školstva a športu 
a jeho koordinačná komisia mestských športových súťaží 

organizuje X. ročník mestskej volejbalovej ligy I. a II. 
O pohár primátora mesta Michalovce pre súťažný ročník 2018/2019. 

Bližšie informácie pre záujemcov poskytne Mgr. Juraj Vetrecin, 
t. č.: 0908 627 185 

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, Ing. Marta Piž-

ňarská, e-mail: marta.piznarska@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.

Prednáška s profesorom 
Vojtechom Bálintom 
V závere školského 
roka 2017/2018 
sa na Gymnáziu Pavla 
Horova konala populárna 
prednáška pre fanúšikov 
matematiky, fyziky 
a prírodných vied IMO 
– pohľad do zákulisia, 
Medzinárodná 
matematická olympiáda, 
Sčitovanie a násobenie, 
Taylorov rozvoj i pre 
stredoškolákov a Delenie 
nulou. 

Zúčastnilo sa jej takmer päťdesiat 
záujemcov z radov študentov, uči-
teľov i hostí. Prednášal mimoriad-
ny profesor RNDr. Vojtech Bálint, 
CSc., skutočná celebrita Slovenska, 
ktorá navštívila našu školu. V. Bá-
lint je výborný matematický odbor-
ník, známy aj ako tvorca úloh pre 
matematickú olympiádu, dlhoročný 

predseda a terajší podpredseda Slo-
venského výboru MO, 11-násobný 
vedúci našich výprav na IMO, re-
daktor významných matematických 
aj  matematicko-fyzikálnych časopi-
sov a jeden z výnimočných študentov 
legendárneho slovenského matema-
tika Igora Kluvánka. Svojou návšte-
vou nás poctil spolu so spolužiakom 
z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach Jozefom Bílym, s ktorým 
ešte počas štúdia poskytli Igorovi 
Kluvánkovi nekonečne veľa riešení 
jedného problému o entropii a na 
záver štúdia obaja získali prestížnu 
cenu SAV za svoje diplomové práce. 

Prednáška profesora V. Bálinta 
bola skvelou ukážkou excelentného 
a presného myslenia, ktoré je dôleži-
té pre všetkých prírodovedcov a nie 
len pre nich. V úvode prijala vzác-
neho hosťa K. Olšavová, riaditeľka 
školy a prednášku otvorila Renáta 
Gaľová, zástupkyňa riaditeľky školy. 
Profesora predstavil študentom An-
ton Hnáth, emeritný riaditeľ školy. 
V závere prednášky bola diskusia. 

Jozef Smrek
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prerušenie distribúcie elektriny

n	2. októbra od 8.00 hod. do 14.50 hod., úseky: prof. Hlaváča, č. d. 
2 – 40 (párne čísla domov), č. d. 1 – 33 (nepárne čísla domov), 
Ul. Rázusova, č. d. 7, 9, 11, Ul. Kuzmányho, č. d. 2 – 12 (párne čísla 
domov), Ul. Masarykova, č. d. 46 – 56 (párne čísla domov)

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

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Dám do prenájmu záhradku od októbra v záhradkárskej osade 

Vrbiny. Výmera 3,2 árov, voda na polievanie. Cena dohodou. 
Tel.: 0915 344 175

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 
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

n	Predám: bicykel – mechanická trojkolka s košom na nákup, 
ako aj príslušenstvo na francúzske palice, nový pánsky bicykel, 
ako aj staršie bicykle (2 ks), živý smrekový strom na spracovanie – 
dosky a pod. – Ø kmeňa 50 cm, výška 10 m. Tel.: 0915 344 175

n	Kúpim medailu 900 rokov Michaloviec za dvojnásobok katalógovej 
ceny, prípadne uvítam akékoľvek informácie o nej. Tel.: 0908 027 603

malý oznamovateľ

OZNAM PRE PODNIKATEĽOV
Mestský úrad Michalovce, ako správca dane, bude v najbližších dňoch 

zasielať výzvy na zaplatenie nedoplatkov na miestnych daniach 
a poplatkoch za tuhý komunálny odpad. Zasielané budú v súlade 

s legislatívou do elektronických schránok.
Upozorňujeme všetkých podnikateľov, aby si ich skontrolovali.

OZNAM O ŽREBOVANÍ VÝLEPNÝCH PLÔCH 
PRE KANDIDUJÚCE POLITICKÉ SUBJEKTY 

A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV:
Žrebovanie výlepných plôch sa uskutoční 3. októbra o 13.00 hod. 

na Mestskom úrade Michalovce, Námestie osloboditeľov, 
v kancelárii č. 130.  

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Vojtech Fedor (65)
Božena Lukáčová (71)
Ján Papán (65)
Anna Jelínková (85)
Jaroslav Hudák (75)
Mária Miňová (82)
Matej Handrik (87)
Anastázia Teresková (78)
Milan Mindžák (71)
Ondrej Ludvig (80)
Eva Pulková (67)

poďakovania

Dňa 4. októbra uplynie 15 rokov 
od smrti drahého manžela, otca, dedka a pradedka 

MICHALA ČVERČKA
Snívaš svoj večný sen, ale vždy si s nami. 
S láskou spomíname a nezabúdame.
manželka, dcéra s rodinou, vnučka Simona 
a vnuk s rodinou

S hlbokým smútkom ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s drahým 
manželom, otcom a dedkom 

JAROSLAVOM HUDÁKOM
ktorý nás opustil 12. septembra vo veku 75 rokov.
smútiaca rodina, manželka, synovia Jaroslav, 
Vladimír a dcéra Martina s rodinou

Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
kolegom, susedom a známym za prejavy sústrasti, 

slová útechy a kvetinové dary na poslednej rozlúčke 
s naším milovaným 

Mgr. JÁNOM DOBRANSKÝM
ktorý nás opustil dňa 29. augusta.

smútiaca rodina

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, 
budeme však stále na teba spomínať.

Dňa 3. októbra uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

ONDREJ MARGA
spomíname s láskou v srdci

spomienky

Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 198/2018 zverejňuje možnosť 
podávania žiadostí o nenávratné finančné príspevky – dotácie 

z rozpočtu mesta pre oprávnených žiadateľov. Žiadosti na činnosť/
aktivity, ktoré sa uskutočňujú celoročne alebo v 1. štvrťroku (január 

– marec 2019), je potrebné odovzdať do 31. októbra. Na aktivity, 
ktoré sa uskutočnia v 2., 3. a 4. štvrťroku (apríl – december 2019), 

mesto Michalovce zverejní výzvu v januári 2019. 
V prípade podania žiadosti poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky. 

Bližšie informácie nájdete na stránke mesta www.michalovce.sk.

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,
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).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote do 15. októbra do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Basketbal
I. BK MICHALOVCE – ABOVIA KOŠICE
5. 10., 18.00 hod., starší žiaci U15– skupina Východ; športová hala GPH 
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
EASTERN WINGS – FBC MIKULÁŠ PREŠOV
29. 9., 14.00 hod., Extraliga žien – 3. kolo, Mestská športová hala
Info: http://new.fbkmichalovce.sk/

Futbal
MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK 
29. 9., 19.00 hod. - FORTUNA liga muži – 10. kolo

MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA 
7. 10., 11.00 hod., I. LSD U19 – 9. kolo

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK 
29. 9., 11.00 a 13.15 hod., I. LMD U17, U16 – 8. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – OŠK PAVLOVCE NAD UHOM 
30. 9., 15.00 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ - 11. kolo

AFK TOPOĽANY – TJ DRUŽSTEVNÍK ČIČAROVCE 
7. 10., 14.30 hod., IV. liga Juh – muži VsFZ - 12. kolo 
Info: Ing. Jozef Horňák, tel. : 0903 655 433

TJ SOKOL MOČARANY – TJ SLAVOJ KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 
30. 9., 15.00 hod., V. liga Zemplínska – muži- VsFZ - 9. kolo
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK BANÍK MOST 
6. 10., 17.30 hod., MOL liga žien – 4. kolo, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA 
7. 10.,15.00 hod, I. LSD, Chemkostav aréna

HK IUVENTA – HK SLOVAN DUSLO ŠAĽA  
7. 10., 13.00 hod, I. LMD, Chemkostav aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK ORANGE 20 
1. 10., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov 

HK DUKLA INGEMA – HK TRNAVA  
3. 10., 17.30 hod., St. Nicolaus I. hokejová liga mužov 
Info: http://www.duklamichalovce.sk/

Strelectvo
STRELECKÝ VIACBOJ O POHÁR VELITEĽA 22.MPR.  
7. 10., 8.00 hod., Klub vojakov v zálohe
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
SUCHOU NOHOU PO LABORCI – 37. ROČNÍK 
29. 9., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

ŠÍPKOVÁ TÚRA
6. 10., 7.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

MICHALOVSKÁ ŠARKANIÁDA – 18. ROČNÍK 
7. 10., Zemplínska šírava – stredisko Lúč
Info: http://www.navraty.szm.com/

Vyhodnotenie turnaja

Michalovská hodinovka

V dňoch 15. a 16. 
septembra sa konal 
prvý ročník turnaja 
partnerských miest 
v basketbale chlapcov 
v kategórii U12 – starší 
mini žiaci. 

Turnaja sa okrem domácich zú-
častnil len jeden tím z družobného 
mesta, a to BK Užhorod, ďalej BA 
Čaňa a Spišská Nová Ves. Zápasy 
sa uskutočnili v telocvični Gymná-
zia Pavla Horova. Pekná myšlienka 
na podporu športového stretávania 

detí z partnerských miest sa stretla 
s pozitívnou reakciou aj vo vedení 
nášho mesta. Počas dvoch dní sa 
postupne odohrali turnajové zápasy 
systémom každý s každým. 

Víťazom sa stalo družstvo 
z  Užhorodu, keď v súboji o  prven-
stvo zdolalo BK Čaňa. Domácim or-
lom sa nedarilo a v prvých príprav-
ných zápasoch pred novou sezónou 
prehrali. Najlepší výkon podali v zá-
pase s Užhorodom, ktorému tesne 
podľahli. Cenu MVP udelili hráčovi 
Tomášovi Dudríkovi z družstva BA 
Čaňa a najlepším strelcom turnaja 
sa stal Fedir Varga z Užhorodu.  

Peter Biganič, 1. BK Michalovce

Mesto Michalovce, 
Atletický klub Michalovce, 
Základná škola na Ul. 
J. A. Komenského 
a Gymnázium Pavla 
Horova boli 15. septembra 
organizátormi už 
26. ročníka michalovskej 
hodinovky. 

Na 300 m okruhu s umelým po-
vrchom štartovalo 72 pretekárov, 
z  toho bolo 22 žien. V celkovom 
poradí si najlepšie počínal Patrik 

Vyšňovský, štartujúci za MBO Stráž-
ske, ktorý zabehol 16 754 m, druhý 
skončil Dominik Sopko z Obalservis 
Košice výkonom 16 234 m a na tre-
ťom mieste sa umiestnil Jozef Fencik 
z MBO Strážske výkonom 15 948 m. 
Medzi ženami zvíťazila Alena Far-
kašová z AC Michalovce výkonom 
13 590 m, pred Zuzanou Daňkovou 
z BK ZasRun Šarišské Bohdanovce 
výkonom 13 130 m a  Zlatkou Se-
manovou z O5 BK Furča Košice vý-
konom 12 970 m. Celkové výsledky 
v  jednotlivých kategóriách a foto-
galériu nájdete na www.hodinovka.
preteky.com/zaujimavosti.html. 

Gabriel Sabo


