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pozývame...

Zemplínske múzeum

PLENÉRY 
ZEMPLÍNSKEHO 

MÚZEA
výstava

do 24. januára
galéria ZOS

Šíravské bobry 
& OZ Návraty

ŽIVÁ BIELA VODA
Trojkráľové posilnenie 

zdravia

6. januára o 11.00 hod.
Mestský park
Kerta (Cibík)

Mesto Michalovce

XI. REPREZENTAČNÝ 
PLES MESTA 

MICHALOVCE
13. januára
o 19.00 hod.

Chemkostav Aréna

Zemplínska knižnica 
Gorazda Zvonického

CESTUJÚCE BÁBKY
výstava

do 19. januára
ZKGZ

Novoročný príhovor primátora Viliama Zahorčáka 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, 

MILÍ MICHALOVČANIA!
Pred niekoľkými hodinami sme 

privítali príchod nového roka a ja 
mám opäť česť z pozície primáto-
ra mesta prihovoriť sa vám na jeho 
začiatku a už tretíkrát aj v roku, 
v  ktorom končí volebné obdobie 
činnosti našej miestnej samosprá-
vy. Vždy v týchto svojich novoroč-
ných príhovoroch som sa dotýkal 
rokov, ktoré práve uplynuli a záro-
veň som vždy aj naznačoval, čo by 
sme chceli urobiť v roku, ktorý 
práve začína, a  toto chcem zacho-
vať aj teraz. Predtým by som však 
chcel vám všetkým popriať, aby 
nový rok, do ktorého práve vstu-
pujeme, bol pre každého z vás čo 
najpríjemnejší, aby ste v ňom mali 
veľa zdravia, šťastia, radosti, aby 
ste v ňom dosiahli veľa osobných 
aj pracovných úspechov, a tiež, aby 
ste počas neho, najmä v rodinnom 
prostredí, pociťovali čo najviac lás-
ky a pokoja. 

Zároveň vám ďakujem aj za pria-
zeň a podporu, ktorú som od  vás 
v  priebehu minulého roka často 
pociťoval. Vždy ma to napĺňalo po-
trebnou energiou a pomáhalo mi to 
prekonávať prekážky, ktorých, ako 
to už býva, je stále viac a viac. Ve-
rím, že aj tie, ktoré budeme musieť 
zdolávať už čoskoro, sa nám opäť aj 
vďaka vašej podpore zdolať podarí, 
za čo vám už teraz vopred ďakujem. 

Rok 2017, ktorý pred niekoľký-
mi hodinami skončil, bol rokom, 
v  ktorom sa udialo viacero pozo-
ruhodných udalostí. Zo zahranič-
ných najviac pútal pozornosť nástup 
do funkcie nového prezidenta USA, 
rokovania o Brexite, či parlament-
né voľby vo viacerých európskych 
krajinách, ktorých výsledky mohli 
ovplyvniť aj dianie na Slovensku.

Z vnútropolitických to boli naj-
mä regionálne voľby, výsledky kto-
rých do funkcií predsedov samo-
správnych krajov vyniesli aj mno-
hých nových ľudí, čo platí aj o na-
šom Košickom kraji. Keďže medzi 
ôsmich poslancov reprezentujúcich 
v zastupiteľstve KSK michalovský 
okres som sa dostal aj ja, využí-
vam aj túto príležitosť, aby som sa 
všetkým vám, ktorí ste mi prejavili 
dôveru, aj za toto čo najúprimnejšie 
poďakoval a zároveň vás ubezpečil, 
že na pôde KSK budem tak ako 
vždy doposiaľ dôsledne obhajovať 
záujmy nášho mesta a obcí nášho 
regiónu. 

Vážení spoluobčania!
Rok 2017 bol aj v Michalovciach 

rokom bohatým na mnohé udalos-
ti, na spoločenské a kultúrne podu-
jatia, bol rokom, v ktorom sa darilo 
našim športovcom aj našim školám. 
Počas neho bolo naše mesto dejis-
kom ME v hádzanej kadetiek, vďa-
ka čomu sa s Michalovcami zozná-
milo nielen okolo dvesto dievčat zo 
šestnástich európskych krajín, ale aj 
ich početný sprievod z radov funk-
cionárov a rodičov. Veľmi nás teší, 

že úlohu hostiteľa sme po každej 
stránke zvládli veľmi dobre, čo oce-
nili tak zástupcovia Slovenského 
zväzu hádzanej ako aj  zástupcovia 
Európskej hádzanárskej federácie, 
za čo aj s odstupom času patrí po-
ďakovanie všetkým, ktorí sa na tom 
podieľali.

Popri mladých hádzanárkach 
nás, tak ako v minulosti, aj v roku 
2017 navštívili viaceré významné 
osobnosti. V Michalovciach sme 
okrem iných privítali veľvyslan-
cov Francúzska a Ruskej federácie 
na  Slovensku, premiéra Roberta 
Fica, ministra financií Petra Ka-
žimíra, viackrát predsedu KSK 
Zdenka Trebuľu i primátora Košíc 
Richarda Rašího. Veľmi nás vždy 
tešili aj  návštevy vysokých cirkev-
ných hodnostárov, z ktorých k nám 
najčastejšie opäť prichádzal Milan 
Chautur, ktorému sme aj za jeho 
záujem o Michalovce udelili v roku 
2017 čestné občianstvo. 

V letnom období, tak ako 
aj  predtým, sme v meste privítali 
viac než sto automobilových vete-
ránov, niekoľko tisíc motocyklistov 
a pravidelne aj športovcov z  iných 
klubov, ktorí súperili s našimi, a tiež 
množstvo umelcov, ktorí k nám pri-
šli kvôli kultúrnym podujatiam or-
ganizovanými v meste.

Keďže ich bolo nemálo, smelo 
možno povedať, že o Michalov-
ciach sa v roku 2017 vedelo po ce-
lom Slovensku i v Európe a že sme 
si opäť všade tam urobili dobré 
meno. 

Minulý rok bol pre naše mesto 
úspešným aj z hľadiska investícií. 
Podarilo sa nám v ňom zrealizovať 
viaceré z našich investičných záme-

Prajme si aj veľa 
úsmevov, ktoré nás 
nikdy veľa nestoja 
a pritom nimi 
možno veľmi veľa 
povedať 

p r i m á t o r
V i l i a m  Z a h o r č á k

Úprava
poplatkov
na matrike

2 Pomocná 
ruka
pre ľudí bez domova

3 Sťahovanie 
ambulancií
do budovy nemocnice

6 Volejbalový 
turnaj
stredných škôl

8

pokračovanie na 4. strane 



2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Takoj po kračuňe mi še interesoval, či budze u našim varošu novoročni 
ohňostroj. Pitace še čom? Šak každi rok doteraz bul, čom bi ňebul toho roku? 
Bo podľa toho, jak še už pred kračunom u varošu štriľalo a buchalo, mi o tim 
začal pochibovac. I mi še pital, kec všadzi o tim hutorja, čom bi mala tota 
technika ľem tak mirnix dirnix buchac? Doznal mi še, že o tim pojednava 
i varošske narjadzeňe. Jakbač bi malo hutorec o predaju, bo jak sebe to dach-
to kupi, ta bizovňe ľem na to, žebi to buchnul. A chopic ho, že to vun štreľil, 
bars češko. Pritim toto varošske ďivadlo mi sebe ňedal ujsc. Ňeľem, že bula 
polna jarda, kuščok molha, ta i muzika i padajuce ňebo bulo prekrasne. Ľep-
ši to vidzec na vlastne oči, jak ľem u televizoru. 

Vaš Mižo z varoša

Novoročni ohňostroj

Poplatky na matrike
Novelizáciou Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch sa od 1. 1. 2018 menia resp. upravujú 
poplatky nasledovne: 

1. Matričný doklad (rodný, sobášny, úmrtný)  . . . . . . . . . . . . . 5 €
2. Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine 
 do osobitnej matriky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 €
3. Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom 
 registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti .  .  .  .  .  .  .  . 10 €
4. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným 
 úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  . . . . .  20 €
5. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným 
 úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  . . . . . 20 €
6. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby .  .  .  .  .  .  .  . 20 €
7. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  .  .  . 70 €
8. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 
 matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej 
 republiky a cudzincom, alebo medzi cudzincami  . . . . . . . . . 35 €
9. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom 
 Slovenskej republiky a cudzincom  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 €
10. Uzavretie manželstva medzi cudzincami .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200 €
11. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá 
 na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  . . . . . . . . . . . 200 €
12. Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík  . . . . . . . . . . 2 €
13. Overenie podpisu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 €
14.  Overenie listiny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 strana / 2 €

Interpelácie poslancov

Ing. JAROSLAV KAPITAN
Obyvatelia bloku V4 (Stráňany) sa na mňa opätovne obrátili s pros-
bou o  pomoc. Pred vchodom je od leta 2016 prepadnutý chodník. 
Do dnešného dňa to nebolo riešené a je to nebezpečné hlavne vo ve-
černých hodinách. Po vyjadreniach zodpovedných, že problémom je 
kanalizačná šachta, sa vlastníci domu obrátili na Východoslovenskú 
vodárenskú spoločnosť za účelom zistenia stavu pomocou kamery. 
Bolo konštatované, že kanál je v poriadku a problém spôsobuje zrej-
me dažďová voda, ktorá sa tam dostáva a zaplavuje pivnice. Prikladám 
k tomu aj objednávku a vyjadrenia VVS, a.s. Pýtam sa, kto by to mal 
riešiť, a zároveň veľmi pekne prosím o riešenie tohto problému.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Napriek tomu, že riešenie Vami spomínaného problému nepatrí do kom-
petencie TaZS, opravu zrealizujeme v priebehu 46. týždňa.

Obrátili sa na mňa obyvatelia IBV Biela hora s prosbou o opravu chodní-
ka na Ul. 9. mája. Osobne som si tento chodník prešiel a som toho názoru, 
že si vyžaduje naliehavú opravu. Blíži sa zima, a to zvyšuje riziko vzniku 
úrazov, hlavne u starších spoluobčanov. Pýtam sa, či je tento problém 
možné riešiť ešte v tomto období.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Rekonštrukcia chodníka na Ul. 9. mája nebola zaradená ani mestskou ra-
dou ani mestským zastupiteľstvom do realizačného plánu rekonštrukcie 
miestnych komunikácií a chodníkov. Rekonštrukcia chodníka je zahrnutá 
v zásobníku prác. Najnutnejšie opravy tohto chodníka zabezpečia Tech-
nické a záhradnícke služby mesta Michalovce. 

Doc. Ing. MICHAL STRIČÍK, PhD.
Prosím o využitie vhodného počasia a opravu novovzniknutých výtl-
kov na cestách mesta Michalovce ešte pred zimným obdobím.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
S opravami výtlkov TaZS končia 16. 11. 2017, pretože techniku, ktorá je 
na to určená, potrebujeme pripraviť na zimnú údržbu komunikácií, nakoľ-
ko predpoveď počasia nevylučuje možnosť sneženia.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Školskej ulice na sídlisku Stráňa-
ny. V tejto súvislosti opakovane prosím kompetentných mesta o úpravu 
priľahlých plôch vedľa cesty oproti parkovisku pri Strednej odbornej 
škole obchodu a služieb a plotom pri ihrisku vo forme osadenia zat-
rávňovacích betónových kociek a tým vytvoriť nové potrebné parko-
vacie miesta bez veľkej finančnej náročnosti. Rovnako prosím v rámci 
rekonštrukcie o vyriešenie problému so stojatou vodou v daždivom 
období v  priestore vedľa materskej škôlky a garážami na konci tejto 
ulice. Tento problém je možné vyriešiť napríklad osadením vhodných 
drenážnych systémov do priľahlej zelene, ak nie je možné napojenie 
na existujúcu kanalizáciu.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ Michalovce
Súčasťou realizačného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií 
a chodníkov na roky 2017 a 2018 schváleného uznesením MsZ č. 295 
zo dňa 20. 6. 2017 je aj rekonštrukcia komunikácie na Ul. školskej v úse-
ku od Ul. nad Laborcom po koniec areálu V. ZŠ. Súčasťou tejto rekon-
štrukcie je aj osadenie nových obrubníkov, ktoré sú v súčasnej dobe už 
osadené, a  prebieha príprava pre uloženie asfaltového koberca. Vami 
definovaná plocha medzi oplotením ihriska a komunikáciou pred SOŠS 
je síce voľná, ale z technického hľadiska nevhodná z dôvodu, že v da-
nom území sa nachádzajú podzemné inžinierske siet, a to plyn a verejné 
osvetlenie. Nakoľko uvedený terén je značne vyvýšený oproti komuni-
kácii, pri zemných prácach potrebných pre osadenie polovegetačných 
tvárnic by došlo k narušeniu ochranného krytia týchto sietí a možnému 
poškodeniu nielen samotnými stavebnými prácami, ale aj zaťažením 
od statickej dopravy. Problematikou stojacej vody v daždivom období 
v priestore pred garážami na Ul. školskej sa mesto už dlhodobo zaobe-
rá. Po ukončení prác na Ul. školskej bude doriešená aj úprava daného 
priestoru avšak nie napojením na existujúcu kanalizáciu.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XVIII. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
7. novembra 2017.

pokračovanie v nasledujúcom čísle

Rozprávkové bytosti z ľadu mohli Michalovčania obdivovať v predvianočnom 
období. Boli vytvorené na motívy známej rozprávky Pavla Dobšinského Troj-
ruža a skrášlili Námestie slobody. Ich autormi boli špičkoví zahraniční umel-
ci. Išlo o Zsolta M. Totha z Maďarska, jedného z najlepších ľadových sochárov 
na svete, Helenu Rismondo zo Slovinska, Mariu Groznayu z Rakúska a Ako-
sa Totha z Maďarska. Sochy boli vytvorené z 15 ľadových blokov s rozmerom 
100 x 50 x 25 cm. Súčasťou podujatia boli aj workshopy pre malých aj veľkých, 
aby si mohli aj návštevníci vyskúšať túto neľahkú ale krásnu a kreatívnu prácu.
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Nedá sa hnevať na zrkadlo, že uka-
zuje pravú tvár. Ani v politike sa nedá 
hnevať na nikoho, kto poctivo a prav-
divo pracuje s predstavou práce pre veci 
verejné. Nemyslím si, že v spoločnosti, 
kde funguje zákonný proces, vyšetrova-
teľ, žalujúci, sudca aj obhajca, je potreb-
né túto záležitosť nahradiť politickými 
prostriedkami. V  nich sa v  ostatnom 
období za inštitucionálnych vykoná-
vateľov pasujú niektorí predstavitelia 
zákonodarnej moci. Inšpirovaní veľkou 
politikou sa stále vo väčšom rozsahu 
objavuje tento politický fenomén i v ko-
munálnej politike. Dôkazom toho sú aj 
výsledky tohtoročných volieb do VÚC. 

Politická kampaň terajších víťazov 
bola založená na manipulácii s proble-
matikou parkovania. Pritom táto téma 
je na hony vzdialená od toho, čo VÚC 
má na starosti. Čuduj sa svete, hlasnosť 
natoľko zaujala najmä mladých a pri-
rodzene rebelujúcich mladých voličov, 
že prevážili výsledky volieb. Som zve-
davý, ako zvolený predseda VÚC spolu 
s poslancami za tieto politické subjekty 
zariadi zlepšenie parkovania v Koši-
ciach, ale aj v Michalovciach. Rovnako 
sa teším, že za dlhé päťročné volebné 
obdobie sa im podarí splniť predvolebné 
sľuby. Svojím úspechom zobudili aj spia-
cich nezaradených poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, ktorí sa za štyri roky 
nedokázali dohodnúť ani na nomino-
vaní svojho zástupcu do mestskej rady. 
Bol to veľký problém, lebo každý z nich 
mal predstavu, že to bude práve on. 
Dokonca sa zobudili aj zrazu opoziční 
poslanci z  klubu Smer – SD a KDH. 
Dvaja písomne informovali jeho predse-
du, že z klubu vystupujú. Zrazu, keď sa 
blížia komunálne voľby, budú realizovať 
skrytú alebo otvorenú opozičnú politiku. 
Ak doteraz vo všetkých strategických 
materiáloch súhlasili s koncepciou napr. 
„že budeme budovať komín“, zrazu 
prišli na to, „že budeme kopať studňu“. 
Praktických príkladov mali možnosť vi-
dieť občania dosť na rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Veď čo keď sa krikľúňom 
a klamárom snažiacim sa pod rúškom 
obhajovania verejného záujmu podarí 
aj v komunálnych voľbách koncom roku 
2018 obalamutiť voličov svojím videním 
pokriveného sveta?

Existuje aj „kráľovstvo krivých zr-
kadiel.“ Tak prečo sa neschovať zaň? 
Veď „účel svätí prostriedky“ .

Teda starý rok sa končí. Nech 
v ňom ostanú všetky zlé veci roku 2017 
a poučení ním poďme do lepšieho a pre 
občanov šťastnejšieho nového roka 
2018. Nech pravda a láska zvíťazí nad 
lžou, klamstvom a neschopnosťou.

MUDr. Benjamín Bančej 
zástupca primátora

STAROROČNÉ 
POSTREHY

z pera viceprimátora

Spoznávame Liptovský Mikuláš
Ostatné partnerské mesto, 
s ktorým mesto Michalovce 
podpísalo družobnú 
zmluvu, je Liptovský 
Mikuláš. Stalo sa tak 
19. augusta 2016. 

Liptovský Mikuláš je okresné 
mesto na severe Slovenska, cen-
trum stredného Liptova. Rozpre-
stiera sa prevažne na pravom brehu 
rieky Váh. Je rozložené v rovnobež-
kovom smere, centrum mesta leží 
v nadmorskej výške 577 m n. m. 
Je sídlom okresu Liptovský Miku-
láš, prirodzeným centrom regiónu 
stredný Liptov a zároveň najľud-
natejším sídlom Liptova. Rozloha 
mesta zaberá plochu 6 996 800 m² 
a je súborom jedenástich katastrál-
nych území.

Prvá písomná zmienka o meste 
pochádza z roku 1286. Mesto nesie 
názov po svojom patrónovi svätom 
Mikulášovi. Mesto vtedy tvoril len 
rímskokatolícky kostol a pár do-
mov okolo neho. V prvej polovici 
14. storočia mal Liptovský Mikuláš 
významné obchodné postavenie, od 
roku 1424 mal výsadu organizovať 

trhy dvakrát ročne. Od roku 1677, 
kedy sa mesto stalo aj sídlom okresu, 
bol sídlom Liptovskej stolice, neskôr 
župy. V meste zasadali okresné or-
gány a súdy. V roku 1713 tu bol od-
súdený a popravený legendárny slo-
venský zbojník Juraj Jánošík. V roku 
1848 tu boli podpísané Žiadosti 

slovenského národa. 1. mája 1918 sa 
v budove Čierneho orla uskutočnila 
robotnícka manifestácia. 

V roku 1923 bolo k vtedajšiemu 
Liptovskému Svätému Mikulášu 
pripojené susedné mestečko Vrbi-
ca, ktoré s ním už úplne územne 
splynulo. 

Cez druhú svetovú vojnu bolo 
mesto počas bojov na začiatku 

roku 1945 takmer celkom zničené 
v priebehu tzv. bitky o Liptovský 
Mikuláš. V 60. a 70. rokoch sa sú-
časťou mesta stali ďalšie dovtedy 
samostatné obce. 

V meste žijú prevažne obyva-
telia slovenskej národnosti. Počet 
príslušníkov iných národnostných 
menšín je veľmi nízky. Po nábo-
ženskej stránke majú veľké zastú-
penie príslušníci evanjelickej cirkvi. 
Mesto bolo dôležitým centrom pro-
testantizmu na severnom Slovensku 
a rekatolizácia v tomto regióne ne-
bola veľmi úspešná. Preto je aj dnes 
okolie Liptovského Mikuláša cha-
rakteristické početným zastúpením 
evanjelikov. 

V súčasnosti sa dominantným 
vierovyznaním stáva katolícke. Ku 
kultúrnym pamiatkam, ktoré zais-
te treba navštíviť, patrí Kostol sv. 
Mikuláša, evanjelický kostol, sy-
nagóga, Pongrácovská kúria, Žup-
ný dom, jezuitský kláštor, Čierny 
orol, Katolícky dom, meštianske 
domy, ako aj Pamätník padlým 
vojakom 1. československého ar-
mádneho zboru v ZSSR a  vojen-
ský cintorín. 

zdroj: Internet

Ľudia bez domova majú počas 
zimy strechu nad hlavou
V týchto chladných 
zimných a mrazivých 
dňoch mesto Michalovce 
opäť podalo pomocnú 
ruku ľuďom bez strechy 
nad hlavou. Dalo postaviť 
stan, v ktorom môžu 
prespať. Ide o tých, ktorí 
sa nedostali do zariadení, 
ktoré sú určené pre ľudí 
bez domova.  

Stalo sa tak aj na podnet mestskej 
polície, ktorej sa to v minulom roku 
osvedčilo. Stan poskytla Záchranná 
brigáda Hasičského a záchranného 
zboru v Malackách. Nachádza sa na 
starom parkovisku pri železničnej sta-
nici. Stan slúži svojmu účelu od polo-
vice decembra. Vo vnútri sa nachádza 
dvadsať postelí, z väčšej časti sú už 
obsadené. Je možné zvýšiť kapacitu 
v prípade potreby na tridsať postelí, 
keďže stan sa dá roztiahnuť. Teplo za-
bezpečuje vykurovacie teleso na tuhé 
palivo, ktoré poskytli technické a zá-

hradnícke služby mesta. O  vykuro-
vanie sa stará poverená osoba, ktorá 
tiež dbá na poriadok a čistotu v okolí 
stanu. Priestor pred stanom je moni-
torovaný kamerovým systémom.

Ľudia bez strechy nad hlavou 
môžu do stanu prichádzať od se-
demnástej hodiny, odchádzajú naj-
neskôr o ôsmej hodine ráno. Ak 
majú zdravotné problémy, môžu byť 
vo vnútri aj mimo uvedeného času. 
Túto pomoc budú môcť bezdomovci 
využiť až do konca marca. 

va

SILVESTROVSKÉ 
VYSTREĽOVANIE ZÁTOK 
ZO ŠUMIVÉHO VÍNA
Netradičné ale veselé, recesistické 
zápolenie zažili Michalovčania 
na Silvestra presne napoludnie. Mesto 
Michalovce už tradične organizovalo 
súťaž vo vystreľovaní zátok zo šumi-
vého vína. Cieľom súťažiacich bolo 
vystreliť zátku do čo najväčšej vzdia-
lenosti. Zúčastniť sa mohol každý 
záujemca. Pred mestským úradom 
sa na štartovaciu čiaru postavilo 68 
súťažiacich. Táto recesia je určite prí-
jemným spestrením Silvestra. Víťazom 
sa stal Dušan Pehanič, ktorého zátka 
dopadla do vzdialenosti 26,87 m.
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rov. Ďalšou etapou, ohraničenou 
ulicami Štefánikova – Kuzmány-
ho – Saleziánov, sme ukončili re-
konštrukciu spevnených plôch na 
Sídlisku juh, čo nám umožňuje za-
čať už v tomto roku rekonštrukciu 
ďalšieho sídliska, tentokrát Sídliska 
západ. Opravili sme niekoľko ciest 
a chodníkov na tzv. IBV Pod hrád-
kom a Stráňany, komunikáciu na 
Školskej ulici a parkoviská pri byto-
vých domoch V3 a V4 na Sídlisku 
nad Laborcom. 

Aby sme zvýšili bezpečnosť 
na našich cestách, na Moskovskej 
a  Užhorodskej ulici sme vybudo-
vali bezpečnejšie priechody pre 
chodcov a jestvujúce sme na via-
cerých miestach osvetlili. K vyššej 
bezpečnosti určite prispeje aj nová 
svetelná križovatka pri železničnej 
a autobusovej stanici, na ktorej by 
v tomto roku mala ostrovčeky i celé 
okolie opraviť Slovenská správa 
ciest. Mesto vodorovným a zvis-
lým dopravným značením vytvo-
rilo v  týchto priestoroch aj ďalšiu 
okružnú križovatku, ktorá, pokiaľ 
sa osvedčí, bude alternatívou bu-
dovania podobných aj v iných čas-
tiach mesta.

Aj v uplynulom roku sme re-
konštruovali ďalšie rozvody nášho 
tepelného hospodárstva a pokra-
čovali v rekonštrukciách objektov 
našich škôl. V ZUŠ na Štefánikovej 
ulici sme vymenili všetky okná, 
ktoré užíva škola, a klimatizáciou 
sme tam vybavili aj jednu z učební, 
podobne ako obradnú sieň nášho 
mestského úradu.

Stavebnými úpravami prešli aj 
učebné priestory v Zlatom býku 
a po veternej smršti, ktorá mesto 
v  uplynulom roku zasiahla, sme 
museli opraviť aj strechu a aulu 
v  budove na Masarykovej ulici, 
ktorú využíva pobočka vysokej 
školy.

Nezabúdali sme ani na našich 
najmenších. Okrem toho, že sme 
im opäť zlepšili podmienky v ma-
terských školách, sme pre nich vy-
budovali aj detské ihriská na Sídlis-
ku SNP a na Námestí slobody.

K zlepšeniu pomerov na Mlyn-
skej ulici by mohlo prispieť aj ko-
munitné centrum, ktoré tam bu-
dujeme z európskych peňazí a kde 
budú popri terénnych robiť aj ko-
munitní pracovníci. Od všetkých 
týchto ľudí financovaných z európ-
skych zdrojov očakávame, že budú 
postupne meniť myslenie a správa-
nie tam žijúcich starších, no najmä 
mladých občanov, čím by sa v bu-
dúcnosti mohlo meniť aj ich sprá-
vanie počas ich pohybu v ostatných 
častiach mesta. 

Premenou v minulom roku 
prešiel aj objekt bývalej materskej 

školy vo Vrbovci. Vďaka mestu sa 
opravila strecha a z iniciatívy OZ, 
ktoré tam začalo aktívne pôsobiť 
a  ktorému aj za to úprimne ďa-
kujem, sa zrealizovali ďalšie časti 
jeho prestavby a úpravy dvora. 
Chcem veriť, že v tomto roku sa 
nám podarí celý zámer dokončiť 
a že aj vďaka tomu pribudne viace-
ro spoločenských aktivít aj v tejto 
časti mesta.

Veľmi nás teší, že v Michalov-
ciach pribudli aj ďalšie nové ob-
jekty. Vďaka krajským a okresným 
predstaviteľom súdu a vďaka prí-
slušným štátnym orgánom zme-
nila svoju tvár pôvodná budova 
okresného súdu, ku ktorej pribudol 
aj objekt nový, k čomu aj mesto 
prispelo svojím dielom, osobitne 
sadovými úpravami pred týmito 
budovami.

Veľkú radosť sme mali aj z toho, 
že aj vďaka nášmu prispeniu bola 
postavená nová budova nemocnice 
a že už aj začala slúžiť svojmu posla-
niu. Som presvedčený, že  i  vďaka 
tomu význam Michaloviec výrazne 
vzrastie, čo mesto, verím, už čosko-
ro zase pozitívne pocíti.

Najvýznamnejšou a zároveň 
aj najzložitejšou investičnou akti-
vitou roka bola pre nás dostavba 
a  rekonštrukcia nášho zimného 
štadióna. Dlho očakávané a ve-
rejnosťou požadované dielo sa 
ťažko rodilo už v sedemdesiatych 
rokoch a ťažko realizovalo aj v na-
sledujúcich desaťročiach. V tom-
to volebnom období sme si dali 
smelú ambíciu dlh minulosti spla-
tiť natoľko, nakoľko to len bude 
možné. Podarilo sa nám z rezervy 
predsedu vlády získať milión eur 
a stále sa usilujeme získať aj ďalšie 
externé peniaze, pričom sme si na 
doplnenie toho, čo nám chýba, zo-
brali úver.

Časová tieseň, do ktorej sme sa 
dostali, kvôli jednému z pozem-
kov pod štadiónom, ktorý sa nám 
do vlastníctva, nie našou vinou, 
podarilo získať neskôr, ale aj kvô-
li neskorému ukončeniu pred-
chádzajúceho súťažného ročníka 
hokejistov Dukly i dorastencov, 
spôsobili, že samotné práce museli 
prebiehať v rekordnom čase. Hlav-
ný cieľ, odovzdať vynovený štadión 
čím skôr športovcom a verejnosti 
sa napriek tomu nemení a  ja som 
presvedčený, že už čoskoro sa 
aj stane realitou. 

Aj keď činnosť každej samo-
správy sa meria najmä cez investí-
cie, netreba prehliadať ani iné ob-
lasti. Veľmi ma tešia úspechy, ktoré 
aj v uplynulom roku dosiahli naše 
školy a naše športové kluby. V rôz-
nych nezávislých hodnoteniach 
patria I. a VI. ZŠ do prvej desiatky 

najlepších slovenských škôl a do 
najlepšej tridsiatky kraja aj štyri 
ďalšie. Pevne verím, že aj tie dve, 
ktoré zatiaľ v tomto smere za os-
tatnými zaostávajú, urobia všetko 
pre to, aby do tohto zoskupenia už 
čoskoro tiež patrili. 

V športovej oblasti opäť domi-
novali hádzanárky Iuventy, kto-
ré v  rámci domácich súťaží opäť 
získali všetko, čo sa získať dalo. 
Nesklamali ani futbalisti. Muži 
obhájili účinkovanie vo Fortuna-
lige, kde aj v novom ročníku hrali 
dôstojnú rolu. Ešte úspešnejší boli 
starší dorastenci, ktorí sa stali vice-
majstrami republiky. Radosť nám 
robili aj hokejisti, hoci muži cieľ 
hrať baráž nesplnili. Dorastenci 
však nielenže zachovali pre mesto 
najvyššiu súťaž, ale hrali aj  play 
off a do najvyššej súťaže postúpili 
aj kadeti.

Najvyššiu súťaž pre mesto udr-
žali aj florbalistky, medaily na re-
publikových súťažiach získali džu-
disti, plavci a osobitne kickboxéri. 

Aj vďaka týmto i mnohým ďal-
ším úspechom sa opäť presviedča-
me, že sústavné zlepšovanie pod-
mienok pre šport v meste prináša 
očakávané ovocie, v čom je, podľa 
nás, potrebné pokračovať aj v tom-
to roku.

O tom, že v Michalovciach bol 
rok 2017 mimoriadne bohatý na 
kultúru najlepšie svedčí až 180 kul-
túrnych podujatí, na ktorých sme 
mali možnosť byť. Veľmi ma teší, že 
na ich organizovaní sa popri MsKS 
podieľali aj kultúrne inštitúcie KSK 
– Zemplínska knižnica Gorazda 
Zvonického, Zemplínske osvetové 
stredisko, Zemplínske múzeum 
a Hvezdáreň, ale aj Matica sloven-
ská a privátne spoločnosti Nika 
press a P&R Production. Alterna-
tívnu kultúru opäť ponúkal Free-
dom. Z množstva koncertov si za-
iste radi spomíname na Jaroslava 
Dvorského, na skupiny Olympic 
a  Hurikán, na Adama Ďuricu, 
Čechomor, na Richarda Rikkona 
a  jeho hostí, na La Gioiu&Band, 
na Paľa Hammela a Juraja Buriana, 
na Petra Nagya a sláčikové kvarte-
to, na skupiny Desmod a Elán i na 
Simu Martausovu s Dievčenským 
speváckym zborom Slovenského 
rozhlasu.

V Michalovciach sme popri 
tom mohli vidieť aj Andera z Košíc, 
Partičku, Jozefa Banáša, muzikálo-
vú rozprávku Príbeh z Tammiru, 
muzikál Jesus Christ Superstar, St. 
Petersburg balet s predstavením 
Labutie jazero, slovenskú predpre-
miéru filmu Čiara, Talk show Petra 
Marcina i Slovenské Vianoce s Bo-
židarou Turzonovovou.

Nezabudli sme ani na tradič-
né podujatia ako To najlepšie čo 
v meste Michalovce máme, Zem-
plínske slávnosti alebo Michalovce 
Michalom a Michaelám.

Koncertmi si svoje výročia pri-
pomenuli DFS Zemplínik, Zem-
plínske múzeum, FS Zemplín, 
Hnojňane z Mihaľovec, Svojina, 
Klubovanka, Starší chlopi a Vánok.

Popri už tradičnej premiére náš-
ho ochotníckeho Divadla pri fontá-
ne, sme mali možnosť vidieť aj di-
vadelné predstavenia profesionál-
nych divadiel a herecké osobnosti 
ako Milan Lasica, Martin Huba, 
Viki Ráková, Martin Mňahončák, 
Marta Sládečková, Branislav Deák 
a ďalších.

Na konci roka sme tradične 
rozsvietili vianočnú výzdobu, pri-
vítali Mikuláša a prvýkrát sme aj 
s ostatnými slovenskými mestami 
zaspievali známe koledy a tiež po 
prvýkrát sa u nás vytesávali sochy 
z  ľadu. Toto všetko je dôkazom, 
že na kultúru sme nezabúdali, po-
dobne ako na riešenia problémov 
v sociálnej oblasti. 

Veľkú pozornosť sme opäť ve-
novali najmä seniorom. Všetko to, 
na čo si už v Michalovciach zvykli, 
sme zachovali a v tomto roku im 
opäť vychádzame v ústrety tým, že 
úľavy na dani sa budú týkať už tých, 
ktorí dovŕšili 62 rokov, pričom 
odpadne aj doterajšia povinnosť 
o úľavu písomne požiadať. 

Popri množstve pozitívnych 
ohlasov na našu prácu sme však 
v uplynulom roku zaznamenali 
aj väčšiu kritiku ako v predchádza-
júcich rokoch, čo súviselo hlavne 
s  ambíciou jej aktérov, čo sa na-
pokon aj stopercentne potvrdilo, 
kandidovať do zastupiteľstva KSK 
a prostredníctvom oslabovania 
dôvery v nás pomôcť sebe aj opo-
zičnému kandidátovi na predsedu 
KSK. Ich zámer im čiastočne vyšiel, 
a preto očakávame rovnakú taktiku 
aj v tomto roku, kedy, predpokla-
dáme, budú viacerí kandidovať 
za poslancov mestského zastupiteľ-
stva i na post primátora.

Kritiky, vážení spoluobčania, 
sa nebojíme. Kritika, ak je kon-
štruktívna, môže byť osožná. Tu 
sa však o dobre mienenú kriti-
ku nejednalo a nejedná. Tu sa 
ako fakty podsúvajú polopravdy 
upravené tak, aby pôsobili hrôzo-
strašne, pričom sa za pravdu pre-
zentuje aj to, čo pravdou nie je. 
Vrcholom tejto taktiky je krimi-
nalizácia, ktorú zažívame. Keďže 
nemôžu spochybniť, že sa v meste 
intenzívne robilo a robí, že zís-
kavame externé peniaze, že  sa tu 
darí športu, že je tu množstvo kul-
túrnych podujatí, tak z nás robia 
zlodejov, zločincov, korupčníkov, 
a  to všetko nie preto, že by im 
azda záležalo na meste, ale preto, 
aby sa pomocou tejto taktiky čo 
najviac zviditeľňovali a perspek-
tívne aj  získali moc. Množstvo 
podaní na všetky kontrolné orgá-
ny, množstvo trestných oznámení 
na všetko, čo im príde na um, nás 

dokončenie novoročného príhovoru 
z prvej strany... 



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

XI. REPREZENTAČNÝ PLES MESTA MICHALOVCE
13. januára o 19.00 hod., Chemkostav aréna

Výstavy
PLENÉRY ZEMPLÍNSKEHO MÚZEA
do 24. januára, galéria ZOS 

CESTUJÚCE BÁBKY 
do 19. januára, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

Program kina

5. 1. piatok o 20.15 hod.
6. 1. sobota o 19.30 hod.
7. 1. nedeľa o 17.45 hod.

13. 1. sobota o 20.00 hod.
INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ 2018
horor USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

5. 1. piatok o 17.45 hod.
7. 1. nedeľa o 19.40 hod.
9. 1. utorok o 19.00 hod.

12. 1. piatok o 19.30 hod.
MOLLY A JEJ HRA 2017
dráma USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

10. 1. streda o 19.00 hod.
SVADBA 2016
dráma FR/PK/LU/BE
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky

11. 1. štvrtok o 19.00 hod.
14. 1. nedeľa o 17.45 hod.
17. 1. streda o 19.00 hod.

NAJTEMNEJŠIA HODINA  2017
historický, dráma USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

12. – 14. 1. piatok, sobota, nedeľa o 16.00 hod.
ČERTOVINY 2017
rozprávka ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Originál verzia

12. 1. piatok o 17.45 hod.
ŠPINDL  2017
komédia ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Česká verzia

13. 1. sobota o 17.45 hod.
7 SESTIER  2017
akčný, sci fi, dystopický thriller USA/UK/FR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky 

14. 1. nedeľa o 19.45 hod.
MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ 2017
komédia USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  Slovenské titulky

16. 1. utorok o 19.00 hod.
DVOJITÝ MILENEC 2017
dráma FR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky
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malo a má znechutiť, odradiť a ke-
ďže sa im to nedarí, snažia sa nás 
degradovať aj prostredníctvom 
internetu, rôznych tlačovín a im 
spriaznených médií.

Ako by vedeli s úspechom na-
ložiť, budeme mať možnosť vidieť 
aj na novom predsedovi KSK, ktorý 
je aj ich produktom. Sľuboval roz-
hýbanie kraja, no namiesto toho 
prvýkrát v histórii KSK nemáme 
po takmer dvoch mesiacoch od vo-
lieb kreované orgány, chýba rozpo-
čet a nikto nevie povedať, čo bude 
ďalej. 

Vážení spoluobčania, pred nie-
koľkými hodinami začal nový rok, 
ktorého najvýznamnejšou politic-
kou udalosťou budú komunálne 
voľby, v ktorých si budeme opäť vo-
liť primátora a mestských poslan-
cov. Ako dopadnú, závisí od vás. 
Či tí, ktorí dnes mesto vedú, získajú 
vašu podporu, bude závisieť aj od 
toho, ako dokážeme naplniť svoje 
sľuby pretavené do Programu roz-
voja mesta na toto volebné obdo-
bie. Verím, že sa nám to, napriek 
prekážkam, ktoré nám pod nohy 
hádžu naši neprajníci, podarí. 

Už o pár dní bude svojmu úče-
lu slúžiť opravený a z prevažnej 
časti dokončený zimný štadión. 
Nedá mi pri ňom ešte raz nepove-
dať, že ide o opravu a dokončenie 
pôvodného štadióna, a to v rozsa-
hu zadaných a vysúťažených prác. 
Tu treba povedať, že predmetom 
týchto prác nebolo všetko, čo do 
komplexu zimného štadióna patrí. 
Predmetom zadania nebolo napr. 
celé technické zázemie ani priesto-
ry, ktoré môžu perspektívne slúžiť 
ako posilňovňa pre hráčov, či na 
iné pre nich potrebné účely. Záro-
veň treba povedať, že náš štadión, 
na rozdiel od košického, či brati-
slavského, neprešiel kompletnou 
prestavbou, teda zbúraním sta-
rého a vybudovaním nového, ale 
rekonštrukciou a dostavbou toho, 
čo bolo už dávnejšie začaté a ne-
dokončené a toho, čo bolo kedysi 
urobené, ale časom sa opotrebo-
valo. Napriek tomu sme presved-
čení, že bude dôstojným športo-
vým stánkom tak pre divákov ako 
aj pre športovcov všetkých veko-
vých kategórií a že všetci, ktorým 
bude slúžiť, ho budú radi využívať.

Svoj sľub začneme už čoskoro 
plniť aj voči občanom bývajúcim 
na Sídlisku západ. Prvou etapou 
začíname na ňom rekonštrukciu 
spevnených plôch a zároveň aj s vy-
užitím externých peňazí budovanie 
sídliskovej oddychovej zóny. Po Vý-
chode a Juhu ide už o rekonštrukciu 
tretieho sídliska v meste a po jeho 
dokončení by mali nasledovať síd-
liská Nad Laborcom a SNP.

Dopravnú situáciu by malo 
zlepšiť vybudovanie okružnej kri-
žovatky pri Zemplínskej knižnici 
Gorazda Zvonického a oprava cesty 

od nej k nemocnici i ku križovat-
ke Kuzmányho ulice a Ulice prof. 
Hlaváča. Dopravným značením 
chceme vytvoriť aj okružnú križo-
vatku ulíc Obchodná, Duklianska, 
Alexandra Markuša. 

Už čoskoro začneme budovať aj 
chodník k novému cintorínu, ktorý 
aj s novou lávkou pri múzeu budú 
tvoriť ďalší úsek mestskej cyklot-
rasy. Opraviť chceme ďalšie cesty 
a chodníky v častiach s IBV a viac 
pozornosti ako doposiaľ chceme 
venovať detským ihriskám, najmä 
na sídliskách.

Keďže sa zdá, že pilotný pro-
jekt budovania uzavretých stojísk 
pre nádoby na TKO by mohol byť 
úspešný, pripravujeme jeho ďalšiu 
etapu.

Ani v roku 2018 nechceme za-
búdať na školy, seniorov, šport 
a kultúru veriac, že aj vďaka tomu 
sa naše mesto, ktoré už teraz je ne-
spochybniteľným centrom Zemplí-
na, opäť kvalitatívne posunie vpred 
a stane sa ešte atraktívnejším pre 
tých, ktorí v ňom žijú i pre tých, 
ktorí by sa doň chceli prisťahovať. 
To všetko chceme dosiahnuť opäť 
bez akéhokoľvek zvyšovania daní 
a poplatkov a navyše, ako som 
už povedal, v tomto roku sme vyšli 
v ústrety starším občanom a každé-
mu Michalovčanovi, ktorý má naj-
menej 62 rokov, bez akejkoľvek žia-
dosti znižujeme poplatok za  tuhý 
komunálny odpad. 

Pritom treba aj povedať, že mesto 
je v dobrej finančnej kondícii, všetky 
svoje záväzky plní načas a v stanove-
ných termínoch a tak ako aj v pred-
chádzajúcich rokoch aj v roku 2017 
predpokladá dosiahnuť celkový pre-
bytok rozpočtu presahujúci cca 650 
tis. €. 

Vážení spoluobčania, 
milí Michalovčania!
Všeličo na podobe každého 

mesta možno pri dostatočnom 
množstve finančných prostriedkov 
zmeniť a dosiahnuť pomerne jed-
noducho. Čo však jednoduché nie 
je, je zmeniť myslenie a konanie 
ľudí v ňom. Preto ešte viac ako ar-
chitektov a stavbárov treba si vážiť 
tých, ktorí ľudí vedú k tomu, aby 
boli lepší. Úctu treba dať tým, ktorí 
vidia a vedia oceniť aj dobré, tých, 
ktorí ukazujú na pozitíva, tých ktorí 
nám ukazujú aj iné ako len materi-
álne hodnoty. Lebo práve ony, hod-
noty mravné a duchovné, sú tým 
najväčším bohatstvom, pričom sú 
im vlastné najmä pokora a žičlivosť. 
Prajme si, vážení spoluobčania, aby 
práve ony u nás a v nás dominova-
li. Prajme si aj veľa úsmevov, ktoré 
nás nikdy veľa nestoja a pritom nimi 
možno veľmi veľa povedať. Praj-
me si priazeň, priateľstvo a ochotu! 
Prajme si šťastný a po každej strán-
ke vydarený rok 2018!

Viliam Zahorčák
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Samuel Mitro
Matias Beľan

Jakub Lalkovič
Jaroslav Roško
Adam Čižmár

Hana Capíková
Alžbetka Mbaye

Maximilián Očenáš

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Ján Tatár  
a Ľubomíra Lakatošová

Noviny Mistral
a športové správy

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

Zostrih udalostí 
z II. štvrťroka 2017

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
z programu FS Zemplín 

pri príležitosti 60. výročia založenia
denne od 14.00 hod. 

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

Ako sa líšia prax a teória
Hlavným bodom rokovania decem-

brového mestského zastupiteľstva bolo 
schvaľovanie rozpočtu. V rovnakom ter-
míne bolo uverejnené každoročné hod-
notenie hospodárenia samospráv v SR, 
vypracované agentúrou INEKO. Agen-
túra vyhodnotila hospodárenie miest 
a obcí na základe finančného zdravia 
mesta, ktoré posúdila podľa 15-tich uka-
zovateľov (celkový dlh, výška záväzkov, 
čistý majetok, likvidita a pod.). V hod-
notení sme sa umiestnili na 79. mieste 
zo 140 hodnotených subjektov. 

Kritickejší pohľad mala agentúra 
na celkový dlh mesta, ktorý je vo výš-
ke 38,1  %. V médiách, na sociálnych 
sieťach i na rokovaní zastupiteľstva 
sa spustila vlna kritiky na neefektív-
ne hospodárenie mesta  a zvyšovanie 
jeho úverovej zaťaženosti. Namiesto 
všeobecnej kritiky bežného i progra-
mového rozpočtu by sme však mali 
dať prednosť vecnej argumentácii a ro-
zumnej diskusii o meraní vplyvu bež-
ných a kapitálových výdavkoch na kva-
litu verejného života.

Kritériom efektívneho hospodárenia 
samosprávy by nemal byť striktne pre-
bytkový rozpočet, ale účelne a premys-
lene vynakladané bežné a kapitálové vý-
davky na zvýšenie atraktivity mesta pre 
jeho obyvateľov a návštevníkov. Samo-
zrejme, nedá sa súhlasiť s každým roz-
hodnutím a  postupom vedenia mesta. 
Niektoré investičné akcie sa mohli reali-
zovať za iných podmienok. Ako príklad 
môžem uviesť rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, ktorá sa mala realizovať po 
častiach s väčším využitím podpory 
z grantových schém, alebo prvú rekon-
štrukciu futbalového štadióna, pri ktorej 
nebola použitá podpora zo SFZ, ale rea-
lizovala sa len z rozpočtu mesta.

Na druhej strane, zrealizovalo 
sa množstvo projektov s výrazným vply-
vom na kvalitu života občanov mesta. 
Každý z Michalovčanov ocení investície 
do rekonštrukcie a výstavby dopravných 
komunikácií, investície do tepelného 
i odpadového hospodárstva, rekonštruk-
cie športových štadiónov i revitalizácie 
školských objektov a areálov s použitím 
finančných prostriedkov z grantov EÚ.

Michalovce sú srdcom Zemplína. 
Aby sa nestali srdcom kamenným, ale 
živým a pulzujúcim centrom regiónu, 
sú rozumné investície viac ako potreb-
né. Živšiu investičnú aktivitu samospráv 
aktívne podporuje aj výhodné bankové 
financovanie, ktoré je v súčasnosti pre 
mestá a obce veľmi výhodné (s úročením 
pod 1 %). Aj z týchto dôvodov mesto Mi-
chalovce, tak ako iné samosprávy, využí-
va bankové financovanie a nemusí s re-
alizáciou svojich investičných zámerov 
čakať na kumuláciu prebytkov svojho 
hospodárenia počas niekoľkých rokov.

Samozrejme, limity musia existo-
vať. Dobrý hospodár nemôže prein-
vestovať viac ako dokáže v nasledu-
júcich rokoch vrátiť, bez obmedzenia 
bežných výdavkov a financovania ďal-
ších potrebných projektov.

V rebríčku miest s najnižším verej-
ným dlhom však figurujú mestá, kde je 
investičná aktivita minimálna, podľa 
vzoru: „Kto nič nerobí, nič nepokazí". 
Verím, že každý z obyvateľov mesta 
Michalovce by dal prednosť rozum-
ným a účelným investíciám, slúžiacim 
na zlepšenie kvality verejných služieb, 
pred "škrtením rozpočtu" s  cieľom 
umiestnenia sa v pseudorebríčku agen-
túry INEKO o pár miest vyššie.

PhDr. Ing. Mirko Gejguš PhD.
poslanec MZ

Jubilujúci Hnojňaňe

Sťahovanie ambulancií

Mužská folklórna 
spevácka skupina 
Hnojňaňe z Mihaľovec 
oslávila v roku 2017 
40. výročie založenia. 

V súčastnosti má skupina je-
denásť členov. Organizačným 
vedúcim skupiny je Michal Kli-
ma. Od augusta 2011 ma skupiny 
aj  čestných členov a to Viliama 
Zahorčáka – primátora mesta 
a Ing. Jána Ďurovčíka Csc, krstné-
ho otca našic CD nahrávok a  od 
oktobra 2012 aj Ing. Emila Ďurov-
číka, poslanca NR SR. Folklórna 
skupina Hnojňaňe z  Mihaľovec 
nemá zriaďovateľa a  existuje ako 

združenie milovníkov ľudového 
spevu. Repertoár skupiny pozo-
stáva výlučne zo Zemplínskych 
ľudových piesní, ktoré členovia 
skupiny interpretujú pri rôznych 
slávnostných príležitostiach. Tou-
to cestou skupina zo srdca ďakuje 
za vašu priazeň a podporu počas 
40. ročnej histórie skupiny.

Zároveň ďakujú Ministerstvu 
kultúry Slovenskej republiky, Košic-
kému samospravnému kraju, Mes-
tu Michalovce, MsKS, Zemplínske-
mu osvetovému stredisku, Matici 
Slovenskej a všetkým sponzorom za 
finančnú podporu a pomoc pri re-
alizácie uchovávania a interpretácií 
zemplínskych ľudových piesni.

Hnojňaňe z Mihaľovec

Mnohé ambulancie Nemocnice 
Svet zdravia Michalovce, ktorú 
slávnostne otvorili koncom 
novembra, sa do novej budovy 
nepresťahovali. Nemocnica 
totiž pre ne plánuje vybudovať 
nový objekt polikliniky. 

„Spustenie procesu výstavby no-
vého pavilónu polikliniky sa plánuje 
už v  tomto roku. Aj to je dôvod, pre-
čo mnohé z ambulancií, ktoré do-
siaľ pacienti navštevovali, zostávajú 
až  do ukončenia výstavby v rôznych 
pavilónoch či v  externých priestoroch 
našej nemocnice,“ vysvetľuje riaditeľ 

nemocnice Svet zdravia Michalovce 
MUDr. Vladimír Dvorový. 

Nová poliklinika má vzniknúť na 
pôde súčasného chirurgického pa-
vilónu a niekoľkými etážami bude 
prepojená s novou budovou nemoc-
nice.

Napriek tomu, že nateraz len 
akútne ambulancie našli miesto v no-
vootvorenej budove, snahou ma-
nažmentu nemocnice je aspoň väčši-
nu z nich koncentrovať do pavilónov 
v areáli. Takže aj z pavilónu Stráňany 
už definitívne presťahovali aj posled-
né dve ambulancie (neurologická 
i pneumologická).

Zuzana Adamčíková
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NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

poďakovania

spomienky

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary na poslednej 

rozlúčke s

 JÁNOM MINAROVIECHOM
s láskou spomína Helka, Kuli, synovia a dcéra 

s rodinami a ostatná rodina

Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary 
na poslednej rozlúčke s 

ANNOU LICHVÁROVOU
s láskou spomína manžel, 
synovia Roman a Marcel s rodinami

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým 
kolegom, susedom a známym, ktorí sa dňa 5. decembra 
2017 prišli rozlúčiť s naším drahým zosnulým 

JÁNOM ŠČOBIKOM
ktorý nás opustil vo veku 93 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy 
a kvetinové dary. smútiaca rodina

Život sa smrťou milovaného človeka nekončí, 
ak ho s láskou nosíme v svojich srdciach 

a spomienkach.
Ďakujeme všetkým za slová útechy, kvetinové dary 

a účasť na poslednej rozlúčke s 

HELENOU ŠARANIČOVOU
smútiaca rodina

prerušenie distribúcie elektriny

n	15. január od 7.30 do 14.00 hod., úsek: Ul. Jilemnického č. d. 
57 – 99 (nepárne čísla domov)

n	15. január od 7.30 do 14.00 hod., úsek:  Ul. Fr. Kráľa 1165/78, 
ČOM: 0001387210, EIC: 24ZVS00007123869

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

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Mesto Michalovce ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona 
č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznamuje 
zmenu projektovej dokumentácie pre stavbu: „Michalovce – Ul. prof. 

Hlaváča, rekonštrukcia verejného vodovodu“ na pozemkoch reg. C-KN 
parc. č. 2995, 2997, 2999, 3001, 3036/6, 3036/27, 3975, 5330/1, 
5329/1, 5329/2, 2883, 2881/1, 2884 a reg. E-KN parc. č. 2058/1, 

2062/2, 2064/2, 2067, 2070  v k. ú. Michalovce. Celé znenie oznámenia 
je umiestnené na úradnej tabuli Mesta Michalovce.

Mária Kraľová (83) 
Dana Borovičová (56)
Juraj Čisár (92)
Jozef Ferčák (85)
Juliana Dubská (65)
Imrich Veľas (82) 
Patrik Ján Demeter (dieťa – 3 mesačné)
Helena Šaraničová (81)
MUDr. Valéria Bašistová (64)
Ing. Imrich Šveda (59)
Martin Dinčák (48)
Anna Birbičová (48)

Žiarila z nej láska a dobrota, 
bude nám chýbať do konca života.

Dňa 24. decembra uplynul rok, 
čo nás navždy opustila naša drahá 

Mgr. VIERA SURMÁNKOVÁ
s láskou a úctou spomína mama, manžel, synovia, 

bratia a všetci príbuzní

Dňa 9. januára uplynie 10 rokov, 
čo nás náhle a nečakane navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko 

JÁN IVANIČKO
s láskou spomínajú manželka Margita, 
dcéra Mária s rodinou, synovia Zdeno a Ivan 
s rodinami

Prestalo srdiečko tĺcť, prestali sa ústa smiať, 
budeme na Teba stále spomínať.
Dňa 8. januára uplynie rok, 
čo nás navždy opustil vo veku 65 rokov 
náš milovaný ocko 

JÁN BUKSAR
spomíname s láskou v srdci

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií: 

PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE – POLICAJT 
(DVE PRACOVNÉ POZÍCIE) 
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko Mestská polícia 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 

s maturitou

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) bezúhonnosť (podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
b) osoba staršia ako 21 rokov 
c) telesná a duševná spôsobilosť, spôsobilosť na prácu v noci a so zobrazovací-

mi jednotkami 
d) vodičský preukaz, minimálne skupina oprávnenia B 
e) znalosť práce s počítačom 
f) absolvovať písomný test, pohovor a overenie telesnej a duševnej spôsobilosti
 (základný okruh písomného testu – Ústava SR, zákony o obecnom zriadení, o obecnej polícii, 

o priestupkoch, o správnom konaní a všeobecná časť trestného zákona; duševná spôsobilosť 
bude overovaná psychológom; telesná spôsobilosť podľa interných tabuliek – vek, výkon) 

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní 
b) štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením skupiny vodičského oprávne-

nia a doterajšej praxe
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 18. 1. 2018, do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doru-
čená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
s označením "Výberové konanie príslušník mestskej polície – policajt". Pri osob-
nom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. 
Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa. 

Poznámka: 
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom 
mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmien-
ky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Micha-
lovce na  spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely 
výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového kona-
nia a zároveň súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté 
osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu 
v Michalovciach.



dva týždne v kultúredva týždne v športe

NAJMENŠÍ BASKETBALISTI SÚŤAŽILI
V stredu 20. decembra pripravil basketbalový klub pre deti koncoročné sú-
ťažné podujatie. Bolo určné pre začiatočníkov a mnohí z chlapcov pričuchli 
k basketbalovej lopte vôbec prvý raz od septembra minulého roka. Malí bas-
ketbalisti si v rámci tréningu schuti zabehali a zasúťažili. Po individuálnych 
súťažiach nasledovali súťaže družstiev a basketbalové zápasy. Podujatia 
sa zúčastnili chlapci z prípravky 1.BK Michalovce, basketbalového krúžku 
z 8. ZŠ a z krúžku 4. ZŠ. Celkovo sa aj v tomto predvianočnom období prehá-
ňalo po ihrisku 12 chlapcov. Nikto nevyšiel naprázdno a boli ocenení všetci 
chlapci. V prípade záujmu o  prípravku 1.BK Michalovce, tréningy prebieha-
jú každý pondelok od 18.15 – 19.15 hod.v telocvični 6.ZŠ a každú stredu od 
17.00 – 18.00 hod.v telocvični 2.ZŠ.

1.BK MICHALOVCE  

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
7. 1., 13.00 hod., I. a II. mestská futsalová liga, Mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
HK IUVENTA – DHC SOKOL PORUBA  
5. 1., 17.30 hod., MOL liga žien – 12. kolo, Chemkostav aréna
Info: www.iuventa-zhk.chemkostavarena.sk

 Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
5. 1., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov – 35. kolo, STD Arena Vranov n/T

HK DUKLA INGEMA – HK SKALICA  
17. 1., 17.30 hod., I. hokejová liga mužov – 38. kolo, Zimný štadión
Info: www.duklamichalovce.sk

HK MLÁDEŽ – TREBIŠOV   
6. 1., 9.00 hod., I. LSŽ ŠHT 7. – 8. ročník – 17. kolo, STD Arena Vranov n/T 

HK MLÁDEŽ – BARDEJOV   
13. 1., 9.00 hod., I. LSŽ ŠHT 5. – 6. ročník – 18. kolo, Zimný štadión
Info: www.mladez.hkmichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov
8. – 12. 1., 17.00 hod., 8. kolo
15. – 19. 1., 17.00 hod., 9. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
VÝSTUP NA SNINSKÝ KAMEŇ  
6. 1., 50. ročník 
Info: www.kst-turista.sk

TROJKRÁĽOVÝ SNINSKÝ KAMEŇ 
6. 1., 8.00 hod. – 50. ročník
Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA
Novoročný volejbalový turnaj
6. 1., 9.00 hod., Mestská športová hala

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
13. 1., 17.15 hod., II. liga – 13. a 14. kolo; Mestská športová hala
10. 1., 17.15 hod., I. liga – 8. kolo a II. liga – 15. kolo; Mestská 
športová hala
17. 1., 17.15 hod., I. liga – 17. kolo a II. liga – 16. kolo; Mestská 
športová hala
Info: www.vkmichalovce.sk

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA

8 ŠPORT

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. 11 v Michalovciach,
c) Nám. osloboditeľov č. 18 v Michalovciach,
d) Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach,
e) Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd),
f) Nám. osloboditeľov č. 80 v Michalovciach (objekt vedľa Domu služieb),
g) Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb).
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov 
v hmotnoprávnej lehote, 22. januára 2018 do 9.00 hod., sú zverejnené na úrad-
nej tabuli MsÚ a na internetovej  stránke www.michalovce.sk.

Volejbalový turnaj
Mesto Michalovce a jeho 
koordinačná komisia 
mestských športových 
súťaží bola organizátorom 
X. ročníka mestského 
volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev 
„O pohár primátora 
mesta“ pre súťažný ročník 
2017/2018. 

Organizátorom súťaže bola 
SOŠ OaS na Ul. školská 4 v Mi-
chalovciach. Hralo sa systémom 
každý s  každým na dva vyhraté 
sety v  Mestskej športovej hale 
za  účasti piatich družstiev stred-
ných škôl, a to strednej odbornej 

školy obchodu a služieb, Gymná-
zia Pavla Horova, strednej odbor-
nej školy technickej, obchodnej 
akadémie a  Cirkevnej strednej 
odbornej školy sv.  Cyrila a Me-
toda. Víťazom v  tomto ročníku 
sa  stalo družstvo z Gymnázia 
P.  Horova, ktoré zároveň získalo 
putovný pohár od minuloročné-
ho víťaza Strednej zdravotníckej 
školy Michalovce. Na druhom 
mieste sa umiestnilo družstvo 
SOŠT, na  treťom skončila OA, 
na  štvrtom sa umiestnila SOŠ 
OaS a  na piatom mieste CSOŠ 
sv. Cyrila a Metoda.

Najlepším hráčom sa stal Ró-
bert Koscelník z SOŠT a najlepšou 
hráčkou Kristína Šimaľová z GPH. 

Lívia Kalaninová


