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Už dnes 14. septembra budú 
kozmetické poradkyne Oriflame 
zbierať na Námestí oslobodite-
ľov podpisy a základné informá-
cie (meno, priezvisko, kontakt) 
na vopred pripravený podpisový 
hárok. 

Podpisy do súťaže môžu zbie-
rať výlučne poradkyne, ktoré budú 
pre tento účel označené krstným 
menom a registračným číslom. 

Účastníkom súťaže môže byť 
iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 
vek 15 rokov. Respondent pri-

deľuje svoj súťažný hlas mestu, v 
ktorom odovzdal svoj podpis do 
podpisového hárku. Každý môže 
odovzdať výlučne jeden podpis. 
Mestá sú kvôli objektívnosti zara-
dené do troch rôznych kategórií 
podľa počtu obyvateľov. V každej 
kategórii bude na základe vypo-
čítaného pomeru vyhlásené jed-
no mesto, ktoré od organizátora 
získa vybudovanie nového alebo 
rekonštrukciu už existujúceho 
detského ihriska v hodnote mini-
málne 6000 eur.

Vyhrajte pre mesto 
detské ihrisko
Spoločnosť Oriflame pripravila pre všetky 
slovenské mestá súťaž o nové detské ihriská. 
Do tejto súťaže sa zapojilo aj naše mesto. 
Podstatou súťaže je vyzbierať čo najviac 
podpisov obyvateľov mesta.

Poslanci schválili zníženie 
platieb za sociálne služby
V malej zasadačke mestského kultúrneho strediska sa v utorok 4. septembra 
stretli na svojom jedenástom riadnom zasadnutí poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach. Na rokovanie mali pripravený návrh na zmenu 
všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, monitorovaciu 
správu k rozpočtu mesta za prvý polrok a ďalších dvadsať rokovacích bodov. 

V úvode rokovania informo-
val primátor mesta Viliam Zahor-
čák plénum o smutnej udalosti, 
úmrtí čestného občana mesta La-
dislava J. Bolcházyho. Poslanci aj 
ostatní prítomní si uctili pamiat-
ku zosnulého minútou ticha.

Potom už poslanci pokračo-
vali v programe rokovania v sú-
lade s predloženým programom. 
Najskôr prerokovali správy 
o prijatých uzneseniach mestskej 
rady za uplynulé dva mesiace 
a o riešení interpelácií poslancov 
a zobrali na vedomie aj správu 
hlavnej kontrolórky o vykona-
ných kontrolách.

O návrhu všeobecne záväz-
ného nariadenia (VZN) o roz-
sahu poskytovania sociálnych 
služieb, ako aj o spôsobe a výške 
úhrad za ne, rokovali poslanci na 
základe zmien zákona o sociál-
nych službách, a zákona o živ-
nostenskom podnikaní. Úpravu 
spomínanej legislatívy schválila 
Národná rada SR v júni tohto 
roka. Po rozprave, ktorá nasle-

dovala, mestskí poslanci schválili 
zníženie platieb za poskytovanie 
týchto služieb a to tak v zaria-
deniach, ktorých zriaďovateľom 
je Mesto ako aj pri úhradách za 
poskytovanie terénnej sociálnej 
služby priamo doma u klientov.

Na základe schváleného VZN 
dôjde od 1. októbra tohto roka v 
Michalovciach k zníženiu úhrad 
zo strany prijímateľov sociálnej 
služby oproti cenám platným od 
júna tohto roka, a to v zariade-
ní opatrovateľskej služby, ako aj 
v zariadení pre seniorov. V pr-
vom prípade priemerne o desať 
a v druhom o sedem percent.

Poslanecký zbor zároveň roz-
hodol, že k úprave výšky poplat-
kov nedôjde od septembra, ale od 
1. októbra. Platby pre poberateľov 
tejto služby v domácom prostredí 
budú oproti návrhu z apríla lac-
nejšie približne o 50 percent.

Zasadnutie zastupiteľstva po-
kračovalo prerokovaním VZN 
o podmienkach predaja a poží-
vania alkoholických nápojov na 

území mesta, protestom proku-
rátora a balíkom ekonomických 
bodov. Jedným z nich bola mo-
nitorovacia správa k rozpočtu 
Mesta za prvý polrok tohto roka, 
z ktorej vyplýva, že bežné príj-
my mesta boli vo výške 11 835 
tis. eur pri bežných výdavkoch 
9 109 tis. eur, čo znamená, že 
Mesto k polroku hospodárilo 
s prebytkom 2 726 tis. eur v bež-
nom rozpočte.

Zákonodarcovia mesta na 
utorkovom rokovaní schválili aj 
jednotlivcov a kolektívy na ude-
lenie mestských ocenení v roku 
2012. Cenu mesta schválilo plé-
num pre Pavla Derfényiho, Mi-
chala Klímu, Ing. Milana Mate-
joviča, MFK Zemplín a Technic-
ké a záhradnícke služby mesta 
Michalovce. V závere rokovania 
bol schválený aj návrh na vyda-
nie publikácie Gorazd Zvonický 
pripravovanú na rok 2013, kto-
rý Mesto chce vyhlásiť ako Rok 
Gorazda Zvonického.

Ing. Iveta Palečková

PhMr. Alexander Bugala (na fotografii v rozhovore s Marcelom Merčiakom) bol počas slávnostného galave-
čara 7. septembra uvedený do Siene slávy ako Futbalová osobnosť storočia michalovského futbalu. Je nosite-
ľom najvyšších ocenení v rámci československej a slovenskej telovýchovy a športu. 

V tomto roku oslavuje orga-
nizovaný futbal v Michalovciach 
sto rokov. Pri tejto príležitosti 
pripravil Mestský futbalový klub 
Zemplín Michalovce, a.s. a Mes-
to Michalovce viacero podujatí. 
Súčasťou osláv storočnice futbalu 
bol slávnostný galaprogram, kto-
rý sa uskutočnil v piatok 7. sep-
tembra v mestskom kultúrnom 
stredisku. Pri tejto príležitosti 
bola do života uvedená publikácia 
100 rokov organizovaného futba-
lu v Michalovciach, ktorú vyda-
lo Mesto Michalovce. Krstilo sa 
čerstvo pokosenou trávou z mi-
chalovského štadióna a krstnými 
otcami boli Ing. Richard Havrila, 
viceprezident SFZ a PhMr. Ale-
xander Bugala,  čestný prezident 
MFK Zemplín Michalovce.

„O tom, že futbal je najpopu-
lárnejším športom na svete snáď 
nikoho netreba presviedčať. Pod-
ľa prieskumov FIFA – medziná-
rodnej futbalovej federácie hráva 

futbal pravidelne najmenej 240 
miliónov ľudí vo viac ako 220 
krajinách sveta. Prešiel zložitým 
vývinom a získal si popularitu 
všetkých vrstiev obyvateľstva vo 
väčšine krajín. Platí to i v prípa-
de Michaloviec.“ povedal mode-
rátor večera Marcel Merčiak.

A futbal, to sú predovšetkým 
ľudia, preto sa organizátori osláv 
storočnice rozhodli poďakovať 
tým, ktorí sa svojím pričinením 
najviac zaslúžili o rozvoj toh-
to športu v meste. Po prvýkrát 
uviedli do siene slávy šestnásť 
osobností michalovského fut-
balu: za predvojnové obdobie 
a 40-te roky minulého storočia 
Michala Alexa (in memoriam) 
a Jána Salaďáka (in memoriam), 
roky 50-te – Ladislav Papp (in 
memoriam) a Ing. Michal Vára-
dy, 60-te roky – Milan Maťaš (in 
memoriam) a Ladislav Hurčík, 
70-te roky – Karol Kráľ a Pavol 
Ondo, 80-te roky – Michal Var-

ga, Vojtech Juraško a Jozef Žar-
nay, 90-te roky – Štefan Czeto, 
Štefan Nadzam (in memoriam) a 
Fridrich Bliščák, prvá dekáda 21. 
storočia – Adrián Devečka a Pa-
edDr. Igor Remák. V tento deň 
bola takisto po prvýkrát uvedená 
do Siene slávy – futbalová osob-
nosť storočia michalovského fut-
balu  a ňou je  PhMr. Alexander 
Bugala.

Len výnimočným osobnos-
tiam sa dostane tej cti, aby sa 
ocitli v Sieni slávy. Za všetkých 
ocenených svoje pocity vyjadril 
Ing. Michal Varády – najstarší zo 
žijúcich futbalových osobností.

Dodajme len, že kniha Sto 
rokov organizovaného futbalu 
v Michalovciach bude v predaji 
v Turistickej a informačnej kan-
celárii v MsÚ Michalovce a krátky 
pohľad do histórie michalovské-
ho futbalu vám prináša aj dnešné 
rozšírené vydanie našich novín.

Ing. Iveta Palečková

OSlaVy StOrOčNice
MichalOVSkéhO futbalu
Zaplnená veľká sála mestského kultúrneho strediska bola svedkom krstu 
knihy o futbale aj otvorenia pomyselnej Siene slávy. Moderátor večera 
Marcel Merčiak, operné trio la Giola aj tanečný súbor Slniečko boli 
dôstojnou súčasťou slávnostného galaprogramu.

na Bicykli okolo 
ZemplínskeJ 

šíravy 
15. septembra, 8.00 hod.

na Bicykli 
hrad ČiČva

22. septembra, 8.00 hod.

info: Gabriel Gazda 
tel.: 0902 206 926

XX. ročník
michalovská 

hodinovka

sobota, 15. septembra
štart o 10.00 hod.

IV. ZŠ Komenského 1
Michalovce

taZS mesta Michalovce oznamujú občanom mesta Michalovce, 
že zberný dvor na ul. partizánskej je otvorený od 4. 9. 2012.
Obyvatelia mesta Michalovce na zberný dvor môžu ukladať vyseparované zložky komunálneho 
odpadu uvedené na informačnej tabuli. TaZS evidujú druh a pôvodcu odpadov na základe 
dokladu totožnosti. Právnické osoby môžu odpad ukladať na skládku Žabany za úhradu. 

OTVÁRACIE HODINY: UTOROK – SOBOTA  9.00 – 18.00 hod. 
 NEDEĽA – PONDELOK  VOĽNO
 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 12.00 – 12.30 hod.



�

Načretie do histórie mesta Michalovce je už tradične späté s mesia-
com september. Aj keď Michalovce neboli nikdy miestom veľkých, histo-
ricky zaujímavých udalostí, predsa i tu žili ľudia svojej doby a nemohli 
byť mimo výziev svojej doby.

Dnes si často kladieme otázku: ako fungovalo mesto v rôznych histo-
rických obdobiach? Fascinujú nás staré fotografie, pohľadnice. Deti často 
s otvorenými ústami počúvajú príhody, ktoré sa šíria ústnym podaním pri 
rodinných príležitostiach. Občas pri stavebných a rekotnštrukčných prá-
cach narazíme na stopy po niečom, čo ani historici nevedia zaradiť, vysvet-
liť či zadefinovať. V archívoch existuje množstvo dokladov a listín, ktoré 
dokumentujú udalosti, znaky úrovne života, spoločenských pomerov, ale aj 
osudov ľudí, spoločnosti, firiem, znakov rôznych zaujímavých udalostí.

Pred viacerými rokmi vtedajšie vedenia mesta v spolupráci s histo-
rikmi Zemplínskeho múzea pre mesiac september prvýkrát touto for-
mou načreli do histórie pre jej priblíženie a popularizovanie pre širokú 
verejnosť. Akcia sa stretla s priaznivým ohlasom. Preto sa pristúpilo 
k vydaniu publikácií z histórie mesta. 

Aj v tomto roku chceme znova načrieť do našej histórie novou ume-
lecky spracovanou sekvenciou. Aj v tomto roku chceme predstaviť verej-
nosti v panteóne historických osobností človeka, ktorý mal prepojenie 
na niečo významné z histórie mesta. Po prvýkrát chceme túto udalosť 
rozšíriť i o ďalšie prvky, ktoré niekedy v minulosti mesto a jeho občania 
zažívali . Preto už 14. septembra v popoludňajších hodinách Micha-
lovce zažijú čulý ruch v Parku študentov pri stavbe historického vojen-
ského tábora. Táto časť mesta bude miestom aj ďalších akcií v priebehu 
soboty 15. septembra. Pevne verím, že ukážka histórie vojenských ver-
bovačiek si nájde patričnú divácku kulisu. Ani v nedeľu 16. septembra 
nebude tento priestor menej zaujímavý na dianie pri ukážkach šarvá-
tok poľskej a uhorskej šľachty. Vyvrcholením bude večerný program na 
tribúne, v prípade nepriaznivého počasia v MsKS.

Dovoľte mi pozvať všetkých Michalovčanov na uvedené podujatie. 
Okrem dobrej zábavy a divácky atraktívnych podujatí sa znova načrie 
do studnice poznania histórie mesta. 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora 

z pera viceprimátora

Pozvánka na 
„Deň na poctu mesta“

aktivity primátora
3. 9.   účasť na otvorení nového školského roka v ZŠ na Ulici 
 T. J. Moussona
4. 9.   rokovanie mestského zastupiteľstva
6. 9.   rokovanie so štátnymi tajomníkmi k pripravovanému 
 výjazdovému rokovaniu Vlády SR
7. 9.   porada primátora
7. 9.   účasť na slávnostnom galavečere k Storočnici futbalu
8. 9.   účasť na otvorení IV. ročníka súťaže v športovom rybolove
 Zemplínsky kapor 
9. 9.   reprezentácia mesta na odpustovej slávnosti 
 rímskokatolíckej cirkvi
10. 9.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
14. 9.  otvorenie Dňa Východniarov 
16. 9.  účasť na podujatí Deň na poctu mesta

zvieratká na adopciu
Hugo 

 

odrastené šteňa (cca 10 mesia-
cov), je hravý, priateľský psík, 
ktorý sa rád mazná. Je to veľký 
nezbedník, ako väčšina šteniat, 
celý deň by sa iba hral. Vhodný 
do bytu ale aj k domčeku, hodí sa 
aj k deťom. Je predpoklad, že ešte 
trošku podrastie, momentálne 
má cca 45 cm v kohútiku. Hugo je 
odčervený, odblšený, kompletne 
očkovaný a kastrovaný.   

Noviny Mistral
a športové správy

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

Žihadlo
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
denne od soboty o 14.00 hod.

Mestská polícia informuje
od 27. augusta do 9. septembra

MsP v uvedenom termíne zdokumentovala celkom 197 priestup-
kov. Na úseku dopravy bolo zistených 106 priestupkov, parkovanie na 
zeleni 28 priestupkov, parkovanie na chodníku 3 priestupky, rušenie 
nočného pokoja 1 priestupok, vzbudzovanie verejného pohoršenia 
5 priestupkov, znečistenie verejného priestranstva 2 priestupky, zne-
čistenie verejného priestranstva plagátovou výzdobou 1 priestupok, 
nepovolené zaberanie verejného priestranstva plechovou garážou 
1 priestupok, porušenie VZN č. 129/11 o podmienkach predaja, po-
dávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Micha-
lovce 11 priestupkov, priestupky proti majetku – krádežou 14, – po-
škodením veci 4 priestupky, porušenie podmienok VZN č. 91/2006 
o podmienkach držania psov na území mesta Michalovce 9 priestup-
kov, narušenie občianskeho spolunažívania schválnosťami 4 prie-
stupky, nepovolené uloženie odpadu 4 priestupky, na úseku ochrany 
životného prostredia 1 priestupok, neudržiavané pozemky boli ziste-
né v 1 prípade, porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 2 priestupky.Kontakt: 0910 161 789, utulokmi@gmail.com

Z poslaneckých interpelácií
informácia o riešení interpelácií predložených 
na X. zasadnutí MsZ 26. júna 2012 – dokončenie.

ing. Jozef bObÍk
1. Parkovisko na Štefánikovej ulici (pri pošte) je urobené nekvalitne. Prejaz-
dom vozidiel dochádza k poškodzovaniu jednotlivých dielov zámkovej dlaž-
by. V súčasnosti začala stavebná firma s opravou parkoviska. Zaručuje zvole-
ný technologický postup opravy parkoviska dlhodobejšiu kvalitu opravy?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, život-
ného prostredia a miestneho rozvoja:
Mesto Michalovc, v zmysle Zmluvy o dielo u zhotoviteľa stavby Chemkostav, 
a.s. Michalovce uplatnilo reklamáciu chyby diela týkajúcu sa opravy zámkovej 
dlažby na parkovisku na Štefánikovej ulici. Zhotoviteľ dňa 26. 6. 2012 nastú-
pil na odstránenie predmetnej chyby, avšak  práce boli pozastavené nakoľko 
s technologickým postupom, akým zhotoviteľ odstraňoval túto chybu,  bola 
zo strany Mesta vyslovená nespokojnosť. Následne sa uskutočnilo stretnutie 
so zhotoviteľom stavby, kde bol dohodnutý spôsob odstránenia reklamovanej 
chyby diela.
2. Mestské zastupiteľstvo schválilo na ploche za Obvodným úradom v Mi-
chalovciach výstavbu parkovacieho domu. V 25. týždni tam bola namon-
tovaná parkovacia rampa. Znamená to, že sa stavba parkovacieho domu 
odkladá? Ak áno, môžu si tam štátne organizácie sídliace v tejto lokalite 
naďalej ponechať garáže pre služobné vozidlá? Ak sa stavba parkovacie-
ho domu neodkladá, montáž parkovacej rampy zrejme znamená možnosť 
parkovania či už pre štátne organizácie resp. pre zamestnancov štátnych 
organizácií. S kým je potrebné rokovať o podmienkach parkovania počas 
úradných hodín?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasil, prednosta MsÚ:
Mesto Michalovce v marci 2012 prenajalo pozemok nájomcovi za účelom 
umiestnenia stavby parkovacieho domu, ktorého začiatok výstavby je plá-
novaný do 36 mesiacov od podpísania zmluvy. Do doby začatia výstavby je 
nájomca oprávnený predmetnú parkovaciu plochu prevádzkovať. V zmysle 
harmonogramu výstavby dôjde aj k asanácii garáží. Štátne organizácie budú 
mať na nej možnosť naďalej parkovať svoje motorové vozidlá na základe pri-
delenia parkovacej karty. 

ing. Ľubomír rOhOŇ
Chcel by som sa opýtať kompetentných, či sa počíta (a v akom časovom 
horizonte) s úpravou cesty na Gogoľovej ulici, ktorá je v zlom technicko-
prevádzkovom stave? 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ:
Vysprávku na Gogoľovej ulici zrealizujú TaZS najneskôr do konca 31. týždňa. 
Uskutočnenie  prác je závislé od dodávky asfaltovej drvy a počasia. 

z pirka Andriša zo Straňan
„Andriš a tot ši čul?“, prerušil me u debace sušid Mižo Rašpeľ.
„Roku 1969 chlop uceka do Ňemecka, na hraňici ho ulapja vojaci. 

Dze ucekaš? Do Sovjetskoho zvezu. Ňebudz šaleni, šak to bi ši mušel 
isc na vichod. Laska gu Sovjetskomu zvezu ňepozna hraňice.“

U pijatok šedzmoho septembra večar toti veľo varoščaňe co me prišľi 
do mestskoho kultunoho streďiska, me še tiž zišľi zos laski – gu tej najk-
rajšej hre pod slunkom – gu fotbalu. Ňebulo voľnoho stolka. Naš varoš-
ski – mihaľovski fotbal oslavil storočnicu. Prešumni večar, 16 oceňenich 
fotbaľištov, jeden uvedzeni do „Sieni slavy“. Pomohľi gu tomu aj uspor-
jadateľe zos tim, že jak moderatora vibraľi mudroho čľeveka, chodzacu 
enciklopediju slovenskoho i švetovoho fotbalu, vichodňara – Šarišana, 
teraz bivajucoho u Alžbetinim dvore pri Bratislave – Marcela Merčiaka.

Na jednotku še zhocsil svojoho poslaňa.
Priznam še otvoreňe, bars bečeľujem mudrich ľudzi. Dze jich 

hľedac medži nami? Povim takoj – jeden z ňich: pan Libera – hu-
dobňik celom i dušu. Dava rozumi i svojo hudobni nadaňe mladim 
ľudzom, co prejavuju o hudbu interes. Hraje i špiva zos ňima. Stvo-
ril aj prešumnu našu varošsku himnu. Prešumna melodija i samot-
ni slova. Ňe nadarmo ho spominam. Aňi u šňe me ňenapadlo, že ju 
na koňec toho pijatkovoho fotbalovoho večara ňeučujem. Zostala 
dzeškaľ u šufľiku. Do ďalšich rokov – ňezabudajme na ňu!

A na koňec, zavinšujme našomu varošskomu fotbalu do ďaľšej 
storočnici veľo vihratich zapasov a konečne aj peršu ľigu na naš 
šumni štadion. Zempľin do toho! Športu zdar, fotbalu zvlášť!

Co še nestalo, može še stac. Šicko dobre, mojo rodaci!

relax na kúpalisku
Integra, o. z., vďaka finančnej 

podpore Mesta Michalovce pri-
pravila v lete rekondično – reha-
bilitačný program pre ľudí s du-
ševným ochorením. Program bol 
zameraný na odbúravanie stigmy 
a diskriminácie duševne choré-
ho človeka. Tohto programu sa 
zúčastnilo 26 ľudí. V príjemnom 
prostredí termálneho kúpaliska 
v maďarskom meste Sárospatak 

mohli neobmedzene využiť niek-
torý z bazénov  s teplotou vody 
od 30 do 38°C. Mnohí absolvovali 
návštevu termálneho kúpaliska 
prvýkrát v živote, preto boli milo 
prekvapení ponúkanými možnos-
ťami  relaxácie a regenerácie nielen 
svojho tela, ale i duše. Klienti sa 
vracali domov príjemne naladení, 
s dobrým pocitom a povzbudení.

Integra, o. z.

Športovali na Šírave
Koncom augusta sa 50 členov 

a sympatizantov Slovenskej únie 
sluchovo postihnutých stretlo na 
Zemplínskej šírave, aby si spoloč-
ne zašportovali. Akcia sa konala 
v spolupráci s Domom Matice 
slovenskej v Michalovciach a sa-
motná riaditeľka M. Kušnírová 
sa zhostila funkcie zapisovateľky. 
Športovalo sa v piatich disciplí-
nach: hod na cieľ, šípky, zhadzo-
vanie toaletného papiera, hod 
„gumakou“ a streľba. Umiestne-
nie na prvých miestach bolo na-
sledovné: ženy – Valéria Mitrová, 
muži – Ján Lastovka a deti – Karol 

Kubáni. Potom nasledoval futba-
lový zápas dvoch družstiev, ktorý 
skončil nerozhodne 2:2.Výherco-
via získali pekné ceny od Matice 
slovenskej, lekárne Dr. Maxa a le-
kárne Amara. Ďalší nemenovaní 
sponzori venovali občerstvenie, 
víťazné poháre a medaily. Záver 
akcie patril okružnej jazde jach-
tou okolo nášho slovenského 
mora, ktorú zabezpečil člen ZO 
a predseda Jacht-klubu na Šíra-
ve Gabriel Max. Všetkým, čo sa 
podieľali na úspešnom podujatí, 
patrí srdečná vďaka.

V. Mitrová

farmaceutický laborant 
na SZŠ Michalovce

Tohtoročné otvorenie škol-
ského roka 2012/2013 bolo na 
Strednej zdravotníckej škole 
v Michalovciach prelomové. SZŠ 
privítala prvých študentov no-
vootvoreného odboru farmace-
utický laborant, pre ktorých sú 
už pripravené zrekonštruované 
učebne. 3. septembra prišiel nový 
odbor slávnostne otvoriť pod-
predseda KSK Emil Ďurovčík. 

Okrem tohto zamerania študu-
jú žiaci denného štúdia aj v odbo-
re masér a zdravotnícky asistent. 
Škola tiež ponúka štúdium popri 
zamestnaní v odboroch zdravot-
nícky záchranár, sanitár a zdra-
votnícky asistent ako jednoročné 
alebo trojročné štúdium.

Tento školský rok je výnimoč-
ný aj z hľadiska čísel. SZŠ otvorila 
13 tried denného štúdia a 10 tried 

štúdia popri zamestnaní. Škola 
má 590 žiakov, 35 interných uči-
teľov. Tieto výsledky sú historicky 
najvyššie počas viac ako 60-roč-
nej existencie školy. Vďaka náras-
tu počtu žiakov bude tento rok 
prebiehať vyučovanie aj v priesto-
roch Matice slovenskej na Masa-
rykovej ulici v Michalovciach.

SZŠ sa snaží rozvíjať v žia-
koch talent a danosti aj vo voľ-
nom čase, preto tento rok opäť  
ponúka študentom bohatú paletu 
krúžkov, z ktorých si určite každý 
žiak vyberie. Priestory školy sú 
však otvorené aj pre žiadateľov 
o vodičské oprávnenie, pre kto-
rých sú pripravené kurzy prvej 
pomoci. 

Čo dodať na záver? Nech je 
tento školský rok úspešný aspoň 
tak, ako bol ten minulý.

Na prelome augusta a septembra sa delegácia Mesta Michalovce, 
vedená primátorom Viliamom Zahorčákom, zúčastnila na pozva-
nie nášho družobného mesta na Medzinárodnom folklórnom festi-
vale v španielskom Villareal. Súčasťou pripraveného programu bola 
prezentácia reštaurátorských prác diela Mare de Déu de Gràcia 
v hlavnom kostole San Jaime a prijatie sochy patrónky Mare de 
Déu de Gràcia pred školou sestier karmelitánok. Na snímke vpra-
vo primátor mesta Villareal José Fernández Benlloch s primátorom 
Michaloviec Viliam Zahorčák.

Únia žien obnovuje 
svoju činnosť

Základná organizácia Únie 
žien Slovenska v Michalovciach po 
viacročnej prestávke obnovuje svo-
ju činnosť a plánuje rozšíriť i omla-
diť členskú základňu. Únia žien 
Slovenska je nezávislé, dobrovoľné, 
nepolitické občianske združenie 
žien, pôsobiace na princípoch de-
mokracie a humanizmu. Združuje 
ženy bez rozdielu politickej prís-
lušnosti, národnosti, vierovyzna-
nia, vzdelania a veku od 18 rokov, 

ktoré spája snaha o riešenie prob-
lémov a záujmov žien aj rodín.

Činnosť organizácie sa riadi 
Stanovami občianskeho združe-
nia Únie žien Slovenska  a Šta-
tútom Krajskej organizácie Únie 
žien Slovenska v Košiciach. Záu-
jemkyne o členstvo v Základnej 
organizácii Únie žien Slovenska v 
Michalovciach sa môžu prihlásiť 
na tel. číslach: 6433 220, 0907 297 
133, 0911 998 103.

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska 
fakulta v Košiciach, pedagogické pracovisko Michalovce
pripravuje pre uchádzačov o štúdium 

PrÍPraVNý PriJÍMačkOVý kurZ
z predmetov: matematika, cudzí jazyk (A), ekonomika

Termín konania: 6. október 2012 – apríl 2013 (počas sobôt)

Prihlášky zasielajte do 1. 10. 2012
Informácie: tel.: 056/6443290
www.euke.sk/Pedagogické pracovisko Michalovce/Kurzy
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Organizovaný futbal 
v Michalovciach si v tomto 
roku pripomína sté výročie 
svojho vzniku. Dosiahol via-
cero významných úspechov. 
Účinkoval aj medzi českoslo-
venskou elitou. Dlhé roky sa 
však mylne uvádzalo, že prvá 
písomná zmienka o micha-
lovskom futbalovom mužstve 
pochádza už z roku 1911.

„Tento chybný historický 
údaj sa po prvýkrát spomí-
nal v publikácii venovanej 
60. výročiu vzniku organi-
zovaného futbalu v Micha-
lovciach. Vyšla v roku 1971 
a jej autorom bol bývalý 
dlhoročný redaktor Nie-
mec-Kopčík. Odvolal sa na 
istého pána. Ten si pamätal, 
že v roku 1911 michalovskí 
študenti odohrali stretnutie 
proti študentom z okolia,“ 
vysvetlil historik michalov-
ského Zemplínskeho múzea 
Dr. Martin Molnár. O tom, 
že v centre Zemplína sa hral 
organizovaný futbal už v ro-
ku 1911, vyšli ešte aj ďalšie 
dve knihy. Táto skutočnosť 
ale nebola potvrdená v žiad-
nom dobovom materiáli. 
Dejiny michalovského fut-
balu boli po prvýkrát pod-
robnejšie spracované až 
pred piatimi rokmi. Stalo sa 
tak na základe odborného 
historického výskumu. Ten 
je zachytený v publikácii 
Dejiny Michaloviec. V jed-
nej z kapitol profesor Peter 
Konya potvrdil, že prvá pí-
somná správa o futbale je 
z roku 1912. Na tvorbe tejto 
kapitoly spolupracoval aj M. 
Molnár. 

„Prešli sme vtedajšie 
regionálne noviny Felsö 
Zemplén. V jednom z vy-
daní z roku 1912 je krátky 
článok. Uvádza sa v ňom, 
že Futbalový spolok Micha-
lovce nastúpil proti Futbalo-
vému klubu z Pozdišoviec. 
V tomto zápase Michalov-
čania prehrali 0:6,“ konšta-
toval. Stručné informácie 
o tomto futbalovom súboji 
boli zverejnené 4. augusta. 
Žiadne ďalšie podrobnosti 
neboli uvedené. Vyvrátil sa 
však historický omyl. „Upo-
zornili sme zástupcov samo-
správy a Mestského futba-
lového klubu Zemplín, že 
prvé údaje o michalovskom 
futbale pochádzajú z roku 
1912. Túto skutočnosť sme 
doložili potrebnými doku-
mentmi. Obe strany tento 
fakt rešpektovali. Preto os-
lavy storočnice futbalu pre-
sunuli na tento rok,“ uzavrel 
M. Molnár.

Vyvrátili 
historický 
omyl

„Do výboru futbalového 
oddielu bol zvolený aj gróf Ale-
xander Sztáray,“ poznamenal 
historik Zemplínskeho múzea 
Martin Molnár. Funkcioná-
ri očakávali, že bude štedrým 
sponzorom. Ten však tieto 
predpoklady nenaplnil. Ekono-
mická situácia oddielu sa sta-
bilizovala až po dlhoročných 
peripetiách. Vďaka tomu sa 
Michalovce prihlásili do Zem-
plínskeho pohára. Táto súťaž 
prebiehala od roku 1933. „Išlo 
vlastne o to, aby mužstvá hrali 
počas letných mesiacov nejakú 
súťaž,“ doplnil. Skrátka, pohár 
im vyplnil súťažnú prestávku. 
Účastníkmi boli tímy Micha-
loviec, Humenného, Vranova 
nad Topľou, Trebišova a Sečo-
viec. V premiérovom ročníku 
hrali vyraďovacím spôsobom. 
V ďalších rokoch systémom 
každý s každým. Práve v tomto 
období dosiahol celok z metro-
poly Zemplína prvé veľké úspe-
chy. „Zlatá éra michalovského 
futbalu nastala v rokoch 1936, 
1937 a 1938. Mužstvo ako prvé 
na Zemplíne vyhralo Zemplín-
sky pohár až trikrát. Zároveň sa 

stalo držiteľom putovného po-
hára a súčasne aj neoficiálnym 
majstrom Zemplína,“ pokračo-
val v rozprávaní M. Molnár.

Ďalšie triumfy michalovský 
kolektív zaznamenal vo Výcho-
doslovenskej futbalovej župe. 
V roku 1938 túto súťaž vyhral. 
„To ho oprávňovalo zabojovať 
o účasť v najvyššej slovenskej 
súťaži. Totiž v roku 1939 za-
niklo Československo. Vzniklo 
samostatné Slovensko. Popri-
tom sa kreovala prvá slovenská 
liga,“ poznamenal. Isté miesto 
v nej mali slovenskí účastníci. 
Hrala sa však aj kvalifikácia, 
v ktorej si mohli vybojovať účasť 
družstvá z nižšej súťaže. V tom 
čase už mal michalovský od-
diel skúsených funkcionárov. Tí 
pracovali na plné obrátky. „Boli 
úspešní na diplomatickom poli. 
Štyri z ôsmich získaných bodov 
získali za zeleným stolom. Išlo 
o dve kontumácie výsledkov,“ 
povedal. Ani to však futbalis-
tom nepomohlo k postupu do 
prvej ligy. Mohli sa ale pochváliť 
tým, že ako jediní zdolali Ban-
skú Bystricu. Tá sa stala víťazom 
celej kvalifikácie. 

PrVé ÚSPechy MichalOVSkéhO MužStVa

V tých časoch sa ešte doras-
tenecká veková kategória neroz-
deľovala na starší a mladší do-
rast. Bol iba jeden dorastenecký 
kolektív, ktorého dres obliekali 
hráči v rôznom veku. V tomto 
období už jednotlivé tímy hrá-
vali svoje zápasy na mieste, kde 
sa nachádza súčasný futbalový 
štadión. Na úspešnú sezónu 
1957/58 si zaspomínal člen vte-
dajšieho kádra Fridrich Bliščák. 
Jedným z jeho spoluhráčov bol 
aj Ján Pisančin. Nie je to nikto 
iný ako stále populárny zabávač, 
vystupujúci pod umeleckým 
menom Ander z Košíc. Hrával 
na brankárskom poste. „Bol veľ-
mi živý a vtipný. Keď sme ces-

tovali na stretnutia k súperom, 
zabával celý vagón vo vlaku. Mal 
veľa vtipných nápadov. Chlapci 
ho mali radi,“ zaspomínal si na 
slávneho spoluhráča. Súčasťou 
vynikajúcej partie boli aj Jozef 
Holý, Eduard Smoľák, bratia 
Jevčákovci a mnohí iní futbalis-
ti. Tím hrával pokope niekoľko 
rokov. Takže k jeho najväčším 
prednostiam patrila zohratosť. 
Ťažil však aj z výbornej kondí-
cie. Pracoval pod vedením skú-
sených trénerov – Rodinu, Me-
lička a ďalších. 

V roku 1958 sa Michalov-
ce stali víťazom tzv. prešovskej 
skupiny II. ligy. Účasť v naj-
vyššej súťaži si vybojovali až 

v baráži. Ich súperom bol stre-
doslovenský Predmier. Súboj sa 
odohral na neutrálnom ihrisku 
v Martine. Zemplínčania zvíťa-
zili 3:1 a zaslúžene sa radovali 
z postupu do I.ligy. V tejto sú-
ťaži však veľa vody nenamútili. 
Po roku z nej vypadli. „Nestačili 
len zápal a oduševnenie. Bolo 
treba spraviť viac po rôznych 
stránkach. Trebárs v tréningo-
vom procese. Samotná súťaž 
vtedy ukázala, že súperi mali 
pred nami určitý výkonnostný 
náskok,“ objektívne zhodnotil 
Fridrich Bliščák. Nič to však už 
nemení na tom, že išlo o prvý 
veľký triumf michalovského 
mládežníckeho futbalu.   

Dorastenci medzi elitou
Michalovský futbal dosiahol veľké úspechy aj na mládežníckom poli. Pred 
viac ako polstoročím vtedajší dorastenecký tím po prvýkrát postúpil do 
najvyššej slovenskej súťaže.

V roku 1963 si vybojovalo 
účasť v druhej najvyššej sloven-
skej súťaži. „Išlo o kvalitnú ligu. 
Nastupovali sme proti Trna-
ve, Žiline, Lokomotíve Košice 
a iným výborným mužstvám. 
Opäť to bolo pre nás niečo 
nové,“ začal spomínať vtedajší 
michalovský futbalista Fridrich 
Bliščák. Úvodná druholigová 
sezóna priniesla niekoľko zaují-
mavostí. V hráčskom kolektíve 
boli výborné individuality. Naj-
viac vynikal Ladislav Hurčík. So 
sedemnástimi gólmi sa stal naj-
lepším strelcom súťaže. Aj nap-
riek tomu Michalovčania získa-
vali body výlučne v domácom 
prostredí. „V jednom prípade 
sme mali blízko aj k víťazstvu na 
trávniku súpera. Na pôde košic-
kej Lokomotívy sme ešte v 70. 
minúte vyhrávali 3:0. V 85. mi-
núte však už domáci celok vy-
rovnal na 3:3. No a v 90. minúte 
už viedol 5:3. Týmto výsledkom 
sa tento súboj aj skončil,“ pokra-
čoval v rozprávaní. 

Po skončení súťažného roč-
níka Michalovce uzatvárali prvú 
polovicu tabuľky. Obsadili sied-
me miesto. Aj vo svojej ďalšej 
druholigovej sezóne dosahovali 
priemerné výsledky. V tom čase  
futbalový zväz často reorgani-
zoval súťaže. Hoci michalovský 
tím skončil piaty, stačilo to na 
postup do moravsko-sloven-
skej ligy. Tento úspech dosiahol 

v r.1965. Vďaka tomu po prvý-
krát v klubovej histórii nastu-
poval v majstrovskej súťaži proti 
českým celkom. 

„Vďaka nim išla nahor kvalita 
súťaže. Český klubový futbal bol 
totiž po výkonnostnej stránke 
kdesi inde ako slovenský. Naj-
hlavnejšie však bolo, že sa na 
michalovskom štadióne výrazne 
zvýšila návštevnosť. Bežne sa 
stávalo, že na stretnutia prišlo 
viac ako tritisíc divákov,“ zdô-
raznil ďalší vtedajší hráč RSDr. 
Ján Mikula. 

Zaplnené tribúny sledovali aj 
duely s Ostravou, Třincom a iný-
mi kolektívmi. V ďalších rokoch 
dosahovali Zemplínčania rôz-
ne výsledky. Futbalovú históriu 
najviac prepísali v r. 1969. Zno-
va síce skončili v strede tabuľky, 
no v rámci reorganizácie to opäť 
stačilo na postup. Tentoraz si Mi-
chalovčania vybojovali účasť v II. 
celoštátnej lige. Dostali sa medzi 
československú futbalovú elitu, 
čo bol dovtedy najväčší úspech 
v klubovej histórii. „Predstavili 
sa tu popredné pražské mužstvá 
– Sparta, Bohemians. Sily sme 
si zmerali aj s Plzňou, Nitrou, 
Ostravou a inými špičkovými 
družstvami. V tých časoch tu 
fanúšikovia videli veľmi kvalitné 
zápolenia,“ konštatoval J. Miku-
la. Vo svojej premiérovej sezóne 
Michalovčania obsadili v šest-
násťčlennej súťaži 10. priečku. 

Ďalšie historické 
úspechy
V 60-tych rokoch minulého storočia a-mužstvo 
michalovského futbalového klubu až dvakrát 
postúpilo do vyšších súťaží. V majstrovských 
zápasoch už hrávalo aj proti herne vyspelým 
českým súperom. 

V meste bol futbal silným fe-
noménom. Druhá celoštátna liga 
bola druhou najvyššou súťažou 
v Československu. Vtedy 20-ti-
sícové Michalovce nastupovali 
proti renomovaným súperom 
z oveľa väčších miest. Športoví 
priaznivci mali dostatok vyži-
tia aj na špičkových zápasoch 
hádzanárskeho celku. Takisto 
účinkoval medzi elitou bývalého 
spoločného štátu. 

„Jednotlivé duely prebiehali 
na súčasnom ihrisku farnosti 
saleziánov. Sledovala ich po-
četná divácka kulisa,“ uviedol 
niekdajší skvelý michalovský 
kanonier Karol Kráľ, ktorý ta-
kisto nevynechal ani hádzanár-
ske merania síl. 

Účasť michalovského druž-
stva v spomínanej futbalovej 
lige mala veľký význam. Totiž 
Slovensko v nej pravidelne malo 
podstatne menšie zastúpenie 
ako Česko. Zemplínčania vyni-
kali predovšetkým na vlastnom 
trávniku. „Bojovali sme a dávali 
góly. Ľudia nás mali za hviezdy 
a tešili sa z nás. Preto chodili na 
jednotlivé stretnutia v hojnom 
počte,“ poznamenal K. Kráľ. Mi-
chalovčania nastupovali aj proti 
futbalistom, ktorí sa do histórie 
československého futbalu zapí-
sali zlatými písmenami. „Vo far-

bách pražského Bohemiansu sa 
tu predstavil bývalý dlhoročný 
reprezentant Antonín Panen-
ka. S vtedajším najcennejším 
výberom sa v roku 1976 stal 
majstrom Európy. O body sme 
bojovali aj s pražskou Spartou. 
V tých časoch v jej radoch pô-
sobili aj Plass a Migas,“ povedal. 

V úvodných dvoch sezónach 
sa zemplínsky kolektív pohybo-
val okolo stredu tabuľky. V ko-
nečných poradiach mu patrili 
7. a 10. pozícia. Tretí súťažný 
ročník mu už nevyšiel. V roku 
1972 skončil na poslednom 16. 
stupienku, čo znamenalo zostup 
do nižšej ligy. Celok z metro-

poly Zemplína sa znova stal 
účastníkom I. slovenskej ligy.  
V tej účinkoval ďalšie tri sezóny. 
Do celoštátnej ligy sa opätovne 
prebojoval v polovici 70-tych 
rokov. K. Kráľ si ešte túto súťaž 
zahral počas jednej sezóny. Pat-
rí k najvýznamnejším hráčom 
michalovskej futbalovej histó-
rie. Tento vynikajúci útočník 
odohral za A-mužstvo 222 zá-
pasov, v ktorých vsietil 76 gólov. 
Po jeho odchode východniari 
účinkovali v celoštátnej lige ešte 
jeden rok. V roku 1976 bola táto 
súťaž zrušená. Michalovce prešli 
do I. slovenskej ligy, ktorá bola 
druhou najvyššou súťažou. 

V konkurencii sa nestratili  
Michalovský futbal prežíval veľmi úspešné obdobie. V ii. celoštátnej lige sa 
v žiadnom prípade nestratil. Potrápil nejeden renomovaný tím. 
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Titulná strana novín 
Felső Zemplén z roku 1912 
(tu je uvedená prvá písomná 
správa o organizovanom 
futbale v Michalovciach)

Hráči a funkcionári úspešného mužstva FAK Michalovce (rok 1931)

Od roku 1914 sa organizovaný michalovský futbal rozvíjal vo vtedajšom 
atletickom klube. bol jednou z jeho súčastí. V tom čase Slovensko patrilo 
do rakúsko-uhorska. Preto futbalový oddiel fungoval pod maďarským 
názvom Nagy Mihály atletic klub. Prvé úspechy dosiahli Michalovčania 
v 30-tych rokoch minulého storočia v Zemplínskom pohári. 
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Najväčšou hráčskou osobnos-
ťou bol nezabudnuteľný kanonier 
Vladimír Vankovič. Hoci sa tím 
spočiatku trápil, napokon vyhral 
II.slovenskú národnú ligu so 
šesťbodovým náskokom. Úspeš-
ný kolektív trénoval legendárny 
Štefan Nadzam, ktorému asisto-
val Štefan Potoma. „Išlo o veľké 
trénerské osobnosti. Hlavne Šte-
fan Nadzam je nezabudnuteľnou 
trénerskou postavou. Neviem, či 
ešte niekedy bude v Michalov-
ciach pôsobiť takýto tréner. Ten-

to zemplínsky rodák dokonale 
poznal našu mentalitu a vďaka 
tomu sme dosiahli skvelé úspe-
chy,“ zaspomínal si na už nebo-
hého kormidelníka vtedajší hráč 
Jozef Porvaz.  

Po postupe do I. národnej ligy 
prišli k mužstvu lodivodi Frid-
rich Bliščák a Jozef Pižňarský. To 
však neprekážalo. Kolektív bez 
akýchkoľvek posíl obsadil v kva-
litnej súťaži vynikajúce 4. miesto. 
Pritom dlho bol na 2. priečke. 
Doma si poradil s nejedným 

silným tímom. Na ihriskách sú-
perov dosiahol až päť víťazstiev. 
Najpamätnejší zápas odohral na 
jeseň, keď v domácom prostredí 
nastúpil proti Slovanu Bratislava. 
Toto stretnutie vysielala Česko-
slovenská televízia v priamom 
prenose. „Pred týmto stretnutím 
panovala v kolektíve značná ner-
vozita. Predsa le, v tomto období 
nejestvovalo až toľko médií ako 

v súčasnosti. Takže, z priameho 
televízneho prenosu sme boli tro-
cha vedľa,“ poznamenal súčasný 
riaditeľ VII. ZŠ na Krymskej uli-
ci. Michalovčania síce Slovanu 
podľahli 0:2, no na tento súboj im 
ostali nezabudnuteľné spomien-
ky. Fanúšikovia dodnes hovoria, 
že vtedajší michalovský káder by 
sa v súčasnosti bez problémov 
uplatnil aj v Corgoň lige.

Popredné umiest-
nenie nováčika  
Michalovský organizovaný futbal, ktorý si 
v tomto roku pripomína storočnicu existencie, 
zaznamenal veľký úspech aj v závere 80-
tych rokov. Na jar v roku 1987 bolo totiž 
v Michalovciach silné mužstvo. Zohratý káder 
mal veľkú futbalovú kvalitu. Postúpil do 
i. slovenskej národnej futbalovej ligy, kde ako 
nováčik obsadil výbornú 4. priečku. 

Populárny športový komentátor Karol Polák na michalovskom futbalo-
vom štadióne počas zápasu domáceho klubu so Slovanom Bratislava
(2. november 1985)

Predtým sa totiž I.ligy delili 
na regionálne skupiny. Pred pia-
timi rokmi si družstvo staršieho 
dorastu vybojovalo účasť v súťaži, 
v ktorej účinkovali tímy z celého 
Slovenska. “Keď v roku 2006 priš-
lo do michalovského mládežníc-
keho futbalu nové funkcionárske 
vedenie, dalo si za cieľ stabilizáciu 
jednotlivých družstiev. Kľúčovým 
krokom k naplneniu tejto méty 
bol postup vekových kategórií do-
rastencov medzi slovenskú elitu.

Predtým totiž naši najlepší fut-
balisti odchádzali najmä do Košíc a 
Prešova. Chceli sme tomu zabrániť, 
preto sa pracovalo na tom, aby sme 
sa dostali do prvoligovej súťaže,” 
pustil sa do rozprávania Mgr. Ma-
rek Záhorčák, ktorý v uvedenom 
roku trénoval celok starších doras-
tencov. Asistoval mu niekdajší vý-
borný michalovský hráč Ján Gaj-
doščík. V rámci zaužívaného sys-
tému dvojičiek sa do I. ligy dostal 
aj mančaft mladších dorastencov.  

Napĺňanie postupových ambícií 
však bolo spočiatku komplikované. 
Tímu absolútne nevyšla jesenná časť 
súťažného ročníka. “Mali sme vyni-
kajúcu zimnú prípravu. Vďaka tomu 
sme počas odvetnej časti tuším až v 
desiatich zápasoch nenašli premo-
žiteľa. Keď sa dobre pamätám, tak 
sme celkove dosiahli deväť výhier a 
jednu remízu. To nás v konečnom 
dôsledku katapultovalo o súťaž vyš-

šie,” konštatoval M.Záhorčák, ktorý 
je v súčasnosti koordinátorom mlá-
deže v MFK Zemplín Michalovce. 
Historický triumf dorasteneckého 
kolektívu vyvolal medzi fanúšikmi 
veľkú eufóriu. Kvôli budovaniu ih-
riska s umelou trávou v areáli šta-
dióna jednotlivé domáce stretnutia 
prebiehali na hlavnej hracej ploche. 
Na súboje si našla cestu aj tisícka 
priaznivcov. Hoci fanúšikovské 
nadšenie časom opadlo, potešiteľné 
je, že michalovskí dorastenci figu-
rujú medzi slovenskou mláždeníc-
kou elitou ešte aj v súčasnosti. Teda 
už šiestu sezónu! Majstrovské duely 
proti Slovanu Bratislava, Žiline, Nit-
re, Košiciam a iným herne vyspe-
lým družstvám sú pre michalovské 
futbalové nádeje veľkou školou. 
MFK Zemplín sa väčšinou umiest-
ňuje v strede tabuľky. Pre zaujíma-
vosť, v uplynulom súťažnom roční-
ku si vybojoval siedme miesto, čo 
bolo jeho najlepším umiestnením 
v najvyššej súťaži od postupu. Zá-
sluhou dlhodobého účinkovania 
v najlepšej futbalovej spoločnosti 
sa michalovský klub stal centrom 
zemplínskeho mládežníckého fut-
balu. “Dnes môžem smelo povedať, 
že sme lídrom celého regiónu. Naj-
kvalitnejší futbalisti z Humenného, 
Sniny, Vranova nad Topľou či Tre-
bišova už neodchádzajú do Košíc 
a Prešova, ale prichádzajú k nám,” 
uzavrel M. Záhorčák.

Mládežníci znova 
medzi najlepšími
aj na jar v roku 2007 výrazne zviditeľnili 
michalovský futbal talentovaní dorastenci. hoci 
sa do najvyššej slovenskej súťaže prebojovali už 
po tretíkrát, predsa len zaznamenali historické 
prvenstvo.

V tých časoch sa v srdci Zem-
plína sformoval silný hráčsky 
kolektív. Tvorili ho vlastní od-
chovanci a talentovaní futbalisti 
z okolitých obcí. Dva pokusy o po-
stup medzi slovenskú elitu im ne-
vyšli. Miestenky do vyššej súťaže si 
vybojovali VSS Košice a Bardejov. 
Pred postupovou sezónou však 
z michalovského kádra odišlo až 
desať hráčov. Z logických príčin 
bolo hlavným cieľom vybojovanie 
záchrany. Príležitosť dostali talen-
tovaní mladí borci. Tí sa jej chopili 
na sto percent. V jesennej časti 
prehrali iba v jedinom stretnutí. 
„Povedali sme si, že do tretice všet-
ko najlepšie. Po vydarenej zimnej 
príprave sme sa pustili do napĺňa-
nia postupového cieľa,“ spomínal 
bývalý hráč Ján Varga. Michalov-
ciam vyšiel už úvod odvetnej časti. 
Za víťazstvo sa ešte vtedy udeľo-
vali len dva body. Michalovčania 
naplno zabrali v prvých troch du-
eloch a na svoje konto si pripísali 
šesť bodov, čo bol výrazný krok 
k splneniu vytúženej méty. Tej sa 
dočkali v sezóne 1975/76, keď sa 
prebojovali do I. ligy.

V kolektíve boli aj hráči, ktorí 
sa neskôr plnohodnotne uplatnili 
v mužstve dospelých. Herne vy-
nikli najmä stopér Milan Bakajsa 
a záložníci Vojtech Juraško a Jozef 
Porvaz. Družstvo viedol tréner 
Fridrich Bliščák. Vtedajší celok na-
stupoval proti súperom zvučných 
mien. O majstrovské body bojoval 
aj s VSS Košice, Prešovom, so Ži-

linou a ďalšími tímami. Jednotlivé 
zápolenia prebiehali na väčších 
štadiónoch. Schádzala sa na nich 
početná divácka kulisa. Totiž hneď 
po ich skončení prišli na rad zá-
pasy A-mužstiev. „Preto už v II.
polčase bolo na stretnutí aj tisíc di-
vákov, čo bolo úžasné. Spomínam 
si, že sme hrali dorastenecký pred-
zápas na ihrisku VSS Košice. Bolo 
to pred stretnutím mužstva dospe-
lých s Baníkom Ostrava. V dru-
hom polčase sme už hrali pod 
reflektormi. Pamätám si, že v 88. 
minúte som strelil gól. Vyhrali sme 
1:0. Takže lepší úvod do súťažného 
ročníka sme si nemohli priať,“ lovil 
v pamäti niekdajší futbalista. 

Šikovných michalovských 
dorastencov si všimli aj rôzni iní 
tréneri. Preto pravidelne oblie-
kali dresy nielen krajských, ale 
aj celoslovenských mládežníc-
kych výberov. 

TJ Zemplín Vihorlat účinko-
val medzi slovenskou mládež-
níckou elitou dva roky. „Keď si 
dobre pamätám, tak v úvodnej 
sezóne sme obsadili 6. alebo 
7. miesto. O rok sme už zo súťaže 
vypadli,“ hovoril rodák z neďa-
lekej Vrbnice. Z kolektívu totiž 
z vekových dôvodov postupne 
odchádzala silná futbalová gene-
rácia. Ďalšie hráčske ročníky už 
natoľko kvalitné neboli. J. Vargu 
však pôsobenie v dorasteneckom 
kolektíve obohatilo. „Dalo mi to 
veľmi veľa. Bol som dokonca aj 
kapitánom,“ uzavrel spomienky. 

Ďalší triumf 
dorastencov
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia 
dosiahol michalovský futbal významné úspechy 
aj vďaka dorasteneckému družstvu. V polovici 
70- tych rokov sa po dlhých osemnástich rokoch 
znova prepracovalo do najvyššej slovenskej súťaže. 

Po jeseni patrilo celku od La-
borca miesto v strede tabuľky. 
Počas zimnej prestávky sa však 
výrazne posilnil. Na jar v treťo-
ligovej súťaži jednoznačne pre-
vyšoval svojich súperov. Gólové 
nádielky v domácom prostre-
dí neboli ničím výnimočným. 
V konečnom poradí ale kolektív 
skončil za vranovským lídrom. 
Toto mužstvo však napokon ne-
šlo vyššie. „Vedel som, že na hor-
nom Zemplíne sú rôzne problé-
my. Predpokladal som, že Vranov 
nad Topľou zostane v najvyššej 
regionálnej súťaži. Preto som 
prihlásil ŠK Zemplín Michalovce 
do druhej ligy. Potom som tak-
mer týždeň čakal na vyjadrenie 
Slovenského futbalového zväzu. 

Jeho stanovisko bolo kladné,” 
rozhovoril sa vtedajší klubový 
prezident Ing. Jaroslav Bovan. 
Cez letnú prestávku sa už aj tak 
dosť kvalitný káder ešte viac po-
silnil. K Tomovčíkovi, Matimu 
či Mariánovi Juhásovi prišli takí 
výborní futbalisti ako Šafranko, 
Horochonič, Lazúr, Marek Lukáč 
a iní. „Filozofiu budovania hráčs-
keho kolektívu som postavil na 
futbalistoch, ktorí mali vzťah k 
východoslovenskému regiónu. 
Isté regionálne špecifikum tu 
totiž je, či si to pripúšťame alebo 
nie. Keďže nové posily mali kore-
ne na východe republiky, nebolo 
treba im už nič vysvetľovať. Svo-
jich úloh sa zhostili na výbornú 
a potiahli aj mladších spoluhrá-

čov. Zároveň to boli futbalisti 
so skúsenosťami z najvyšej súťa-
že,” vysvetlil bývalý michalovský 
funkcionár, ktorý z klubu odišiel 
pred piatimi rokmi.

Už v úvodnom kole sa Zem-
plínčania predstavili na pôde 
najslávnejšieho slovenského klu-
bu – Slovana Bratislava. V tých 
časoch dres tohto mužstva ob-
liekal aj súčasný slovenský rep-
rezentant a hviezda talianskeho 
SSC Neapol Marek Hamšík. 
Zverenci trénera Jozefa Škrlíka 
prehrali v hlavnom meste 1:2.

Napriek tomu mali excelent-
nú jeseň. Popri domácich tri-
umfoch si na trávnikoch súpe-
rov vybojovali až štyri víťazstvá. 
V kvalitnej šestnásťčlennej lige 

skončili po prvej polovici súťaž-
ného ročníka za vedúcou Nitrou. 
„Zišla sa veľmi dobrá partia na 
čele s kormidelníkom Škrlíkom. 
Mal perfektné vzťahy predovšet-
kým so staršími hráčmi. Vtedy 
som možno len dva až trikrát 
vbehol do kabíny a urobil roz-
ruch. Všetko ostatné si už táto 
skvelá partia ukočírovala sama,” 
spomínal J. Bovan, ktorý svojho 
času sponzoroval aj futbalové 
mužstvá v Topoľanoch a Palíne. 
Nakoniec Michalovce obsadili 
4. miesto. Fanúšikovia na toto 
obdobie dodnes s radosťou spo-
mínajú. Predtým totiž družstvo 
z metropoly Zemplína dlhé roky 
účinkovalo v III. lige, ktorá mala 
iba krajský charakter. 

Michalovský nováčik šťukou ligy
V sezóne 2003/2004 Šk Zemplín Michalovce obsadil vo vtedajšej iii. lige nepostupové 2. miesto. 
Súťaž vyhralo mužstvo susedného Vranova nad topľou. Z rôznych príčin sa však do vyššej ligy 
napokon neprihlásilo. Šancu hrať v tejto súťaži dostali v poradí druhí Michalovčania. Počas jesene 
boli šťukou ligy a po prvej polovici sezóny im patrila vynikajúca 2. priečka. 

Vďaka spomínanej štatistic-
kej skutočnosti sú Michalovce 
v II. lige najdlhšie spomedzi všet-
kých terajších účastníkov. Osem 
druholigových sezón si v micha-
lovskom drese odkrútil 27-ročný 
stredopoliar Pavol Ruskovský. 
Do kádra prišiel v roku 2003, keď 
bol z vekových dôvodov prerade-
ný do mužstva dospelých. O tom, 
že michalovský celok jednoznačne 
patrí do druholigovej spoločnosti, 
ani náhodou nepochybuje. “To, že 
sme taký dlhý čas v druholigovej 
spoločnosti, je fantastická vizitka. 
Z hľadiska histórie a celkového 
zázemia tam bez akýchkoľvek 

pochýb patríme. Je to aj zásluha 
mladých perspektívnych hráčov. 
V Michalovciach sa už dlhé roky 
rodia veľké talenty,“ poznamenal 
hráč, ktorý svojho času hosťoval 
v Trebišove a Humennom.

Mužstvo Michaloviec prežilo 
v uvedenej lige rôzne obdobia. 
Počas prvých rokov sa umiest-
ňovalo v strede tabuľky. Najz-
ložitejšie časy prežilo pred viac 
ako štyrmi rokmi. V súťažnej 
sezóne 2007/2008 si definitívne 
vybojovalo záchranu až po zá-
verečnom kole, keď na vlastnom 
ihrisku zdolalo Šaľu po výsledku 
2:0. O druholigovú príslušnosť 

vtedy zo všetkých síl zápolili aj 
Humenné a Trebišov. Čierny Pe-
ter napokon zostal v rukách tre-
bišovského kolektívu. Ani ďalšie 
súťažné ročníky neboli z celko-
vého hľadiska vydarené. MFK 
Zemplín síce zakaždým veľmi so-
lídne zvládol jeseň, až v štyroch 
sezónach mu však vôbec nevyšla 
jarná časť. Príčinou boli hlavne 
veľké hráčske obmeny cez zimu. 
Zlom nastal jedine na jar v roku 
2011. Družstvo pod vedením 
vtedajšieho lodivoda Vlastimila 
Petrželu skončilo na štvrtej pozí-
cii. Išlo o jeho najlepší výsledok 
od návratu do II. ligy. Rovnaký 
triumf zaznamenalo v roku 2005, 
keď bolo v úlohe nováčika.

P. Ruskovský je však pre-
svedčený, že vlani mohol kolek-
tív pokojne prepísať futbalovú 

históriu. Vyššie priečky mu totiž 
unikli len o vlások.

“Domnievam sa, že sme mali 
na viac. V súťaži kraľoval vysoký 
favorit z Trenčína. Od úvodného 
po posledné kolo viedol pelotón. 
O jeho prvenstve niet pochýb. 
V poradí na druhú Rimavskú 
Sobotu sme však v konečnom 
účtovaní strácali iba tri body. 
Nebyť niekoľkých zbytočných 
domácich zaváhaní, mohli sme 
Gemerčanov predbehnúť v ta-
buľke,” ani s odstupom času ne-
tajil smútok futbalista, ktorý už 
momentálne zarezáva v prvoli-
govom českom Zlíne. Obrovskú 
radosť mali michalovskí priaz-
nivci aj v prvej polovici minu-
loročnej jesene. Michalovce celé 
dva mesiace viedli druholigovú 
tabuľku! 

Služobne najstarší účastník ii. ligy
V cykle článkov o histórii michalovského futbalu sme sa dostali až do súčasnosti. a-mužstvo je 
už deviatu sezónu účastníkom ii. ligy. Je to veľký úspech. Veď napríklad v osemdesiatych rokoch 
zotrvalo v tejto súťaži tak nanajvýš dva roky. Pre objektívnosť však treba zdôrazniť, že vtedy mali 
mužstvá oveľa vyššiu výkonnostnú úroveň ako v súčasnosti. 

Toľko teda história michalovského futbalu. 
Jednotlivé články, ktorých autorom 
je Jano Čúrny, sú jasným dôkazom toho, 
že v najväčšom zemplínskom meste 
pôsobila celá plejáda veľkých hráčskych 
osobností, ktoré sa do histórie tunajšieho 
futbalu zapísali zlatými písmenami. Uverejnené fotografie boli použité z publikácie 

100 rokov organizovaného futbalu v Michalovciach.
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dva týždne v kultúre...
vítame medzi nami našich najmenších:

Sofia Kissová
Oľga Siničáková
Nina Lea Tkáčová
Natália Kačová
Samuel Žrobek
Adam Buchlak

Michalovčan informuje...

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Blahoželanie
AnnA ŠTifelová

Ružičku k 80-ke pre Teba máme, 
z celého srdca dnes Ti ju dáme, 

aby si nikdy necítila žiaľ 
a pre nás mala vždy usmiatu tvár. 

Do ďalších rokov života Ti veľa zdravia a sily 
prajú Tvoji najbližší dcéra Darina, zať Števo, 

vnuci Paľko a Miško

V týchto dňoch je galéria 
mestského kultúrneho stre-
diska prežiarená jemnosťou 
a nežnosťou. Tá je príznačná 
pre autorku olejomalieb, akva-
relov, pastelov a maľby na sklo. 
Je ňou Michalovčanka Mária 
Kačírková. Svoju tvorbu pre-
zentuje na deviatej samostat-
nej výstave. Autorka nehľadá 
nové výrazové prostriedky pre 
svoj výtvarný prejav, naopak, 
je ustálená v prejave a v ňom 
sa snaži o zdokonalenie pou-
žívaných techník. Jej výtvarný 
prejav je síce komerčný, ale jej 
cieľom je potešiť milovníkov 
výtvarného umenia. Tento cieľ 
dosiahne jednoduchou po-
zvánkou na prechádzku prí-
rodou a krajinou. Práve tam 
čerpá inšpiráciu pre svoju tvor-
bu. Nemusí zájsť kamsi ďaleko, 
stačí zotrvať v končinách, ktoré 
dôverne pozná. TvorbaMárie 
Kačírkovej je akousi chválou 
a oslavou života. Chce tak pre-
svedčiť diváka, že aj obdobie na 
dôchodku môže byť „úrodným“ 
a tvorivým.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Nežnosť 
v umení

V týchto septembrových 
dňoch sa dožíva významného 
životného jubilea známy micha-
lovský lekár a umelec MUDr. 
Juraj Duda. Všemohúcnosť mu 
dala do vienka viaceré talenty, 
ktoré postupne zreli, vyvíja-
li sa, až dospeli do štádia, kde 
jeho tvorba popri základnom 
civilnom poslaní nadobudla 
neprehliadnuteľné kontúry, kto-
ré vnímala nielen spoločnosť 
priaznivcov umenia.

Jeho perokresby, príležitost-
né básne i pôsobenie v micha-
lovských speváckych zboroch 
prenikli svojou autenticitou 
a kvalitnou realizáciou do pove-
domia obyvateľov centra Zem-
plína. Verejnosti sa predstavil na 
mnohých vernisážach svojimi 
obrazmi zachytávajúcich ne-
zameniteľný kolorit mestských 
architektonických monumen-
tov, tichých zátiší i stvárnenie 

nostalgickej sily nížinnej krajiny 
rodného kraja.

Obdivuhodnú vitalitu preja-
vil svojím predovšetkým mys-
ticko-náboženským literárnym 
dielom. 

Pri tejto príležitosti chceme 
zdôrazniť podiel MUDr. Juraja 
Dudu na rozvoji slovenskej re-
umatológie, ktorú obohatil via-
cerými odbornými publikáciami 
a vystúpeniami na odborných 
medzinárodných kongresoch. 
Jeho profesionálna práca nesie 
znaky vysokej kvality, spojenej 
s uznaním medicínskych exper-
tov.

Váženému umelcovi a leká-
rovi želáme do mnohých dní 
a rokov veľa zdravia, intenzív-
nych duševných zážitkov a po-
koj potrebný pri plavbe vírmi 
v zložitej súčasnosti.

Ad multos annos!
esah

Šľachetný jubilant

Prebiehajúci rok svätých vierozvestov Cyrila a Metoda bol impulzom pre 
našu farnosť vykonať púť na miesta spojené s týmito osobnosťami de-
jín nášho národa. Trojdňové putovanie v čase od 30. augusta do 1. sep-
tembra so sebou prinieslo množstvo duchovných i kultúrnych zážitkov 
z návštev miest, dýchajúcich posvätnom a majstrovstvom našich pred-
kov, vybudovaných na chválu Boha. Navštívili sme Staré Hory, Nitru, 
Trnavu, Velehrad na Morave a Svätý Hostýn, ďalej Šaštín a Skalku pri 
Trenčíne. Sprievodcom bol náš duchovný otec Stanislav Pavúk. Mali sme 
možnosť objavovať krásy nášho Slovenska a Moravy spojené s duchov-
ným odkazom svätcov Cyrila a Metoda. Veríme, že táto púť bola pre nás 
duchovným obohatením a pripomenutím si dedičstva našich otcov.  

Pavol Bober, kaplán

Zemplínska knižnica Goraz-
da Zvonického v Michalovciach 
a vydavateľstvo Ikar vás srdečne 
pozývajú na besedu so spisova-
teľkou Táňou Keleovou-Vasilko-
vou, spojenú s autogramiádou 
a predajom kníh. Beseda sa 
uskutoční 26. septembra o 16.00 
hod. v knižnici. Táňa Keleová-
Vasilková (vl. menom Taťjana 
Vasilková) sa narodila 7. apríla 
1964 v Chomutove (Česká re-
publika). Po štúdiách pracovala 
ako novinárka, od roku 1994 
je spisovateľkou v slobodnom 
povolaní. Žije a tvorí v Brati-

slave. Táňa Keleová-Vasilková 
sa rýchlo etablovala ako pred-
staviteľka tzv. ženskej literatúry. 
Úspech jej kníh – meraný vyso-
kými nákladmi a reedíciami – je 
pravdepodobne hybnou silou v 
tvorbe nových románových diel. 
Hrdinky i umiestnenia príbehov 
jej románov sú domáce, domác-
ke, spisovateľka svoje ženské po-
stavy projektuje do „obyčajných, 
každodenných rolí. Priamosť 
deja, priamočiarosť fabuly, ale aj 
živosť a aktuálna životnosť, to sú 
atribúty, ktorými si získava po-
četné, verné čitateľky.

beseda so spisovateľkou

Už po siedmykrát sa v Zem-
plínskom múzeu v Michalov-
ciach objavia strašidlá. V piatok 
14. septembra v podvečerných 
hodinách členovia OZ Priatelia 
múzy rozohrajú v kaštieli ďalšie 
zo svojich strašidelných pred-
stavení. Túto každoročnú jesen-
nú akciu organizátori podujatia, 
pracovníci Zemplínskeho mú-
zea, tentoraz obohatili o tanco-
vačku so strašidlami a strašidiel-
kami v Sztárayovskej záhrade.  
Podujatie je určené predovšet-
kým pre rodiny s deťmi.  

V rámci VII. zemplínskeho fes-
tivalu duchov a strašidiel sa náv-
števníci nebudú len báť. Po straši-
delnej prehliadke sa záujemcovia 
zabavia v záhrade, kde si prídu na 
svoje nielen deti, ale aj ich rodičia. 
Grilované špeciality,  dobrá hud-
ba v podaní DJ Minesa, karneval 
strašidiel a strašidielok, maľova-
nie na tvár, výroba masiek, tram-
políny i hojdačky sú určite dob-
rým tipom na spoločne strávený 
rodinný večer. Zábava v záhrade 
potrvá do 23.00 hod.

zm

Zemplínsky festival 
duchov a strašidiel

Radoslav Mamrák
a Petra Belejová

Mgr. Miroslav Dufinec 
a Petronela Ščerbová

Ing. Vladimír Brosinger
a PhDr. Zuzana Čuchranová

Ing. Vladimír Chládek 
a Ing. Teodora Bílenková

Bc. Lukáš Uriga 
a Mgr.Viera Mocáková

Ďakujem internému oddeleniu v Sobranciach pod 
vedením primára MUDr. Petra Juhása, primárovi 
LDCH MUDr. Petrovi Potockému, MUDr. Kataríne 

Labačovej a ošetrujúcemu lekárovi MUDr. 
Andrejovi Kurákovi z Porúbky za trpezlivosť 

a láskavosť pri liečbe pacientky Mitrovej. 
Všetkým patrí pochvala a moja srdečná vďaka.

dcéra

Poďakovania

Touto cestou chceme poďakovať kolektívu 
hematologického oddelenia NsP Š. Kukuru 
Michalovce pod vedením primárky 
MUDr. Ingrid Mrázovej a kolektívu 
zdravotných sestier za príkladnú starostlivosť 
počas liečby nášho otecka Pavla Beľana 
a našej mamičky Terézie Šantovej.

deti s rodinami

Útla zbierka básní Heleny 
Valkovej – Pleceníkovej, kto-
rú vydala autorka má 65 strán 
a obsahuje 59 básní s ilustrácia-
mi  Myrona Špeníka.

Narodila sa v Sliepkovciach. 
V Michalovciach odučila 40 
rokov na základných školách. 
Literatúru a poéziu mala rada 
a pre seba často písala básne. 
V dôchodkovom veku navští-
vila niekoľkokrát USA a hlavne 
Pensylvániu – Pittsburg, rodisko 
svojej mamy. Tam žila medzi prí-
buznými a ostatnými Slovákmi, 
ktorí odišli do USA za prácou. 
Zblízka spoznala ich smútok 
a túžbu po domove, ktorá v nich 
pretrváva v spomienkach na 
rodný kraj – stretávala sa s ame-
rickými Slovákmi, ktorí rozprá-

vajú nárečím, čítajú slovenské 
noviny, v kostoloch počúvajú 
obrady v slovenčine. Ich deti 
vedia čítať aj písať po slovensky 
a vždy veria, že sa vrátia domov 
na Slovensko, keď nie natrvalo, 
aspoň na návštevu.

Autorka venovala svoje verše 
komunite amerických Slovákov. 
Mnohé z jej básní boli uverejne-
né v novinách Slovak v Amerike, 
Slovenský katolícky sokol aj v Li-
turgickom hlásniku v sloven-
skom kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Cliftone, v New Jersey.

Básne autorky Heleny Valko-
vej – Pleceníkovej pripomínajú 
básne Ivana Krasku, sú precitli-
vé a plné úcty a vďaky k rodné-
mu Zemplínu.

J.G.

Môjmu rodu 

Zemplínske múzeum v Mi-
chalovciach v spolupráci so  Slo-
venským národným múzeom 
v Martine vás pozýva na výstavu 
Kapola Plicku Objaviteľ krásy.

Karol Plicka sa narodil v ro-
ku 1894 vo Viedni ako syn čes-
kých rodičov. Skončil učiteľský 
ústav, popri ktorom študoval 
husľovú tvorbu. Externe vy-
študoval národopis a hudobnú 
vedu. V dejinách slovenského 
filmu má postavenie zaklada-
teľa národnej kinematografie. 

Z Plickových fotografií vanie 
pocit krásna, vznešenosti a po-
koja. Jeho dielo vo svojej ne-
opakovateľnosti, v estetických 
a etických obsahoch patrí k zá-
kladným hodnotám národnej 
kultúry. Krédom tvorby tohto 
vzácneho človeka boli slová, 
ktoré povedal A. France: „Keby 
som mal voliť medzi pravdou 
a krásou, zvolil by som si krásu, 
lebo je pravdivejšia ako prav-
da sama“. Výstava potrvá do 
15. októbra 2012.

Objaviteľ krásy

Mestské kultúrne stredisko
MichalOVce S MichalMi, MichalOM a MichaeláM
zábavný program venovaný Michalom a Michaelám
30. 9. o 18.00 hod., moderuje Michal Hudák, veľká sála MsKS

Zemplínske osvetové stredisko
SrDce akO Dar
prehliadka ZUČ zdravotne postihnutých 
24. – 25. 9., MsKS Michalovce

Výstavy
Mária kačÍrkOVá – 9. SaMOStatNá VýStaVa
do 30. 9., malá galéria MsKS

Program kina centrum
14. – 15. 9. piatok, sobota o19.30 hod.
16. 9. nedeľa o 20.30 hod.
reSiDeNt eVil: retributiON V 3D
akčný, sci – fi  USA
Digitálna 3D projekcia 2012
Vstupné: 5 € 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky

18. – 19. 9. utorok, streda o 19.30 hod.
ParaDa   2012
komédia, dráma   Premiéra
Vstupné: 3 €            SRB, NEM, MAĎAR, SLOVIN, CHOR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

20. 9. štvrtok o 20.15 hod. 
21. 9. piatok o 19.30 hod.
Druhá ŠaNca   Premiéra
komédia   USA
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

22. – 23. 9. sobota, nedeľa o 16.00 hod.
DOba ĽaDOVá: ZeM V POhybe  USA
animovaná rodinná komédia  2012
Vstupné: deti 3 € dospelí 4 €
Mládeži prístupný   Slovenský dabing

22. – 23. 9. sobota, nedeľa o 19.30 hod.
ZeM beZ ZákONa
krimi, dráma, western  USA
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €  2012
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

25. – 26. 9. utorok, streda o 19.30 hod.
V tieNi   Premiéra
krimi, dráma, thriller  ČR
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €  2012 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

27. – 29. 9. štvrtok, piatok, sobota o 19.30 hod.
DiVOSi   USA
akčná komédia   2012
Vstupné: študenti 3 € dospelí 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

taZS mesta 
Michalovce 
oznamujú 
verejnosti,

 že z dôvodu 
sanitárnych 

a údržbárskych prác 
budú 

kúpalisko a sauna 
do 1. 10. 2012 

zatvorené 
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dva týždne v športe...  spoločenská rubrika
navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

Július Sakáč, 59-ročný
Mária Papcunová, 75-ročná
Jozef Jančošek, 60-ročný
Ján Rudačko, 70-ročný

Anna Gavulová, 71-ročná
Slavomír Paľo, 38-ročný

Pavol Beľan, 78-ročný
Michal Halecký, 62-ročný

Spomienky

Dňa 31. augusta uplynuli 2 roky od chvíle, 
kedy nás navždy opustila drahá mamička, 
babka a prababka 

AnnA KuČová
Ďakujeme všetkým tým, ktorí si v spomienke 
spolu s nami uctili jej pamiatku.
deti Anka a Pavol, vnúčatá a pravnúčik

Dňa 5. septembra 2012 
uplynulo 10 rokov, 

čo nás navždy opustil milovaný otec, 
dedko a pradedko 

Ján lörinc

Dňa 7. septembra 2012 
uplynulo 33 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný brat, 
otec, dedko a švagor 

Ján MilAn lörinc

Dňa 8. septembra 2012 uplynulo 9 rokov, 
čo nás navždy opustila milovaná mamička, 
babka a prababka 

MáriA lörincová
Kto ste ich poznali, 
venujte im s nami tichú spomienku.
s láskou spomína dcéra a sestra s celou rodinou

Dňa 7. septembra 2012 uplynulo 6 rokov, kedy 
nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko 

lADiSlAv KonTuľ
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
s nami tichú spomienku.
spomína manželka Magda, 
dcéry Darina a Viera s rodinami 
a vnúčatá Darinka, Jozef, Vincko a Nikolka

Dňa 21. septembra 2012 uplynie už 30 rokov 
od chvíle, keď nás navždy opustila milovaná 

mamička, babička a prababička 

MáriA ŠiMKová
s láskou spomínajú dcéry 

Renáta a Gabriela s rodinami

Ako tíško žila, tak tíško odišla. 
Len spomienky v srdciach zostávajú.
Dňa 6. septembra 2012 sme si pripomenuli 
2. výročie smrti 

Márie PAňKoveJ
Nezabudneme.
s láskou spomínajú dcéry s rodinami

atletika
XX. rOčNÍk MichalOVSkeJ hODiNOVky
15. 9. 2012, 10. 00 hod.
Info: Mgr. Ivan Pšenko, tel.: 0917 650 912  

futbal
afk tOPOĽaNy – Ofk laStOMÍr
IV. liga dorastu VsFZ – 7. kolo, 15. 9. 2012, 14.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
tJ SOkOl MOčariaNSka – tJ DružSteVNÍk PaVlOVce N/u.
II. B trieda dorastu ObFZ – 3. kolo, 15. 9. 2012, 15.30 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114
Mfk ZeMPlÍN – Šk SfM SeNec
II. liga mužov – 9. kolo, 15. 9. 2012, 19.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák,  tel.: 0903 607 009
Mfk ZeMPlÍN b – fk Starý SMOkOVce-VySOké tatry
IV. liga mužov Východ – 9. kolo, 16. 9. 2012, 10.30 hod.
Info: Mgr. Gabriel Hreščák, tel.: 0903 607 009
Mfk ZeMPlÍN „b“ – fk čaŇa
III. LS/MD – 9. kolo, 16. 9. 2012, 10.00 hod. a 12.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
afk tOPOĽaNy – fk beŠa
III. B trieda mužov ObFZ – 5. kolo, 16. 9. 2012, 15.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel.: 0904 553 524
Mfk ZeMPlÍN – aS treNčÍN
I. LS/MD U19, U17 – 9. kolo, 22. 9. 2012, 11.00 hod. a 13.15 hod.
Info: Mgr. Marek Zahorčák, tel.: 0915 840 401
afk tOPOĽaNy – fc ruSká
III. B trieda mužov ObFZ – 6. kolo,  23. 9. 2012, 15.00 hod.
Info: Peter Majvitor, tel. 0904 553 524
tJ SOkOl MOčariaNSka – OŠk buDkOVce
II. B trieda mužov ObFZ – 8. kolo, 23. 9. 2012, 15.00 hod.
Info: Ján Bžan, tel.: 0905 758 114

hádzaná
hc wiNlaND – hk tOPOĽčaNy
Tipos Extraliga mužov – 4. kolo, 19. 9. 2012, 16.00 hod.
Info: Štefan Frimmer, tel.: 0911 249 559 
hk iuVeNta – fereNcVárOS rtc-rail carGO buDaPeŠť 
2. predkolo Ligy majstrov 1 zápas, 19. 9. 2012, 18.00 hod.
Info: Mgr. Jaroslav Čurný, tel.: 0918 159 219

Ľadový hokej
hk MláDež a, b – kth kM kryNica
Kontrolné stretnutia hokejových prípraviek 5. ŠHT 1. kolo 
16. 9. 2012, 13.00 hod a 15.00 hod. Info: Mgr. Matej Ševčík
tel.: 0918 528 231
hk Dukla – hc tOPOĽčaNy
I. liga mužov – 1. kolo, 18. 9. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
hk Dukla – hc Dukla SeNica
I. liga mužov 3. kolo, 25. 9. 2012, 17.00 hod.
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Strelectvo
O POhár PreDNOStu ObVODNéhO ÚraDu 
V StreleckOM trOJbOJi
V. ročník, 16. 9. 2012, 8.00 hod. 
Info: Ing. Jozef Barna, tel. 0907 662 553

turistika
SuchOu NOhOu PO labOrci – 31. rOčNÍk
Info: Anton Hasák, tel. 0908 027 603

VYHLASUJE
podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Uznesení MsZ v Michalovciach 
č. 157, zo dňa 24. 4. 2012, č. 168, zo dňa 26.6.2012 a č. 189, zo dňa 4. 9. 2012

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Michalovce 
(predmet predaja): 

A) stavby č. súp. 5915 (Administratívna budova), na parcele p.č. 3267/24, pozemku 
p.C-KN č. 3267/18, o výmere 1 316 m2, pozemku p.C-KN č. 3267/24, o výmere 835 m2, 
pozemku p.C-KN č. 3267/28, o výmere 2 378 m2, spolu s vonkajšími úpravami a oplo-
tením areálu, všetko na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce. 
B) stavby č. súp. 1457 (autoservis Močarianska), na parcele p.č. 4950, dielňa, na parce-
le p.č. 4949, vrátnica, na parcele p.č. 4951, sklad, na parcele p.č. 4952, sklad, na parcele 
p.č. 4953, sklad, na parcele p.č. 4954, dielňa, na parcele p.č. 4948, pozemku p.C-KN 
č. 4949, o výmere 1 372 m2, pozemku p.C-KN č. 4950, o výmere 609 m2, pozemku p.C-
KN č. 4951, o výmere 26 m2, pozemku p.C-KN č. 4952, o výmere 45 m2, pozemku p.C-
KN č. 4953, o výmere 164 m2, pozemku p.C-KN č. 4954, o výmere 119 m2, pozemku 
p.C-KN č. 4948, o výmere 910 m2, pozemku p.C-KN č. 4955, o výmere 10 907 m2, spolu 
s vonkajšími úpravami a oplotením areálu, všetko na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce.
C) stavby č. súp. 984, (autoservis Okružná), na parcele p.č. 4662, sklad, na parcele p.č. 
4663, dielne, na parcele p.č. 4664/5, pozemku 4662, o výmere 1 289 m2, pozemku 
4663, o výmere 92 m2, pozemku 4664/5, o výmere 216 m2, novovytvoreného pozem-
ku p.C-KN č. 4664/1, o výmere 4210 m2, v k.ú. Michalovce, ktorý vznikol na základe 
určenia GP č. 35024780-13/2012, spolu s vonkajšími úpravami a oplotením areálu, 
všetko na LV č. 5157 v k.ú. Michalovce.
D) stavby č. súp. 1934 (dielňa), na parcele p.č. 2809, pozemkov p.C-KN č. 2809/1, o vý-
mere 551 m2 a p.C-KN č. 2809/2, o výmere 141 m2 novovytvorených GP č. 14328810-
27/2012 v k.ú. Michalovce, LV č. 5157.
E) pozemku p.C-KN č. 985/2, o výmere 174 m2, LV č. 5157 v k.ú. Michalovce
F) stavby č. súp. 836, práčovňa a čistiareň, na parcele p.č. 4730/3 a pozemku pod 
stavbou p.C-KN č. 4730/3, o výmere 2 114 m2, sklad, na parcele p.č. 4731 a pozemku 
pod stavbou p.C-KN č. 4731, o výmere 527 m2, nová parcela C-KN č. 4730/19, o vý-
mere 7 227 m2 v k.ú. Michalovce, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely C-KN 
č. 4730/1, všetky na Ul. lastomírskej v k.ú. Michalovce, LV č 5157
G) stavby č. súp. 6324, sklad – dielňa, na p.č. 3743 a pozemku p.č. 3743 o výmere 
149 m2, ktoré sa nachádzajú na Ul. Komenského v k.ú. Michalovce, LV č. 5157
H) pozemku p. C-KN, 876/1 o výmere 482 m2, p.C-KN č. 876/2 o výmere 316 m2, p. 
C-KN 877/1 o výmere 2304 m2, p. C-KN 877/10 o výmere 37 m2, p. C-KN 877/11 o vý-
mere 11 m2, p. C-KN 877/12 o výmere 11 m2, p. C-KN 877/13 o výmere 11 m2, p. C-KN 
877/14 o výmere 11 m2, p. C-KN 877/15 o výmere 11 m2, a p. C-KN 877/16 o výmere 
36 m2, pod stavbou OD Dodo na Nám. osloboditeľov v Michalovciach, ktorá je vlast-
níctvom COOP Jednota Michalovce
I) pozemku p.C-KN č. 4659/10, o výmere 1 030 m2, v k.ú. Michalovce, nachádzajúci 
sa na Sídl. Východ na Ul. moskovskej, pod stavbou predajne č. súp. 3497, ktorá je 
vlastníctvom COOP Jednota Michalovce
J) pozemku p.C-KN č. 68/5, o výmere 485 m2, v k.ú. Michalovce, nachádzajúci sa na 
Sídl. Východ na Ul. Verbovčík, pod stavbou predajne č. súp. 592, ktorá je vlastníctvom 
COOP Jednota Michalovce
K) bytov č. 1, 4, 6, 7, 10, 11 a 12 vo vchode č. 1 a bytov, č. 1 – 12 vo vchode č. 3 a spolu-
vlastníckych podielov k pozemku, v bytovom dome „I“ č. súp. 1884 na parcele p.C-KN 
č. 2970, LV č. 10439 v k.ú. Michalovce – opakovane vyhlásená súťaž.  

Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 1. októbra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule Mestského 
úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektronickej tabuli na internetovej stránke 
www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 05 6/6864281 - Ing. Kukolos.
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ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov a na základe Uznesenia MsZ v Michalovciach č. 189, zo dňa 4.9.2012

ODPREDAŤ PRIAMYM PREDAJOM
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Michalovce (predmet predaja):
A)  pozemok p. C-KN č. 361/2, záhrady o celkovej výmere 66 m2 v k.ú. Michalovce,
B)  pozemok p. C-KN 1699/47, o celkovej výmere 386 m2 v k.ú. Stráňany,
C) pozemky p. C-KN č. 1192/39, o výmere 43 m2 v k.ú. Michalovce a p. C-KN 

č. 1192/40, o výmere 23 m2 v k.ú. Michalovce.

Termíny obhliadok, plné znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťaž-
ných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 1. októbra 2012 do 12.00 hod., sú zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ Michalovce, ktorá sa nachádza vo vstupnom vestibule mestské-
ho úradu na Námestí osloboditeľov č. 30 a na elektronickej tabuli na internetovej strán-
ke www.michalovce.sk. Informácie dostanete aj na č. tel.: 056/6864281 – Ing. Kukolos.
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PONÚKA
byty do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.70/2003 o nájme 
bytov na Obrancov mieru 4 (malometrážne byty) v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 21. 09. 2012. Počet bytov: 3 
Čísla bytov   Adresa Poschodie Bytový dom Počet izieb 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 Ul. obrancov mieru 4 1. (malometrážny) 1,5 
54 Ul. obrancov mieru 4 prízemie (malometrážny) garsónka
75 Ul. obrancov mieru 4 1. (malometrážny) garsónka

Podanie žiadosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informá-
cie dostanete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo na od-
bore hospodárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského 
úradu Nám. slobody 1 v Michalovciach - kancelária č. 72 na prízemí - JUDr. Vasil Danko.
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PONÚKA
byt do nájmu v zmysle VZN MsZ v Michalovciach č.104/2008 
o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ulici obrancov 
mieru v bytových domoch „A” a „C“v Michalovciach.
Žiadosť o nájom bytu je možné podať v termíne do 21. 9. 2012. Počet bytov: 1 
Č. bytu   Adresa    Poschodie   Bytový dom   Počet izieb   Podlahová plocha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10   Ul. obrancov mieru 8,  3. NP   „A“    1-izbový   42,85 m2

Cena nájmu (bez poplatku za služby spojené s užívaním bytu) 1,93 €. Podanie žia-
dosti nezakladá nárok na pridelenie bytu. Žiadosť, prílohy a bližšie informácie náj-
dete na webovej stránke Mesta Michalovce www.michalovce.sk alebo odbore hos-
podárenia s majetkom Mestského úradu v Michalovciach, budova Mestského úradu 
Nám. slobody 1 v Michalovciach – kancelária č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.
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malý oznamovateľ...
kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž pri cintoríne na Ulici špitálskej s pozemkom 

a elektromerom. Tel.: 0940 752 138
n	Predám rodinný dom so záhradou a pozemkom blízko Michaloviec. 

Tel.: 0918 479 575
n	Dám do prenájmu garsónku na Ulici nad Laborcom. Informácie 

na tel. č. 0948 032 666
n Predám garsónku na Ulici J. Švermu, Michalovce.  

Cena 20 000 €. RK nevolať. Tel.: 0902 108 157
n	Predám poschodový dom na Ulici Cyrila a Metoda.  

Cena dohodou. Tel.: 0907 997 006
n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone pri bytovke. Tel.: 0949 716 152
n	Predám pozemok v Hažíne. Tel.: 0908 144 444
n	Prenájom priestorov v centre mesta. Tel.: 0915 323 914
n	Predám dom v Michalovciach, 5 min. od centra.  

Pôvodný stav. Cena 54 900 €. Tel.: 0911 419 511
n	Predám dom v obci Blatné Revištia. Dom je klasický rovný, prerobená 

kúpeľňa a výmena elektriny. Cena 17 500 €. Tel.: 0911 419 511

rôzne
n	Oznamujeme všetkým hudobníkom, že bola otvorená nová predajňa 

hudobných nástrojov – Hudobný nástroj, s. r. o. v Michalovciach 
na Ulici M. Gorkého 2957/5  
(ulica, na ktorej bolo kino Mier). Tel./fax: 056 642 3392

n	Predám auto strieborný Hyundai Getz vo výbornom technickom 
stave, garážovaný. Rok výroby – december 2003. Cena dohodou. 
Tel.: 0911 351 050

n	Predám bukové odrezky. Tel.: 0908 102 786
n	Predám elektrický stavebný výťah (továrenský). Tel.: 0907 534 726
n	Predám takmer novú váľandu s úložným priestorom a operadlom. 

Cena 90 €. Tel.: 0910 493 189, tel.: 0907 546 365
n	Predám zariadenú maringotku vhodnú na ubytovanie s elektrickým 

rozvodom. Tel.: 0907 534 726
n	Predám kalové (380 V) a vodné čerpadlo (220 V) s príslušenstvom. 

Cena dohodou. Tel.: 0907 979 166
n	Predám včely s úľom, bez úľa, typ B, 2 x. Tel.: 057 4493048, tel. 0907 970 588
n	Kúpim palivové drevo. Tel.: 0902 644 555
n	Predám Škodu Forman 135 LS, prvý majiteľ, 63 000 km. STK 

do 12. 7. 2014, EM: november 2012. Cena dohodou. Tel.: 0904 424 375
n	Predám pekný moderný nábytok – obývacia stena, dĺžka 300 cm, farba 

jelša medová. Cena dohodou. Tel. 0944 038 437
n	Predám nábytok do dievčenskej detskej izby v bielo – fialovej farebnej 

kombinácii. Veľmi pekný a zachovalý, veľa priestoru. Jeho súčasťou je 
aj veľká skriňa, poličky a písací stôl. Cena dohodou. Tel.: 0907 659 968

Služby
n	Poskytujem stavebné práce. Tel.: 0903 273 574
n	Účtovníctvo, hypotéky, poistenie. Tel. 0915 644 489,  

www.ekonomickesluzby.eu
n	Strechy, krovy, sadrokartóny. Tel.: 0907 922 100, www.cackostav.szm.com
n	Čistiareň peria ponúka svoje služby – čistenie peria a výrobu 

paplónov a vankúšov. Odvoz a prívoz peria v rámci mesta Michaloviec 
zabezpečíme. Tel.: 0915 325 381, tel.: 056/ 6497735

čítajte  nás  aj  na 
www.michalovce.sk

v čast i  Michalovčan


