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Michalovská nemocnica čakala na nový tomograf dva roky... Snímka: Stano Orolin

"Investíciu do zlepšenia diagnos-
tiky v týchto nemocniciach považu-
jem za dôležitú, pretože skvalitní po-
skytované služby, čo sa môže odraz-
iť aj na ich ziskoch od poisťovní. Oby-
vatelia Košického kraja si zaslúžia,
aby dostali kvalitnú starostlivosť v re-
gióne, v ktorom žijú," povedal pred-
seda KSK Zdenko Trebuľa.

Michalovská nemocnica čakala na
nový tomograf dva roky a do úpravy
priestorov investovala 600 tisíc korún.
Vybudovala tiež novú klimatizáciu.
"Pre nás je veľmi dôležité, že sa
podarilo splniť sľub a obyvatelia
regiónu nemusia chodiť do iných
končín. Zlepší sa diagnostika ocho-
rení, predovšetkým pri krvácaní do
mozgu, ktorých so starnutím populá-
cie pribúda a vyžadujú si opakované
vyšetrenia. Tomograf je dôležitý aj pri
všetkých úrazoch, či už dopravných
alebo pracovných. Výrazne nám
pomôže aj pri diagnostike nádo-
rových ochorení. Z pohľadu nášho
onkologického oddelenia v tom vidím
veľký prínos aj vzhľadom na známy
trojuholník smrti, do ktorého náš
región zasahuje," hovorí riaditeľ

V prítomnosti predsedu KSK Zdenka Trebuľu, primátora mesta Mi-
chalovce Viliama Záhorčáka a ďalších hostí 20. novembra odovzdali v
Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach do používania
nový počítačový tomograf (CT). Špičkový prístroj SOMATOM Emotion 16
so schopnosťou šestnásťvrstvového zobrazenia získala nemocnica
vďaka úverovým zdrojom a rozpočtovým prostriedkom KSK. Poslanci
odsúhlasili úver vo výške 56 miliónov korún a 24 miliónov z rozpočtu kraja
na nákup štyroch CT prístrojov pre štyri nemocnice v zriaďovateľskej
pôsobnosti regionálnej samosprávy.  

NsPŠ. Kukuru v Michalovciach Pavol
Kuchta. Nemocnica poskytuje zdra-
votnú starostlivosť pre michalovský a
sobranský región s viac ako 132 tisíc
obyvateľmi.

Počítačový tomograf SOMATOM
Emotion 16 s príslušenstvom a sú-
visiacimi službami má hodnotu ne-
celých 20 miliónov korún. Je to
výrobok spoločnosti Siemens, ktorá
ho montovala, uviedla do prevádzky
a postará sa aj o záručný servis. Tiež
zaškolila pracovníkov. Tomograf má
priemer otvoru 70 cm, pri jednej 360-
stupňovej rotácii dokáže súčasne sní-

mať 16 vrstiev a vie vytvoriť aj dve ich
kombinácie. Prístroj dokáže automat-
icky nastaviť optimálnu dávku žiare-
nia v závislosti od vyšetrovanej oblasti
a veľkosti pacienta v reálnom čase. 

Počítačová tomografia je moderná
diagnostická metóda využívajúca
röntgenové žiarenie, ktoré prechádza
ľudským telom a je v rôznej miere
pohlcované tkanivami (viac v kosti-
ach, menej v tukovom tkanive alebo
pľúcach). Prístroj tieto hodnoty zazna-
mená a dokáže zložitým počí-
tačovým spracovaním vytvoriť rezy,
alebo priestorové zobrazenie jed-
notlivých častí ľudského tela. Diag-
nostikuje  napríklad nádory, úrazy,
zápaly, Zistí, do akej miery je liečba
úspešná alebo neúspešná, či operá-
cia odstránila celé nádorové tkanivo.
Slúži na presné riadenie odberu
tkanív z podozrivých ložísk, posúdi
priechodnosť ciev, pomáha v pres-
nom plánovaní ožarovania a pod. 

Na druhom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa
konalo 27. novembra, sa poslanci stretli najmä kvôli zmene rozpoč-
tov - mesta, Technických a záhradníckych služieb a Mestského
kultúrneho strediska.

Pri príležitosti 63. výročia oslo-
bodenia mesta sa pri pomníku
padlých hrdinov na verejnom
cintoríne v Michalovciach usku-
točnil pietny akt, ktorého sa
zúčastnil primátor Viliam Zá-
horčák, predseda oblastného
Zväzu protifašistických bojov-
níkov Michal Magura, predsta-
vitelia mesta, politických strán,
spoločenských organizácií i ob-
čania, ktorí vzdali hold padlým
vojakom v 2. sv. vojne. Krátko po
pietnom akte primátor V. Záhor-
čák prijal v zasadačke MsÚ tri-
násť zástupcom Zväzu protifaši-
stických bojovníkov, ktorým
odovzdal plakety mesta Micha-
lovce pri príležitosti 63. výročia
oslobodenia nášho mesta.  

Snímky: Stano Orolin  

Program Vianočných trhov 2007
Mesto Michalovce organizuje 16. vianočné trhy 2007, 
ktoré sa uskutočnia na ulici Obchodnej a Markušovej 

v Michalovciach s týmto programom: 

7.12.2007 piatok  10.00 hod. - Slávnosstné otvorenie 
XVI. ročníka vianočných trhov - Spevácka skupina Klubovanka

(tribúna MsÚ). 

17.00 hod. -Nielen pre modelky - módna prehliadka mobilného
krajčírskeho salónu a hosť Laco Jakubčiak (Veľká sála MsKS). 

8.12.2007 - sobota 10.00 hod. 
Gazdovská zabíjačka na parkovisku MsKS. 

17.00 hod. - Nešeme vam novinu…pásmo vianočných zvykov 
a kolied v podaní súborov Rakovčan a Svojina (veľká sála MsKS) 

9.12.2007 - nedeľa -  17.00 hod. - Lucia žrebuje  
- odovzdávanie cien výhercom súťaže z Michalovčana, 
ľudová hudba O. Kandráča so sólistami - vstupné 50 Sk. 

15.12.2007 - sobota 18.00 hod.
Vianočný organový koncert v rímskokatolíckom kostole. 

Účinkujú M. Demeterová (organ) a Hrubovčák (pozauna, trúbka).

V Michalovciach špičkový tomograf 
POMOC V DIAGNOSTIKE NÁDOROV

Poslanci rokovali mimoriadne
Ešte predtým sa však obo-

známili s koncepciou informatizá-
cie samosprávy a nášho mesta
do roku 2010. Prínosom elek-
tronizácie pre občanov, pod-
nikateľov a investorov bude pre-
dovšetkým zvýšenie kvality slu-
žieb a zníženie času ich spracov-
ania. Koncepcia okrem informa-
tizácie samosprávy zahŕňa aj
sekcie: dostupnosť širokopás-
mového internetu, zavádzanie
elektronických služieb, elektro-
nickú demokraciu a modernú
školu, elektronické vzdelávanie.
Návrh zmeny rozpočtu mesta
Michalovce na rok 2007 ráta s
celkovými príjmami a výdavka-
mi v objeme 609 754 tis. Sk.

Obsahuje úpravy rozpočtu mesta
Michalovce, jeho rozpočtových a
príspevkových organizácií. Objem
predpokladaných príjmov je po
schválení navýšený o 16 496 tis.
Sk. O rovnakú čiastku je navý-
šený aj objem výdavkov. Po úp-
rave sú TaZS napojené na roz-
počet mesta v roku 2007 s prí-
spevkom vo výške 65 450 tis. Sk
a MsKS príspevkom vo výške 10
478 tis. Sk.    

Výsledky výberových konaní
na prenájom nebytových pries-
torov a pozemkov vo vlastníctve
mesta Michalovce a majetko-

právne záležitosti schválili pos-
lanci rovnako hladko ako pred-
chádzajúce body. Návrh na zdru-
ženie finančných prostriedkov na
Ulici meďovskej počíta so sumou
3,6 mil. Sk na realizáciu výstavby
kanalizácie. Poslanci schválili
návrh, podľa ktorého správa ne-
bytových priestorov mesta slúžia-
ca na vykonávanie činnosti prís-
pevkových organizácií, prechá-
dza pod priamu správu mest-
ského úradu. 

Posledný pracovný bod mi-
moriadneho rokovania bol návrh
dodatku k VZN č. 96. Poslanci
ním odobrili zriadenie trhoviska aj
na Ulici Masarykovej, kde by už
onedlho malo byť desať predaj-
ných miest.       Viera Pakánová

KONSEKRÁCIA
KOSTOLA

Nový kostol a oltár Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho v Michalovci-
ach posvätil Mons. Alojz Tkáč arci-
biskup metropolita košický. Slávnosti
sa zúčastnil i zástupca KSK Emil
Ďurovčík a primátor Viliam Záhorčák a
veľký počet veriacich. Na posviacke
sa zúčastnil aj čestný predseda
slovenskej ligy v Amerike, rodák z Mi-
chaloviec  Dr. Ľudovít Pavlo, ktorý
daroval oltár, ambónu, bohostánok i
večné svetlo.

Architektom stavby je Ing. Arch.
Marián Sitarčík a hlavným projektan-
tom  Ing. Štefan Pešta. Autorom rieše-
nia a realizácie oltára, ambóny, bo-
hostánku a večného svetla je aka-
demický sochár Michal Zdravecký. 

Výhercovia LUCIA 2007
súťaže čitateľov Michalovčana "LUCIA 2007"

1. cena: televízor v hodnote 8.000,- Sk - sponzor: Redakcia MICHALOVČAN
Výherca: Viktória Kočišová, Severná 6, Michalovce

2. cena: umelecké dielo - sponzor: Mestské kultúrne stredisko
Výherca: Milan Dorič, Zalužice 217 

3. cena: darčekový balíček - sponzor: FANN parfumérie
Výherca: Peter Francúz, F. Kráľa 50, Michalovce

4. cena: prenosný televízor - sponzor : CHEMKOSTAV a. s. 
Výherca: Anna Mošková, Okružná 11, Michalovce

5. cena: multifunkčné zariadenie - sponzor: DECENT SC s. r. o.
Výherca: Dr. Ján Mikula, Kapušianska 53, Michalovce

6. cena: digitálny tlakomer  - sponzor: Tatra banka a. s.
Výherca: M. Ambrožová, J. Murgaša 61, Michalovce

7. cena: elektronická osobná váha  -  sponzor: DOMSPRÁV s. r. o.
Výherca: Ružena Čverčková, Letná 13, Michalovce

8. cena: uhlová brúska - sponzor: SCORP s. r. o. 
Výherca: Irena Machová, F. Kubača 17, Michalovce

9. cena: rádiomagnetofón - sponzor:  redakcia MICHALOVČAN    
Výherca: Soňa Sabolová, Nad Laborcom 8, Michalovce

10. cena: nabíjačka na batérie - sponzor: 
ELEKTRO, Nám. osloboditeľov 82  

Výherca: Alena Lipová, Tyršová 945/2, Sobrance

11. cena: poukážka na nákup tovaru v hodnote 1000,- Sk - sponzor ZEKON a. s.
Výherca: Emília Fišerová, Remetské Hámre, okr. Sobrance

12. cena: hriankovač - sponzor: CSM-STAV s. r. o.
Výherca: Gabriela Štefanová, Sosnová 7, Michalovce

13. cena: hriankovač - sponzor STP a. s.
Výherca: Emília Matejčiková, Nad Laborcom 36, Michalovce

14. cena: darčekový balíček s mliečnymi výrobkami  - sponzor: 
Syráreň BEL Slovensko

Výherca: Oľga Schvandtnerová, Obrancov mieru 4, Michalovce

15. cena: reklamné predmety - sponzor ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a. s.
Výherca: Mária Ďurišinová, Kapušianska 119, Michalovce

16. cena: sada pohárov a porcelánu - sponzor: Ing. Ján Leňo 
Výherca: Helena Čopáková, Svornosti 12, Michalovce

17. cena: kuchynské náradie - sponzor Technické a záhradnícke služby 
Výherca: Mária Bašistová, Štefánikova 36, Michalovce

18. cena: sušič na vlasy - sponzor: Tatra banka a. s. 
Výherca: Zuzana Zausinová, J. Murgaša 33, Michalovce

19. cena: kuchynská váha - sponzor MR TRADE, s. r. o. 
Výherca: Zuzana Hrúzová, Štefánikova 22, Michalovce

20. cena: darčekový balíček - sponzor Veľkoobchod JOPEX
Výherca: Marta Frimmerová, Leningradska 2, Michalovce

21. cena: príbor na pizzu - sponzor Technické a záhradnícke služby
Výherca: Alžbeta Mariňáková, Záhradná 2, Michalovce

22. cena: 2 kartóny cestovín - sponzor: 
Podvihorlatské pekárne a cukrárne a. s. Humenné

Výherca: Ing. Vladimír Treščák, Hatalov 175

23. cena: ročné predplatné novín Michalovčan venuje redakcia
Výherca: Agáta Hospodárová, St. nábrežie 5, Michalovce

Ceny budú výhercom odovzdané na kultúrnom podujatí dňa 9. 12. 2007 o
17.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, na
ktorom vystúpi Ľudová hudba Ondreja Kandráča. Vstupné na podujatie je
50,- Sk. Zo zakúpených vstupeniek bude vyžrebovaných desať, držitelia
ktorých dostanú priamo na akcii 500,- Sk v hotovosti. Majiteľ jednej
zakúpenej vstupenky získa mimoriadnu cenu - plnené prasiatko, ktoré do
súťaže venuje Mäso Zemplín s. r. o.    

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na Vašu účasť!
Sponzorom ďakujeme! 

Aktual i ty
Michalovská Syráreň Bel Slovensko a.s.

patriaca do skupiny Bel Group, sa zaoberá
výrobou syrov, konzumného mlieka a
mliekarenskych výrobkov, výrobou suše-
ného mlieka a tiež nákupom a predajom
mliečnych výrobkov. V súčasnosti patrí me-
dzi najväčších zamestnávateľov v regióne. V
decembri 2007 rozšíri počet zamestnancov
o ďalšie tri desiatky. Podľa slov riaditeľa
závodu V. Homolu otvárajú novú prevádzku
s názvom KISLI, v ktorej sa budú krájať
syrové bloky na plátky. Syr (3 príchute) bude
určený na export. V záujme dodržania kvali-
ty už od samého začiatku výroby novoprijatí
pracovníci absolvujú  odborné zaškolenie
na vykonávanie tejto práce.                        (rr)

V obradnej sieni MsÚ v Michalov-
ciach sa dňa 30. novembra uskutočni-
lo slávnostné odovzdávanie 32 zlatých
a 13 diamantových plakiet prof. MUDr.
Jánskeho za viacnásobný bezprís-
pevkový odber krvi a tiež boli odovz-
dané najvyššie ocenenia - medaily prof.
MUDr. Kňazovického za 100 násobné
darcovstvo (8 darcov). Ocenenia odov-
zdal primátor mesta Viliam Záhorčák,
jeho zástupca Benjamín Bančej, zás-
tupcovia ÚzS SČK, ÚS SČK a HTO
Michalovce. O bohatý kultúrny pro-
gram sa postarali žiaci ZUŠ Micha-
lovce. (rr)
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Z pera viceprimátora
ADVENTNÝ ČAS

- Aktuality - Názory

Detoxikácia organizmu - XXIV. časť
Diéta - zdravý životný štýl. Slovo diéta má svoj pôvod v gréčtine, diates. Do

zdravovedy sa prenieslo vďaka starovekému gréckemu lekárovi Hippokratovi, ktorý v jed-
nom zo svojich odborných pojednávaní analyzoval vplyv stravy na ľudský organizmus.
Hippokrates tvrdil, že strava môže byť obživou, ale i liekom. Ľudstvo sa po stáročiach
presvedčilo, že strava môže byť aj jedom a môže aj za niektoré úmrtia, čiže môže zabí-
jať. Keby sme si akúkoľvek potravinu vstriekli priamo do krvi, dotyčný by okamžite zom-
rel. Potrava sa musí dostatočne spracovať, rozložiť na látky, ktoré telo dokáže akcepto-
vať, vstrebať, využiť a vylúčiť. Tento proces prebieha natrávením potravy tráviacimi šťava-
mi, vďaka mikroorganizmom, enzýmom a pod. Keby sme si dnes trocha zateoretizovali a
zafilozofovali, čo je to zdravý životný štýl?

Prečo nie je možné, aby zdravý životný štýl fungoval v bežnom živote a zbavil veľa
ľudí ich zdravotného utrpenia? Bohužiaľ, primárnou a životnou túžbou väčšiny ľudstva je
naplniť  a dosiahnuť ideu vrcholnej blaženosti. Tento starogrécky etický smer, túžba po
blaženosti sa nazýva hedonizmus. Túžbou po blaženosti sa ľudia líšia od ostatných
živočíchov na zemi. Prirodzené pudy  sa vytratili, človek na nich zabudol a osudom doby
času sa zasunuli do najspodnejších "zásuviek" nášho mozgu. Blaženosť je ale protik-
ladom zdravého životného štýlu. Zdravie, šťastie a pocit pozitívneho zmyslu života nám
ničia tri oblasti moderného spôsobu života, a to je strava, životné prostredie a psychika.

Súčasné jedlo prináša do organizmu veľa odpadu. Dve tretiny ľudí zomrie na srd-
covo-cievne choroby. Ich srdcový sval a cievny systém sa zničí. Zapríčiňujú to metaboli-
ty - zbytky zo stravy. Najväčšie množstvo ľudí ohrozujú metabolity vznikajúce poruchou
tukového metabolizmu, ale ohrozujúca je aj porucha metabolizmu uhľohydrátov a cukrov.
Z hľadiska ľudskej psychiky sú najhoršími metabolitmi gluten a gliadin, čiže obilný lepok.
Tieto metabolity sú nervovými jedmi a zapríčiňujú  väčšinu duševných chorôb. Objavujú sa
pri autoimunitných chorobách ako je cukrovka, či artritída, ale zapríčiňujú aj nervové poruchy.

Životné prostredie ohrozuje človeka toxínmi, ktoré súvisia s jeho životným štýlom.
Najčastejšími toxínmi sú jedovaté kovy ako je ortuť, olovo, nikel, kadmium, chróm, ale aj
striebro a zlato. Spôsobujú nervové problémy, v tele sa stávajú vodivými a zapríčiňujú pre-
bíjanie elektrických impulzov medzi nervovými bunkami. Sú príčinou migrén, epilepsie,
emočných a emocionálnych porúch a sú súčasťou rôznych alergií. Ďalším nebezpečným
toxínom je rádioaktivita - kumulácia prvkov cezium, stroncium a urán, ktorá sa vyskytuje
u jednej tretiny ľudí. 

Psychika  je treťou toxickou oblasťou. Jedná sa o oblasť stresu, emočných porúch
a patologických programov, ktoré človek získava z chybných predlôh v priebehu života.
Psychika ohrozuje chod nervového systému, ale aj spôsobuje poruchy tkanív v prípade
napr. štítnej žľazy, žlčníka, čreva, žalúdka, gynekologického ústrojenstva a pod.

Zanedbávaním zdravého životného štýlu si výrazne skracujeme život a zhoršujeme
zdravotný stav. Záležitosti ako je diéta, relaxácia, užívanie ochranných antioxidačných
prvkov a látok, meditácia, šport a pod., je potrebné doplniť o dnes už významný prvok, o
detoxikáciu. Ide o modernú, cielenú a kontrolovanú detoxikáciu uvedených okruhov, zdro-
jov zdravotných porúch, a tak je nádej, že sa zdravie ľudstva celkove zlepší.

Akreditovaný špecialista detoxikačnej medicíny: František Demský, 0903 193059.

13. zasadnutie Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja
malo bohatý program, prebiehalo
racionálne a konštruktívne. Poslan-
ci tiež predniesli svoje interpelácie.
Informáciu o plnení uznesení po-
slanci zobrali na vedomie. K správe
o výsledkoch kontroly za obdo-
bie august a september 2007
nemali výrazné výhrady. 

Zastupiteľstvo KSK rokovalo aj o
úprave rozpočtu KSK na rok 2007.
Z neho budú prostriedky použité aj
na úhradu záväzkov prevzatých od
zrušenej príspevkovej organizácie
NsP v Michalovciach (predchodca
terajšej NsP Š. Kukuru nezisková
organizácia), pre Zemplínsku kniž-
nicu Gorazda Zvonického v Mi-
chalovciach 285 tis. Sk na projekt
"Bezpečnostný systém na ochranu
knižného fondu" a pre DD a DSS
v Strážskom 500 tis. Sk na bezbar-
iérovú úpravu sociálnych zariadení.

Z poskytnutých dotácií KSK nad
100 tis. Sk  žiadatelia požadovali
celkove 22,5 mil. Sk, pritom zosta-
tok na prerozdelenie predstavoval
už iba 790 tis. Sk. Z okresu Mi-
chalovce bola úspešná obec Bá-
novce nad Ondavou vo výške 100
tis. Sk na bustu Pavla Horova pred
budovou Literárneho múzea P. Ho-
rova a nezisková organizácia Rolen
Blatné Remety vo výške 100 tis.
Sk na rekonštrukciu zariadenia so-
ciálnych služieb.  

Z-KSK schválilo stratégiu roz-
voja vidieka KSK v rámci Operač-
ného programu Základná infra-
štruktúra, opatrenie 3.3. Projekt sa
začal realizovať 1.4.2006. Cieľom
dokumentu bolo vytýčiť strategické
smery rozvoja vidieka nášho kraja s
dôrazom na zlepšenie úrovne ži-
vota vidieckeho obyvateľstva skvalit-
nením sociálno-ekonomických pod-
mienok regiónu. 

Na rokovaní bola poskytnutá
informácia o realizácii staveb-
ných úprav ciest vo vlastníctve
KSK v roku 2007 (PPP). V roku
2007 bude preinvestovaných 300
mil. Sk. Najväčšia dĺžka upravených
ciest - 23,8 km bola realizovaná
práve v okrese Michalovce. 

V rámci racionalizácie škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
bolo v meste päť stredných škôl
združených do jednej Združenej
strednej školy v Michalovciach.
V tejto súvislosti boli odvolaní piati
zástupcovia zriaďovateľa z  rád škôl
a delegovaní noví zástupcovia
zriaďovateľa - poslanci MUDr.
Jozef Makohus a Ing. Ján Paľovčík
do novovytváranej školskej rady. 

V závere sa zastupiteľstvo
zaoberalo personálnymi otázkami a
majetkovými vecami.        

MUDr. Jozef Makohus,  
poslanec KSK

Z rokovania Zastupiteľstva KSK

Ďalšie interpelácie poslancov MsZ z 28. 8. 2007, ktoré neboli doposiaľ zverejnené
v mestských novinách:
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.:

1. Občania v okolí ÚRADU PRÁCE opätovne žiadajú riešiť dopravnú
situáciu, ktorá obmedzuje prístup k bytovým domom. Navrhujem, aby boli
občania dostupným spôsobom informovaní.

K interpelácii sa vyjadril náčelník Mestskej polície v Michalovciach  JUDr. Bar-
tolomej Kudroč:

Mestská polícia počas výkonu služby venuje zvýšenú pozornosť kontrole
dopravnej   situácie v okolí Úradu práce na Ul. Štefánikovej v Michalovciach.
V danej lokalite za obdobie od 1. 1. 2007 do 20. 9. 2007 sme zistili 453 priestup-
kov a z  tohoto počtu k dnešnému dňu (k 20. 9. 2007) sme doriešili  410 priestupkov. 
Hliadky MsP budú aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť dopravnej situácii v okolí
úradu práce.
2. Na pešej zóne sú vypadnuté malé kamenné kocky. Žiadam o opravu, aby
nedochádzalo k znehodnoteniu pešej zóny.

Na uvedenú interpeláciu odpovedala vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrá-
zová v znení:

Mestský úrad, odbor výstavby  upozornil Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce - správcu pešej zóny, aby zabezpečil odstránenie uvedených nedos-
tatkov. 

-    TaZS sa vyjadrili, že oprava pešej zóny bude zrealizovaná do konca novem-
bra  po dodávke malých kamenných kociek.
3. Opätovne sa pýtam, prečo nefunguje hracia fontána?

Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján Džugan:
Po Zemplínskom jarmoku bola na  hracej fontáne na audio systéme drobná

porucha, ktorá  bola odstránená v priebehu týždňa.
4.  Žiadam, aby mesto na dopravnom ihrisku s terajším prenajímateľom
vyhradilo  čas na dopravnú výchovu. 

K predmetnej interpelácii zaujal stanovisko vedúci odboru správy majetku
JUDr. Vladimír Juričko: 

Nehnuteľnosť - stavba pozemku, na ktorom sú v súčasnosti situované detské
zariadenia na využívanie voľného času, sú predmetom nájomnej zmluvy
č. 291/2003/KPT zo dňa 16. 12. 2003. Nájomcom tohto majetku je Ing. Martin
Varady, ktorý predmet nájmu využíva na zriadenie mini všešportového areálu
s dobou do roku 2014.

V článku IV, bod 6 citovanej nájomnej zmluvy je dohodnuté, že nájomca
umožní Základnej škole P. Horova počas týždňa bezplatne využívať areál
v dopoludňajších i popoludňajších hodinách pre školský klub mládeže. 

Areál je vo voľnom čase využívaný širokou verejnosťou na relaxáciu a oddych. 
Pokiaľ ide o dopravnú výchovu na báze výuky, základné školy v meste

Michalove si túto agendu pre ročníky 1 až 4 zabezpečujú v rámci vlastných učeb-
ných plánov a areál bývalého detského dopravného ihriska pre tento účel nevyuží-
vajú, nakoľko nie je ani materiálne vybavený.
5. Žiadam správcu kanálových vpustí, aby pri rekonštrukcii (zateplenie)
bytových domov  po ukončení prác  skontrolovali funkčnosť vpustí.

Na interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján Džugan:
Technické a záhradnícke služby vítajú podnetný návrh. 
Po ukončení rekonštrukcií bytových domov  budú TaZS kontrolovať funkčnosť

kanálových vpustí, či počas rekonštrukcie nedošlo k ich poškodeniu. V prípade
poškodenia budú TaZS vymáhať škodu od realizátora rekonštrukcie.
Mgr. Martin Nebesník:

V mene obyvateľov Jilemnického ulice by som sa chcel spýtať, akým
spôsobom mesto mieni riešiť ťažkú priechodnosť tejto ulice, čo sa týka auto-
mobilov. Automobily parkujú po obidvoch stranách, je veľmi ťažké prejsť
cez túto ulicu z jednej strany na druhú. Pravdepodobne tento problém vyplý-
va z nedostatku parkovacích miest na tejto ulici. Akým spôsobom ho mesto
mieni riešiť?

Na interpeláciu odpovedala vedúca odboru správy majetku Ing. Anna Mrázová:
Zvyšovaním počtu motorových vozidiel vznikajú problémy na úseku dopravy,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a hlavne nedostatku
parkovacích miest v jednotlivých lokalitách v meste Michalovce.  

Podobné problémy, na aké poukazujete na Ul. P. Jilemnického, sú aj v ďalších
častiach mesta. Aj napriek skutočnosti, že sa postupne rozširujú parkovacie plochy,
tieto sú nepostačujúce. Rozširovaním parkovacích plôch dochádza k záberu verej-
nej zelene, jej postupnej likvidácii. 

V súčasnom období je v štádiu spracovania projektová dokumentácia sídliska
Východ - verejné priestranstvá. V rámci uvedenej projektovej dokumentácie bude
riešená aj statická doprava. Predpokladáme, že s realizáciou stavby sa začne
v roku 2008.
Ing. Michal Stričík:

1. V súčasnosti dochádza k úprave mestskej internetovej stránky pod
adresou www.michalovce.sk. Nakoľko sme súčasťou Európy, kedy bude
možné informácie o našom meste zistiť aj cez európsku adresu
www.michalovce.eu, ako je to bežné  v mestách ako je Zvolen, Nitra, Poprad
a ďalšie?

K interpelácii zaujal stanovisko vedúci organizačného odboru Ing. Radovan Čollák:
Mesto Michalovce požiadalo o pridelenie domény www.michalovce.eu, akonáhle

sa o tejto možnosti dozvedelo. 
Dňa 20. 2. 2006 sme zaplatili predfaktúru za zriadenie tejto služby a zároveň

podpísali  zmluvu o pripojení na túto doménu. Dňa 11. 5. 2006 sme však obdržali
vrátenie finančných prostriedkov s tým, že uvedená doména bola už medzitým
zaregistrovaná na inú osobu.

2. Na základe otázok mnohých občanov zo sídliska SNP sa pýtam, kedy
je plánovaná oprava parkoviska na Ulici severnej, ktoré je v dezolátnom stave? 

Na interpeláciu odpovedala  vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrázová:
Oprava parkoviska na Ul. severnej v Michalovciach nebola zahrnutá do plánu

opráv na rok 2007. Správca miestnych komunikácií tento návrh zahrnie do plánu
opráv na rok 2008.

V prípade, že táto akcia bude schválená v rozpočte, správca zabezpečí
požadované opravy.

3. Mesto Michalovce predalo v roku 2006 budovu - stavba č. sup. 2955
na Gorkého ulici. Išlo o dvojposchodovú budovu s možnosťou úpravy pod-
krovia o výmere 134 m2. Ako zástupcu vysokej školy ma potešila informácia
z návrhu kúpnej zmluvy k účelu  využitia objektu na zriadenie predajne kníh,
odbornej a technickej literatúry a časopisov.  Ďalej má byť zriadená predajňa
antikvariátu spojená s oddychovou zónou, s čajovňou a čitárňou.

Tento predaj sa uskutočnil za 2 319 000,- Sk,  čo s ohľadom na lokalizá-
ciu budovy nie je skutočná trhová cena. Mesto pri predaji tejto budovy malo
v predchádzajúcom období podstatne lepšie ponuky.      

Akým spôsobom je mesto chránené, aby kupujúci dodržal účel využitia
objektu a v prípade  jeho nevyužitia ho vrátil mestu a nepreviedol na iný subjekt?

Na predmetnú interpeláciu odpovedal vedúci odboru správy majetku JUDr. Juričko:
Nehnuteľný majetok stavba č.súp.2955 a pozemok p.č. 1071 vo výmere 134 m2

bola predmetom predaja formou verejnej obchodnej súťaže. Výsledky verejnej
obchodnej súťaže sa predkladajú mestskému zastupiteľstvu, ktoré uznesením
schvaľuje záujemcu. 
Pokiaľ ide o účel využitia objektu novým vlastníkom, tento nebol obmedzený pod-
mienkami  vyhlasovateľa ani uznesením MsZ. Objekt je využívaný za účelom zria-
denia obchodno-prevádzkových priestorov, ktoré sú v súlade s účelom uvedeným
v kúpnej zmluve.
Bc. Jana Cibereová:

Žiadam o poskytnutie informácie, v akom štádiu je príprava estetizácie
sídliska Východ z dôvodu, že na sídlisku Východ nebol v tomto roku opravo-
vané chodníky,  ktoré sú v zlom technickom stave.

K uvedenej interpelácii zaujala stanovisko vedúca odboru výstavby Ing. Anna Mrázová:
Projektová dokumentácia sídliska Východ - verejné priestranstvá  je  v štádiu

spracovania. Prvá etapa má byť vyhotovená v termíne do 15. 12. 2007 a druhá
etapa do 31. 1. 2008.  Za predpokladu, že stavba bude zaradená do plánu na rok
2008, je možné započať s jej realizá s jej realizáciou. Vzhľadom na uvedené,
finančné prostriedky na opravu chodníkov na sídlisku Východ v tomto roku neboli
plánované.
Poslanci: R. Klein, M.  Hvižďák, M. Stričík, MUDr. Baťalík, CSc.:

Žiadajú o vysprávky (opravy) chodníkov vo volebnom obvode č. 5 a to
na sídlisku SNP - Ul. severná, vrátane parkoviska a oblasť IBV 3. a 4. etapa
(je poškodený asfaltový povrch).

Na uvedenú interpeláciu odpovedal riaditeľ TaZS mesta Michalovce Ing. Ján Džugan:
TaZS mesta Michalovce na podnet mesta vypracovali v závere roka 2006 pasport
miestnych komunikácií, kde súčasťou pasportu bolo vyhodnotenie kvality povrchov
komunikácií. Medzi najhoršie povrchy živičných úprav spadá aj volebný obvod č. 5
- chodníky, cesty, parkoviská.

Vysprávky by boli neúčinné a finančne náročné, preto bolo navrhnuté mestu
riešiť úpravu týchto povrchov komplexnou generálnou opravou. Na tieto úpravy
malo mesto vyčleniť samostatné finančné prostriedky, čo sa doposiaľ neuskutočnilo.

Z poslaneckých interpelácií 

Sledujte 
NOVINY Mistral

V nových vysielacích časoch

Noviny Mistral 
a žrebovanie LUCIE 2007

Denne o 8.00, 11.00, 
18.00 a 21.00 hod.
Športový záznam

Denne o 14.00 hod.

ŽIHADLO 
Piatok a pondelok o 18.00 hod.

Téma: Novinka v prevencii rakoviny krčka maternice

Hosť: MUDr. TÓTH
primár onkogynekológie FNsP Košice

Moderuje: MUDr. Pavel Herman

Kruhový objazd na križovatke ulíc Hollého, Moskovská a Okružná,
ktorého investorom je mesto Michalovce, bol už odovzdaný do užívania.
Na snímke stavby vedúci Ing. Michal Rusnačko a zástupca primátora
Benjamín Bančej  pri slávnostnom strihaní pásky dňa 19. 11.2007. 

Snímka : Fero Demský

Periódy spoločenského upokojenia zaznamenávame od najstaršej
histórie ľudstva. Už v antickom Grécku v čase olympijských hier bol vyhlá-
sený pokoj zbraniam. V novodobých dejinách je takýmto tradičným
obdobím obdobie príchodu Spasiteľa na svet. 
Viera v jeho druhý príchod spojená s kresťanskou symbolikou jeho naro-

denia je označovaná adventným obdobím. Štyri týždne pred Vianocami
začína symbolikou adventného venca, na ktorom sú okrem ihličiny štyri
sviece. Každá z nich sa zapáli v jednu adventnú nedeľu a je symbolom
svetla. Príznačná pre toto obdobie je aj striedmosť nielen v jedle, ale aj
vystríhanie sa všetkých pôžitkov. 

Samotné ľudské správanie sa v tomto období je viac komunikatívne,
priateľskejšie, poznačené odpúšťaním drobných prehreškov v správaní
sa. Každý z nás sa na chvíľku má možnosť zamyslieť nad sebou. Všetky
aktivity v meste začali tridsiateho novembra slávnostným rozsvietením
vianočného stromčeka na námestí pri fontáne. 

Je symbolické, že práve v uvedené odpoludnie Územný spolok Čer-
veného kríža spolu s mestom odovzdával zlaté Janského plakety, dia-
mantové Janského plakety a medailu Prof. Kňazovického za celoživotné
darcovstvo krvi. (viac ako sto bezpríspevkových darovaní krvi). Jeden
z najhumánnejších činov týchto darcov krvi sa udial v obradnej sieni
mestského úradu. 

Tradične pred vianočnými sviatkami v meste sa uskutočňujú
"vianočné trhy" Aj v tomto roku ich mesto organizuje v čase od siedme-
ho do deviateho decembra na Obchodnej ulici. 

Vyvrcholením v tomto predvianočnom období bude slávnostné
mestské zastupiteľstvo 14. 12. 2007 o 16. hodine vo veľkej sále mest-
ského kultúrneho strediska spojené s odovzdávaním cien mesta a cien
primátora mesta. 

Dúfam, že všetky aktivity organizované mestom prinesú obohatenie
adventného života v meste a budú doplnkom duchovného, kultúrneho
a cirkevného života v našom meste.   

Benjamín Bančej, zástupca primátora

Klub byzanstkej kultúry sv.
Cyrila a Metoda pri eparchiálnej
Rade pravoslávnej cirkvi v Micha-
lovciach vyjadruje vďaku mestu Mi-
chalovce za finančný príspevok,
ktorý umožňuje ďalej účinkovať. Vy-
dali sme dva bulletiny - Zvestujeme
vám novinu a Svätá liturgia. Naša
činnosť vrcholí v predvianočnom
období pásmom kolied, piesní a
básní. Svojím programom vystú-
pime nie len v meste, ale aj v ob-
ciach okresu Michalovce a So-
brance. Pozývame aj vás na  pokoj-
né a príjemné chvíle v našom kru-
hu. Opakovane srdečná vďaka
predstaviteľom mesta Michalovce.  

(Mária Deáková)

POĎAKOVANIE

Skokan zelený - (Rana klepton
esculenta) je ohrozeným druhom našich
žiab, ktorý je silne viazaný na stojaté
vodné zdroje. Pretože znečistenie našich
vodných zdrojov je ešte veľké, dochádza
v ostatné dobe k značnému poklesu ich
množstva a v niektorých lokalitách aj
vymizol. Skokan dorastá do priemernej
veľkosti 10 cm, samičky sú väčšie. Pred-
né končatiny má skokan  kratšie, zadné
sú prispôsobené na skákanie (až do 2 m)
a na plávanie. Prsty sú spojené plávacou
blanou. Zo zmyslových orgánov sú vyvin-
uté oči chránené mihalnicami. Živí sa
hmyzom, ktorý chytá vymrštením jazyka.
Skokan zelený má ploské široké telo bez
chvosta. Na hlave má široké ústa s drob-
nými zúbkami a veľké vypúlené oči. Pri
kútikoch úst má samček zvukové
mechúriky, ktoré zosilňujú kŕkanie. Samič-
ka v mesiaci máj až jún nakladie pod
vodou veľké množstvo vajíčok (3000 ks),
ktoré sú chránené obalom.                         

Text a foto : František Demský 

Chemtrans, s.r.o. Strážske
areál Chemko, a.s. Strážske

Ponuka služieb:
emisné kontroly - dieselových a benzínových motorov bez katalyzátora aj s riadeným katalyzátorom,

medzinárodná kamiónová doprava, špedícia, mechanizmy, opravy vozidiel, špeciálne prepravy

tel.: 00421 56 681 3355  - špedícia
00421 56 64 91 525 - prevádzka

fax: 00421 56 64 81 444
E-mail: marketing@chemtrans.sk, spedicia@chemtrans.sk

Okom
objektívu
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Na 13. ročníku výstavy výrob-
kov a služieb žiakov stredných
odborných učilíšť a združených
stredných škôl MLADÝ REME-
SELNÍK 2007 v Prešove sa prez-
entovalo aj Cirkevné stredné od-
borné učilište sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach. Škola sa pred-
stavila výrobkami žiakov študijných

odborov odevníctvo a umelecko re-
meselné práce ako aj učebného
odboru zlatník a klenotník. Zaujala
najmä kolekcia barokových odevov,
zhotovená žiakmi študijného od-
boru odevníctvo, prezentovaná zás-
tupcom riaditeľa pre praktické
vyučovanie Pavlom Steinerom, kto-
rá získala cenu TOP VÝROBOK
výstavy výrobkov a služieb žiakov
SOU a ZSŠ v kategórii textil.Ukážka-
mi svojich remeselných zručností
sa prezentovali žiaci 3. ročníka
učebného odboru zlatník a klenot-
ník Peter Kolesár a Marcel Vanát,
ktorí predvádzali technologické
postupy ručnej výroby šperkov.
Žiačka 2. ročníka študijného odboru
vlasová kozmetika Miriam Balo-
gová sa prezentovala ukážkami naj-
novších trendov v účesovej tvorbe.
Bc. Dana Pallajová

MLADÝ  REMESELNÍK 

Mestské kultúrne stredisko
v Michalovciach a Rímskokatolícka
farnosť pripravujú pre  milovníkov
vážnej hudby " Adventný organový
koncert", ktorý bude dňa 15. de-
cembra 2007 v Rímskokatolíckom
kostole narodenia Panny Márie
v Michalovciach, na ktorom sa
predstavia známi umelci Mária
Demeterová a Ján Hrubovčák.

Pozvánka 
na koncert

Mestské kultúrne stredisko v Mi-
chalovciach pripravuje pre deti MŠ
a 1.-4. roč. ZŠ v dňa 12. decembra
2007 o 9,00 a 10,30 hod.  vystúpe-
nie Bábkového divadla BABADLO
Prešov, ktoré uvedie hru " Vianoč-
ná koleda alebo ako sa Oto
(ne)dočkal. Malá divadelná hra
ponúka deťom jednoduchý príbeh o
tom, čo každé z nich očakáva
počas zimných sviatkov - o pria-
teľstve, o láske, ale aj o darčekoch.

DEMO

Vianočná
koleda 

Občania s telesným postihnutím
to nemajú v živote ľahké. Základná
organizácia Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých v Michalovciach
pomáha a integruje týchto ľudí, sprí-
jemňuje im život a starším občanom
aj jeseň života. S podporou MsÚ
Michalovce sa stretávajú hlavne na
výročnej členskej schôdzi. Vtedy pri-
chádza aj lekár, pracovníci MsÚ a
ÚPSVaR Michalovce. Odpovedajú na
otázky, ktoré členov najviac zaujíma-
jú. Majú radosť zo živej diskusie, po-
čas ktorej sa veľa vecí vyrieši. Výbor
ZO SZTP ďakuje mestskému úradu
za možnosť realizácie stretnutia, spo-
jeného s ocenením jubilantov. 

(Výbor SZTP-ZO)

VĎAČNÁ
PODPORA

DD VVAA TT ÝÝ ŽŽ DD NN EE   VV   KK UU LLTT ÚÚ RR EE
Mestské kultúrne stredisko 

7. 12. 2007  o 10.hod.  (piatok)
Otvorenie XVI. ročníka vianočných trhov. Vystúpi spevácka

skupina KLUBOVANKA (tribúna MsÚ).
7.12. o 17.00  hod.

"NIELEN  PRE  MODELKY", módna prehliadka Mobilného
krajčírskeho salónu  a hosť Laco  Jakubčiak (veľká sála MsKS).

8. 12. o 10.hod. (sobota)
Gazdovská zabíjačka (parkovisko MsKS).

17.00 NEŠEME  VÁM  NOVINU ... - pásmo vianočných
zvykov a kolied v podaní súborov Rakovčan, Svojina 

(veľká sála MsKS).
9. 12. o 17. hod.  (nedeľa)

LUCIA ŽREBUJE  - odovzdávanie cien výhercom súťaže z
Michalovčana . Ľudová hudba Ondreja Kandráča so sólistami.

Vstupné: 50,-  Sk (veľká sála MsKS).
12. 12. 2007 o 9.00  a 10.30 hod. vo  Veľkej sále MsKS 

Bábkové divadlo z Prešova  BABADLO  uvádza hru
VIANOČNÁ  KOLEDA Vstupné  30,- Sk.

15. 12. 2007 o 18.00 hod. (sobota)
VIANOČNÝ ORGANOVÝ  KONCERT

v rímskokatolíckom kostole M. Demeterová - organ, 
J. Hrubovčák - pozauna, trúbka.

17. 12. 2007 o 16.00 hod. (pondelok) Veľká sála MsKS
SLÁVNOSTNÉ  MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO - pri príleži-
tosti odovzdávania ocenení - Čestného občianstva mesta,

Cien mesta a Cien primátora mesta.

Program kina Centrum
7. - 9.12. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod. Premiéra        

WHOLETRAIN 
Graffiti a hip-hop. Dve veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť aj zom-

rieť. Najlepší kamaráti Dávid, Tino a Elyas, ktorí vystupujú ako
skupina graffiti writerov KSB, túžia po sláve a úcte medzi spre-
jermi. Keď sa v meste objaví nová skupina sprejerov, vyvolá to
celý rad udalostí, ktoré navždy zmenia životy všetkých
mladíkov. /Akčná dráma/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! České titulky. Vstupné: 69,- Sk

12.12. streda - 19,30 hod. Premiéra                      
BREAKOUT 

Film o živote predmestských gangov, o cti, priateľstve a
láske, ale predovšetkým príbeh mladíka a jeho útek z miz-
erného života pomocou hudby a tanca... /Hudobný teenage/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! České titulky. Vstupné: 69,- Sk

13.12. štvrtok - 19,30 hod. Premiéra Continental film 
SHOOT ´EM UP

Pán Smith (Clive Owen) je najnaštvanejší drsňák na svete.
Ani sám nevie ako, no ocitne sa v situácii, kedy musí ochrániť
a vyriešiť záhadu, kto a prečo chce zabiť nevinné dieťa. Neob-
vyklého spojenca nájde v prostitútke DQ (Monica Bellucci)
Hudba: Paul Haslinger (Underworld) /Akčný thriller/
Ml. do 15. r. neprístupný! Slovenské titulky.  Vstupné: 60,- Sk

14. - 16.12. piatok, sobota, nedeľa - 19,30 hod. Premiéra
INVÁZIA /THE INVASION

Po záhadnej havárii raketoplánu objavia vedci v troskách
niečo mimozemské. Ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu s vra-
kom, sa nevysvetliteľne menia. Šokujúca pravda o mimo-
zemskej epidémii... Hrajú: Nicole Kidman a Daniel Craig./Akčný
sci-fi thriller/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenské titulky. Vstupné: 69,- Sk

16.12. nedeľa - 16,00 hod.
TRANSFORMERS 

Transformers patria k najúspešnejším hračkám v histórii.
Roboti, ktorí sa dokážu pretransformovať do ľubovoľného
dopravného prostriedku, sú natoľko populárni, že sa stali hrdi-
nami akčného sci-fi. Spojením produkcie Stevena Spielberga s
réžiou Michaela Baya vznikol pútavý akčný film s dostatkom
priestoru pre veľkolepé akčné sekvencie, humor aj originálnu
zápletku. / Akčné sci-fi/
Ml. prístupný, do 12. r. nevhodný! Slovenské titulky. Vstupné: 55,- Sk

19. - 20.12. streda, štvrtok - 19,30 hod.  Premiéra.           
DENNÁ HLIADKA /DNEVNOY DOZOR

Druhý diel série Denná hliadka pokračuje v rozprávaní
príbehu o súboji svetlej a temnej strany, ktorý sa odohráva v
súčasnom Rusku, ale v podstate i naprieč celými dejinami civi-
lizovaného sveta./Akčný fantasy-thriller/
Ml.  do 15. r. neprístupný! České titulky. Vstupné: 69,- Sk

"Bolesť v našich srdciach ani čas
nezahojí Tvoja duša

nech odpočíva v pokoji"

S veľkou bolesťou v srdci si dňa 9.
decembra pripomenieme 2.

výročie smrti nášho milovaného
manžela, otca a dedka

Štefana Nagya
z Michaloviec.

Z úctou spomínajú
manželka, dcéra a syn s rodinami

Dňa 16. novembra sme sa navždy
rozlúčili s našim drahým otcom a dedkom

Eduardom Kruľom
z Remetských Hámrov.

Navždy ostaneš v našich srdciach. 
S láskou a úctou si budeme na Teba

spomínať.
Odpočívaj v pokoji.

Synovia a dcéra s rodinami.

Rozlúčka

Spomienka

Radovan Brenkus patrí k popredným spisovateľom mladšej
generácie a zároveň je literárnym kritikom, redaktorom a vyda-
vateľom. Veľa literárnych kritikov ho považuje za pokračovateľa
slovenskej básnickej moderny, predovšetkým Ivana Kraska. Tak ako
Kraskove i jeho verše sú odsúdené k noci a samote. V knihe
poviedok  Návraty pekla (2005) nájdeme silnú lyrizáciu, pozoruhod-
ný zmysel pre detail, rôzne miesta v rôznych dobách.. 

Brenkus je rodákom z Bardejova, ale žije v Košiciach. V súčas-
nosti pôsobí v Ústave experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie
vied v Bratislave ako odborný pracovník.

Autor je držiteľom viacerých ocenení z celoštátnych literárnych
súťaží v poézii a próze (napr. Literárny Zvolen, Wolkrova Polian-
ka, Jašíkove Kysuce). Publikuje časopisecky na Slovensku i v
zahraničí a svoju literárnu tvorbu prezentuje v Slovenskom rozh-
lase.  Časť jeho tvorby bola preložená do angličtiny, poľštiny, ruštiny
a bulharčiny. Brenkus je redaktorom slovenského literárneho
časopisu Dotyky a založil vydavateľstvo Pectus. 

V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach sa
autor stretol so študentami Cirkevného SOU, Hotelovej akadémie,
učiteľmi a čitateľskou verejnosťou. Spisovateľ si veľmi rýchlo získal
náklonnosť publika. Svoju tvorbu predstavil čítaním poviedky z knihy
Návraty pekla a prednesom básní zo zbierok Pochod mŕtvych
(1997), Rekviem prachu (2002), Romanca s bludičkou (2005). (MM a MK)

Pokračovateľ moderny

V prítomnosti vzácnych hostí  -
čestného predsedu Slovenskej ligy
v Amerike Dr. Ľudovíta Pavla,  spi-
sovateľa i správcu Matice sloven-
skej Dr. Miroslava Bielika, spiso-
vateľa a šéfredaktora Slovenských
národných novín Petra Mišáka a
ďalších, sa 20. novembra v MsKS
Michalovce uskutočnil XXXI. ročník
súťaže v umeleckom prednese Ho.-
rovov Zemplín 2007. Vyhlasova-
teľom súťaže bolo Mestské kultúr-
ne stredisko, spoluorganizátori Mest-
ský úrad a Matica slovenská.

Odborná porota mala pri hod-
notení šíriteľov umeleckého pred-
nesu neľahkú úlohu. V  IV. A kate-
górii prvenstvo získala Dominika
Bogdanová, Gymnázium sv. Tomáša
Akvinského Košice s prednesom
Milana Rúfusa - Obrazy a sochy
Vladimíra Kompánka, v IV. B. kate-

górii Lukáš Ivanko, ZSŠ Michalovce
s prednesom Miroslava Válka Skľú-
čenosť, v IV.C. kategórii Martin Sch-
neider Stredná škola podnikania
Strážske s prednesom... Výber poé-
zie nórskych autorov... negatív, čo
potreboval dlhý čas na vyvolanie,
v V. A. kategórii si prvenstvo od-
niesol Jakub Lorencovič, Konzer-
vatórium Košice s prednesom E.E.
Poe - Havran. Hlavnú cenu tejto
súťaže a to cenu Pavla Horova
získal Ján Filip, Konzervatórium
Košice s prednesom Wiliama Blake -
Počul som spoveď anjela.

Súčasťou XXXI. ročníka HZ bola
aj prezentácia knihy Sťahovavé srd-
ce profesora Jána Zambora, rodáka
zo Zemplína, pri príležitosti jeho
jubilea, ktorú pripravila Zemplínska
spoločnosť v spolupráci s MsKS. 

(Demo)

Horovov Zemplín 2007    

V priestoroch MsKS v Micha-
lovciach sa konal seminár: Men-
tálne postihnuté dieťa v detskom
domove. Zúčastnili sa ho zástup-
covia detských domovov, špeciálno-
pedagogických, pedagogicko-psy-
chologických poradní, špeciálnych
základných škôl prevažne z Košick-
ého a Prešovského kraja a Referá-
tu poradensko- psychologických
služieb ÚPSVaR v Michalovciach. 

O zorganizovanie tohto semi-
nára sa pričinil predseda FICE v SR
(Medzinárodná spoločnosť výchov-
ných komunít), pedagóg Katedry
sociálnej pedagogiky Pedagogickej
fakulty UK v Bratislave PhDr. Albín
Škoviera, PhD., ktorý seminár osob-
ne viedol v spolupráci s riaditeľkou
Detského domova v Michalovciach
PaedDr. Zuzanou Sabolovou. Sem-

MsKS  Michalovce pripravilo pre milovníkov výtvarného umenia výstavu
Z palety Ľudmily Lakomej Krausovej Svoju tvorbu predstaví autorka v galérii
MsKS od 10. decembra 2007. 

Je známa ako maliarka rodného Zemplína. Výstava akademickej
maliarky Ľudmily Lakomej Krausovej potrvá do 31. decembra 2007. (demo)

inára sa okrem iných zúčastnila aj
Mgr. Mária Marcinová z ÚPSVaR
SR, ktorá sa venovala otázke pre-
chodu detí s ústavnou starostli-
vosťou zo špeciálnych základných
škôl internátnych (ŠZŠI) do det-
ských domovov. Ostatné príspevky
sa zaoberali problematikou náhrad-
nej rodinnej starostlivosti, života detí
v detskom domove po transformácii
ŠZŠI na detský domov a i.. 

Z palety Ľudmily Lakomej-Krausovej

Seminár o deťoch

Subteren - alternatívny kultúrny
priestor - podzemie starého súdu v
Michalovciach - sa stal miestom pre
výstavu "návrat  Kotolníka". Mladý
autor poetických kompozícií  Milan
Potocký, ktorý je redaktorom denní-
ka Korzár, sa predstavil svojimi
"odvážnymi" textami.  Tie doplnil  aj
fotografiami. Vernisážový večer bol
obohatený hudobným sprievodom.
Výstava potrvá do 21.12.2007. (rr)

Návrat Kotolníka

Nová športová hala v Michalovciach sa nedávno stala dejiskom
predajnej výstavy automobilov a príslušenstva. Na Autosalóne 2007
mohli motoristi využiť výrazné zľavy motorových vozidiel a tiež služ-
by Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. a ČSOB - finančná skupina. Na
trojdňovej výstave sa prezentovali aj také michalovské firmy ako
ATLIN MOTO, Autostyl s. r.o., PORSCHE, Autotip s.r.o., Winkler s.r.o.
a ďalší. Snímka: Stano Orolin

32 televíznych programov
22 rozhlasových staníc 
Voľba vysielacieho jazyka

Všetko len za 380 Sk mesačne

Kontakt: 
kpt. Nálepku 20, Michalovce 

tel.: 056  642 6518, 0903 289 115,
0911 268 516

www.steam.sk, zemplin@steam.sk

Digitálna televízia
kvalita na prvý pohľad
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POSTREHY RODIČA
V tomto roku sa opäť rozbehla michalovská dorastenecká hádzaná. Škoda len, že ju vedie

človek, ktorému chýba akýkoľvek kultivovaný prejav a profesionálne schopnosti. Jeho zverenci
sa určite nemôžu od neho naučiť ako hrať, ale skôr sa naučia vulgarizmy a nadávky. Predsa
nemôže viesť našu mládež človek, ktorý sa takto správa a nemá zábrany pozerať na dno pohári-
ka. Stalo sa, že keď chlapci cestujú autobusom na zápasy, počas hygienických prestávok
,,viceprezident" rozloží poháriky na nárazník autobusu a ponalieva. Bez zaváhania by som pod-
písala petíciu za jeho odvolanie. Najkrajším gestom vedúceho klubu by bolo, keby odstúpil sám.
Možno, že za tento krok by si ho ľudia začali vážiť. Neviem, kto je kompetentný tohto človeka
odvolať, ale bolo by dobré, aby sa kompetentní zobudili. Ak chceme zachovať kultúru športu
a budúcnosť michalovskej hádzanej, tak klub nemôže viesť F. C. (matka hráča  L. K.)

DŽUDISTI BILANCOVALI
V roku 2007 sa džudisti ŠK Zemplín

Michalovce  zúčastnili na 42 domácich a
zahraničných turnajoch. Obsadili na nich
popredné miesta. Za najväčší úspech
považujú 1. miesto v I. lige dorastencov a
v dlhodobej súťaži regionálnej ligy žiakov
a žiačok východoslovenskej oblasti, kde

SLOVENSKO
VÍŤAZOM

V starej športovej hale prebiehali od 27.
11. do 2.12.2007 zápolenia v 2. skupine stret-
nutí I. fázy kvalifikácie o postup na Majstrov-
stvá Európy 2008 v hádzanej žien, ktoré budú
v Macedónsku. V tejto skupine bolo päť
reprezentačných celkov - Čierna Hora, Švaj-
čiarsko, Azerbajdžan, Portugalsko a Sloven-
sko. Slovenská reprezentácia vyhrala tri stret-
nutia. Postupne porazili Švajčiarsko 30:16
(15:7), Čiernu Horu 34:30 (19:15), Azerbaj-
džan 37:23 (20:7). Stratili iba bod s Portugal-
skom výsledkom 31:31 (14:14). Slovensko
získalo 7 bodov a do ďalšej fázy postúpilo z 1.
miesta. Postúpili aj Čierna Hora a Portugal-
sko. Za SR hrali aj tri hráčky Iuventy - Lýdia
Kalaninová, Alžbeta Tóthová a Lucia To-
biášová.               (k) 

VYUŽILI
MOŽNOSŤ

V školskom športovom areáli  Základ-
nej školy T.J. Moussona v Michalovciach sa
stretli priaznivci pohybu a zábavy.  Pedagó-
govia v rámci Európskeho dňa rodiny a školy
pripravili  sedem rôznych stanovíšť, na kto-
rých si deti spolu s rodičmi vyskúšali svoju
obratnosť, rýchlosť, chuťové poháriky, vytr-
valosť. Súťažili aj deti z materskej školy na
Vajanského ulici. Záujem bol aj o nové atrak-
cie "visutá  lanovka", ktorú poskytol pán Gereg. 

Vedenie školy ďakuje organizátorom,
všetkým rodičom a deťom, že využili príjem-
nú možnosť zašportovať si.

domáci oddiel skončil prvý. Posledné
tohtoročné podujatie bude Vianočný tur-
naj, ktorý sa uskutoční 15. decembra
2007 v novej  športovej hale. Tieto skvelé
výsledky sa džudistom ŠK Zemplín Mi-
chalovce podarilo dosiahnuť vďaka finan-
čnej podpore mesta Michalovce.  (Steanly)

Obchodná spoločnosť príjme do TPP
servisného technika.

Požadujeme: vedomosti v oblasti slaboprúdovej 
a silnoprúdovej techniky, vodičský preukaz skupiny B, 

samostatnosť, bezúhonnosť, flexibilnosť.
Kontakt: 056/ 64 20 512, 0907 647 032.

N e h n u t e ľ n o s t i

Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostat-
nými vchodmi s úplným vybavením inžinierskych sietí
v Michalovciach, časť Vrbovec, Ul. Tichá. Pozemok
30 árov, na pozemku vlastná studňa. Cena dohodou.
Kontakt: 0907 572 105

Predám zabehnutý, ziskový novinový stánok v Micha-
lovciach. Tel. 0908 488 760

Predám rodinný dom v Michalovciach, v tichej loka-
lite pod Hrádkom, výmera pozemku 7 á. Tel.: 056/
6441762 od 8. do 16. hod. v pracovných dňoch.

S l u ž b y

ČISTIAREŇ PERIA ponúka svoje služby: čistenie
peria, výrobu paplónov a vankúšov na počkanie. Prí-
voz a odvoz v rámci mesta zabezpečíme. t. č. 056/
6497735

Určím aktuálnu diagnózu prístrojom SALVIA a ponú-
kam účinnú očistu tela, ktorou sa zbavíte väčšiny
zdravotných problémov - imunitných porúch, alergií,
zápalov dýchacieho a močového ústrojenstva, gyne-
kologických a hormonálnych porúch, kožných chorôb,
pohybového a nervového aparátu, zažívania, únavy,
depresie a mnoho iných aj závažných. Tel. 0903 193
059. Terapeut: Demský František.

P r e d a j - r ô z n e

Predám ručný pletací stroj. Cena dohodou. Adresa:
Samuel Roško, Rázusova 1, Michalovce, tel.:6424261.

Predám Citröen SAXO, r.v. 1996, objem 1.1.  Cena
dohodou. MT.: 0908266649.

MALÝ OZNAMOVATEĽ

Na počesť 63. výročia oslobodenia mesta Michalovce sa odohral
medzinárodný futbalový turnaj družstiev štyroch družobných miest.
Družstvá, ktoré tvorili poslanci a zamestnanci mestských úradov
z družobných miest Jaroslaw (Poľsko), Michalovce, Sátorljaújhely (Ma-
ďarsko) a Užhorod (Ukrajina), odohrali spolu šesť stretnutí.  V závere
primátor mesta Viliam Záhorčák odovzdal diplomy a ceny najlepším.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo zo Sátorljaújhelya, najlepším strelcom
bol Robert Tovt z Užhorodu. Najlepšie zachytal Miklós Szakál zo Sátorlja-
újhelya a najlepším hráčom v poli bol Rafal Kozlowski z Jaroslawi. 

Snímka: Fero Demský

Primátor mesta Michalovce
Viliam Záhorčák, jeho zástupca
Benjamín Bančej, prednosta MsÚ
Zdenko Vasiľ a jeho zástupca
Gabriel Dorič v zasadačke MsÚ
prijali účastníkov kvalifikačného
turnaja o postup na Majstrovstvá
Európy žien v hádzanej v roku
2008. Primátor sa zahraničným
hosťom poďakoval za úspechy
v tomto športe, priblížil im históriu
mesta i súčasnosť v hospodár-
skom i športovom dianí. Na stret-
nutí bola aj vzájomná výmena
upomienkových darčekov a špor-
tovci sa zapísali do pamätnej
knihy. Text a foto: Stano Orolin 

MATIČNÝ BEH
Pred MsÚ v Michalovciach odštartovali 26. novembra XV. Ročník

Matičného behu  O štít mesta Michalovce. Preteky pripravil Atletický  klub
Michalovce - Oblastné športové centrum a jeho bežecký spolok pod
patronátom MsÚ Michalovce a Domu Matice slovenskej Michalovce.
Pretekali žiacke a dorastenecké kategórie a 39 žien a mužov, ktorý museli
zabehnúť po 10 veľkých okruhov. Malý okruh meral 550 metrov a veľký
1100 m. V kategórii mužov do 39 rokov bol prvý Imrich Pástor (čas
00:37:32), v kat. do 49 r. János Bogár (00:37:51), v kat. 50-59 r. Pavol
Obraz (00:43:58), všetci z Košíc, v kat. žien do 34 r. Nataliya Malaya
(00:47:08) z Ukrajiny, v kat.60-69 r. Jaroslav Lepiš (00:49:47) z Veľkej Lom-
nice a v kat. od 35 r. Erika Billá (00:51:52) z Košíc. Ako povedal riaditeľ
preteku MUDr. Benjamín Bančej, bežci dosiahli pekné výsledky, aj keď
traťový rekord z roku 1996 je 00:31:52.               Snímka: Stanislav Orolin

V konkurznej veci úpadcu Ovocinársky štátny majetok Staré,
š. p. v likvidácii, Staré, správca konkurznej podstaty ponúka na
predaj nehnuteľnosti, ktoré sú zapísané na LV 1323, kat. úz. Staré
- prístrešok, sklad, rampa, vodojem, garáže administratívna budova,
mostová váha, vrátnica (bez pozemku).

Na výberovom konaní sa môžu zúčastniť tuzemské právnické
a fyzické osoby podľa nasledujúcich podmienok:

Obálku s ponukou, menom, priezviskom bydliskom, rodným čís-
lom, resp. obchodným menom, sídlom, IČO, aktuálnym výpisom
z obchodného registra alebo živnostenského registra, potvrdenia
o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny zloženej v hotovosti na účet JUDr.
Františka Komku, VÚB Prešov, č. ú. 606 046-572/0200, zašlú na
adresu Krajský súd Košice, sp. zn. 1K 270/95 v zalepenej obálke
viditeľne označenej slovom KONKURZ - NEOTVÁRAŤ! v lehote 14
dní od uverejnenia ponuky (do 14. 12. 2007). Po tejto lehote doru-
čené ponuky nebudú akceptované. Otváranie obálok sa uskutoční
dňa 18. 12. 2007 o 9.00 hod. na Krajskom súde v Košiciach,
konkurzné oddelenie. Jedná sa o štvrté ponukové kolo odpredaja
s najvyššou ponukovou cenou, prehliadka ponúkaného majetku je
u záujemcu možná každý deň počas obdobia ponuky v advokátskej
kancelárii Prešov, Hlavná č. 27 v čase od 8.00 do 17. hod.

Záujemcovia v prípade potreby sa môžu na cenu a podklady
informovať u správcu   konkurznej podstaty na č. t. 051/77 247 00,
fax: 051/77 251 94.
Správca si vyhradzuje právo neprijať neprimerane nízku ponuku.

Domov s prehrami
BKM Legato Svit - 1. BK Michalovce 101:80

(52:39). 1. BK Michalovce sa chceli vo Svite i v
Spišskej Novej Vsi pokúsiť zvíťaziť a tým si prak-
ticky zabezpečiť postup do prvej štvorky. Mali to
však sťažené maródkou v družstve, keď k chýba-
júcemu Svitlicovi sa pridali Žobrák, Michaľov
i Takáč. Domáci nastúpili so štvoricou extraligistov
Žudel, Zakovskij, Paraík, Madzin a skúsený Krč.
1. BK Michalovce so základnou päťkou Biganič,
Šimko, Lutter, a súrodenci Rakovskí. Ani striedajú-
ci hráči Holda, Czako a Tebeľák nezabránili
nakoniec prehre 101: 80. Z družstva hostí čias-
točne uspokojili bratia Rakovskí, ostatným k ich
výkonom chýbala väčšia vyrovnanosť. Body:
R. Rakovský 25, Lutter 23, Šimko 12, Tebeľák 9,
M. Rakovský 6, Holda 3, Czako 2. 

Spišská Nová Ves - 1. BK Michalovce 88:64
(47:33) .1. BK Michalovce chceli po prehre vo Svite
uspieť aspoň s mladým družstvom Spišiakov, no
v 14. min. prvého polčasu sa zranil Roman
Rakovský, a tak ostala strelecká ťarcha na Lut-
terovi, ktorý dal nakoniec 31 bodov, no ani to nes-

NESTRATIA SA
V 1. kole Zimných majstrovstiev v plávaní

žiakov a žiačok v Sp. N. Vsi v kategórii C mali
Michalovčania iba jedného, ale úspešného
pretekára Mariána Križáka. V štyroch  disciplínach
- 100 m voľný spôsob, 100 m znak, 50 m voľný
spôsob a 50 m znak získal 1. miesto a na 50 m
motýlik bol druhý. Najmladšou vo výprave bola
Dominika Mihaľová a plávala mimo súťaž 100 m
voľný spôsob, 100 m znak, 50 m motýlik, 50 m
voľný spôsob a 50 m znak. Pri porovnaní jej časov
by s najbližšou kategóriou vystúpila na 1. miesto.

tačilo. V tomto zápase Michalovce úplne vyhoreli
pod košom a nepremenili až 21 pokusov. K tomu
treba prirátať ešte 13 strát po asistenciách z úplne
krátkej vzdialenosti a pohroma bola hotová.
Pochvala patrí len Lutterovi za streleckú potenciu.
Body: Lutter 31, Tebeľák a R. Rakovský po 13,
Šimko 5, Holda 2.

Predám 
s t  a  v  e  b  n  é  b  l  o  č  k  y  

po rekonštrukcii rodinného domu
na 1,5 %

Tel .  0915 609 513

P ô ž i  č  k  y
rých lo ,  na čoko ľvek,

bez poplatkov.
Kontakt:  0915 873 913

CEISY ŠPORT Michalovce
Z ľavy na vybraný tovar

ADIDAS,  PUMA, UMBRO . . .
CITY Center  

(pr i  OD Kauf land)

pozývame vás 
na vianočný nákup

Potešte svojich blízkych
voňavý darčekom

Po - Pi : 9.00 - 17.00
So :  9.00 - 12.00



Jeho Vysokopreosvietenosť JÁN
ARCIBISKUP PREŠOVSKÝ 

A SLOVENSKA
za kultúrny a duchovný rozvoj  mesta Michalovce

Jeho Vysokopreosvietenosť Ján arcibiskup prešovský a Sloven-
ska - vlastným menom Ján Holonič sa narodil 29. januára 1937 v
kresťanskej rodine v Kravanoch, okres Trebišov. V rokoch 1954 - 1958
študoval na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Počas
štúdií pôsobil v rôznych mládežníckych a dobročinných organizáciách.
Za kňaza bol vysvätený v roku 1958, kedy bol zároveň ustanovený za
správcu farnosti v Rakovci nad Ondavou. Správcom farnosti v Šamu-
dovciach bol v rokoch 1959 - 1983, kde prežil takpovediac najkrajšie
roky života, ktoré boli poznačené budovaním cirkevnej obce. V roku
1980 mu zomrela manželka, čo výrazne zmenilo jeho život.

V roku 1983 prijal Mníšsky
postrih v Trojicko-Sergievskej Lavre
v Sergievskom Posade (Zagorsk)
v Rusku. 22. mája 1983 bol epar-
chiálnym zhromaždením Micha-
lovskej eparchie zvolený za epar-
chiálneho biskupa.

Pôsobil v rôznych medz-
inárodných hnutiach, je známy v
miestnych i celoštátnych médiách.
Bol členom poradných orgánov
Rady Slovenskej televízie a Slo-
venského rozhlasu, kde pravi-
delne prispieva a členom Sloven-
skej biblickej spoločnosti.

Počas jeho pôsobenia na
biskupskej katedre v Michalov-
ciach podporoval rozvoj vzde-
lanosti v meste - je zriaďovateľom
Cirkev-ného stredného odborného

učilišťa (1993) a Materskej školy svätého Rastislava v Michalovciach
(2005), ktoré boli rozšírené o detské jasle.

Angažoval sa v ekumenickej činnosti. Dal podnet pre vznik Klubu
byzantskej kultúry svätých Cyrila a Metoda pri Eparchiálnej rade
Pravoslávnej cirkvi v Michalovciach. Klub združuje príslušníkov
rôznych vierovyznaní, nadväzuje na dielo našich slovanských
vierozvestcov, zameriava sa na duchovný rast mladých ľudí. Značnú
pozornosť venoval cirkevným organizáciám - Bratstvu pravoslávnej
mládeže na Slovensku a Pravoslávnej akadémii - vzdelávaciemu,
kultúrnemu, spoločenskému a informačnému centru.

Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup Ján oficiálne reprezento-
val pravoslávnu cirkev v českých krajinách a na Slovensku vo viace-
rých patriarchátoch. Za svoju obetavú prácu bol viackrát vyzname-
naný radom svätých Cyrila a Metoda, radom svätého Sergeja
Radonežského a inými oceneniami predstaviteľov miestnych cirkví a
spoločenského života. 

Dňa 5. februára 2006 mu bola udelená hodnosť arcibiskupa. Po
zosnutí arcibiskupa prešovského Nikolaja, metropolitu českých krajín
a Slovenska ho dňa 11. marca 2006 Eparchiálne zhromaždenie
Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove zvolilo za arcibiskupa
prešovského a Slovenska. Tým v zmysle Ústavy pravoslávnej cirkvi v
českých krajinách a na Slovensku je na čele pravoslávnej cirkvi na
Slovensku. Zároveň je predsedom Metropolitnej rady pravoslávnej
cirkvi na Slovensku a jej najvyšším predstaviteľom a štatutárom.

Má kanonický dohľad nad Pravoslávnou bohosloveckou fakultou
Prešovskej Univerzity, Kňazským seminárom a dozor nad činnosťou
Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku.

Folklórna skupina
HNOJŇAŇE Z MIHAĽOVEC

za propagáciu mesta doma aj v zahraničí
Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe vznikla v

roku 1977, v JRD Závadka, pri Múzeu poľnohospodárskych
tradícií v obci Hnojné, so zameraním na uchovanie ľudových
tradícií a interpretáciu zemplínskej ľudovej piesne. Jej zakladateľom
a prvým organizačným vedúcim bol Mgr. Ivan Mochorovský.

Spevácka skupina Hnojňaňe počas svojej bohatej histórie
pripravila množstvo tematicky zameraných programov - Obľi-
vački dzivok, Parački pira, Kračunski vinšovački i koľedki, Fašen-
govi beťarstva, Vizvoľene za parobka, Regrútske pásma, hovo-
rené slovo o Zemplíne. Počas svojho pôsobenia reprezento-
vala a reprezentuje naše mesto a okres aj v zahraničí - Ukrajina,
Poľsko, Česko, Nemecko, Španielsko.

V súčasnosti majú Hňojňane deväť členov. Organizačným
vedúcim skupiny je Michal Klima, umeleckým vedúcim je
Ladislav Pastír - akordeón, o choreografiu sa stará Marián
Kravetz a Ivan Žecik - husle. Sólistom skupiny je JUDr. Jozef
Žobrák. Ďalšími členmi sú: Michal Kuco (heligónka), Ing. Ján
Halapi, Ján Vaľovsky a Andrej Klima

Folklórna skupina Hnojňaňe z Mihaľovec existuje ako
združenie milovníkov ľudového spevu. Repertoár skupiny
pozostáva výlučne zo zemplínskych ľudových piesní, ktoré
členovia skupiny interpretujú pri rôznych slávnostných príleži-
tostiach a samostatných vystúpeniach na Zemplínskych sláv-
nostiach, Košických majálesoch, na medzinárodných folklór-
nych vystúpeniach ako sú: Dolnoliptovské slávnosti pod Chočom,
Ružomberský folklórny festival, na Folklórnom festivale Východ-
ná, Jánošíkove dni v Terchovej, na ekumenických folklórnych
slávnostiach v Liptovských Sliačoch.

Skupina sa s veľkým úspechom prezentovala v televíznej
folklórnej hitparáde KAPURA, v rozhlasových súťažiach v rádiu
Regina aj v rádiu Lumen, v relácii Fujarôčka moja. Ďalším veľ-
kým úspechom je vystúpenie v zábavnej televíznej relácii DRIŠĽA-
KOVINY s pásmom Vyzvoľeňe za parobka. V júni 2007 skupina na
celoslovenskej súťaži folklórnych skupín skončila v ZLATOM PÁSME.

Mužská folklórna spevácka skupina Hnojňaňe z Mihaľovec
vydala už štvrtý CD nosič "Špivajú Hnojňaňe" a ďalšie pripravuje.

Zemplínske múzeum
za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúrnej,

vzdelávacej a výchovnej

V roku 2007 si Zemplínske múzeum v Michalovciach pripomí-
na päťdesiat rokov svojej existencie. O vytvorenie múzea v
Michalovciach sa však tunajšia inteligencia usilovala už v prvej
polovici 20. storočia. Boli to predovšetkým zanietení gymnaziálni
profesori, ktorí s pomocou študentov zachraňovali a zbierali
materiál múzejnej hodnoty - archeologický, historický i národopis-
ný. Sústredený bol prevažne v kabinetoch dejepisu a mal pred-
stavovať základ zbierkového fondu budúceho Zemplínskeho žup-
ného múzea. Počas vojnových udalostí bol však tento materiál
úplne zničený.

Vytvorením múzea boli položené základy pre postupný sys-
tematický výskum a dokumentáciu prírody a spoločnosti regiónu,
ktorý bol dovtedy v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska na
okraji záujmu vedeckého bádania. Sídlom múzea sa postupne
stali priestory najcennejšieho historicko-architektonického kom-
plexu na území mesta - kaštieľa šľachticov zo Starého a z Mi-
chaloviec.

Zbierkový fond múzea narastal úplne od začiatku ako výsle-
dok snaženia mnohých obetavých múzejníkov. V uplynulom pol-
storočí, vďaka intenzívnej zbierkotvornej i vedecko-výskumnej čin-
nosti, nazhromaždilo Zemplínske múzeum postupne desaťtisíce
akvizícií z oblasti prírodných i spoločenských vied. V priestoroch
múzea je dnes sústredených vyše 70 000 ks zbierkových pred-
metov, takmer 12 000 knižničných jednotiek a vyše 30 000
fotozáberov. Počas predchádzajúcich rokov sa vytvorili najpri-
aznivejšie predpoklady k užšej špecializácii v oblasti ornitológie a
archeológie. Múzeum má rovnako predpoklady aj pre pokračujúcu
špecializáciu v oblasti výtvarného umenia 18. - 21. storočia a
cirkevných dejín regiónu. Vybudovalo jednu z najväčších archeo-
logických zbierok v rámci múzeí Slovenska. Archeologické
výskumy obohatili archeologický fond SR o. i. o najstaršie zlaté
výrobky objavené na území republiky a priniesli tiež doklady inten-
zívnych kontaktov územia Zemplína so vzdialenými európskymi
kultúrnymi centrami. Múzeum zhromaždilo stovky cenných akvizí-
cií fondu histórie - dobové dokumenty, staré tlače, predmety zo
šľachtických i meštianskych interiérov a i. Zachránilo viacero
umeleckohistorických súborov - ikony, sakrálne predmety, plastiky
a obrazy, no predovšetkým rozsiahlu kolekciu diel maliara Zem-
plína Teodora J. Moussona. V národopisných zbierkach uchováva
múzeum unikátne doklady rustikálneho vinohradníctva, zanik-
nutého kováčskeho remesla, ľudového rybárstva a hrnčiarstva
s jedinečnou zbierkou keramiky majstra európskeho významu
Michala Parikrupu-Šipara z Pozdišoviec. Je tu sústredený aj výn-
imočný súbor predmetov z rohoviny - doklad pastierskeho umenia
južného Zemplína od majstra ľudovo - umeleckej výroby Tibora
Galgóczyho z Veľkých Kapušian. Významné akvizície prírodoved-
ného útvaru predstavujú v rámci muzeálnych zbierok na Sloven-
sku ďalší unikát, predovšetkým ich ornitologická časť. 

Komplexné pôsobenie múzea zahŕňa  správu a ochranu
zbierok, spracovávanie výskumných úloh, prípravu stoviek výstav,
prednášok, odborných i spoločenských podujatí, publikačnú i
metodickú činnosť. Iba zdanlivo v úzadí ostáva ďalšia, nie menej
dôležitá práca, ktorá súvisí s prevádzkou, starostlivosťou a sprá-
vou objektov, zvlášť ak ide o historické architektúry, ako je to aj v
prípade Zemplínskeho múzea.

Múzeum pokračuje v činnosti so širším vlastivedným zamera-
ním, teda v intenciách, ktoré mu boli stanovené už pri jeho vzniku.

Hádzanársky klub IUVENTA - ženy
za propagáciu mesta doma aj v zahraničí

V roku 1971 vznikol v Michalovciach s podporou textilného
závodu Odeva, predchodcu dnešnej firmy Zekon, ženský športový
klub. Prvé kroky boli spojené s futbalom a športovými nadšenca-
mi okolo Tomáša Jakubču, ktorý založili ženské futbalové družst-
vo. Po piatich rokoch sa začína písať história hádzanej. Prvé
hádzanárske družstvo viedol Milan Cifranič. Kvalita družstva pos-
tupne rástla, v roku 1993 bola cesta z regionálnych súťaží do prvej
ženskej ligy úspešne ukončená pod trénerskou taktovkou Štefana
Rapáča.. Príchodom druhého generálneho sponzora, stavebnej
firmy Chemkostav, sa v roku 2001 začala cesta k zlatému obdo-
biu michalovskej hádzanej. Svoj premiérový titul získali
hádzanárky pod vedením trénera Michala Lukačína v roku 2003.
Hádzanársky klub IUVENTA zdobia tri tituly slovenského šampió-
na, rovnako tri víťazstva v spoločnej slovensko - českej interlige
WHIL a zatiaľ jediný triumf v Slovenskom pohári. IUVENTA
Michalovce je pravidelným účastníkom rôznych Európskych
pohárov. Od prvého titulu v domácej lige, keď získali právo štarto-
vať v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži - Lige majstrov -
sa na ich palubovke predstavilo nespočetné množstvo kvalitných
družstiev. Úplne prvým súperom klubu v Lige majstrov bolo družst-
vo CS Rapid CFR Bucuresti, ktoré naše dievčatá  zdolali a
postúpili do ďalšieho kola. V práve prebiehajúcej sezóne sa druž-
stvo žien prebojovalo do 1/16 finále a vo februári bude bojovať s
ruským Volgogradom o postup medzi osem najlepších celkov Európy.

Základom úspechov v klube IUVENTA Michalovce je práca s
mládežou. Potvrdzuje to nielen názov klubu IUVENTA, ale hlavne
výsledky. V dvanástich družstvách trénuje pod dohľadom kvali-
fikovaných trénerov takmer 200 dievčat vo veku od 8 rokov. 
V reprezentačných družstvách mládeže sa v uplynulých rokoch
vystriedalo 20 hráčok z michalovského klubu. 

Hádzanársky klub získal od roku 2001 viacero titulov Majstra
Slovenska a to vo všetkých mládežníckych kategóriách.

Ceny mesta Michalovce za rok 2007
Čestný občan mesta

Mgr. Andrzej WYCZAWSKI 
za rozvoj partnerských vzťahov medzi mestami

Jaroslaw a Michalovce

Narodil sa 26. októbra 1959 v
Jarosławi. Je absolventom Odbor-
nej strednej školy potravinárskeho
priemyslu, odvetvie analýza potra-
vinárskych prostriedkov. Pôvodným
povolaním je technológ - analytik. 

Jeho prvým pracoviskom sa v
roku 1980 stal podnik cukrovin-
kárskeho priemyslu "SAN" v Jaro-
sławi, v ktorom zakladá spolu s
inými zamestnancami Hnutie Soli-
darita. Od roku 1981 bol zamest-
nancom mestského výboru Hnutia
Solidarita, kde pracoval v sekcii
informácií a telexových služieb. Je jedným zo spolutvorcov Knižnice
nezávislých vydavateľstiev. 

V decembri 1981 bol internovaný a viac ako štyri mesiace strávil
vo väzení v Uhercach a Lupkowie. 

V rokoch 1988 - 1990 bol predsedom Medzipodnikovej komisie
odborov a členom Rady Regiónu Ziemia Przemyska. V rovnakom
čase zastával aj post zástupcu predsedu občianskeho výboru Soli-
darita v Jarosławi.

Od roku 1990 je poslancom zastupiteľstva mesta Jaroslaw a
členom mestskej rady, kde v jednotlivých volebných obdobiach zastá-
val postupne funkciu vedúceho oddelenia občianskych vecí (1990 -
1994), zástupcu primátora (1997 - 1998) a tvorcu prezentácií mesta
(1998 - 2002). Na ďalšie štyri roky bol zvolený za poslanca
jaroslavského okresu a člena rady jaroslawského okresu. Súčasne
pracoval na mestskom úrade ako vedúci oddelenia kultúry a ces-
tovného ruchu. 

Od decembra 2006 je primátorom mesta Jarosław.
Vo voľnom čase sa venuje tvorbe rozhlasových relácií v rozhlase

Ave Maria a Radio Fara. Je autorom hudobnej relácie "Moja i twoja
nadzieja" a relácie pre samosprávy "Nasze sprawy".

PhDr. Ernest SIROCHMAN
za kultúrny  rozvoj  mesta a dlhoročné pôsobenie 

v oblasti vzdelávania v meste Michalovce
Pedagóg, publicista a matičiar PhDr.Ernest Sirochman sa narodil

1.januára 1937 v Blatných Revištiach.
Jedenásťročnú strednú školu (JSŠ - ekvivalent dnešného gym-

názia) ukončil v Sobranciach v roku 1955. V rokoch 1955-1960 bol
poslucháčom Filozofickej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(slovenčina - ruština). Učiteľské ostrohy získal na Záhorí - JSŠ Holíč
(1960-1962), ZDŠ Veľké Leváre (1962-1963). Po ročnom pôsobení v
okresnej ľudovej knižnici v Michalovciach nastúpil v roku 1964 na
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, kde pôsobil až do roku
2000. Zároveň v rokoch 1990 - 1993 pracoval aj ako riaditeľ Domu
Matice slovenskej. V období 2000-2004 prednášal na Fakulte
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, teraz na
skrátený úväzok pôsobí na súkromnej SPŠ odevnej.

Rozhodujúcou doménou
jeho pôsobenia stále bol a je
kultúrny život predovšetkým zem-
plínskeho regiónu. Patrí k zakla-
dateľom súťaže v umeleckom
prednese Horovov Zemplín, ktorá
má za sebou už viac ako tridsať
ročníkov. Stál pri zrode súťaže v
prednese a tvorbe duchovnej
lyriky Zvonického dni. Ako znalec
umeleckého prednesu každoročne
nechýba v súťažných porotách
Puškinovho pamätníka, Hviez-
doslavovho Kubína a už
spomenutých podujatí.
Pozoruhodná je jeho prednášková

činnosť aktívneho matičiara o literárnych a duchovných osobnostiach
na seminároch a konferenciách, okrem Michaloviec aj v Bánovciach
nad Ondavou, Pozdišovciach, Košiciach, Trenčianskych Tepliciach,
Užhorode a inde.

Neodmysliteľnou súčasťou záujmov prof. E. Sirochmana je pub-
likačná činnosť.. Na stránkach regionálnej tlače ako i novinách či
časopisoch s celoslovenskou pôsobnosťou (Slovenské národné
noviny, Slovo...) uverejňuje podnetné úvahy, recenzie, literárne eseje.
Spolupracuje aj so Slovenským rozhlasom. Vystúpil vo výchovno -
vzdelávacích programoch STV.

Recenzoval práce začínajúcich autorov (Vladimír Cucák, Blažej
Krasnovský, Anton Hnát, Mária Dományová, Jozef Balog, Július
Knapp, Juraj Duda, Štefan Halas, Juraj Kudláč, Erik Wolker), robí
jazykového korektora v každoročných gréckokatolíckych kalendároch
a členských knihách, ako aj vo všetkých publikáciách vydávaných
Zemplínskou spoločnosťou.

V bibliografickej, výskumnej a publicistickej činnosti sa zameral
hlavne na významných slovenských básnikov a spisovateľov z
východného Slovenska, zvlášť zo Zemplína, ktorých priblížil v biblio-
grafických prácach: Pavol Horov, Mikuláš Kasarda, Juraj Pado, Ján
Štiavnický, Gorazd Zvonický. Priblížil aj portréty pedagógov (Viliam
Gaňo, Michal Stoják) a duchovných osobností (Štefan Hlaváč, Ján
Murín, František Fuga, Bartolomej Leško).

Ako zostavovateľ, editor a bibliofil pripravil na knižné vydanie
vyše 30 zborníkov, analógií, básnických zbierok, výberov poézie,
pamätníc atď. z tvorby východoslovenských autorov. Plodný literárny
publicista, recenzent a populizátor početnými článkami a recenziami
prispieva do celoslovenskej i regionálnej periodickej tlače a vo svojom
bydlisku ho poznáme ako organizátora kultúrneho života v meste.



Súbory ZEMPLÍNIK a ZEMPLÍNČEK
za zásluhy o výchovu detí a zachovanie folklórnych tradícií

Detské folklórne súbory ZEMPLÍNIK a ZEMPLÍNČEK založil Milan
Hvižďák.  ZEPLÍNIK vznikol v septembri 1972 a po piatich rokoch jeho
pôsobenia si záujem o ľudové tradície vyžiadal vznik ďalšieho det-
ského kolektívu - ZEMPLÍNČEK so zámerom vyhľadávania talentov a
prípravy detí už od prvého ročníka základnej školy. 

Cieľom týchto detských folklórnych súborov je zbierať a uchová-
vať detský, hudobný a tanečný folklór z východného Slovenska.
Skúsení pedagógovia s aktívnym záujmom rodičov vychovali už
obrovské množstvo tanečníkov pre súbor Zemplín, ale i pre iné folk-
lórne súbory i stredné školy s tanečným zameraním. Dramaturgia
oboch detských folklórnych súborov spočíva v spracovaní detských
hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní.

Na rozvoji našich tradícií pracuje 240 malých folkloristov. Tanečnú
zložku tvoria štyri kolektívy rozdelené podľa veku. Okrem nej veľmi
úspešne pracuje detská spevácka skupina (20 detí) a ľudová hudba
(10 detí). Tie už majú za sebou niekoľko nahrávok v Slovenskom
rozhlase a na rôznych audio nosičoch.

Zemplínik a Zemplínček naštudovali 62 choreografií, množstvo
spevov a vyše 18 samostatných celovečerných programov. Absolvo-
vali vyše 1000 verejných vystúpení na Slovensku a okolo 120
v zahraničí (Ukrajina, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Juhoslávia,
Turecko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika). Detské folklórne súbo-
ry sú pravidelným účastníkom krajských a celoslovenských súťaží,
prehliadok, kde boli viackrát ocenení titulom laureát súťaže. 

Ceny primátora za rok 2007

Štefan TURY
za zásluhy o rozvoj drobnochovateľstva

Narodil sa 20. marca 1930
v obci Vojnatina, okres Sobrance.
Základnú školu navštevoval vo
Vojnatine, dve triedy meštianskej
školy v Sobranciach, piaty ročník
štátneho gymnázia navštevoval
v Užhorode a po prechode frontu
piaty až ôsmy ročník gymnázia
dokončil v Michalovciach.

Do zamestnania  nastúpil v roku
1950 ako účtovník v Štátnej cest-
nej správe v Sobranciach. V roku
1958 po reorganizácii závodu bol
Š.Tury preložený do Michaloviec,
kde pracoval až do odchodu do
dôchodku v roku 1990 z pozície vedúceho  plánovania a financovania
v podniku Cestné stavby Michalovce.

Ako dôchodca naďalej pracoval na stavbách "svojho podniku"
v robotníckej profesii, a to až do roku 1992, takže odpracoval v jed-
nom podniku viac ako 41 rokov.

Okrem zamestnania Š. Tury aktívne pracoval v Slovenskom
zväze chovateľov, ako pokladník miestnej organizácie 42 rokov a na
Okresnom výbore SZCH Michalovce ako ekonóm 36 rokov. Aj
v súčasnosti aktívne pracuje v klube dôchodcov  KD - 7 Michalovce a
v Združení kresťanských seniorov Michalovce.

RSDr. Ján  JUHÁS 
za dlhoročnú pracovnú a spoločenskú angažovanosť a rozvoj mesta

Narodil sa 24. decembra 1947 v
Lastovciach, okres Trebišov. Po
ukončení strednej poľnohospo-
dárskej školy a krátkom pôsobení
na JRD Trhovište v roku 1967
nastúpil pracovať do aparátu
Okresného výboru zväzu mládeže
v Michalovciach, kde pôsobil do
roku 1972. Od roku 1972 až dote-
raz pôsobí vo verejnej a štátnej
správe - najprv ako tajomník MNV
v Slavkovciach, neskôr ako vedúci
sekretariátu predsedu ONV v

Michalovciach. V  roku 1981 prešiel pracovať na Mestský národný
výbor v Michalovciach, kde po krátkom prerušení v rokoch 1983-1986
pracuje až doposiaľ. 

Popri zamestnaní v rokoch 1981-1986 absolvoval vysokoškolské
štúdium. V čase pôsobenia na Mestskom úrade v Michalovciach
prešiel rôznymi funkciami a to ako vedúci odboru organizačného,
tajomník MsNV, vedúci hospodárskej prevádzky MsÚ, vedúci odboru
kultúry a poverený vedúci odboru školstva, kultúry a sociálnych vecí.
V súčasnosti pracuje na odbore sociálnych vecí, kde svoje bohaté
skúsenosti zúročuje ako jeho vedúci.    

Od roku 1969 žije s manželkou v Michalovciach a vychovali tri
deti. Medzi osobné záľuby patrí šport, kultúra a neodmysliteľné
hubárčenie.

MUDr. Július LÖRINC
za rozvoj gynekológie a onkológie

Narodil sa 26. septembra
1926 v Michalovciach. Po ukon-
čení štúdia na Gymnáziu v Mi-
chalovciach odišiel študovať na
Lekársku fakultu Slovenskej uni-
verzity v Bratislave, ktorú ukončil
v roku 1951. Začiatky jeho le-
kárskej kariéry sa spájajú s
krátkym pôsobením v Michalov-
ciach, v Snine a v Humennom.
Od roku 1955 pracoval v Michalov-
ciach ako lekár na gynekologicko
- pôrodníckom oddelení. Ako
ambulantný lekár a zástupca
primára pôsobil na oddelení až
do odchodu do dôchodku v roku 1993. Od apríla 1956 bol poverený
funkciou okresného organizátora onkologickej starostlivosti v
našom okrese. Významnou mierou prispel k zavedeniu onkolo-
gického programu v okrese i k založeniu oddelenia klinickej
onkológie, ktorého bol prvým primárom. Ako primár oddelenia sfor-
moval okolo seba kolektív mladých spolupracovníkov a začal
vytvárať podmienky pre komplexnú starostlivosť o pacientov so
zhubnými nádormi. Svoje skúsenosti odovzdával mladým
spolupracovníkom a aj sám intenzívnym štúdiom zvyšoval svoje
odborné vedomosti. Bol erudovaným odborníkom a dosahoval
veľmi dobré pracovné výsledky. Mal dobrý postoj k pacientom. Je
ženatý a spolu s manželkou vychovali dvoch synov a dcéru. Svo-
jím tvorivým elánom a životným optimizmom sa zaslúžil o rozvoj
zdravotníctva nielen v našom meste ale aj regióne.

Futbalové družstvo dorastencov 
za postup do I. dorasteneckej ligy

Aj keď futbal má v Michalovciach bohatú tradíciu či už v kategórii
dospelých, dorastencov alebo žiakov, predsa len historický úspech bol
ten, že v súťažnom ročníku 2006/2007 sa naši starší dorastenci stali
víťazmi druhej ligy skupina východ a získali právo zaradiť sa medzi 16
najlepších dorasteneckých družstiev v rámci celého Slovenska.

Mladé družstvo hrá 1. celoštátnu ligu spolu s mladším dorastom,
kde si aj v novom ročníku 2007/2008 počína nad očakávanie veľmi
dobre. Chlapci sa nezľakli nesporne zvučnejších klubov, ako sú Slovan
Bratislava, Inter Bratislava, Spartak Trnava, Trenčín, Ružomberok, Žili-
na, Nitra, Košice či Prešov.

O tento kvalitatívny posun sa v prvom rade postaralo vedenie
klubu MFK Zemplín Michalovce a.s., a to hlavne tým, že vytvorilo lep-
šie materiálne podmienky pre rozvoj futbalu v meste. Nie menej
dôležitú úlohu tu zohrali aj tréneri Mgr. Marek Záhorčák, Ján Gaj-
doščík, Mgr. Vladimír Smaržík, Mgr. Milan Holej, vedúci družstiev
Milan Blahuta, Vladimír Praščák, lekár MUDr. Peter Roch a ďalší čle-
novia realizačného tímu. Je potešiteľné, že na hru našich dorastencov
sa chodí pozerať značný počet divákov. Na úvodný zápas so Slo-
vanom Bratislava v hľadisku bolo takmer 1000 ľudí a to sa zápas hral
v utorok v dopoludňajších hodinách.

Družstvo dorastencov šíri nielen dobré meno mesta, ale jeho zás-
luhou sa mládežnícky futbal v Michalovciach stáva centrom kvalitného
futbalu v regióne Zemplín.

Anton HASÁK 
za aktívnu prácu v prospech rozvoja turistiky,

propagáciu mesta doma aj v zahraničí

V Michalovciach býva  od svoj-
ho narodenia (20.12.1949). Zák-
ladné vzdelanie ukončil v rodnom
meste. Obchodnú školu absolvoval
v Zlatých Moravciach. Takmer 30
rokov pracoval na pošte a v ostat-
nom období pôsobí v reklame. V
tejto činnosti podniká ako živnost-
ník. K jeho záľubám patrí zbera-
teľstvo, ochrana prírody, foto-
grafovanie, publikačná činnosť.
Najviac času venuje turistike. 

V organizovanej turistike
pomáhal zakladať a rozbiehať čin-
nosť odborov turistiky. V roku 1981
bol zakladajúcim členom TJ   Turista Michalovce, kde pôsobí doteraz
ako predseda odborov turistiky. Niekoľko rokov vykonával  funkciu
predsedu výboru Zväzu turistiky OV ČSZTV Michalovce. Teraz je
predsedom sekcie cykloturistiky Klubu slovenských turistov v Bra-
tislave. Aktívne sa venuje pešej  turistike a cykloturistike, organizova-
niu verejnoprístupných podujatí.  Veľmi úspešný bol v tomto roku 29.
slovenský zraz cykloturistov, na ktorom sa podieľal ako predseda orga-
nizačného štábu. Anton Hasák bol viackrát vyhlásený za najlepšieho
turistu regiónu. Je držiteľom pamätnej medaily k 90. výročiu  organi-
zovanej turistiky a za zásluhy o ČSS, pamätného odznaku k 100.
výročiu organizovanej turistiky, čestného ocenenia "strieborný odznak
KST. Má aj striebornú medailu Slovenského združenia telesnej kultúry
a zlatý odznak Turista SR. 

Štefan RAPAČ
za zásluhy o rozvoj hádzanej v Michalovciach a na Slovensku

Narodil sa v roku 1943 v Michalovciach. Celý  jeho život je spätý so
športom, konkrétne s hádzanou. Bol aktívnym hráčom Lokomotívy Nafta
Michalovce, družstva, ktoré v roku 1966 prvý krát vybojovalo pre
Michalovce účasť v najvyššej súťaži vtedajšej Československej republiky.

Aktívnu hráčsku činnosť ukon-
čil ako 33 ročný. Ako tréner začínal
s dorastom, neskôr bol vedúcim
trénerom strediska mládeže pri
Lokomotíve i trénerom družstva
dospelých v Michalovciach. 

S profesionálnou trénerskou
kariérou začal v Martine, kde viedol
družstvo mužov tri roky. Po návrate
do Michaloviec prijal ponuku po-
môcť rozvoju ženskej hádzanej
v okresnom sídle.

Sedem rokov pôsobenia pri
družstve Zekon Michalovce prinieslo
úspechy v podobe historického
postupu do najvyššej súťaže a pr-
vý postup družstva do play - off.

Psobil aj ako asistent trénera  pri A družstve žien reprezentácie SR
a tréner kadetiek SR, s ktorými vybojoval postup na ME. Súčasne
trénoval ženy Košíc. V Sečovciach viedol extraligové družstvo mužov.
Jeho posledným angažmánom mimo Michaloviec bolo Veselí na
Morave. V súčasnej dobe je vedúci tréner mládeže v Iuvente
Michalovce a s družstvom mladších dorasteniek získal titul majsteriek
SR. Je držiteľom bronzovej a striebornej plakety, ktorú mu udelil
Slovenský zväz hádzanej na Slovensku. 

CHRÁMOVÝ SPEVÁCKY ZBOR
PROFESORA ŠTEFANA HLAVÁČA
za šírenie kresťanskej kultúry a dobrého mena mesta

Chrámový spevácky zbor profesora Štefana Hlaváča pri rímskoka-
tolíckej cirkvi farnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach bol
založený v roku 1990. V zbore začalo spievať 34 členov rôznych profe-
sií pod vedením skúseného dirigenta Štefana Irchu. Okrem pravidel-
ného účinkovania na svätých omšiach počas roka, cez sviatky, počas
cirkevných slávnosti, sa zbor zúčastňuje viacerých festivalov, prehliadok
speváckych zborov, pripravil samostatné koncerty a akadémie
(vianočnú a mariánsku). Zbor účinkuje na akciách poriadaných mestom. 
V roku 1997 nahral zbor svoju prvú kazetu. Od augusta 1994 sa vede-
nia speváckeho zboru ujala Ružena Hospodárová. V súčasnosti pôsobí
v zbore 41 členov. 

Prehliadky, festivaly a koncerty: Benefičný koncert - 1992, 1996
Michalovce. Prehliadky cirkevných zborov - 1996, 1997, 1999 Mi-
chalovce; Ekumenické slávnosti - 1996, 1997 Michalovce; Ekumenický
koncert - 1998 Naciná Ves; III. Gorazdov ekumenický festival sakrál-
nych skladieb - 1997 Trebišov, Ekumenické stretnutia - Cyrilo-Metod-
ské, každoročné prehliadky cirkevných zborov v Michalovciach.
Absolvovoval tiež samostatné koncerty a akadémie. 

Ing. ThLic. Don Tibor HALUŠKA
za duchovný rozvoj mládeže

Narodil sa 27. augusta 1964 v Ružomberku - Černovej. Po
skončení základnej a strednej školy v rodnom  kraji  vyštudoval tech-
nológiu  dreva na Drevárskej fakulte vo Zvolene, získal titul drevárske-
ho  inžiniera. Pracoval v Trenčíne a v Piešťanoch ako inžinier - projek-
tant. Svoje  teologické vzdelanie a duchovnú formáciu v ráde sale-
ziánov nadobúdal až do roku 1989 tajným spôsobom. Na Univerzite
Komenského bol v roku 1995 promovaný na magistra teológie a v roku
1999, po trojročnom postgraduálnom štúdiu na saleziánskej Pá-
pežskej univerzite v Ríme, získal teologický licenciát. V Šaštíne  patril
medzi zakladateľov cirkevného gymnázia a 23.mája 1992 ho vysvätili
za kňaza. 

Po primíciách v Černovej pô-
sobí v Bratislave - Petržalke, Bra-
tislave -Trnávke  a potom dva a pol
roka na Pápežskej  univerzite v
Ríme. Po návrate z Ríma bol tri
roky v Trnave - Kopánke, koncom
roku 2001 rok v Ríme u generálne-
ho vikára, kde vykonával funkciu
osobného sekretára - druhého muža
vo vedení celosvetovej siete diel
a aktivít saleziánskeho rádu. 

Niekoľko rokov bol vedúcim Du-
chovnej rady Slovenského skautingu.

Do Michaloviec prišiel 31.ja-
nuára 2004. Po príchode do nášho
mesta sa začal venovať duchovnej a intelektuálnej formácii veriacich.
V súčasnosti je vedúcim Saleziánskeho mládežníckeho centra. Veľmi
zaujímavé a mládežou navštevované sú mládežnícke piatkové sväté
omše. Počas trojročného pôsobenia v našom meste odprezentoval tri
cykly fundovaných prednášok zo Starého zákona, ktoré publikoval. 


