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V meste pribudnú
ďalšie cyklotrasy
Budovanie nových cyklistických trás v mestách sa často stretáva s veľkými
prekážkami. Ak nerátame vysoké finančné náklady na ich vybudovanie,
tak určite ďalšou, často neprekonateľnou prekážkou, je majetkové
vysporiadanie pozemkov pod budúcou cyklotrasou s množstvom rôznych
vlastníkov. Preto sa Mesto Michalovce rozhodlo ísť inou cestou – vytvárať
cyklotrasy značením na existujúcich chodníkoch a komunikáciách, kde to
šírkové pomery dovoľujú.
Mesto získalo finančné prostriedky vo výške 6 000 € z nadácie SPP a Eustream v programe
Municipality na vytvorenie prvej
cyklotrasy značením komunikácií. Mesto projekt spolufinancovalo vo výške 3 500 €. Vytvorená
trasa „A“ vedúca cez ulice Štefánikovu a Humenskú prepája
prostredníctvom cyklotrasy autobusovú stanicu na Kostolnom
námestí so železničnou stanicou
na Staničnej ulici. Keďže trasa je
jednosmerná, na zokruhovanie
trasou „B“ po uliciach Masarykovej a prof. Hlaváča sa budeme
snažiť taktiež získať finančné
zdroje. Súčasne Mesto v uplynulých dňoch získalo ďalším

projektom nenávratný finančný
príspevok z nadácie Pontis vo
výške 7 000 € na vytvorenie trasy
„C“, ktorá spojí centrum – Pasáž
s časťou Sídliska Východ po uliciach kpt. Nálepku, Jilemnického
a Hollého. Mesto bude projekt
cyklotrasy „C“ spolufinancovať
vo výške 4 500 €.
Cyklotrasy vznikajú na existujúcich cestách a chodníkoch,
kde to dovoľujú šírkové pomery. Výstavba nových cyklotrás
vyžaduje vysoké finančné náklady a zdĺhavú prípravnú fázu,
keď je potrebné vykúpiť pozemky pod cestou od mnohých
vlastníkov, preto je tento variant
rýchlejší a lacnejší. Stavebné

práce na trase „A“ realizovala spoločnosť Eurovia SK, a. s.
Súčasťou novej cyklotrasy sú
vybudované bezbariérové prístupy, ako aj zvislé a vodorovné
značenie cyklotrasy. Realizácia
cyklotrasy „C“ je naplánovaná
na jar 2014.
V súčasnosti Mesto pripravuje projektové dokumentácie
ďalších cyklotrás v rôznych častiach mesta. Veríme, že v meste
postupne vytvoríme sieť cyklotrás, uľahčíme tým pohyb cyklistom, zvýšime ich bezpečnosť na
cestách a motivujeme aj ďalších
obyvateľov k používaniu lacnej
a ekologickej prepravy.
RNDr. Jana Machová

Gymnázium Pavla Horova
opäť medzi najlepšími

V uplynulých dňoch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky elektronicky prezentovalo rebríček najúspešnejších
slovenských stredných škôl v oblasti práce s talentovanou mládežou.
Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa v ňom – v rámci škôl rovnakého
typu – umiestnilo v prvej trojke (konkrétne skončilo na druhom mieste), čím
úspešne nadviazalo na minuloročný výsledok.
Práca s talentovanými, nadanými mladými ľuďmi sa na tejto
škole, ktorá si v októbri 2013
pripomenula 91. výročie svojho
vzniku, chápe ako prirodzená,
neoddeliteľná súčasť výchovnovzdelávacieho procesu. Medzi
absolventmi nájdeme viacero
významných osobností, ktoré
sa presadili nielen doma, ale aj
v zahraničí. Spomenúť možno
kardinála Jozefa Tomka, diplomata Juraja Králika, politika
Mariána Čalfu alebo športovca
Milana Mikuláša, dobré meno
školy šíria i vedeckí pracovníci
z oblasti prírodných a spoločenských vied, ekonómovia, manažéri či umelci.
Aj dnes, pri obmedzených verejných finančných zdrojoch, sa

vedenie školy snaží vytvárať dobré podmienky pre individuálne
vedenie talentovaných žiakov,
a to v rámci špecializovaných
záujmových útvarov. Podporuje
tiež aktívnu účasť mladých vedcov či pedagógov na odborných
seminároch, ako aj ich zapájanie
sa do rôznych súťaží alebo predmetových olympiád.
Jedným zo spoľahlivých indikátorov úspešnosti stredných
škôl sú i výsledky vo vyšších
kolách súťaží. V ostatných rokoch sa medzi slovenskú aj
medzinárodnú špičku prepracovali viacerí bývalí i súčasní
žiaci – spomenúť možno Mária
Drozdca, Tomáša Dzetkuliča,
Mareka Bašistu, no najmä Jakuba Šafina.

Podľa slov riaditeľa školy Rudolfa Gadomského bude vedenie
gymnázia v nastúpenom trende –
s pomocou rodičov a sponzorov
– pokračovať, hoci organizátori
súťaží, financovaní z verejných
zdrojov, svoju materiálnu spoluúčasť neustále znižujú, až sa dostala
na minimálnu úroveň. Pozornosť
sa tak i naďalej bude koncentrovať na zvyšovanie kvalifikácie
pedagógov, na zlepšovanie technického vybavenia a materiálovej
základne a na ešte lepšie uplatňovanie noriem manažérstva
kvality, aby sa michalovské Gymnázium Pavla Horova v neustále
sa zvyšujúcej konkurencii medzi
strednými školami mohlo opäť
umiestniť medzi najlepšími.
GPH
V utorok 26. novembra
sme si pripomenuli 69. výročie oslobodenia mesta
Michalovce. Na pietnom
akte kladenia vencov sa na
Cintoríne Červenej armády zúčastnili zástupcovia
mesta vedení primátorom
V. Zahorčákom, predstavitelia štátnej správy, členovia Zväzu protifašistických
bojovníkov aj priami
účastníci bojov. Na slávnostnom akte sa zúčastnili
aj zahraniční návštevníci
z Ukrajiny na čele s generálom N. Kozlovskym.

LUCIA 2013
Vážení čitatelia, radi by sme vám pripomenuli,
že redakcia našich novín pripravila nové
pravidlá pre podujatie, ktoré pozná väčšina
našich čitateľov pod názvom LUCIA. Rozhodli
sme sa pozmeniť pravidlá. Preto sme už
neuverejňovali kupóny súťaže, ktoré by bolo
potrebné zbierať a tak sa zapojiť do žrebovania
o hodnotné ceny.
Redakčná rada rozhodla, že
v tomto roku sa o ceny môže
uchádzať každý, kto príde 14. decembra o 17.00 hod. do veľkej sály
mestského kultúrneho strediska
na podujatie LUCIA 2013. Podmienkou získania ceny bude zakúpiť si vstupenku. Kupón každej
vstupenky usporiadatelia vložia
do osudia a priamo počas programu budú vyžrebovaní výhercovia

z prítomných divákov. V programe účinkujú Miro Prochádzka
s tanečnou skupinou – Evergreeny a folklórne súbory Zemplín
a Zemplínik. Vstupné bude 5 €.
Pre vyžrebovaných výhercov
redakcia našich novín pripravila
v spolupráci so sponzormi hodnotné výhry. Prvú cenu – televízor už tradične venuje redakcia
Michalovčan.
rr

Voľby predsedu
samosprávneho kraja

Mestský úrad Michalovce
oznamuje,
že z dôvodu prerušenia
dodávky elektrickej
energie
v stredu 11. decembra
bude budova MsÚ
na Námestí osloboditeľov

zatvorená

Vianočné trhy
13. a 14. decembra
ulička remesiel
vianočné koledy
oživenie zvykov
na gazdovskej zabíjačke
viac informácií nájdete
na 6. strane

V sobotu 23. novembra sa uskutočnilo druhé kolo
volieb predsedu Košického samosprávneho kraja.
V meste Michalovce je vytvorených tridsať volebných okrskov. Z 32 300 oprávnených voličov sa zúčastnilo a právo voliť
uplatnilo 3 615 voličov, čo predstavuje 11,19 % účasť. Najvyššia
účasť 21,65 % bolo v okrsku číslo 23 – SZŠ Michalovce, na Ulici
Masarykovej a najnižšia účasť
3,44 % v okrsku č. 13 – v objekte
IV. ZŠ na Ulici Komenského.
O predsedu do Košického samosprávneho kraja sa uchádzali
páni Rudolf Bauer a Zdenko

Trebuľa. V meste Michalovce
zvíťazil Zdenko Trebuľa s celkovým počtom platných odovzdaných hlasov 2 161.
Výsledky v Michalovskom
volebnom obvode boli v prospech Zdenka Trebuľu, a to
v počte 7737 hlasov ku 2 828
hlasov pre Rudolfa Bauera.
V najbližšom volebnom období
post predsedu Košického samosprávneho kraja bude patriť
Zdenkovi Trebuľovi.
A. Hodáňová

Oznamujeme čitateľom,
že najbližšie číslo novín

Michalovčan
vyjde
20. decembra

ako vianočné dvojčíslo
25 – 26
redakcia Michalovčana
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rokovanie so zástupcami drobnochovateľov v meste
rokovanie s vedením TV Zemplín
porada k organizácii Plesu mesta 2014
účasť na konferencii SARIO v Bratislave
prijatie úspešných športovcov – reprezentantov mesta
porada primátora
rokovanie k pripravovaným podujatiam pri príležitosti
významných výročí mesta Michalovce v roku 2014
účasť na oceňovaní bezpríspevkových darcov krvi
porada primátora k materiálom na rokovanie mestskej rady
rokovanie predstavenstva VVS,a.s.
účasť na pietnom akte kladenia vencov pri príležitosti
69. výročia oslobodenia mesta
oceňovanie víťazov bežeckých pretekov
O štít mesta Michalovce
rokovanie so spoluorganizátormi Plesu mesta 2014
otvorenie ihriska na ZŠ Švermova
rokovanie so zástupcami kultúrnych a spoločenských
organizácií k príprave osláv výročia mesta
vyhodnotenie návrhov na sochu Archanjela Michala

Z poslaneckých interpelácií
Na XVIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
Michalovce, ktoré sa uskutočnilo 22. októbra 2013,
interpelácie predložili poslanci: Ing. Ján Ďurovčík,
CSc. a Ing. Jozef Bobík. Riešenie týchto interpelácií je
nasledovné:
Ing. Ján Ďurovčík, CSc.

1. Vážené mestské zastupiteľstvo, obrátili sa na mňa občania mesta
s prosbou, aby kaplnka na kopci Hrádok bola opäť osvetlená.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Kaplnka na Hrádku je osvetlená. Počas sledovania večernej oblohy návštevníkmi hvezdárne je osvetlenie vypínané.
2. V prílohe prikladám návrh občana mesta Michalovce, ktorý navrhuje vytvoriť v meste „Mini park významných stavieb sveta“.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Návrh občana je zaujímavým podnetom pre Mestský úrad, no v súčasnosti Mesto nedisponuje prostriedkami, ktorými by sme ho mohli naplniť.

Ing. Jozef Bobík

Na Ul. Ľudovíta Štúra je verejné osvetlenie po pravej strane ulice smerom k autobusovej stanici. Na konci ulice, na ľavej strane, pri budove
Obvodného oddelenia PZ je parkovisko, ktoré nie je vôbec osvetlené,
pretože svetlá sú na pravej strane ulice. Na podnet občanov tam bývajúcich, ale aj iných, ktorí uvedené parkovisko využívajú, žiadam umiestniť svietidlá na dva stĺpy elektrického vedenia, ktoré sú umiestnené na
parkovisku. Uvedeným riešením zvýšime bezpečnosť občanov a ochranu majetku občanov. Za porozumenie a pochopenie vopred ďakujem.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce
Daný problém bude vyriešený v priebehu mesiaca november 2013.

OZNAM

Ku Kampani 16 dní aktivizmu
proti násiliu páchanému na
ženách sa pridalo OZ Pomoc rodine, ktoré bude organizovať
v Michalovciach tieto aktivity: 1. decembra od 15.30 písanie
odkazov, fotenie sa s ceduľkou Hovorím NIE násiliu, o 16.00
hod. pri OC Zemplín – pískačka (vypískanie násilia). Kampaň
organizuje MVO – Fenestra, Košice v spolupráci s ďalšími
MVO, s finančnou podporou Ministerstva zahraničných veci
a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu
Podpora a ochranu ľudských práv a slobôd.

Ochrana spotrebiteľa
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov a Denné centrum
seniorov zorganizovali v novembri pre svojich členov seminár
na tému ochrana spotrebiteľa.
V úvode vystúpila riaditeľka ESC
Dženšída Veliová, ktorá oboznámila prítomných s obsahom seminára a predstavila prednášajúcich Veroniku Virághovú a Pavla
Pavlovkina.
Európske spotrebiteľské centrum na Slovensku vzniklo v rámci EÚ a jeho cieľom je zabezpečiť,
aby sa slovenský spotrebiteľ cítil
pohodlne a sebavedomo na spoločnom európskom trhu. Poskytuje poradenstvo spotrebiteľom,
ako postupovať pri nákupoch
v rámci EÚ a pri riešení cezhraničných reklamácií. Najviac sporov riešia s kolegami v ČR, Poľsku, Rakúsku a Nemecku. Na Slovensku je najviac nedorozumení
v rekreačno-športových službách
a nákupe oblečenia.

V súčasnej dobe je aktuálne aj
nakupovanie cez internet. Tu sa
odporúča navštíviť diskusné fóra,
kde sa dozvieme o skúsenostiach
iných spotrebiteľov a tak sa vyhneme zbytočným problémom.
Pri nákupoch je potrebné
uchovávať všetky doklady pre prípad uplatnenia reklamácie. Podobne je to aj pri nákupoch prostredníctvom zľavových portálov.
Predvádzacie akcie sa riadia
pravidlami o podomovom predaji. Niektorí predávajúci využívajú
často nátlak, aby spotrebitelia podpísali zmluvu. Ide často o výrobky,
ktoré sa prezentujú ako kvalitné
zahraničné produkty. Spotrebitelia
môžu od kúpnej zmluvy odstúpiť
do 7 pracovných dní, najlepšie písomne, a list odoslať doporučene.
Dozor nad dodržiavaním
zákona o ochrane spotrebiteľa
vykonáva Slovenská obchodná
inšpekcia v SR.
Anna Peterčíková

Pomoc pre Filipíny

Slovenský Červený kríž vyhlásil verejnú zbierku na pomoc
obetiam ničivého tajfúnu na Filipínach.
Finančné príspevky je možné zasielať na osobitný účet
verejnej zbierky: číslo účtu: 665555/0200, variabilný
symbol: 201311 • Veríme vo vašu podporu!

Pozvanie na Luciu
2013

V piatok 22. novembra Územný spolok Slovenského červeného kríža
v Michalovciach odovzdal v obradnej sieni mestského úradu viacnásobným bezplatným darcom krvi 25 zlatých a 10 diamantových
plakiet prof. MUDr. Janského. Vincent Bajužik, Rastislav Bašista,
Ing. Štefan Karafa, Ľudovít Popik a Ladislav Valter si prevzali Pamätnú medailu prof. Kňazovického za úctyhodných sto darovaní
krvi. V tomto roku bolo už odovzdaných 60 bronzových plakiet a 45
strieborných plakiet prof. Janského. Do darcovskej základne pribudlo
takmer 400 prvodarcov.

Rozsvietenie vianočného
stromčeka

Pracovníci Technických a záhradníckych služieb mesta Michalovce
začali s rozmiestňovním vianočnej
výzdoby. Postupne pribudnú aj
niektoré nové prvky, ktoré v tomto
roku doplnia vianočnú výzdobu
mesta, a to nie len na námestí,
ale aj na troch okružných križovatkách, konkrétne na lampách
verejného osvetlenia, ktoré sú
súčasťou „kruhákov“. Pribudnú
aj tri nové vyzdobené vianočné
stromčeky na Partizánskej ulici,
Užhorodskej a Štefánikovej ulici.
Vianočný strom – smrek strieborný, ktorého darcom je obyvateľ
mesta Michalovce z Topolianskej
ulice osadili pracovníci TaZS na tradičné miesto pri fontáne na Námestí
osloboditeľov. Počas adventu budú pri vianočnom stromčeku umiestnené
stánky ponúkajúce punč, pečené gaštany, medovníky, oblátky a medovinu, a to konkrétne od 2. do 23. decembra.
Presne 6. decembra o 17.00 hod. rozsvietime vianočný stromček, príde
aj Mikuláš na koči so Snehulienkou a pri stromčeku zaznejú koledy
v podaní speváčok FS Zemplín. Po rozsvietení stromčeka sa vo veľkej
sále mestského kultúrneho strediska uskutoční tradičný Benefičný koncert pod záštitou primátora mesta Viliama Zahorčáka.

...na Zempliňe tak...
Jak še maľi ľudze
na našim Zempľiňe
dakedi, jak žiľi,
co robiľi, či jak
še zabavjaľi, toto
pametaju už ľem našo
pametňici.
...a my všetci sme spomínali
v mestskom kultúrnom stredisku. Aby naše spomienky boli originálne, k tomu nám dopomohli
folklórne skupiny Hatalovčan,
Zemplínik, Bežovčan, Harčarki z
Pozdišovec, Viňančan, ĽS Trebišovčan a organizátorská skupina
Mihaľovski ňevesti i beťare.
Fašiangy v Hatalove či tancujúce dievčatá na lúke nás na
začiatok rozihrali a potom sme
spoločne išli na dožinkové slávnosti do Bežoviec aj na dožinkovú zábavu do Pozdišoviec. Či
bude tento rok dobré vínko, dali
nám na známosť Viňančania a
po požehnaní zatancovali Trebišovčania.

Koniec roka patrí najkrajším
sviatkom. Narodeniu Božieho
dieťaťa sa poklonili domáci Michalovčania a spoločne celá sála
zanôtila Tichú noc. K tomu, aby
toto nádherné spomínanie zostalo
v nás neustále, prispelo Ministerstvo kultúry SR, Slovenské elektrárne Vojany, Matica slovenská,
firma Widex-Slovton a starostka
obce Markovce V. Eľková. Poďakovanie patrí aj primátorovi mesta
V. Zahorčákovi za otvorenie a milé
slová, poslancovi VÚC J. Makohusovi, riaditeľke DMS v Michalovciach M. Kušnírovej, predsedovi folklórneho združenia Zemplín
M. Hviždžákovi, riaditeľovi SÚSP
na Slovensku L. Lokšovi, predsedníčke ÚR SÚSP Z. Michálkovej
a samozrejme účinkujúcim.
Dzekujeme i vam, co sce neostali šedzec doma kolo televizora,
aľe prišľi na nas popatrec a z nami še vracic paru ročki nazad,
bo kec doma hutorime našim
mladim, jak dakedi bulo, ta nam
nechcu veric.
Valéria Mitrová

zvieratká na adopciu

Balík

je mladý asi 1,5-ročný psík, veľmi
hravý a energický, priateľský k ľuďom
aj k iným psom. Je to naozaj skvelý
spoločník na dvor so zateplenou
búdou. Psík Balík je odčervený,
očkovaný, čipovaný a kastrovaný.
Kontakt: 0908 330 792, utulokmi@gmail.com

S blížiacim sa záverom kalendárneho roka sa v redakčnej rade dvojtýždenníka Michalovčan viac venujeme aj príprave súťaže pre svojich
čitateľov. Už dávnejšie sme sa zaoberali myšlienkou inovovať túto súťaž.
Po dvadsiatich štyroch rokoch sa v Michalovčanovi neobjavili tradičné
kupóny Lucia v posledných číslach. Nie preto, že by sme na kupóny zabudli. Po viacerých pripomienkach a podnetoch od našich čitateľov sme
zvolili formu sviatočného večera. Spolu s mestským kultúrnym strediskom ostane nosným bodom programu odovzdávanie cien pre čitateľov.
Losovanie sa uskutoční verejne na pódiu za prítomnosti všetkých, ktorí
si v uvedený večer zakúpia vstupenku. Hodnotné ceny si po vylosovaní
preberú z rúk predsedu redakčnej rady a primátora mesta. Počas večera bude losovanie spestrené kultúrnym programom. Aj keď doposiaľ bol
tiež súčasťou každého ročníka „Lucie“, v tomto roku bola zvlášť venovaná pozornosť výberu, aby bol kvalitný, atraktívny, zaujímavý, sviatočný.
A zároveň dôstojným vyvrcholením Vianočných trhov v meste. Nebude
to teda izolované podujatie, ale súčasť diania v meste v závere druhého
decembrového týždňa. V piatok 13. decembra o 9.30 hodine začne slávnostný ceremoniál otvorenia Vianočných trhov. O 10. hodine začne rokovanie mestského zastupiteľstva v pracovnej časti. Po jeho skončení v podvečerných hodinách o 16. hodine začne slávnostne mestské zastupiteľstvo.
Na ňom budú odovzdané čestné občianstvo, ceny mesta a ceny primátora
za rok 2013. V sobotu 14. decembra pokračuje dopoludňajší program jarmoku ukážkou zvykov - zabíjačka na Zemplíne. Samotný program Lucia
2013 začne podvečer o 17. hodine. Verím, že čitatelia dvojtýždenníka
Michalovčan prejavia zdravý záujem aj o tohtoročnú Luciu a v hojnom
počne navštívia uvedené podujatia v predvianočnom období.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral

a športové správy

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

žihadlo

v piatok, pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.
hosť: M. Opatovský, hokejista HK Dukla Michalovce

Záznam

denne od soboty o 14.00 hod.

GYMNÁZIUM Ľ. Štúra 26, Michalovce

Deň otvorených dverí
Kedy? 14. decembra 2013 (sobota) od 9.30 hod.
Kde?
Ľ. Štúra 26, Michalovce
Čo pre Vás pripravíme?
• o 9.30 hod. otvorenie
• informácie o štúdiu na 8-ročnom gymnáziu
• kultúrny program
• prehliadku priestorov školy – učebne,
		 laboratóriá, multimediálna učebňa, telocvičňa,
		 posilňovňa, školská knižnica, jedáleň
Tešíme sa na vás – žiakov, rodičov a všetkých priaznivcov
našej školy.

MESTO MICHALOVCE

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
Zverejňuje

zámer, podľa ust.§ 9a. Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
1. Časť pozemku p. C-KN č. 5383, k. ú. Michalovce, do výmery 30 m2, za účelom
úpravy pozemku – vybudovanie parkoviska na vlastné náklady nájomcu pre
parkovanie verejnosti, bez vyberania poplatku. Pozemok sa nachádza na Ulici
Ľ. Štúra v Michalovciach.
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote, do 16. decembra 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

z pirka Andriša zo Straňan
Už od ňepameci znam, že me u našim prešumnim varošu furt maľi
kvaľitni stavbarski firmi zos dobrima odborňikoma. Šicko še ňeda vimenovac, co še kolo nas vibudovalo, šak nakoňec to šicki vidzime.
Choč u dňešňich časoch še toho buduje oveľo meňej, prečik ľem, co
ľem dakus toti ňeščesni financije povoľa, furt še daco zos stavebňima
odborňikoma kolo nas šupe. Postupňe še skrašľuju našo varošski sidľiska, zacepľuju še bitovki, začne še budovac 2,3 mil. eurovi kruhovi
objazd pred nadjazdom z varoša (už osmi, jak hutorja u redakcii),
šumňe še rozbehla robota na predstaňičňim „namestičku“ pred žeľezničnu staňicu, dze najdu parkovaňe osobne motore, motore taxislužbi i dachtore autobusi. Kec mi už spomenul žeľezňičnu stanicu, ta
kebi tam už roki ňestrašila tota stara stanica, co už doslužila.
Po čaše me še zaš štretľi zo sušedom Rašpeľom. Pitam še ho, reku:
„Mižu, ti maš jaki skušenosci zos budovaňom?“
„ Andriš otvoreňe ci povim, roki mi jak ňepartajňik – ňeodborňik budoval komunizmus, no ňebulo mi doprjano ho vibudovac.“
„Mižu“ , hutorim mu, „nič sebe z toho ňerob, buľi aj odborňici,
aj jim še ho ňepodarilo dobudovac.“
„No Andriš a ti jak stojiš zos budovaňom?“
„Mižu, u tim čaše, ja jak ňepartajňik – ňeodborňik budujem
demokraciju, aľe jak baču, asi s tim prestaňem...“
„Ta čom?“
„Ceholki už dochodza a paneli bars drahi...“
Co še nestalo, može še stac.
Šicko dobre mojo rodaci, prijemni adventni dňi.



Ceny mesta Michalovce za rok 2013

Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 13. decembra 2013 udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:
In memoriam

Ferdinand Alexa
za výrazný podiel na budovaní moderného mesta
vo funkcii prvého starostu mesta Michalovce

Ferdinand Alexa sa narodil 10.
decembra 1887 v Michalovciach,
kde sa vyučil aj obuvníckemu remeslu. Tovarišské skúsenosti získaval v Košiciach aj na Ukrajine
a do rodného mesta sa vrátil ako
skúsený majster. Po vypuknutí
I. svetovej vojny však musel narukovať a počas bojov padol do
ruského zajatia. Koniec vojny so
sebou priniesol rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a vznik
prvej Československej republiky.
Pán Alexa sa po svojom návrate
v roku 1918 stal spoluzakladateľom
Sociálnodemokratickej
strany a svojou prácou a presvedčením získal pre stranu mnohých
sympatizantov. Prostredníctvom
pôsobenia v strane bojoval za
šírenie demokracie, politickej
slobody, zlepšovanie sociálnych
podmienok pre obyvateľov a podporoval hospodársky rast a rozvoj
ekonomiky. Lenže v štruktúrach
strany došlo k viacerým rozko-

lom. Aj preto sa Ferdinand Alexa
rozhodol odísť a vstúpiť do Republikánskej strany zemědělského a malorolnického lidu.
V roku 1919 sa stal členom
obecného zastupiteľstva a v roku
1920 starostom Michaloviec, ktorým ostal až do roku 1938. Medzi
jeho priority patrilo vybudovanie
školstva, udržanie vojenskej posádky v meste, a s tým súvisiaci
stavebný, spoločenský a ekonomický rozvoj mesta. V Michalovciach sa v tomto období vybudovalo gymnázium, kasárne na
Hviezdoslavovej ulici, radnica, budova terajšieho obvodného úradu,
berný úrad (budova starej polície),
budova terajšej obchodnej akadémie a terajšej zdravotníckej školy.
Začali sa stavať kasárne pred mostom (smer na Sobrance), dláždili
sa ulice, robili chodníky, zavádzala
sa elektrifikácia a kanalizácia, reguloval sa tok Laborca, zakladali
sa parky, postavilo sa letné kúpalisko, mosty a iné stavby.
Ferdinand Alexa aktívne podporoval rozvoj kultúry a športu.
Jeho zásluhou sa vybudoval veľký
športový areál, kde sa nachádzalo
futbalové ihrisko a tenisové kurty. Tieto športoviská prenajímal
takmer bezplatne. Bol to človek,
ktorý si ľudí vážil a vnímal ich
ako seberovných. Medzi jeho
najvýraznejšie vlastnosti patrila sila osobnosti a charizma, čo
potvrdzovalo aj jeho opakované
zvolenie za starostu Michaloviec.

Mgr. Ján Eštok
za výrazný rozvoj kultúry, matičnej činnosti,
športu a spoločenských aktivít v meste,
na Slovensku i v zahraničí, pri príležitosti
životného jubilea

Ján Eštok sa narodil 9. apríla
1943. Jeho meno sa neodmysliteľne spája s kultúrou v meste
Michalovce. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval
ako vedúci odboru školstva
Mestského národného výboru
v Michalovciach, neskôr ako
vedúci odboru kultúry na Okresnom národnom výbore v Michalovciach. Od roku 1991 do
roku 2008 pracoval ako riaditeľ
Domu Matice slovenskej (DMS)
v Michalovciach a v rokoch
2008 – 2009 zastával funkciu
podpredsedu Matice slovenskej
(MS). Na začiatku roka 2008 sa
stal správcom Matice slovenskej,
túto funkciu zastával do októbra
2012. Odvtedy pôsobí ako poradca predsedu MS.
Ako riaditeľ DMS v Michalovciach inicioval aj zorganizoval
mnoho kultúrnych a športových
podujatí, ktoré sa stali tradičnými a neodmysliteľne patria k Michalovciam: celoslovenský turnaj
v riešení hádaniek a krížoviek O
pohár riaditeľa DMS, Matičný
beh o štít mesta Michalovce, Podvihorlatský maratón a i. Aktív-

ne sa podieľal aj na organizovaní
Zemplínskych slávností piesní
a tancov, bol hlavným organizátorom súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko,
stál pri zrode súťaže v prednese
poézie Horovov Zemplín, pri
Splave zemplínskych riek či Ekumenických slávnostiach v Michalovciach a pri celom rade ďalších podujatí. V roku 2001 bol za
Maticu slovenskú hlavným organizátorom Svetového Matičného festivalu slovenskej mládeže,
ktorý sa konal v Michalovciach
i v ďalších východoslovenských
regiónoch. V roku 2007 a 2010
mal organizačne na starosti tiež
Svetový Matičný festival slovenskej mládeže vo Vysokých Tatrách a Nitre.
Svojou prácou zviditeľňoval
vo svete nielen mesto Michalovce ale i celé Slovensko. Jeho zásluhou DMS Michalovce a umelecké súbory z okresu nás úspešne
reprezentovali v rôznych kútoch
sveta. Aktívne spolupracuje so
všetkými organizáciami Slovákov v zahraničí – v USA, Kanade, v Srbsku, Chorvátsku, Poľsku, na Ukrajine, či vo Francúzsku. Pomáhal zakladať Oblastnú
organizáciu Matice slovenskej
v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine a zaslúžil sa aj o vznik školy
so slovenským vyučovacím jazykom i Centra slovenskej kultúry
v Užhorode. Za jeho pomoci
a s podporou Matice slovenskej
boli vydané zbierky piesní zo
Zemplína, zaslúžil sa aj o rad výstav s národnou tematikou.
Významne ovplyvňuje kultúrne dianie nielen v našom meste.

Čestný občan mesta Michalovce

Prof. MUDr. Július
Vajó, DrSc.

za zásluhy o rozvoj zdravotníctva v našom
okrese, ako aj na Slovensku

Július Vajó, emeritný prednosta II. chirurgickej kliniky LF
UPJŠ, UN L. Pasteura v Košiciach,
sa narodil 9. júla 1938 v dedinke
Kopčany, okres Michalovce. Po
ukončení stredoškolského štúdia
na gymnáziu v Michalovciach
absolvoval štúdium medicíny na
Fakulte všeobecného lekárstva
Univerzity Karlovej v Prahe, ktoré ukončil s vyznamenaním a červeným diplomom v roku 1962.
Má atestáciu z chirurgie I. a II.
stupňa a atestáciu z pľúcnej chirurgie. V roku 1982 na LF UPJŠ
v Košiciach získal titul kandidát
lekárskych vied a v roku 1993 mu
bol udelený titul doktor lekárskych
vied na Univerzite Karlovej v Prahe. V roku 1987 bol habilitovaný
za docenta chirurgie a v roku 1996
menovaný profesorom chirurgie.
Po ukončení vysokoškolských
štúdií začal pracovať ako sekundárny lekár na chirurgickom oddelení OÚNZ Michalovce a stal sa
členom Československej chirurgickej spoločnosti. V rokoch 1963 až
1965 pôsobil na Chirurgickej klinike LF UPJŠ v Košiciach, kde sa
neskôr stal odborným asistentom
a túto funkciu vykonával viac ako
20 rokov. Po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky sa stal podpredsedom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, členom prezídia
Slovenskej lekárskej spoločnosti
a v roku 1996 členom International
Society of Surgery (Medzinárodné-

ho chirurgického združenia). Od
roku 1987 do roku 2005 bol prednostom II. chirurgickej kliniky LF
UPJŠ a FN L. Pasteura a následne
na klinike pôsobil ako profesor
chirurgie až do roku 2012.
Pán profesor pôsobil ako krajský chirurg východoslovenského
kraja i ako hlavný odborník pre
chirurgiu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Bol
aj členom akademickej obce na
UPJŠ v Košiciach, členom Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia a členom komisie
pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore
chirurgia. V súčasnosti patrí do
tímu redakčnej rady týchto periodík: Rozhledy v chirurgii, Monitor medicíny a Slovenský chirurg.
Július Vajó sa vo veľkej miere zaslúžil o zavádzanie trvalej kardiostimulácie v liečbe porúch srdcového
rytmu, nových angiochirurgických
a operačných techník, kolorektálnej chirurgie a endokrinochirurgie. Je autorom monografie Náhle
angiochirurgické príhody a akútny
ischemicko-reperfúzny syndróm
v klinickej praxi, za ktorú mu bola
udelená Kostlivého cena a Prémia
literárneho fondu SR. Spolupracoval tiež pri tvorbe učebníc a skrípt,
je autorom odborných a vedeckých
prác uverejňovaných v odborných
časopisoch a zborníkoch, ako napríklad Vedemecum medici a Štandardné terapeutické postupy.
Je držiteľom Zlatej medaily
Propter meritam za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť, medaily Karla Maydla, Zlatej medaily
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Medaily Stanislava
Kostlivého, Konštantína a Stanislava Čárskeho, pamätnej medaily
Lekárskej fakulty UK Bratislava
Eruditio in terra Slovaca a Čestnej plakety T. R. Niederlanda. Vedecká rada UPJŠ v Košiciach mu
v novembri 2012 udelila čestný
titul Profesor emeritus.

MUDr. Jozef Voskár

za rozvoj zdravotníctva a rozvoj mesta Michalovce,
pri príležitosti významného životného jubilea

Jozef Voskár sa narodil 1. januára 1934 v obci Betlanovce, ktorá
patrí do okresu Spišská Nová
Ves. Vysokoškolské vzdelanie
na Lekárskej fakulte Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
úspešne ukončil v roku 1960. Zároveň získal atestáciu v odbore
TBC a pľúcne choroby a v odbore
Vnútorné choroby I. a II. stupňa.
Po ukončení štúdia pracoval
v Odbornom liečebnom ústave tuberkulóznych a pľúcnych chorôb
v Novom Smokovci. Jeho kroky
neskôr smerovali do Michaloviec,
do Nemocnice Štefana Kukuru.
V rámci svojej lekárskej praxe
v michalovskej nemocnici pôsobil

na internom oddelení a na oddelení TBC a pľúcnych chorôb.
Počas celého svojho života sa
podieľal na rozvoji pracovísk interného charakteru ako sekundárny lekár, zástupca primára, či ako
primár oddelenia TBC a pľúcnych
chorôb. V tomto období jeho
plodného pracovného života zároveň zastával funkciu predsedu
Spolku lekárov SLS v Michalovciach, bol členom posudkovej
komisie a neskôr pracoval vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni.
Svoje progresívne myšlienky
presadzoval aj angažovanosťou
v spoločenských organizáciách
a samospráve.V rokoch 2000 až
2004 bol poslancom Mestského
zastupiteľstva v Michalovciach
a súčasne členom bytovej komisie. Vo voľnom čase aktívne
spolupracoval na rozvoji mládežníckeho basketbalu a hokeja
v Michalovciach. Mnoho rokov
pôsobil na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach ako
externý učiteľ a o svoje bohaté
skúsenosti sa so študentmi delí
dodnes. Vychoval celý rad kvalifikovaných lekárov a zdravotných sestier.

Plk. JUDr. Alexander
Nejedlý
za výrazný podiel pri rozvoji profesionálneho
a dobrovoľného hasičstva v Michalovciach a okolí

Alexander Nejedlý sa narodil
9. apríla 1965 v Michalovciach.
Stredné odborné vzdelanie ukončil v Žiline, na Strednej odbornej
škole stavebnej – odbor požiarna ochrana. Následne absolvoval
Akadémiu policajného zboru
v Bratislave – odbor bezpečnostná
služba, so zameraním na požiarnu
ochranu. Štátnu skúšku absolvoval
z predmetov trestné právo, správne
právo, pracovné právo, kriminalistika, výstavba a organizácia požiarnej ochrany a ochrana pred požiarmi. V roku 2009 zložil na Akadémii
policajného zboru rigoróznu skúšku v odbore Bezpečnostné služby.
Jeho pracovná kariéra začala
v Chemku, š.p. Strážske, kde pôsobil ako hasič. Potom sa stal súčasťou kolektívu Okresnej správy
Zboru požiarnej ochrany v Micha-

lovciach, kde zastával aj funkciu
náčelníka oddelenia vnútra. V roku
1996 sa stal veliteľom zmeny Jednoty Zboru požiarnej ochrany Michalovce. O rok neskôr už pracoval na
Okresnom úrade – odbor požiarnej
ochrany Michalovce ako náčelník
oddelenia požiarnej prevencie, až
do roku 2002. Nasledujúce tri roky
pôsobil vo funkcii vedúceho prevádzkovo – technického oddelenia
na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach. V roku 2006 nastúpil
do funkcie riaditeľa. V rokoch 2011
– 2012 pôsobil ako veliteľ Hasičského a záchranného útvaru hlavného
mesta SR Bratislavy. V súčasnosti
zastáva funkciu prezidenta Hasičského a záchranného zboru MV SR.
Počas svojej profesionálnej
kariéry získal viacero dôležitých
vyznamenaní, medzi ktoré patrí
Medaila ministra vnútra Slovenskej republiky I. stupňa, Medaila Za službu v Hasičskom zbore
III. stupňa, Medaila Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR Za zásluhy,
Medaila Americkej federácie hasičov Za službu občanom.
Alexander Nejedlý je človek,
ktorému nechýbajú vlastnosti
ako zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť a výborné organizačné schopnosti, o čom svedčia
aj vyššie spomenuté ocenenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
v Michalovciach
za významný rozvoj hygienickej starostlivosti
v meste a okrese Michalovce, pri príležitosti
60. výročia založenia hygienickej služby
v Michalovciach
V roku 1952 Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo zákon, umožňujúci
vznik preventívnej zložky nášho
zdravotníctva, ktorým bola a je
hygienická služba. V Michalovciach bola zriadená hygienická
stanica 1. augusta 1953. Súčasný
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Michalovciach je umiestnený v dvoch
bezprostredne prepojených budovách na Ulici Sama Chalupku.
Do roku 1960 prevládali v náplni práce odborných pracovníkov protiepidemické úlohy v boji
proti škvrnitému týfusu, brušnému týfusu, osýpkam, ružienke,
malárii. Svoju vysokú kvalitu práce preukázali odborní pracovníci
pri likvidácii cholery vo Vojanoch
v roku 1970, pri riešení ekologickej havárie v š. p. Chemko Strážske v roku 1980, pri organizovaní
protiepidemických opatrení pri
epidémiách vírusových žltačiek
typu A, trichinelózy, meningokokových meningitídach, chrípky či antraxu. Nezanedbateľné
boli aj špecializované činnosti
v prevencii dusičnanovej methemoglobinémie u dojčiat, štúdie
alergických ochorení detí, hodnotenie zdravotného rizika pre ľudí
z dlhotrvajúcej a nízkej expozície
PCB vo vodách, v materskom
mlieku, krvi a špecializované analýzy polychlorovaných bifenylov.
Veľkú pozornosť aj v súčasnosti si
vyžaduje hygienické zabezpečenie
cestovného ruchu na Zemplínskej

šírave a Vinianskom jazere.
V súčasnom období sa činnosť
RÚVZ zameriava na úlohy v oblasti ochrany a podpory zdravia
obyvateľov v okrese Michalovce a Sobrance. V tejto súvislosti
participujú odborní pracovníci
RÚVZ Michalovce na týchto projektoch: Prevencia tichej ischémie myokardu, Prevencia kolorektálneho karcinómu, Primárna
prevencia onkologických ochorení prsníka u adolescentných
dievčat, Čakáme na bociana, Prevencia psychického stavu.
60-ročné jubileum vytvára
priestor pre bližšie priblíženie
fungovania hygienickej služby,
ktorá má v súčasnosti dôveru
verejnosti. Na rozvoji verejného
zdravotníctva sa podieľalo a stále podieľa mnoho významných
osobností, ktorým za ich úsilie
patrí obrovská vďaka.
V súčasnosti je na čele RÚVZ
so sídlom v Michalovciach regionálna hygienička MUDr. Janka
Stašková, MPH.
Celým historickým vývojom
ľudstva sa tiahne ako červená niť
úsilie o zachovanie a upevnenie
zdravia. Úlohou lekárskej vedy je
nielen choroby liečiť ale predovšetkým im predchádzať. Odborní
pracovníci RÚVZ so sídlom v Michalovciach plnia úlohy v prevencii ochrany zdravia pre obyvateľov
okresu Michalovce a Sobrance.
Ich činnosť je jedinečná, špecifická, založená na vysokej odbornosti, kvalite a vzdelanostnej úrovni.



Ceny primátora mesta Michalovce za rok 2013
Ceny primátora mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 13. decembra 2013 udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Ing. Mgr. Jozef Borovka Ing. Michal Gombita
za pomoc, charitatívnu činnosť a organizovanie
prevenčných opatrení pre občanov, ktorým bol
diagnostikovaný diabetes mellitus

Jozef Borovka sa narodil
29.apríla 1953 v obci Palúdzka.
Po ukončení základnej školskej
dochádzky pokračoval v štúdiu
na Strednej priemyselnej škole
strojníckej v Košiciach. Vysokoškolské vzdelanie absolvoval
na hutníckej fakulte Vysokej
školy technickej v Košiciach.
Nasledovalo postgraduálne štúdium na Univerzite Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, kde študoval na Právnickej fakulte, katedra obchodného, hospodárskeho
a finančného práva.
Po ukončení strednej školy
začal pracovať vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach. V roku 1975 nastúpil do
funkcie vedúceho materiálno
– technického zásobovania
v spoločnosti MEZ Michalovce.
Po 14 rokoch zmenil pracovisko
a pracoval v Komunálnych službách mesta Michalovce. Neskôr
sa stal riaditeľom obchodnej
spoločnosti Malnap Michalovce
a ako riaditeľ pôsobil aj v súkromnej firme. Od roku 2000
je živnostníkom a zaoberá sa
vedením účtovníctva a obchodnou činnosťou.
Popri svojej pracovnej kariére
sa aktívne zaujímal o ochorenie,
ktoré trápi mnohých ľudí - diabetes. Od roku 2005 je predse-

dom organizačnej zložky Zväzu
diabetikov Slovenska DIAMI
Michalovce. O dva roky neskôr
sa stal aj predsedom samotného
Zväzu diabetikov Slovenska a je
ním doposiaľ. V roku 2008 absolvoval vzdelávací cyklus Pozdní komplikace diabetu v Českej
republike, a taktiež vzdelávací
kurz na Malte, ktorý organizovala Medzinárodná diabetická
federácia. V tom istom roku sa
stal aj členom expertnej skupiny
DEPAC (Diabetes Experts Panel from Accessing Countries)
v Bruseli, kontaktnou osobou
Slovenska pre Medzinárodnú
diabetickú federáciu, členom
Diabetologickej asociácie Českej
republiky, členom predsedníctva Slovenskej humanitnej rady
a garantom špecializovaného sociálneho poradenstva Zväzu diabetikov Slovenska. Vo všetkých
týchto funkciách pôsobí doteraz.
Vo vzdelávaní pokračoval
naďalej a v roku 2013 úspešne ukončil vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave v odbore
sociálna práca so špecializáciou
– edukácia klientov s diabetes
mellitus. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov na európskej
a medzinárodnej úrovni, jeho
články sú uverejňované v rôznych odborných periodikách
a taktiež v edukačných materiáloch. Medzi jeho aktivity
neodmysliteľne patrí poskytovanie poradenstva a konzultácií
v odbornej zdravotníckej oblasti
pre širokú verejnosť, zdravotne
postihnutých a sociálne odkázaných nevynímajúc.
Jedným z jeho najväčších
úspechov je nepochybne založenie edukačného zariadenia
pre diabetikov v Michalovciach,
ktoré je jediné na Slovensku.

Mgr. Michal Vojník
za obetavú činnosť v rámci rozvoja chovateľstva
a futbalu na území mesta Michalovce

Michal Vojník sa narodil 29.
marca 1949 v Michalovciach.
V rodnom meste ukončil základné aj stredoškolské vzdelanie.
Po maturite odišiel pracovať do
Bratislavy a v roku 1971 nastúpil
na ročnú dôstojnícku školu v Žiline. O rok neskôr bol prevelený
ako podporučík do posádky Trebišov. Popri zamestnaní študoval
externe na Pedagogickej fakulte
v Prešove. Vojenskej kariére sa
venoval do roku 1998, kedy bol
na vlastnú žiadosť uvoľnený zo
služby profesionálneho vojaka
v hodnosti podplukovníka.
Chovateľstvo ho zaujalo
už ako malého chlapca. Začal
chovať králiky, holuby a neskôr
k nim pribudlo aj exotické vtáctvo. Na 1. zemplínskej oblastnej
výstave a Majstrovstvách SR

v roku 1981 získal druhú cenu za
lipochrómovú kolekciu a druhú
cenu za melanínového jednotlivca u kanárikov. V roku 1984
sa stal posudzovateľom exotického vtáctva s dôrazom na farebné
kanáriky. Posudzovateľskej kariére sa venuje doposiaľ a okrem
hodnotenia na Slovensku posudzoval i v zahraničí, a to v Čechách a v Rakúsku. Je členom
Európskeho klubu jaspisových
kanárikov so sídlom v Bordeaux.
V roku 1987 na Exote v Olomouci dostal striebornú a bronzovú plaketu za vystavených farebných kanárikov.
Počas svojej doterajšej chovateľskej kariéry získal viacero
miestnych, regionálnych, celoštátnych i medzinárodných
ocenení. V roku 2011 na Exote
v Olomouci získal titul Šampión
výstavy, 1. a 2. miesto. O rok neskôr získal titul Majster Slovenskej republiky na Ornite 2012
v Trenčianskej Turnej. Vďaka
nemu sa Michalovce dostali do
povedomia širokej chovateľskej
verejnosti doma i v zahraničí.
Popri svojej aktívnej kariére v
chovateľstve pôsobil aj vo futbalovom klube VTJ Zemplín Michalovce ako člen výboru, neskôr
ako viceprezident a v roku 2000
stál na jeho čele ako prezident.

za výrazný rozvoj poľnohospodárstva v okrese
Michalovce

Michal Gombita sa narodil
24. februára 1933 v obci Pakostov, okres Medzilaborce.
Po ukončení štúdia na strednej
a vysokej škole začal pracovať
na Okresnom národnom výbore Sobrance, neskôr Michalovce. Bol dlhoročným poslancom
a členom rady ONV. Od roku
1968 pracoval ako riaditeľ Poľnohospodárskeho nákupného
a zásobovacieho závodu v Michalovciach. Túto funkciu vyko-

nával až do dôchodku, celkom
23 rokov.
Počas svojho pracovného života, v súčinnosti so svojimi spolupracovníkmi a predsedami jednotlivých poľnohospodárskych
podnikov, aktívne pracoval a pričinil sa o rozvoj poľnohospodárstva v našom regióne. Vo funkcii
riaditeľa dohliadal na hnojenie
pôdy, včasný zber a kvalitu osiva,
jeho dôkladné uskladnenie a následnú distribúciu na ďalšie spracovanie – pre mlyny, na výrobu
kŕmnych zmesí a pod.
Pod jeho vedením sa dostal
okres Michalovce do povedomia
ako jeden z najlepších poľnohospodárskych okresov na Slovensku, či už išlo o dosahovanie
hektárových výnosov, zamestnávanie ľudí alebo o rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby.
Je nositeľom viacerých rezortných, okresných a krajských
vyznamenaní. A je držiteľom
i štátneho vyznamenania.

Ing. Milan Paulína
za výrazný podiel na rozvoji športu v meste
Michalovce, pri príležitosti významného
životného jubilea

Milan Paulína sa narodil 21.
apríla 1943 v Michalovciach. Po
ukončení základnej školskej dochádzky pokračoval v štúdiu na
strednej škole v Michalovciach,
na terajšom Gymnáziu Pavla
Horova. Po úspešnom zložení
maturitnej skúšky v roku 1960
nasledovalo štúdium na Vysokej
škole poľnohospodárskej v Nitre. Päťročné štúdium na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte
ukončil v roku 1965.
Potom nastúpil na základnú
vojenskú službu. Stal sa členom
leteckého pluku VÚ 9450 České Budějovice, kde pôsobil vo
funkcii pomocníka a zástupcu
výstrojného náčelníka. V roku
1966 začal pracovať v pobočke
Štátnej banky československej
v Michalovciach, ktorá sa v ro-

ku 1990 zmenila na Všeobecnú
úverovú banku. Popri zamestnaní študoval v rokoch 1974-1977
na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej
v Bratislave. V bankovom sektore pracoval až do roku 2003.
Milan Paulína sa popri zamestnaní angažoval v rôznych odborárskych a telovýchovných organizáciách. Bol členom odborového hnutia pri pobočke VÚB, a.s.
Michalovce a Slovenského zväzu
telovýchovy a športu. Pôsobil ako
tréner ale aj aktívny hráč stolného
tenisu v regióne. Na rozličných
športových podujatiach reprezentoval doma aj v zahraničí.
Ing. Paulína sa ako predseda TJ
Slávia Michalovce, stolnotenisový
oddiel, zaslúžil o rozvoj mládežníckeho stolného tenisu v meste
a vychoval hráčov, ktorí štartovali
v najvyššej celoštátnej súťaži. Nesmieme opomenúť jeho bohatú
hráčsku kariéru. V roku 1958 obsadil 2. miesto na majstrovstvách
kraja v kategórii juniorov, v roku
1978 reprezentoval výber hráčov
ŠBČS v medzištátnom stretnutí
v Budapešti proti výberu Maďarska. Venoval sa však aj funkcionárskej činnosti v rámci telovýchovnej jednoty a predsedníctva
Okresného stolnotenisového zväzu v Michalovciach.

MUDr. František Zitrický
za aktivity v poslaneckom zbore a ochranu
životného prostredia

František Zitrický sa narodil
25. mája 1950 v Michalovciach.
Základné a stredoškolské štúdium absolvoval v Michalovciach. V roku 1968 nastúpil na
Lekársku fakultu Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ihneď po slávnostných
promóciách nastúpil do Nemocnice s poliklinikou v Michalovciach.
Celý svoj život i profesionálnu dráhu lekára zasvätil
zemplínskemu regiónu. Od nástupu do nemocnice pracoval
deväť rokov na oddelení ARO
ako sekundárny lekár. Na tom-

to oddelení získal aj atestáciu v
odbore. Po absolvovaní atestácie
I. a II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo začal pracovať ako
praktický lekár na Poliklinike
v Michalovciach.
V roku 1989 odchádza ako
lekár do Iraku. O rok neskôr, po
návrate, nastupuje do funkcie
námestníka riaditeľa nemocnice s poliklinikou pre liečebno
preventívnu starostlivosť. Krátkodobo pracoval aj ako zastupujúci riaditeľ michalovskej nemocnice. V roku 1993 odchádza
opäť do ambulantnej sféry, kde
pôsobí doposiaľ. Od roku 1995
ako neštátny praktický lekár pre
dospelých.
MUDr. Zitrický je od roku
1994 poslancom Mestského zastupiteľstva v Michalovciach,
opakovane je aj členom mestskej rady. Vo svojej dlhoročnej
poslaneckej práci sa venuje
hlavne zdravotnej a sociálnej
problematike a ochrane životného prostredia. Dlhodobo aktívne pracuje vo výbore Slovenskej
lekárskej komory a vo výbore
Asociácie súkromných lekárov.

Materská škola,
Ul. Vajanského 5
za podiel na výchove a vzdelávaní detí,
pri príležitosti 30. výročia vzniku materskej školy
Materská škola na Ulici S. H.
Vajanského v Michalovciach bola
slávnostne otvorená v októbri pred tridsiatimi rokmi. Prvá
riaditeľka Oľga Krížová úspešne
naštartovala chod materskej školy, ktorú vtedy navštevovalo 235
detí. Od roku 1990 sa riaditeľkou
stala Ľudmila Demková.
V nasledujúcom období síce
došlo k poklesu počtu detí v detských jasliach a niektoré oddelenia zanikli, ale vytvorila sa trieda, v ktorej boli zaradené deti so
zdravotnými problémami. Išlo
o tzv. rehabilitačné centrum pre
deti s respiračnými ochoreniami. Po troch rokoch fungovania
prešla táto trieda pod správu Nemocnice s poliklinikou Štefana
Kukuru.
V roku 2008 bola v materskej
škole vďaka Mestu Michalovce
otvorená trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Mesto v plnej
výške financovalo jej zriadenie.
Od júla 2009 bola do funkcie
riaditeľky vymenovaná Anna
Veľková. V súčasnosti je v škôlke

zamestnaných 19 pedagogických
a nepedagogických pracovníkov
a navštevuje ju 103 detí. V materskej škole pracujú krúžky
- tanečný, krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom,
počítačový, environmentálny a
výchova umením. Učiteľky sa
spolu s deťmi zapájajú do rôznych súťaží a aktivít, čím prezentujú prácu materskej školy na
verejnosti.
Materská škola zaznamenáva úspechy pri tvorbe projektov. Medzi ne patrili - Kamaráti
cvičme spolu, Výchova umením,
Rozvoj pohybových aktivít detí,
Počítače pre deti, či projekt VSE
City Run Každé dieťa má šancu
na kvalitnejší život. V súčasnosti
materská škola napĺňa projekt Aj
ja sa chcem hrať a športovať ktorý je realizovaný vďaka podpore
Nadačného fondu Skupiny VSE
spravovaného Karpatskou nadáciou a spolufinancovaný Mestom Michalovce. Jeho cieľom je
rekonštrukcia časti školského
dvora pre deti s viacnásobným
postihnutím.

Obchodná akadémia, Ul. kapušianska 2
za podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta
a okolia, pri príležitosti 20. výročia vzniku školy
Obchodná akadémia v Michalovciach vznikla v septembri 1993, kedy sa otvorili dve
triedy 1. ročníka s počtom 68
žiakov. Tak sa zaplnila medzera
v sieti stredných škôl v okrese.
Do tohto času žiaci, ktorí mali
záujem o štúdium ekonomických predmetov študovali na
OA v Humennom, Trebišove
a Vranove nad Topľou. Škola
napĺňa demokratické zásady
a princípy, kde sa dôraz kladie na odbornosť, etiku, zdravie a bezpečnosť, kde sa môžu

uplatniť nadaní a talentovaní
žiaci. Dnes má Obchodná akadémia už viac ako 1400 absolventov. Mnohí z nich úspešne
absolvovali vysokoškolské štúdium, najmä ekonomického
zamerania.
V školskom roku 2013/2014
navštevuje školu 230 žiakov. Na
škole vyučuje 25 kvalifikovaných učiteľov, ktorí vo vyučovacom procese aktívne využívajú aj novú výpočtovú techniku a školskú počítačovú sieť
SANET. Riaditeľkou je od jej

vzniku až doposiaľ Ing. Anna
Brhlíková.
Študenti Obchodnej akadémie majú možnosť zapájať sa do
rôznych záujmových krúžkov.
Každý rok sa na škole koná slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka. Imatrikuláciu organizujú
samotní žiaci v novembri, pri
príležitosti Medzinárodného
dňa študentov. Buduje sa tradícia Plesu obchodnej akadémie,
ktorý organizujú študentské
spoločnosti, zapojené do programu aplikovanej ekonómie
firmy Junior Achievement Slovensko. Žiaci dosahujú veľmi
dobré umiestnenia v rôznych
vedomostných, či športových

disciplínach, v rámci kraja ale
aj v rámci Slovenska.
Študenti sa pravidelne zapájajú
do olympiád v cudzích jazykoch,
do matematických súťaží pre žiakov stredných odborných škôl či
korešpondenčných matematických súťaží. Nechýbajú ani súťaže
v oblasti ľudských práv, informatiky, účtovníctva a ekonomiky.
Tradične sa organizujú Majstrovstvá školy v ľahkej atletike
a stolnom tenise. Na pravidelnej
báze sa na škole koná Deň srdca, Deň narcisov, Maturantská
kvapka krvi a ďalšie podujatia,
kde študenti ukazujú nielen svoj
vzťah k štúdiu, ale aj svoj postoj
k problémom spoločnosti.



Základná škola, Ul. J. A. Komenského 1

Ing. Marta Podolcová

za podiel na vzdelávaní obyvateľov mesta
i okolia, pri príležitosti 50. výročia vzniku školy

za dlhoročnú prácu v TaZS mesta Michalovce

História školy sa začala písať 1. septembra v roku 1962.
Uznesením ONV odboru školstva a kultúry v Michalovciach
bola zriadená samostatná IV. základná deväťročná škola, ktorej
boli pridelené miestnosti na 2.
poschodí SVŠ na Gottwaldovej
ulici. Prvým riaditeľom novootvorenej školy bol Ján Štefan,

učiteľ matematiky a fyziky, jeho
zástupkyňou sa stala Anna Činčárová. Ďalšími riaditeľmi školy
boli: Anna Makuchová, Emil
Dufinec, Anna Kittanová - Majorošová. Súčasným riaditeľom
školy je Severín Činčár.
V školskom roku 1973/74
sa škola presťahovala do novej,
terajšej budovy. Základná škola

sa počas svojej existencie dostala veľmi rýchlo do povedomia okolia častými poprednými
umiestneniami vo vedomostných olympiádach, umeleckých
súťažiach, ale najmä v športových súťažiach.
IV. základná škola to nie sú
len žiaci, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci. Vďaka
patrí učiteľom za obetavú každodennú prácu. Svojím pedagogickým majstrovstvom, svojím

vystupovaním a prístupom v celej histórii pozitívne formovali
a formujú svojich žiakov.
50-ročná vzdelávacia inštitúcia, to predstavuje stovky, tisíce
úspešných absolventov. Medzi
tými, ktorí tu získali základy vedomostí a zručností, je mnoho
inžinierov, lekárov, učiteľov, veľa
šikovných odborníkov, podnikateľov, či umelcov. Za polstoročie
vychovala a kvalitne pripravila
na život niekoľko generácií.

Alojz Štofega

Jozef Šubák

za výrazný prínos pri uchovávaní a rozvíjaní
tradícií nášho regiónu, reprezentáciu mesta
Michalovce a za celoživotnú prácu v oblasti
kultúry

za plynofikáciu okresov celého Zemplína
v pozícii riaditeľa SPP a za veľký prínos pri
zakladaní mužskej hádzanej v Michalovciach

Alojz Štofega sa narodil vo
Veľkých Zalužiciach. Ľudovému
tancu sa venoval od detstva. Vzorom mu bol jeho otec Jozef Štofega, ktorý bol známy svojím osobitým a ráznym prejavom. Známe
boli jeho „čapaše a cifri“. Tancovať
sa od neho učili nielen „parobci“
zo širokého okolia, ale aj známi
choreografi Štefan Nosáľ, Jozef
Kubánka, Melánia Nemcová, Svetozár Stračina, Milan Hvižďák.
Okrem účinkovania v detskom
folklórnom súbore Radosť v Zalužiciach účinkoval Alojz Štofega
viac ako 20 rokov vo FS Zemplín v
Michalovciach ako tanečník - sólista. Neskôr ako umelecký vedúci
a choreograf vo folklórnych súboroch Sečovčan, Ondava, Strážčan
a Laborec. Je autorom štyroch celovečerných programov.

Od roku 2002 sa venuje práci
vo folklórnom súbore Svojina, zostavenom z bývalých tanečníkov
folklórnych súborov Zemplín,
Laborec, Majetkár a Jahodná. Ide
o viacgeneračný súbor, kde spolu tancujú rodičia a deti. Venuje
sa aj zberateľskej a výskumnej
činnosti. Najviac času venoval
výskumu vo svojej rodnej obci
Zalužice, ale sa podieľal aj na
výskume regiónu Zemplín. Viac
rokov režijne spolupracuje na
príprave klenotnicového programu Zemplínskych slávností. Je
aktívnym účastníkom celoštátnej súťaže sólistov tanečníkov v
ľudovom tanci Šaffova ostroha v
Dlhom Klčove v kategórii Nositelia tradícii. Lásku k folklóru preniesol aj do svojej rodiny, pretože
okrem dcéry a zaťa sa folklóru
venujú aj jeho traja vnuci.
Ako člen súboru reprezentoval
mesto, región Zemplína a Slovensko na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach doma aj
v zahraničí. Okrem folklóru sa aktívne venoval aj športu. V rokoch
1965-1975 zastupoval mesto Michalovce ako bežec. Zabehol viacero maratónov a polmaratónov.
Jeho tvorivosť, entuziazmus
výrazne prispeli k zachovaniu
a šíreniu tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu Zemplín.

Ing. Bohumil Procházka
za obetavú činnosť v rámci rozvoja
československých vzťahov, organizovanie
podujatí pre českú komunitu v rámci regiónu

Bohumil Procházka sa narodil
15. decembra 1936 v Dobšiciach
v Českej republike.
Po úspešnom ukončení štúdia
na gymnáziu v Znojme nastúpil
v roku 1954 na Vojenskú technickú akadémiu, špecializácia
technológia výroby výbušnín. Po
ukončení štúdia nastúpil v roku
1959 do vtedajšieho n. p. Chemko
ako zmenový inžinier na cechu
zvláštnej výroby. V roku 1963 bol
vymenovaný do funkcie technológa. Nasledujúce tri roky pôsobil
ako technológ špeciálnej výroby,
na čo v ďalších rokoch nadväzoval výkon funkcie samostatného
výskumného pracovníka a neskôr
funkcia vedúceho oddelenia výskumu zvláštnych výrob. Od roku
1991 do roku 1999 pôsobil ako vedúci oddelenia technickej prípravy

projektov na odbore investičnej
výstavby a.s. Chemko.
V rámci plnenia pracovných
úloh sa zúčastnil mnohých zahraničných pracovných ciest, a to
do vtedajšieho Sovietskeho zväzu,
Poľska, Juhoslávie, Bulharska, východného aj západného Nemecka,
Francúzska, Švajčiarska, Rakúska,
Talianska a Nórska. Zo všetkých
týchto ciest si priniesol nové poznatky, ktoré sa snažil aplikovať aj
vo svojom domovskom podniku.
V roku 1993 sa rozhodol pre
získanie občianstva Slovenskej republiky. Po vzniku občianskeho
združenia Český spolok v Košiciach sa stal jedným zo zakladajú
cich členov Miestneho klubu
Českého spolku v Michalovciach
a v rokoch 2006 - 20l0 vykonával
funkciu predsedu tohto klubu.
V tomto čase klub v spolupráci
s Českým centrom v Košiciach,
so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického, so Základnou
umeleckou školou Michalovce, so
Zemplínskym múzeom, s mestským kultúrnym strediskom a so
Zemplínskym osvetovým strediskom zabezpečoval a organizoval
rad úspešných kultúrno-spoločenských podujatí (napr. prednášky z
českej histórie, výstavy, besedy so
spisovateľmi, koncerty) pre širokú
verejnosť mesta Michalovce.

Jozef Šubák sa narodil 9.
marca 1936 v Michalovciach.
Po ukončení základnej školskej
dochádzky pokračoval v štúdiu
na Odbornom učilišti v Mohelniciach. V rokoch 1953 až 1957
navštevoval priemyselnú školu
elektrotechnickú. Pomaturitné
štúdium v odbore plynárenstvo
absolvoval v Žiline. V roku 1959
začal pracovať ako učiteľ na
OU pozemné stavby v Prešove.
O dva roky neskôr sa zamestnal
v podniku Vihorlat Michalovce,
kde pôsobil ako hlavný energetik
a neskôr ako vedúci technickej
obsluhy a výroby. Od roku 1975
do roku 1991 vykonával funkciu
riaditeľa závodu vo Východoslovenských plynárňach.
Do SPP nastúpil začiatkom
roka 1976. Jeho cieľom bolo vy-

budovanie závodu v okresoch
Michalovce, Humenné, Vranov
nad Topľou, Trebišov a Svidník.
Svoje pracovné úsilie sústredil
najmä na zabezpečenie plynofikácie mesta a okresu Michalovce
a na výstavbu závodu v našom
meste. Za svoju snahu získal
v roku 1984 vyznamenanie, ktoré mu udelili generálni riaditelia
podniku a Ministerstvo energetiky v Prahe.
Popri zamestnaní sa aktívne
venoval aj športovej činnosti.
V rokoch 1954 až 1962 bol aktívnym hráčom basketbalového
družstva Lokomotívy Michalovce. Okrem basketbalu sa venoval
aj hádzanej. Bol jedným zo zakladateľov michalovskej hádzanej
a zároveň aj členom Slovenského
zväzu hádzanej v rokoch 1962
až 1973 a 1990 až 1993. V rámci
svojej trénerskej kariéry dosiahol víťazstvo v I. slovenskej lige
mužskej hádzanej v roku 1962.
O štyri roky neskôr naši hádzanári svoj titul obhájili a zároveň
postúpili do I. ligy ČSSR. Ako
tréner dosiahol významné úspechy aj s dorastencami a žiakmi.
Pôsobil tiež v Rade československého zväzu hádzanej, predsedal TJ Odeva a TJ Lokomotíva
a pracoval aj ako manažér v HK
Zempmilk Michalovce.

Ing. Michal Varady
za celoživotný podiel na rozvoji
okresu Michalovce v oblasti verejnej správy,
dopravy a športu, pri príležitosti významného
životného jubilea

Michal Varady sa narodil 28.
novembra 1933 v Michalovciach.
Po ukončení základnej školskej
dochádzky pokračoval na gymnáziu, ktoré zakončil maturitnou
skúškou v roku 1952. Vysokoškolské štúdium absolvoval na
Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Technický odbor, ktorý študoval, sa špecializoval na výstavbu ciest a mostov.
Už ako žiak ľudovej školy sa začal
aktívne venovať futbalu a stal sa
členom žiackeho futbalového
družstva TJ Zemplín. Počas vysokej školy sa stal telovýchovným referentom na lesníckej fakulte, a zároveň hrával futbal za
TJ Lokomotíva Zvolen v druhej
celoštátnej lige.
V roku 1957 sa vrátil do svojho rodného mesta a začal pracovať v Cestnom závode Michalov-

ce ako hlavný inžinier závodu.
Do jeho kompetencií patrilo
zabezpečovanie výstavby ciest
v rámci nášho kraja. V roku 1970
bol zvolený za poslanca ONV
v Michalovciach a súčasne za
podpredsedu ONV pre miestne
hospodárstvo, dopravu, turistiku
a obchod a neskôr pre poľnohospodárstvo. Od roku 1981 bol
poslancom MNV a členom rady
MNV v Michalovciach. Stal sa aj
riaditeľom okresného podniku
miestneho hospodárstva. Ako
podpredseda ONV, v spolupráci
s funkcionármi mesta, sa zameral na výstavbu bytov, obchodných centier a výstavbu ciest.
Bol zvolený za predsedu rady
riaditeľov. Pôsobil tiež ako člen
v krajských komisiách cestovného ruchu a miestneho hospodárstva. Ako riaditeľ OPMV zabezpečoval ďalší rozvoj v meste i
okrese. Aktívne sa zapojil aj do
riešenia problému znečistenia
pitnej vody v Michalovciach.
Za svoju prácu bol ocenený
viacerými vyznamenaniami.
Popri práci ostal verný športu,
najmä futbalu. Od roku 1970 do
roku 1992 pôsobil ako podpredseda futbalového klubu Zemplín
Vihorlat Michalovce. V roku
2012 pri príležitosti 100 rokov
futbalu bol zapísaný do siene slávy MFK Zemplín Michalovce.

Marta Podolcová sa narodila
1. novembra 1946 v obci Pusté
Čemerné. Po ukončení základnej
školskej dochádzky vo svojej rodnej obci pokračovala v štúdiu na
Strednej poľnohospodárskej škole
v Šuranoch. Vysokoškolské štúdium ukončila na Prevádzkovoekonomickej fakulte Vysokej školy
poľnohospodárskej v Nitre. Naďalej sa však vzdelávala prostredníctvom absolvovania rôznych kurzov a školení v oblasti účtovníctva,
daní a auditorskej činnosti.

V roku 1969 začala pracovať ako hlavná účtovníčka na
Jednotnom roľníckom družstve
v Petrovciach nad Laborcom.
Neskôr bola zamestnaná aj na
družstvách v Zemplínskych Kopčanoch a vo Vysokej nad Uhom.
V oboch prípadoch na pozícii
hlavný ekonóm.
V Technických a záhradníckych službách mesta Michalovce
pracovala viac ako dvadsať rokov,
od roku 1990 do roku 2011. Zastávala funkciu ekonomickej námestníčky. Zabezpečovala riadenie ekonomického útvaru, spravovala oblasť účtovníctva, práce
a miezd. V jej kompetencii bolo
aj skladové hospodárstvo, rozpočtovníctvo, kalkulácie, tvorba
cien, ale aj rozborová a administratívna činnosť útvaru.
Vďaka svojim dobrým organizačným schopnostiam a zodpovednému prístupu, sa pričinila o rozvoj a fungovanie Technických a záhradníckych služieb
mesta Michalovce.

Ing. Štefan Varga
za rozvoj stavebníctva v okrese Michalovce
a za rozvoj futbalu

Štefan Varga sa narodil 9. septembra 1940 v Kladzanoch, okres
Vranov nad Topľou. Po skončení
základnej školy absolvoval Stavebnú priemyslovku v Prešove
a pokračoval štúdiom na Slovenskej vysokej škole technickej, na
Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave. Po jej
ukončení nastúpil do Pozemných
stavieb Prešov – stavebný závod
Michalovce, kde pracoval ako
stavebný asistent, stavbyvedúci,
vedúci strediska, vedúci inžinier
závodu a riaditeľ závodu.
Svojou prácou prispel k rozvoju výstavby v meste. Zabezpečoval

výstavbu dôležitých stavieb na
Sídlisku Juh, neskôr na Sídlisku
Východ, Západ, Stráňany a SNP.
V rámci okresu sa podieľal na výstavbe základných škôl, objektov
podniku Chemko Strážske, nemocnice, výškovej budovy, hotela
Jalta a Družba, polikliniky, starej
a novej športovej haly, zimného
štadióna a iných dôležitých stavieb v našom meste, ako aj v iných
mestách a okresoch. Výstavbu
bytov zabezpečoval v Košiciach,
Bratislave a v Prahe. Aj po odchode do dôchodku je stále aktívny
a svoje vedomosti a skúsenosti využíva pri spolupráci s podnikateľmi a stavebnými firmami. Pracoval ako koordinátor výstavby OC
Zemplín a OC Merkury Market.
Popri svojej práci sa vždy
zaujímal aj o šport. V roku 1974
sa stal členom futbalového výboru TJ Zemplín Michalovce.
V kritickom období futbalového
klubu TJ Zemplín v roku 1994
bol zvolený za jeho prezidenta.
V tomto období sa podarilo stabilizovať futbalový klub v III. lige
a v priebehu dvoch rokov futbalový klub postúpil do II. ligy.

Stredná odborná škola
sv. Cyrila a Metoda
za podiel na vzdelávaní mesta i okolia, pri
príležitosti 20. výročia vzniku školy
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda bola založená pred
dvadsiatimi rokmi Eparchiálnou
radou pravoslávnej cirkvi v Michalovciach. Za prvého riaditeľa školy bol vymenovaný Ing.
František Girman. Hlavnou úlohou v prvom roku činnosti bolo
priestorové a materiálne zabezpečenie, ako aj následná úprava
exteriéru a interiéru školy.
V súčasnosti sa teoretické vyučovanie realizuje v priestoroch
školy na Tehliarskej ulici. Praktické vyučovanie odborov kozmetik, kaderník, vlasová kozmetika,
zlatník a klenotník, umelecko-remeselné práce a propagačná grafika sa uskutočňuje v prenajatých
priestoroch v Dome služieb. Praktické vyučovanie odborov kuchár
a spoločné stravovanie sa realizuje v priestoroch kuchyne školy
a na zmluvných pracoviskách.
Praktické vyučovanie odboru

autoopravár vykonávajú študenti
v objektoch spoločnosti DZSM.K.TRANS s.r.o. Michalovce.
Od 1. januára 2011 nesie škola nový názov – Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce a jej zriaďovateľom je
Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach.
Žiaci si môžu vybrať zo širokej
škály študijných a učebných odborov a rozvíjať svoje vedomosti
a zručnosti. Okrem teoretickej
a praktickej prípravy na zvolené povolanie sa študenti venujú
i záujmovým aktivitám. Talent
a schopnosti žiakov sa odrážajú
v dosiahnutých výsledkoch na
rôznych súťažiach.
Zručnosť a originalita zlatníkov sa naplno prejavila v celoslovenskej súťaži zlatníckych škôl
Študentský šperk roka, kde získali najvyššie ocenenia. Škola sa
zapája aj do projektovej činnosti.



Gypsy Spirit
má 121 nominácií
Piaty ročník projektu
Gypsy Spirit sa
pomaly blíži do finále.
30. októbra vypršal
termín na zasielanie
nominácií, ktorých prišlo
tento rok 121. Teraz je
úlohou odbornej poroty,
aby nominácie posúdila
a rozhodla o víťazovi.
Projekt Gypsy Spirit je dlhodobo realizovaný projekt (v
roku 2013 sa uskutočňuje piaty
ročník), zameraný na prezentáciu pozitívnych príkladov, projektov a aktivít rómskeho etni-

ka. Približuje širokej verejnosti
aktivity organizácií a jednotlivcov orientujúcich sa na podporu integrácie rómskej menšiny
do spoločnosti a vytváranie jej
pozitívneho obrazu. Periodické zviditeľňovanie pozitívnych
aspektov práce s rómskou komunitou má výrazný vplyv na
zmenu nazerania a vnímania
majority na túto minoritnú
skupinu obyvateľstva, čím sa
ovplyvňuje
celospoločenské
uvedomenie. Projekt svojím celospoločenským dopadom podporuje toleranciu, interkultúrny
a interetnický dialóg, potláčanie
a eliminovanie prejavov rasizmu, xenofóbie a diskriminácie.

Environmentálne
aktivity boli ocenené
Oceniť, informovať,
motivovať a podporiť
jedinečné projekty
škôl, ktoré sa zaoberajú
spoločenskou
zodpovednosťou,
a tým prispievajú k jej
skvalitňovaniu. To
bolo cieľom súťaže
Granátt – „Spoločenská
zodpovednosť vzdelávacích
inštitúcií“, ktorú vyhlásila
Fakulta masmediálnej
komunikácie Univerzity
sv. Cyrila a Metoda
v Trnave.
Do Granáttu sa mohli prihlásiť všetky typy škôl, ktoré v predchádzajúcom roku realizovali
projekt zameraný na niektorú
z oblastí spoločenskej zodpoved-

nosti (sociálna, environmentálna
alebo ekonomická). Súťaž bola
rozdelená do dvoch kategórií:
1. kategória – základné a stredné
školy, 2. kategória – vysoké školy.
Víťazi súťaže v obidvoch kategóriách boli vyhlásení a ocenení na
medzinárodnej vedeckej konferencii ,,Nové trendy v marketingu“, ktorá sa konala 4. novembra
na zámku v Smoleniciach.
ZŠ Teodora Jozefa Moussona
získala v kategórii základné a stredné školy z 38 prihlásených projektov 2. miesto za environmentálne
aktivity realizované so žiakmi
v predchádzajúcom
školskom
roku. Okrem spoločenského uznania škola získala finančnú odmenu
700 €, ročnú zmluvu na poradenstvo v marketingovej oblasti a pomôcky – klávesnice, myšky a kameru k počítačom, USB kľúče.
vedenie školy

Je tu advent...
Opäť je tu vzácny čas,
ktorý hľadá pokoj v nás.
Zastavme sa v tomto náhlení,
veď prišiel čas jedinečný, nádherný.
Je tu advent.
Čas zamyslení a pokánia.
Čas modlitieb, ktoré dušu pohladia.
Čas, kedy končia všetky hádky, spory.
Čas odpúšťania, lásky a pokory.
Začal advent, prídu Vianoce,
stromček sa rozžiari, sviečka zaligoce.
Stretne sa opäť celá rodina
a radostné očakávanie začína...
Buďme k sebe vrúcni, milí, cudzí i známi,
aby sme advent spoločne v pohode prežívali.
Ivana Šaffová, 14 rokov
IV. ZŠ Michalovce

dva týždne v kultúre...
Mestské kultúrne stredisko
6. decembra o 17.00 hod. rozsvietime vianočný stromček, príde aj Mikuláš na koči so Snehulienkou a pri stromčeku zaznejú
koledy v podaní speváčok FS Zemplín. Po rozsvietení stromčeka
sa vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska uskutoční tradičný Benefičný koncert pod záštitou primátora mesta Viliama
Zahorčáka. Vystúpi v ňom husľové trio XPLOSION, akordeónový virtuóz Michal Červienka a žiaci základnej umeleckej školy.
Program bude moderovať Štefan Skrúcaný. Vstupné je 5 € a výťažok bude venovaný Charitnému domu prof. Hlaváča.
12. decembra o 17.30 hod. vo veľkej sála MsKS bude premiéra
nášho ochotníckeho Divadla pri fontáne pod názvom DELFY,
s.r.o.

Svetový deň výživy
v škôlke
Už viac ako desať
rokov v Materskej
škole na Školskej ulici v
Michalovciach pripravujú
rôzne podujatia pri
príležitosti Svetového
dňa zdravej výživy.
Táto škôlka je od roku 2009
zapojená do medzinárodného
projektu Zelená škola a vo svojom environmentálnom programe zdôrazňuje aj zdravý životný
štýl a zdravú výživu.
Každoročne v októbri v školskej kuchyni pripravia pre deti
z materskej školy ochutnávky
mlieka, tofu syra, nátierok zo sóje,
cíceru, špenátu a pod. Deti si na
pripravených dobrotách pochutia vo vyzdobenej jedálni. Odtiaľ
si ešte okrem zážitku každé dieťa
odnesie zdravý nápoj – ovocnú
šťavu, cereálnu tyčinku a jabĺčko.

Každá zo siedmich tried má
pripravený svoj stôl, ale v tomto roku to bola výnimka – ôsmy
stôl patril družobnej Materskej
škole Lastovička z Užhorodu.
Na ich stole sa objavili „holúbky“ s kukuricou a hubami
a ukrajinský koláč.
Na podujatí nechýbali ani zástupcovia zriaďovateľa – Mesta
Michalovce – primátor Viliam
Zahorčák, referentky odboru
školstva Júlia Pregová a Anna
Hrehovčíková, zástupca SČK, SZŠ
a Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
Chceme poďakovať Mestu Michalovce za to, že sa tohto podujatia mohli zúčastniť aj naši priatelia z družobnej MŠ Lastovička.
Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 115 detí, ich rodičia
i súrodenci, nechýbali ani starí
rodičia.
Anna Berdáková

Testovanie v šiestich
školách kraja
Žiaci v 52 základných a stredných školách z celého Slovenska
budú počas najbližších dní testovať prvé úlohy, ktoré vytvorili učitelia v regiónoch v rámci
národného projektu Zvyšovanie
kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. V pondelok 11. novembra
Národný ústav certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM)
začal overovať kvalitu nových
testov v elektronickom prostredí
z matematickej a čitateľskej gramotnosti, budúci týždeň z nemeckého a anglického jazyka.
Skúšobné testovanie potrvá do
22. novembra 2013.
Na skúšobnom testovaní sa
zúčastňuje šesť škôl z Košického
kraja. Sú to: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef
Šafárik Gimnázium v Rožňave,
Základná škola na J. Švermu
v Michalovciach a Obchodná
akadémia na Kapušianskej v Michalovciach, Súkromné gymnázium a Súkromná základná škola
na Dneperskej ulici v Košiciach
- Nad jazerom, Stredná odborná
škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi.

Záverečné vyhodnotenie kvality testov a úspešnosti žiakov zo
skúšobného testovania bude známe koncom tohto roka. Z technického hľadiska sa na testovanie
zatiaľ využíva dočasný testovací
systém, ktorý v budúcnosti nahradí moderný testovací systém
– ten je aktuálne predmetom verejného obstarávania. Podľa riaditeľky NÚCEM R. Kanovskej je
overovanie kvality nových testov
zo všeobecnovzdelávacích predmetov v školách veľmi dôležitou
súčasťou národného projektu.
Celkovo má totiž v rámci neho
vzniknúť 30-tisíc originálnych
testových úloh a 150 testov. Zámerom NÚCEM-u je vytvoriť
podmienky na postupný prechod
škôl na elektronické testovanie,
ktoré patrí k štandardnej forme
hodnotenia vedomostí žiakov vo
vyspelých krajinách. Do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných
a stredných školách s využitím
elektronického testovania“ sa
ku koncu októbra na Slovensku
zapojilo už takmer 1650 základných a stredných škôl.
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka národného projektu

Potešte
svojich blízkych
kvalitnou vôňou
Námestie osloboditeľov:
Po – Pi: 09.00 – 17.00, So: 9.00 – 12.00
OC Zemplín:
Po – Ne: 09.00 – 21.00

Každý nákup bude odmenený darčekom!

12. decembra o 19.00 hod. v rímskokatolíckom Kostole narodenia Panny Márie pripravujeme Adventný organový koncert,
v ktorom sa predstavia Mgr. Katarína Feňová – organ a Martin
Pado – spev
13. a 14. decembra sa uskutoční na Obchodnej a Sládkovičovej
ulici už 22. ročník Vianočných trhov, nebude chýbať ulička remesiel, v rámci Vianočných trhov uvidíte:
13. decembra o 9.30.hod. na tribúne pri fontáne je pripravené
otvorenie, ktoré spestria vianočné koledy v podaní speváckych
skupín Starši chlopi a Vánok
14. decembra o 9.30.hod. – gazdovský dvor - oživenie zvykov na
gazdovskej zabíjačke
13. decembra o 16.00.hod. vo veľkej sále MsKS - Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pri príležitosti odovzdávania
ocenení Čestného občianstva mesta, Cien mesta, Cien primátora
mesta. Účinkuje: Zemplínske akordeónové trio
13. decembra o 19.00.hod. vo veľkej sále MsKS môžete navštíviť
The Golden Voices of Gospel – vianočnú gospel show v podaní
nadaných afroamerických vokalistov a hudobníkov pod vedením Dwighta Robsona.
14. decembra o 17.00 hod. vo veľkej sále MsKS účinkujú Miro
Prochádzka s tanečnou skupinou Evergreeny a FS Zemplín
a Zemplínik v programe LUCIA 2013. Vstupné 5 € a všetky
vstupenky budú ihneď zaradené do zlosovania o hodnotné ceny
novín Michalovčan.
15. decembra o 17.00 hod. v evanjelickom Kostole augsburského vyznania na Masarykovej ulici uvedie MsKS a Evanjelická
farnosť Vianočný koncert v ktorom účinkujú Marián Bango
– spev, Alexandra Bangová – moderátorka.

Hvezdáreň
Prednáška KOMÉTY
29. novembra o 17.00 hod. v malej zasadačke MsKS
V prípade priaznivého počasia bude po prednáške nasledovať
pozorovanie oblohy prenosným ďalekohľadom pred MsKS

Výstavy
Vianočný bazár
výstava spojená s predajom
2. – 20. decembra, malá galéria MsKS

Zdravie a energia...
Medzinárodný veľtrh cvičných
firiem, ktorý sa konal 16. – 17.
októbra 2013 v Košiciach, preveril podnikateľské zručnosti nás
- žiakov 5. ročníka odboru hotelová akadémia Strednej odbornej
školy obchodu a služieb v Michalovciach. „Zdravie a energia
v jednom dúšku...“ je slogan našej cvičnej firmy Cheers, s. r. o.,
ktorá zákazníkom veľtrhu ponúkala prostredníctvom fresh baru
ovocné a zeleninové fresh nápoje
a jogurtové smoothie. Miešaním
kokteilových fresh nápojov priamo pred zrakmi návštevníkov

veľtrhu sme predviedli našu špeciálnu ponuku „babieho leta.“
Originalita nápadu, jedinečnosť produktu a odborné vedenie našich pedagógov – Ing. Buršákovej a Ing. Kostrejovej nám
priniesli 1. miesto v kategórii
elektronická prezentácia firmy.
Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať naším sponzorom,
hlavne Mestu Michalovce, ktoré nám poskytlo dotáciu. Vďaka
patrí aj ďalším sponzorom, bez
ktorých by sme nemohli zrealizovať tento projekt.
Žiaci SOŠOaS, Školská 4

Jubilant Jozef Zbihlej
V uplynulých dňoch sa uskutočnil literárno-hudobný večer
venovaný 75. výročiu narodenia
významného rusínsko-ukrajinského básnika Jozefa Zbihleja.
Večer organizovala Mestská
organizácia ZRUS (Zväzu Rusínov
– Ukrajincov Slovenska) v Michalovciach. Literárno-hudobný večer
otvoril JUDr. Svätoslav Niroda,
predseda Mestskej orgranizácie
ZRUS-u. V krátkom príhovore
oboznámil prítomných s biografiou
a tvorbou jedného z najúspešnejších rusínsko-ukrajínských básnikov Slovenska a úspešným lekárom
MUDr. Jozefom Zbihlejom. Počas
večera odznela poézia jubilanta,
ktorú na vysokej umeleckej úrovni zarecitovali Alena Schnitzerová
a Mgr. Valéria Černáková. Umelecký prednes podfarbili svojím

spevom členky ženskej folklórnej
skupiny Zaričanka zo Stakčína.
Na záver odznelo tradičné
,,Mnoholitstvije“, ktorým účastníci
pozdravili jubilanta. S kyticou kvetov blahoželali aj poslankyňa NR
SR Dr. Ľubica Rošková a podpredseda ústrednej rady ZRUS-u Mgr.
Viktor Bandurčin. Jozef Zbihlej
zatiaľ vydal osemnásť básnických
zbierok v ukrajinčine. Výber z jeho básnickej tvorby vyšiel aj v slovenskom preklade ,,Len z lásky
k človeku“ v roku 1984. V českom
preklade boli básnikove verše publikované v antológii ,,Ráno pod
Karpatami“ v roku 1983.
Ján Zbihlej bol v roku 2012
ocenený Slovenským literárnym
fondom cenou Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku.
SN



dva týždne v kultúre...

Michalovčan informuje...

Program kina Centrum

vítame medzi nami našich najmenších:

29. – 30. 11. piatok, sobota o 19.40 hod.
1. 12. nedeľa o 19.40 hod.
KONZULTANT
krimi, dráma, thriller
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
30. 11. sobota o 16.00 hod.
1. 12. nedeľa o 16.00 hod.
JUSTIN – MALÝ VEĽKÝ RYTIER   
animovaná komédia
Vstupné: 3,50 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Ema Miklošová
Martin Vidiševský
Michaela Čižmárová
Matej Hajaš
2013
ŠPANIELSKO
Slovenský dabing

30. 11. sobota o 17.45 hod.
1. 12. nedeľa o 17.45 hod.
KRÍDLA VIANOC 	
dráma
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2013
ČR
Originál verzia

4. 12. streda o 19.30 hod.
DOZVUKY  	
dráma
Vstupné: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Premiéra
2012
PL/HOL/RUS/SR
Slovenské titulky

5. 12. štvrtok o 17.30 hod.
7. – 8. 12. sobota, nedeľa o 15.30 hod.
7. – 8. 12. sobota, nedeľa o 17.40 hod.
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 
rodinná animovaná komédia
Vstupné 3D: 5,50 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3,50 €
Mládeži prístupný

2D
2D
3D
2013
USA
Slovenský dabing

5. 12. štvrtok o 19.30 hod.
6. 12. piatok o 20.30 hod.
7. – 8. 12. sobota, nedeľa o 19.40 hod.
POZDRAV ZO SPERMOBANKY  	
komédia
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov

Na Sídlisku Stráňany pribudlo nové detské ihrisko. Zhotovené bolo vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s. v rámci projektu Spájame
generácie.

Primátor mesta Viliam
Zahorčák pri príležitosti
Dňa študentov ocenil
v obradnej sieni Mestského
úradu v Michalovciach
48 jednotlivcov
a 37 kolektívov
a športových družstiev.
Ocenenia si prevzali žiaci
základných škôl a základnej
umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorí sa

úspechy. Na slávnostnom akte
ocenenia sa zúčastnili predstavitelia vedenia mesta, poslanec
mestského zastupiteľstva a predseda komisie školstva, mládeže
a športu Martin Nebesník a Katarína Poláková, vedúca odboru
školstva, kultúry a športu MsU.
Primátor mesta vo svojom príhovore študentom povedal: „Určite je správne, že pri vzdávaní úcty
nemyslíme len na ľudí v produktívnom alebo seniorskom veku, ale aj
na tých, ktorým patrí budúcnosť, na

15. 12. nedeľa o 15.15 hod.
VTÁČÍ ÚLET
animovaná komédia
Vstupné: 5 €
Mládeži prístupný

3D
2013
USA
Slovenský dabing

19. 12. štvrtok o 19.30 hod.
METALLICA: THROUGH THE NEVER 
hudobný, akčný
Vstupné: 5 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

3D
2013
USA
České titulky
3D
2D
3D
2D

2013
VB /USA /AUSTRÁLIA
Slovenský dabing
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Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30
ponúka

na predaj byt do osobného vlastníctva
formou dražby v zmysle VZN MsZ Michalovce č. 59/2001 o predaji bytov a príslušenstva bytu.

Predmet dražby:
Byt č. 40 – pozostávajúci z 3 obytných miestností, na 6. poschodí s príslušenstvom,
v bytovom dome A1/C, súpisné číslo 1344, orientačné číslo 5, na parcele KN 3064,
s podielom k pozemku, na Ulici J. Švermu v Michalovciach.
Bližšie informácie na Mestskom úrade v Michalovciach odbore hospodárenia s majetkom Nám. slobody 1, (nová budova Mestského úradu) v Michalovciach, miestnosť č. 72 na prízemí – JUDr. Vasil Danko.
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ZVEREJŇUJE ZÁMER
podľa ustanovení § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších zmien a doplnkov

PrenAjať PriamyM prenájmom
za účelom predĺženia doby nájmu, objekt, nachádzajúci sa na Ul. A. Bernoláka
č. 3847 v Michalovciach v areáli detského dopravného ihriska
Znenie zámeru a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmotnoprávnej lehote,
16. decembra 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Ing. Slavomír Čižmár
a Ing. Martina Gožová
Rastislav Repka
a Mgr. Katarína Bobiková

Blahoželanie
V týchto dňoch oslávil svoje 90. narodeniny

MICHAL ZAUSIN

Všetko najlepšie ku krásnemu životnému
jubileu, veľa zdravia, Božieho požehnania
oslávencovi praje
manželka, syn a dcéra s rodinami

Poďakovania
Ďakujeme lekárom a sestrám Nemocnice
s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce
na neurologickom oddelení JIS pod vedením
primára MUDr. Süča a hlavnej lekárky
MUDr. Vaľovej za príkladnú starostlivosť
a opateru pacientky BOŽENY SKYBOVEJ
vďačná rodina

Úprimne ďakujem pani doktorke

2013
FRANCÚZSKO
České titulky

12. 12. štvrtok o 19.30 hod.
3D
14. 12. sobota o 19.30 hod.
3D
15. 12. nedeľa o 17.00 hod.
2D
15. 12. nedeľa o 19.45 hod.
3D
16. – 18. 12. pondelok, utorok, streda o 19.00 hod
2D
HOBIT: SMAUGOVA PUSTATINA
dobrodružný, fantasy
Vstupné 3D: 6 €
2013
Vstupné 2D: 4 €
USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov
Slovenské titulky

do stavu manželského vstúpili tieto páry:

Primátor ocenil
najlepších

Premiéra
2013
USA
České titulky

10. – 11. 12. utorok, streda o 19.30 hod.
LEN 17
dráma
Vstupné: 4 €
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov

19. 12. štvrtok o 17.00 hod.
20. 12.piatok o 17.00 hod.
21. 12. sobota o 16.00 hod.
22. 12. nedeľa o 16.00 hod.
PRECHÁDZKY S DINOSAURAMI  
animovaný rodinný film
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €
Mládeži prístupný

Sofia Karapinová

2013
USA
Slovenské titulky

MUDr. Lopuchovej

s kolektívom za zdarnú operáciu môjho zraku
a za príkladný ľudský prístup počas liečby.
Vďačná pacientka Zuzana Ivanová

vo vedomostných a športových
súťažiach umiestnili na 1.mieste
v krajských a na 1. až 3. mieste
na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Mimo úspechov vo vedomostných a športových súťažiach sú školy zapojené aj v mnohých projektoch
a dosahujú v nich pozoruhodné

ľudí, ktorí majú zatiaľ málo životných skúsenosti, no o to viac elánu
a chuti ukázať nám, že sa o ich i našu budúcnosť obávať nemusíme.“
Ocenení žiaci si prevzali diplom a vecný darček. Kultúrnym
programom prispeli k slávnostnej atmosfére žiaci Základnej
školy na Školskej ulici.

Úspešný projekt
Ekodrobec
Materské centrum Drobec
v mesiacoch apríl až november
tohto roku úspešne zrealizovalo všetky naplánované aktivity
projektu s názvom Ekodrobec – spoznávaj a chráň. MC
Drobec uspelo v konkurencii
88 projektov a spolu s ďalšími
deviatimi žiadateľmi získalo
finančnú podporu z programu
Spoločne pre región od Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice,
s. r. o. Materské centrum touto
cestou spomínaným subjektom
ďakuje za možnosť uskutočniť
aktivity projektu určené predovšetkým deťom a mladým rodinám, ale aj širokej verejnosti.
Realizácia prebiehala podľa
plánu v troch rovinách – poznávacej, vzdelávacej a tvorivej
s osobitnou environmentálnou
aktivitou, ktorá bola iniciatívou
partnera projektu – Slovenskej
ornitologickej spoločnosti SOS
Birdlife Slovensko. Poznávacie
aktivity prebiehali každý mesiac počas trvania projektu vo
forme exkurzií. Absolvovali
sme prechádzku Vtáčím rajom
v chránenej vtáčej oblasti Senné, navštívili sme farmu v Stretave, zoopark v Stropkove, Botanickú záhradu a ZOO v Koši-

ciach a Morské oko v chránenej
krajinnej oblasti Vihorlat. Deti
aj dospelí nazbierali okrem
množstva vedomostí aj nezabudnuteľné zážitky. V rámci
exkurzií mali naši drobci možnosť vidieť rôzne druhy zvierat z bezprostrednej blízkosti,
mohli ich pohladiť, nakŕmiť
a dokonca sa aj povoziť na poníkoch a koňoch.
Hravou formou deti plnili
jednoduché eko – úlohy a naučili sa triediť bežný domáci
odpad. Deti sa najradšej zo
všetkého hrajú a tento projekt
bola pre ne jedna veľká zaujímavá ekologická hra. Hrali sa
aj na tvorivých dielňach, kde
vzniklo množstvo unikátnych
výrobkov z odpadových materiálov.
Osobitnou aktivitou už spomínaného partnera projektu
bolo vyčistenie smetiska za Avescentrom v obci Senné a vytvorenie jazierka.
Výrobky tvorivých dielní, skrinka prírodnín, herbár
a domček pre hmyz budú vystavené v herni spolu s fotografiami súvisiacimi s projektom.
Mgr. Adriana Jacečková,
koordinátorka projektu

Projekt Modernizácia
vzdelávania
Už druhý rok úspešne pokračuje projekt Modernizácia
vzdelávania v ZŠ na Ul. J. A. Komenského 1 v Michalovciach.
Pracujú na ňom učitelia anglického jazyka, slovenského jazyka
a literatúry, geografie, matematiky, chémie, dejepisu a občianskej náuky od septembra 2012.
Projekt je zameraný na inováciu
a modernizáciu výučby anglického jazyka, matematiky, vlastivedy a prírodovedy na I. stupni

ZŠ s využitím metódy CLIL.
Na II. stupni sa projekt realizuje
s využitím IKT v predmetoch:
slovenský jazyk a literatúra, geografia, dejepis, chémia a občianska náuka. V tomto školskom
roku, prebieha overovanie materiálov vytvorených učiteľmi tejto
školy vo vyučovacom procese.
Vďaka tomuto projektu, ktorého
celková hodnota je 160 500 eur,
škola získala moderné zariadenie a vybavenie.



dva týždne v športe...

spoločenská rubrika

Basketbal

navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:

1. BK-D – Lendak
1. 12. 2013, 10.00 hod a 12.00 hod.
OHK Východ staršie žiačky – 6. kolo
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

Anna Špilková, 92-ročná
Vladimír Sopóci, 79-ročný
Ružena Stolárová, 75-ročná

Hádzaná
Turnaj skôr narodených 
XVIII. ročník, 30. 11. 2013, 8.00 hod.
Info: Ján Vorreiter, tel.: 0908 334 214
HK Iuventa – Bernolákova Košice
30. 11. 2013, 13.00 hod. a 15.00 hod.
I. LM/SD – 11. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Liga materských škôl v pohybovej zdatnosti
O pohár primátora mesta
IV. ročník – 2. kolo, 10. 12. 2013, 9.00 hod.
Info: Anna Berdáková, tel.: 0908 369 003

Ľadový hokej
HKM Snina – HK 87 Stropkov
30 . 11. 2013, 17.45 hod.
HC Parchovany – HC Gama Michalovce
30. 11. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 13. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HK Mládež – HK 91 Senica
30. 11. 2013, 14.00 hod.
I. liga dorast – 21. kolo
HK Mládež – ŠHK 97 Piešťany
1. 12. 2013, 9.30 hod.
I. liga dorast – 2. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HK Dukla – MŠHK Prievidza
4. 12. 2013, 17.00 hod.
I. hokejová liga mužov – 25. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893
HK Vlci Slanec – HC Polar Bears Michalovce
7. 12. 3013, 17.45 hod.
HC Eagles Sečovce – HC Sobrance
7. 12. 2013, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 2. ročník – 14. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484
HK Mládež – Vasas Sport Club
7. 12. 2013, 14.00 hod.
I. liga juniori – 23. kolo
HK Mládež – Debreceni Hoki Club
8. 12. 2013, 9.30 hod.
I. liga juniori – 24. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280
HK Dukla – HK Spišská Nová Ves
11. 12. 2013, 17.00 hod.
I. hokejová liga mužov – 27. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Stolný tenis
ŠKST „C“– TTC Vojany Tigers „B“
30. 11. 2013, 17.00 hod.
IV. liga mužov Zemplínsko-Košická – 8. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840
ŠKST „B“– SO Borša
1. 12. 2013, 10.00 hod.
III. liga mužov Juh – 8. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Volejbal
VK Štart Odeta – 1.VK Trebišov 
1. 12. 2013, 14.00 hod. a 16.00 hod.
Majstrovstvá Zemplínskeho regiónu – 6. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
O pohár primátora mesta
Mestská volejbalová liga dospelých – V. ročník, I. liga, 6. kolo
5. 12. 2013, 18.45 hod. a 20.15 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185
VK michalovce – VK Slávia TU Košice
Majstrovstvá Slovenska kadetiek oblasť Východ – 5. kolo
8. 12. 2013, 10.00 hod. a 12.00 hod.
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Jozef Štofila, 81-ročný
Anna Vojniková, 84-ročná
Michal Abrahám, 85-ročný
Jolka Molnárová, 65-ročná

Poďakovania
Atletický klub Michalovce pod patronátom mestského úradu a Domu
Matice slovenskej usporiadal v utorok 26. novembra už XXI. ročník
Matičného behu o štít mesta Michalovce. Na pešej zóne sa v chladnom a veternom počasí predstavilo 247 bežcov na tratiach od 500 m
do 10 km. Minuloročné prvenstvo obhájil Tibor Sahajda z TJ Obal
Servis Košice v čase 33:37 min, v ženskej kategórii dominovala Lívia
Krajňáková z Partizána Bardejov časom 43:44 min.
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VYHLASUJE

podľa ustanovenia § 281 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších zmien a doplnkov
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na:
a) Ul. krymská č. 5 v Michalovciach (ZŠ)
Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie súťažných návrhov v hmotnoprávnej lehote, 16. decembra 2013 do 12.00 hod., sú zverejnené na úradnej tabuli MsÚ a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

malý oznamovateľ...
Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Predám pozemky na Tehelnom poli. Tel.: 0907 675 851
n Predám 3-poschodovú murovanú chatu so 4-árovou
záhradou v Klokočove. Chata je po kompletnej rekonštrukcii.
Cena 24 900 €. Dohoda možná. Tel.: 0948 032 666
n Predám, prípadne dám do prenájmu 4-izbový byt s garážou
na Ulici Martina Rázusa. Cena dohodou. Tel.: 0948 032 666
n Predám garáž na Ulici Štefánikovej. Tel.: 0948 032 666
n Predám garáž na Ulici leningradskej č. 2, oproti kasárňam.
Cena dohodou. Tel.: 0910 581 273
n Dám do prenájmu zariadený 4-izbový byt pri Lidli. Cena
dohodou. Tel.: 0915 201 837
n Dám do prenájmu obchodné, kancelárske priestory
v Michalovciach. Tel.: 0949 236 950
n Dám do prenájmu 2-izbový kompletne prerobený, novo
zariadený byt s lodžiou pri centre mesta, Ulica saleziánov,
Michalovce. Tel.: 0905 570 561
n Dám do prenájmu 3-izbový byt s balkónom a plastovými
oknami na Ulici okružnej. Cena dohodou. Tel.: 0905 915 133
n Prenajmem 3-izbový byt, čiastočne zariadený na sídlisku
SNP. Tel.: 0907 970 595
n Predám pozemky – ostatné plochy na Bielej hore.
Tel.: 0918 655 361

Rôzne
n Byliny odstránili psoriázu a vypadávanie vlasov.
Tel.: 0905 801 108
n Kúpim vlašské orechy. Tel.: 0902 555 510
n Predám za symbolickú cenu pekné svadobné šaty. Veľkosť 40.
Tel.: 0903 048 386
n Predám lacno chladničku. Tel.: 0903 048 386
n Predám mal. traktor VARI s príslušenstvom. Dohoda možná.
Tel.: 0915 061 757
n Predám gaučovú rohovú rozkladaciu súpravu s úložným
priestorom, zasúvaciu 2-krídlovú skriňu s nadstavcom,
manželskú posteľ (3-ročnú), mrazničku 3-šuflíkovú.
Tel.: 0918 252 751
n Predám rýchlootáčkový elektromotor na 380 V – 2,2 KW,
1435 ot/min. s káblom a zásuvkou. Cena dohodou (50€).
Tel.: 0907 979 166.
n Predám laserovú tlačiareň Samsung ML 1860 Series, A4,
22 str./min., 1 200 dpi, záruka 1 rok. Tel.: 0918 672 461
n Predám 100 l mrazničku. Tel.: 0918 672 461
n Predám gaučovú sedačku. Tel.: 0918 672 461
n Predám šteniatka nemeckého ovčiaka bez papierov. Odber
možný ihneď. Cena dohodou. Tel.: 0908 090 370
n Predám zabehnutý novinový stánok. Tel.: 0915 213 626
n Ponúkam do prenájmu nebytové priestory v centre Michaloviec
za výhodných podmienok. Info na Tel.: 0908 986 236
n Predám garáž pri centre mesta na Ulici Kuzmányho. Cena
6700€. Tel.: 0915 966 265.
n V okolí Zakarpatskej ulice mi 14. novembra poskytla
informácie ohľadne cintorína dáma s kočíkom pre dvojčatá.
Na tom mieste som našiel kľúč, ktorý by som rád vrátil.
e-mail: 7745140@gmail.com

Služby
n Poskytujem prepravné služby – sťahovanie nábytku a pod.
Cena dohodou. Tel.: 0948 997 992
n Ponúkam stavebné práce, rekonštrukcie, úpravy terénu,
alternatívne zdroje energie, zdravotechnika. Tel.: 0903 273 574

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym
za kvetinové dary a za účasť na poslednej rozlúčke
s milovanou mamkou a manželkou

JOLKOU MOLNÁROVOU

ktorá nás náhle opustila 10. novembra 2013.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina
Dňa 15. novembra 2013 nás vo veku 75 rokov
navždy opustila drahá manželka, mamka a babka

RUŽENKA STOLÁROVÁ, rod. Naštová
Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a známym za účasť na poslednej rozlúčke,
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Česť jej pamiatke!
smútiaca rodina

Spomienky
Dňa 27. novembra uplynul rok, keď nás náhle
a nečakane opustil vo veku 64 rokov

MUDr. VINCENT KERTÉS

Dokázal si veľa ako primár urologického
oddelenia Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru.
V našich srdciach ostávaš navždy.
s úctou a láskou Emília s rodinou
Dotĺklo Ti srdce a utíchol Tvoj hlas,
navždy si odišiel, zanechal všetkých nás.
Dňa 4. decembra 2013 uplynie 5 rokov
od smrti drahého manžela, otca a dedka

JÁNA HORŇÁKA

s láskou spomínajú manželka Eva
s deťmi Alenou a Vladimírom
Dňa 28. novembra uplynulo 20 rokov
od chvíle, keď nás navždy opustila drahá
mamička, dcéra, sestra a babka

ANGELA DZURJOVÁ
s láskou spomínajú mama,
brat a dcéra s rodinou
Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci
zabolí. No pekná spomienka na Teba v srdciach
nezhorí. Dňa 30. novembra uplynie 1. výročie, čo
nás opustila milovaná mamka, babka a prababka

MÁRIA SOROČINOVÁ

rod. Kohútová

s láskou spomína smútiaca rodina
Dňa 9. decembra uplynie 12 rokov,
čo nás navždy opustil otec, manžel a dedko

ANTON PAĽOVČÍK

Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Dňa 29. novembra 2013 uplynú 4 roky,
keď nás navždy opustila naša drahá dcéra

Mgr. JANKA MIŽÍKOVÁ

rod. Foľtová

Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
Čas nedokáže zahnať smútok,
chýbaš nám stále a všade.
Dňa 15. decembra si pripomenieme 4. výročie
úmrtia milovaného manžela, otca a dedka

ŠTEFANA PAĽOVČÍKA

za tichú spomienku ďakujú manželka,
synovia a dcéra s rodinami

čítajte nás aj na

www.michalovce.sk
v časti Michalovčan
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