
R ok 2014 je pre Michalovce významný tým, že si v ňom pripomíname niekoľko 
významných výročí spojených s číslicou sedem. Preto sme ho nazvali Rokom 
sedmičiek. V tomto roku si pripomíname 70 rokov od času, kedy Michalovce získali 

štatút mesta, v novembri si pripomenieme 70. výročie oslobodenia nášho mesta, 700. výročie 
prvej písomnej zmienky o michalovskom Rímskokatolíckom kostole narodenia Panny Márie 
a v neposlednom rade 770. výročie prvej písomnej zmienky o meste.

Blíži sa vyvrcholenie Roka sedmičiek – 31. októbra

Slávni Rodáci 

meStu

Rok sedmičiek sme symbolicky ot-
vorili 7. februára vztýčením novotvaru 
neoficiálnej vlajky mesta s historickým 
erbom pánov z Michaloviec z roku 
1418 pred budovou mestského úradu 
a odhalením tabule stredovekého ry-
tiera Alberta z Michaloviec v Zemplín-
skom múzeu.

770. výročie prvej písomnej zmien-
ky o Michalovciach je dôležitým medz-
níkom a Mesto pripravilo pre svojich 
obyvateľov aj návštevníkov viacero za-
ujímavých podujatí venovaných práve 
tomuto jubileu.

Pripomeňme si aspoň niektoré 
z nich – v TV Mistral bol odvysielaný 
celý cyklus relácií k dejinám Micha-
loviec. Na prelome apríla a mája sme 
usporiadali medzinárodné maliarske 
a sochárske sympózium, ktorého té-
mou bolo mesto Michalovce. Posledný 
júnový týždeň patrila hlavná tribúna na 
Námestí osloboditeľov našim škôlkam, 
základným aj stredným školám, ktoré 
tu svojím programom prispeli k osla-
vám výročia mesta. Nevšedné boli veľké 
makety najznámejších budov Michalo-
viec, ktoré pripravili študenti hotelovej 
akadémie. V závere júna sa uskutočni-
lo podujatie Dies pro honore civitatis 
– Deň na poctu mesta. Jeho súčasťou 
bol vojenský historický tábor, sprievod 
mestom, historické remeslá, vystúpenie 
sokoliarov aj divadelné predstavenie. 
Súčasťou osláv bol tiež koncert zboru 
sv. Efréma z Budapešti v bazilike minor 
a obľúbené Špacirky po varošu – netra-
dičné poznávanie Michaloviec. V Zem-
plínskom múzeu sa začiatkom októbra 
uskutočnil seminár o doterajších výs-
ledkoch archeologického výskumu na 
území mesta pod názvom Michalovce 
pred prvou písomnou správou.

V tomto mesiaci pripravuje Mesto 
Michalovce vyvrcholenie osláv 770. 
výročia Michaloviec uvedením nevšed-
ného galaprogramu. Predchádzať mu 
bude slávnostná bohoslužba v Rímsko-
katolíckom kostole narodenia Panny 

Márie za účasti žijúcich potomkov rodu 
Sztáray o 12. hodine a uvedenie do ži-
vota knihy Rod Stáray z Michaloviec 
o 15. hodine v Zemplínskom múzeu.

Slávnostný galaprogram Slávni ro-
dáci mestu sa uskutoční o 17.30 hod. 
v Mestskej športovej hale. V réžii Jána 
Ďurovčíka sa predstavia rodáci – Peter 
Bič Projekt, Jana Hospodárová, MIS-
HA, Lucia Lapišáková, FS Zemplín, 

Ander z Košíc, Veronika Gidová, Mi-
roslav Starjak a Pro Musica. Ku gratu-
lantom sa svojím vystúpením pripoja 
aj hostia – Nela Pocisková, Lúčnica, 
SĽUK a GASP. Vstup je voľný.

Program posledného októbrového 
dňa je teda pestrý a veríme, že bude 
dôstojným vyvrcholením osláv výro-
čia nášho mesta.

Iveta Palečková
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Na európskej súťaži zručnosti 
mládeže EUROSKILLS 
vo francúzskom meste Lille 
žiak SOŠT – Michalovce Adam 
Lassak, pripravovaný v SPV-BSH 
Drives and Pumps, s.r.o., obsadil 
v elektronike bronzovú priečku. 
V súťaží „BEST OF NATION“ 
(Najlepší za národ) sa umiestnil 
na 1. mieste a získal zlatú 
medailu. K obrovskému úspechu 
blahoželáme.

Minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Peter Pellegrini v spoločnos-
ti poslankyne Národnej rady SR Ľubice 
Roškovej, primátora mesta Michalovce 
Viliama Zahorčáka a zástupcov Košic-
kého samosprávneho kraja 2. októbra 
navštívil Gymnázium Pavla Horova 
v Michalovciach. Cieľom ministrovej 
návštevy bolo ocenenie práce školy s ta-
lentovanými žiakmi, ktorí dosahujú vý-
borné umiestnenia nielen v súťažiach 
a olympiádach v rámci Slovenska, ale 
aj na medzinárodných kolách. Pri tejto 
príležitosti odovzdal P. Pellegrini do rúk 
riaditeľa školy a najúspešnejšieho olym-
pionika školy Mareka Bašistu vecný dar 
od firmy Philips – nové osvetlenie do 
športových priestorov. Impulzom minis-
tra bolo stretnutie s Marekom Bašistom 
pri príležitosti ocenenia jeho úspešnej 
reprezentácie SR. Marek Bašista bol 
členom družstva SR, ktoré na Medziná-
rodnom kole fyzikálnej súťaže IYPT (In-
ternational Young Physics Tournament) 
v Shrewsburi získalo zlatú medailu. Mi-
nister po krátkej prehliadke priestorov 
školy poďakoval vedeniu školy za podpo-
ru práce s talentovanou mládežou a vy-
slovil presvedčenie, že kvalitnejšie osvet-
lenie umožní žiakom GPH dlhodobejšie 
využívať interiérové športové priestory, 
čo prispeje k ich lepšej fyzickej kondícii 
a duševnej pohode. 
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Minister 
navštívil 
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Pavla Horova

aktua l i ty

Posedenie pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším

úcta k staršíM...

20. októbra o 14.30 hod.
Klubovňa suchovo 

postihnutých 
na Okružnej 3657

Vďaka VáM
Modlitba 

za sloVensko
program pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším

22. októbra o 16.00 hod.
Veľká sála MsKS

Osteologicko-
ortopedická ambulancia 

na Ulici A. Bernoláka 2 
vás pozýva na 

deň otVorenýcH 
dVerí

pri príležitosti svetového 
dňa osteoporózy 

23. októbra od 8.30 hod.

Stretnutie 
chirurgov 

Záštitu nad podujatím prevzal  gene-
rálny riaditeľ holdingu Svet zdravia, a.s., 
ktorého súčasťou je aj Nemocnica Štefa-
na Kukuru v Michalovciach. 

Stretnutia chirurgov sa zúčastnili zá-
stupcovia 21 chirurgických pracovísk 
z Prešovského a Košického kraja, vrátane 
krajských chirurgov oboch krajov. Podu-
jatie poctili svojou prítomnosťou zástup-
covia vedenia holdingu Svet zdravia, a.s., 
vedenie našej nemocnice, ako aj primátor 
mesta Michalovce a viceprimátor mesta. 
V úvode zasadnutia predstavil generálny 
riaditeľ holdingu Svet zdravia, a.s. Ing. Ľu-
boš Lopatka, PhD. zúčastneným nemocni-
cu novej generácie, ktorá vyrastie v našom 
meste v blízkom období. Hostia sa obo-
známili s históriou nemocnice a samotné-
ho chirurgického oddelenia, ktoré vzniklo 
už v roku 1890. Bola zmapovaná činnosť 
predchodcov aj nasledovníkov primára 
Kukuru, ako aj činnosť a vízie chirurgické-
ho oddelenia nemocnice v Michalovciach. 

V odbornej časti vystúpili prednáša-
júci z chirurgických kliník v Košiciach 
a v Prešove ako aj z domáceho praco-
viska. Prednášky sa týkali problematiky 
brušnej a hrudnej chirurgie, chirurgickej 
liečby nádorov prsníka a endoskopickej 
chirurgie. Teší nás, že toto podujatie na 
počesť stého výročia narodenia primára 
Kukuru malo hojnú účasť, kvalitnú od-
bornú úroveň a výbornú odozvu. 

MUDr. Štefan Kvak

V tomto roku uplynulo 
100 rokov od narodenia 

významného lekára 
zemplínskeho regiónu, 
excelentného chirurga, 

ktorého meno nesie 
nemocnica v Michalovciach, 

Štefana Kukuru. Pri tejto 
príležitosti sa 3. októbra 

uskutočnilo v našom 
meste stretnutie chirurgov 
Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja.

V záujme bezpečnosti cyklistov ako účastníkov 
cestnej premávky Mestská polícia v Michalov-
ciach v spolupráci s Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR – oddelenie 
bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) vyko-
nala v dňoch 29. – 30. septembra preventívno-
bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie 
pravidiel cyklistov, a to konkrétne pri prejazde 
centrálnou mestskou zónou. Do akcie boli za-
pojení aj žiaci ôsmeho ročníka II. ZŠ na Ulici J. 
Švermu v Michalovciach. 
Počas dvoch dní boli vytvorené tri stanovištia. 
Zastavení cyklisti boli v nich poučení o povin-
nostiach, ktoré sú povinní dodržiavať pri jaz-
de bicyklom a o potrebe nosenia ochranných 
a reflexných pomôcok. Každý zastavený cyk-
lista dostal od žiaka reflexné prvky a letáky, 
v ktorých je obsiahnutá tematika rád a povin-
ností pre cyklistu. 
Počas tejto akcie sa nám spoločne podarilo za-
staviť 305 cyklistov, ktorí ju vnímali pozitívne. 



�

Najčastejšie nás zaujíma to, čo sa odohráva v našom najbližšom 
okolí. Podľa okolností siahneme i k informáciám, ktoré sú predmetom 
našich koníčkov. Často aj k aktuálnym spoločenským témam. Niekedy 
nezaberie ani to, čo sa nás môže bezprostredne dotknúť. Zdanlivo sme 
vo svojom svete a akoby sa nás nič, čo sa deje v našom okolí, netýkalo. 
Akoby sme ignorovali celý okolitý svet. 

Žiť len vo vlastnom, vysnívanom svete, je síce pohodlné, ale realita 
nás často vyvedie z tohto omylu. Podobne i mesto, Slovensko či Európa, 
sa potrebujú orientovať v dianí nielen vo svojom bezprostrednom okolí, 
ale aj v širších súvislostiach. Jednoducho, nie sme ostrovom, na ktorý 
nemá nič vplyv. Z kontextu podobných skúseností rezonovali po druhej 
svetovej vojne aj myšlienky, ktoré viedli k vzniku medzinárodných or-
ganizácií. Nielen kvôli vzájomným výmenám informácií, stretávaniu sa 
zástupcov jednotlivých štátov. Najdôležitejšie otázky riešenia medziná-
rodných vzťahov, postoj ku konfliktom, predchádzať nedorozumeniam, 
prijímať všeobecne prospešné rozhodnutia. 

Preto 24. novembra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je aj 
dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň 
pripomína ako Deň OSN. Organizácia spojených národov bola založená 
po druhej svetovej vojne. 51 krajín sa zaviazalo zachovať medzinárodný 
mier a bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi a podporovať 
sociálny rozvoj, zlepšovať životnú úroveň a zabezpečovať ľudské práva. 

V súčasnosti má OSN 192 členov. Odvtedy OSN cez svoje Uznese-
nia zaujímala postoj ku všetkým aktuálnym, lokálnym, ale aj svetovým 
témam. Vo vývoji fungovania OSN sa k dátumu 24. októbra vyhlásil 
Svetový deň informovanosti o rozvoji. 24. októbra 1970 bola prijatá me-
dzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN.

Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosve-
tovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú 
spoluprácu na ich riešenie. Toľko pripomenutie si historického momentu. 
No nie obzretím sa za niečím historickým, ale ide o posilnenie povedo-
mia k trvalej snahe zlepšovať podmienky života nielen vo svete, nielen na 
Slovensku, ale najmä v našom meste, pre našich spoluobčanov. Spoločné 
posilňovanie pocitov zodpovednosti za svoju súčasnosť, pracovať naďalej 
pre posilňovanie občianskej spoločnosti, demokracie a tvorivosti.

 MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Deň Organizácie 
spOjených nárODOv

Noviny Mistral
a športové správy

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

ŽIHADLO
Téma: Vyhodnotenie Programu rozvoja mesta

Hosť: Viliam Zahorčák, primátor
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam
 HK DUKLA – HC 9 DETVA 

denne o 14.00 hod.

Ňedavno mi mojo dzeci zavešiľi na kark svojich dvoch sinov. Reku, 
dzedu, vonkaľ calkom šumňe. Vešce vnukov dagdze vonkaľ. Išče ščes-
ce, že merkujem u tim Mihaľovčanoj na ponuki toho, co še idze robic. 
Vidzel mi oznameňe, že ľudze z Navratov pozivaju dzeci z rodičami 
na puščaňe šarkaňov. Na zmajstrovaňe šarkaňov ňebulo už kedi. Išče 
ščesce, že skľepi otvorene i u sobotu i ňedzeľu. Šumňe me kupiľi dvoch 
papirovich šarkaňov na ľitaňe a podzme na Širavu. Na Primeskej še ľem 
tak bľiskaľi tote, co prišľi skorej.

Skušaľi, žebi jim šarkaňe ľitaľi. Našľi me sebe mejsto, žebi me še ne-
skrižiľi z druhima. I zdarilo še aj nam dostac hore obidvoch šarkaňov. 
Chlapci še ukazaľi calkom šikovne. I kec mi za ňima ňebiroval, choľem 
mi še cešil z jich radojsci. I me vihladľi. No naščece toti dobre ľudze z Na-
vratov znali, že dzecom vitravi a nam staršim hardlo vischne. Bars bulo 
fajne pobečeľovac še a i pohutorec z ľudzami, co tiš prišľi. I kamaratov tiš 
z vnukami mi zabačil. Dachtorich mi i pol roka ňevidzel. Nakoňec me 
aj cenu za toto ľitane dostaľi. Kec me večar prišľi domu a obidvojo vnuci 
naraz še začaľi chvaľic, jak bulo fajne, ta mi i sľiza še u oku obačila. 
Mam šikovnich vnukov. Ozdaľ z ňima pujdzem i druhi raz.

Vaš Mižo z varoša

pobačeňe Miža z varoša

 4. 10.  účasť na otvorení festivalu Diaľavy
 7. 10.  rokovanie Rady seniorov
 7. 10.  zasadnutie Rady rómskych zástupcov
 8. 10.  rokovanie so zástupcami KSK a prepravcami  
  k Terminálu osobnej integrovanej dopravy
 8. 10.  rokovanie Rady cirkví
 9. 10.  rokovanie predsedov komisií VÚC v Košiciach
 9. 10.  rokovanie Predstavenstva VVS, a.s.
 10. 10.  porada primátora
 10. 10.  porada k materiálom na rokovanie mestskej rady
 11. 10.  prijatie členov umeleckého súboru Spievankovo
 11. 10.  otvorenie filmového festivalu rozprávok 
 11. 10.  odovzdávanie cien súťaže Zemplínska váza
 13. 10.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 13. 10.  rokovanie s predstaviteľmi spoločnosti Svet zdravia
 14. 10.  účasť na podujatí Srdce ako dar
 14. 10.  rokovanie Rady školy pri Obchodnej akadémii
 15. 10.  zasadnutie regionálnej rady ZMOS
 16. 10.  účasť na otvorení speváckej súťaže seniorov
 17. 10.  otvorenie podujatia Korčuliarska gramotnosť MŠ
 17. 10.  Oslavy 10. výročia otvorenia Cirkevnej MŠ

aktivity primátora

Od Urbana do Michala X.
Dni Horovových Zemplínov 

boli pre naše mesto sviatkom. 
V súvislosti s nimi v Michalov-
ciach vychádzali zásluhou E. Si-
rochmana, okrem bulletinov, 
vzácne bibliofílie, venované nášmu 
zemplínskemu bardovi: A predsa 
planie slnce nad Ondavou (1980), 
Žriedla na úvrati (1982), Za jasom 
svojho sna (1983), Naliehavý hlas 
života (1984), Pavol Horov – bás-
nik domova (1984), Venovania 
(1985), Najpresnejšou zbraňou je 
slovo (1986), V srdci sa piesne ro-
dia (1988), Valia sa vlny jedna za 
druhou (1989), Listy – Pavol Ho-
rov a Ladislav Novomeský (1990).

Tvorbu P. Horova oceňovali 
aj najvyššie štátne a rezortné or-
gány. Okrem bežných ocenení 
v súbehu bola mu udelená via-
nočná cena MS za zb. Návraty 
(1945) a národná cena za zb. De-
filé (1948). V roku 1953 stal sa 
laureátom štátnej ceny za Moje 
poludnie a v roku 1964 zaslúži-
lým umelcom. Za Koráby z Jano-

va dostáva cenu Zväzu čs. spiso-
vateľov a vydavateľstva Slovenský 
spisovateľ.

Vláda ČSSR mu v roku 1973 
udelila čestný titul národný ume-
lec a nasledujúceho roku dostal 
za Ponornú rieku Štátnu cenu 
K. Gottwalda. Bulharská vláda 
ho vyznamenala Radom Cyrila 
a Metoda I. st. za prekladateľskú 
tvorbu z bulharskej poézie (1966). 
Za preklady z poľskej poézie dos-
táva vyznamenanie Za zásluhy 
o poľskú kultúru (1971) a za pre-
klad Omara Chajjáma Cenu Jána 
Hollého in memoriam.

Pavlovi Horovovi vďačíme aj 
za sprístupnenie umeleckých plo-
dov z iných sadov. Vari najviac si 
ceníme, že ako služobník života 
a poézie „povýšil východosloven-
skú ľudovú poéziu do celonárod-
ných básnických polôh, práve tak, 
ako to urobil temer pred sto rok-
mi Janko Kráľ s ľudovou poéziou 
stredoslovenskou“. 

 erman

Storočnica Pavla Horova

Parlamentné okienko
Poslancom Národnej rady SR 

väčšinu pracovného času zabe-
rú povinnosti v Bratislave. Či už 
priamo v Národnej rade alebo vo 
výboroch, do ktorých sú zaradení. 
V čase, keď Národná rada neroku-
je, majú poslanci vlastný program. 
Poslanci z Výboru pre hospodár-
ske záležitosti prišli v 41. týždni na 
Zemplín. Pod vedením predsedu 
výboru Jána Hudackého a v sprie-
vode gen. riaditeľa firmy EUS-
TREAM, a.s., Rastislava Ňukoviča 
sa oboznámili s fungovaním kom-
presorovej stanice zemného plynu 
vo Veľkých Kapušanoch.

Táto kompresorová stanica je 
najväčšia v Európe. V činnosti je 
od roku 1972. Vtedy bola súčasťou 
plynovodu Bratstvo a mala zásobo-
vať zemným plynom Českosloven-
sko. Po politických zmenách v roku 
1989, rozdelení republiky a po via-
cerých modernizáciách je kompre-
sorová stanica pripravená prepraviť 
do strednej a západnej Európy do 
90 miliárd metro kubických zem-
ného plynu ročne. V súčasnosti sa 
na prepravu zemného plynu využí-
va až päť nezávislých vetiev potrubí 
priemeru 1200/1400 mm pri tlaku 
73 barov. Pre lepšiu predstavivosť, 
takýto tlak je v mori v hĺbke 730 

metrov. Inštalovaný výkon na kom-
presorovej stanici je teraz 300 MW. 
Aktuálne je preprava zemného ply-
nu postavená na moderných kom-
presoroch poháňaných výkonnými 
upravenými leteckými motormi, 
ktoré sú použité napr. v dopravných 
lietadlách Boening radu 700.

Od 2. septembra 2014 kompre-
sorová stanica má aj novú úlohu. 
Zabezpečuje prepravu zemného 
plynu v reverznom režime zo zá-
padnej Európy na Ukrajinu. Rieši 
to v určitom rozsahu spotrebu 
zemného plynu samotnej Ukrajiny 
a zároveň rieši využiteľnosť vlast-
ných technických kapacít pri pok-
lese dodávok zemného plynu cez 
kompresorovú stanicu z Ruska.

Väčšina poslancov Výboru pre 
hospodárske záležitosti doteraz na 
Zemplíne nebola. Boli ubytovaní 
na Zemplínskej Šírave. Oboznámili 
sa s tvorbou akademickej maliarky 
Ľ. Lakomej. Navštívili tiež niektoré 
lokality v okrese Trebišov. V celo-
slovenskej premiére ochutnali to-
kajské pivo, ktoré sa bude predávať 
za 1,90 €. Myslím si, že aj takouto 
formou je možné nachádzať par-
tnerov na podporu riešení regi-
onálneho rozvoja na Zemplíne.

Ing. Jozef Bobík

Vyhodnotenie volebného obdobia – V. časť

zDravOtná starOstli-
vOsť pre ObčanOv mesta 
(pokračovanie z predchádzajú-
ceho čísla)
n	V roku 2013 a 2014 sa Mesto 

podieľalo pri akcii prezentá-
cie mladých stomatológov Za 
zdravý úsmev.

n	Mesto Michalovce a Zväz dia-
betikov Slovenska – ZO DIAMI 
Michalovce boli hlavnými spo-
luorganizátormi už X. ročníka 
Michalovského DIA DŇA.

n	Mesto pripravilo pre seniorov 
projekt vzdelávania pod náz-
vom Zvýšenie kvality života 
seniorov mesta Michalovce 
vzdelávacími aktivitami. Na 
jeho realizáciu získalo 94 000 € 
z fondu ESF v rámci Operač-
ného programu Vzdelávanie. 
V projekte bolo vytvorených 
1920 miest pre všetkých záu-
jemcov o vzdelávanie nad 50 
rokov v týchto oblastiach: Prá-
ca s počítačom a informačno 
– komunikačnými prostriedka-
mi, Právne a Ekonomické mini-
mum, Zdravoveda, Psychológia 
životnej cesty, Pohybové aktivi-
ty – Pilates a Tvorivé dielne.

Ochrana ObčanOv, 
ich majetku a majetku 
mesta
n	Spolupráca mestskej polície 

so štátnou políciou je na veľ-
mi dobrej úrovni. 

n	MsP okrem iných činnosti 
zabezpečuje aj ochranu ma-
jetku občanov prostredníc-
tvom PCO. V súčasnosti je na 
pult pripojených 40 objektov. 
Z uvedeného počtu je 16 ob-
jektov v správe mesta, 7 sú-
kromných a 14 komerčných.

n	MsP sa presťahovala do zre-
konštruovaných priestorov 
budovy na Námestí oslobo-
diteľov. Finančné náklady na 
tieto stavebné úpravy predsta-
vovali čiastku 179 890,93 €. 

n	V roku 2013 bolo zakúpené 
nové vozidlo Dacia Duster, 
4 bicykle a fotopasca. Mimo 
tejto techniky s ktorou dis-
ponujeme v roku 2014 bolo 
zakúpená trojkolka na elek-
trický pohon. 

n	V r. 2011 sa kamerový systém 
rozšíril o digitálnu kameru na 
Námestí slobody zakúpenú 
z príspevku nadácie SPP (6 000 

Program rozvoja mesta na roky 2011 – 2014 bol 
schválený na jednom z prvých pracovných rokovaní 
mestského zastupiteľstva ako hlavný programový 
dokument Mestského zastupiteľstva a vedenia 
mesta na volebné obdobie 2011 – 2014. Vzhľadom 
na blížiace sa komunálne voľby vám prinášame 
vyhodnotenie programu rozvoja mesta podľa 
jednotlivých kapitol v skrátenej verzii. Plné znenie 
vyhodnotenia si môžete pozrieť na našej web stránke.

€), v r. 2012 o kameru na Ulici 
kpt. Nálepku, zakúpenú z dotá-
cie MV SR (3 000 €) a v r. 2013 
tri kamery na novom cintoríne 
na Partizánskej ulici z dotácie 
MV SR a vlastných finančných 
prostriedkov (15 000 €). 

mlaDá generácia 
– buDúcnOsť mesta
n	V roku 2012 bola ukončená 

rekonštrukcia a modernizá-
cia II. ZŠ na Ulici J. Švermu, 
ktorá bola financovaná z fon-
dov EÚ (ERDF fond a štátny 
rozpočet), mesto získalo na 
rekonštrukciu nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP) vo 
výške 1 417 667 €. 

n	V tom istom roku bola ukon-
čená aj rekonštrukcia a mo-
dernizácia I. ZŠ na Ulici T.J. 
Moussona, na ktorú Mesto zís-
kalo NFP vo výške 1 155 291 € 
z fondov EÚ. 

n	V roku 2013 boli zrealizova-
né stavebné úpravy školskej 
jedálne pri VIII. ZŠ – VZT 
kuchyne a jedálne, rekon-
štrukcia kúrenia a úprava 
strechy vo finančnom objeme 
67 427,70 €.

n	V prvej polovici roka 2013 
z dotácie MŠ SR (180 000 €) 
mesto vymenilo otvorové kon-
štrukcie (okná a dvere) na VII.
ZŠ na Ulici krymskej, ako aj 
kopylitové steny spojovacích 
chodieb za plastové steny. 

n	Z dotácie ÚV SR v roku 2013 a 
2014 prebiehala rekonštrukcia 
6 materských škôl, dotýkajúca 
sa najmä výmeny a rekon-

štrukcie všetkých otvorových 
konštrukcií vo výške 426 000 €. 
Výmena okien sa tiež realizo-
vala na Základnej umeleckej 
škole na Ul. Štefánikovej, Ma-
terskej škole na Ul. S. H. Va-
janského a Materskej škole na 
Ul. F. Kráľa z vlastných zdro-
jov a finančných prostriedkov 
grantu BSH, a.s.

n	Výmena okien sa realizova-
la aj na základných školách 
a to v učebňových pavilónoch 
na ZŠ P. Horova a v telocvič-
niach ZŠ, Ul. moskovská, ZŠ, 
Ul. Komenského a ZŠ, Ul. 
školská. Z prostriedkov Mi-
nisterstva školstva SR na ha-
varijné stavy základných škôl 
boli v roku 2012 poskytnuté 
finančné prostriedky na vý-
menu časti okien a dverí pre 
IV. ZŠ, Ul. Komenského vo 
výške 95 000 € a VII.ZŠ, Ul. 
krymská vo výške 80 000 €. 
V roku 2013 boli poskytnuté 
ďalšie finančné prostriedky 
na ukončenie výmeny okien 
VII. ZŠ, Ul. krymská. 

n	Mesto v rokoch 2011-2014 
realizovalo aj opravu hygie-
nických zariadení na mater-
ských a základných školách, 
kde sa menili staré a prehnité 
vodovodné a kanalizačné po-
trubia, omietky, zdravotech-
nika a obklady. 

n	Na materských školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
boli v hodnotenom období 
zrealizované rôzne ďalšie opra-
vy: oprava vstupov do budovy, 

pokračovanie na 6. strane

Pomáhame potravinami
Prejavy solidarity s ľuďmi, 

ktorým sa nedostáva dostatok 
jedla, sú prejavom vyspelosti 
spoločnosti. Upozorniť na prob-
lémy hladu a výživy vo svete už 
od roku 1992 má aj Svetový deň 
výživy a boja proti hladu, ktoré-
mu je venovaný 16. október.

Cieľom aktivít organizovaných 
pri tejto príležitosti  je poukázať 
na nedostatok potravín a hlad 
miliónov ľudí v čase, keď sa po-
travinami ešte stále aj plytvá. 

Študenti Strednej zdravotníc-
kej školy v Michalovciach, členo-
via Mládeže SČK, už niekoľko ro-
kov organizujú zbierku potravín 
pre sociálne zariadenia v meste – 
útulok SČK a Integra, nielen ako 

prejav solidarity a pomoci ľuďom 
v núdzi, ale i uvedomenia si tohto 
problému. Potravinami prispeli aj 
tohto roku.

10. októbra uskutočnil Slo-
venský Červený kríž a spoloč-
nosť Kaufland zbierku potravín 
pod názvom Pomáhame potra-
vinami. Zákazníci vyjadrili svo-
ju spolupatričnosť a solidaritu 
s ľuďmi trpiacimi nedostatkom 
potravín tým, že zo svojho ná-
kupu darovali niektoré z trvan-
livých potravín. Hneď v nastáva-
júcom týždni boli rozdané rodi-
nám v hmotnej núdzi, ktoré sme 
vytipovali v spolupráci s našimi 
miestnymi spolkami.

Mgr. Mária Pavluvčíková

Interpelácie poslancov

ing. JaroslaV kaPitan
strednú odbornú školu technickú v michalovciach – pracovisko na ka-
pušianskej ulici navštevuje viac než polovica študentov s trvalým byd-
liskom mimo mesta michalovce. kvôli veľkej vzdialenosti medzi sídlom 
školy a autobusovou, resp. železničnou stanicou študenti využívajú služ-
by mhD, a to spoj č. 27 linky 1 a spoj č. 37 linky 1. v snahe zosúladiť 
čas odchodu spojov mhD a pomôcť študentom navrhujem tieto zmeny:
a) spoj č.27 linky 1, ktorý odchádza zo zastávky Obchodná akadé-
mia v čase 12:05 hod. navrhujem zmenu času odchodu v grafikone 
mhD na nový čas v rozpätí 12:15 hod. až 12:20 hod.
b) spoj č. 37 linky 1 zo zastávky Obchodná akadémia odchádza o 14:35 hod. 
navrhujem zmenu času odchodu v grafikone mhD na nový čas 14:25 hod.
väčšiu časť cestujúcich v mhD tvoria v danom čase žiaci stredných škôl 
a táto zmena by umožnila efektívnejšie využitie uvedených spojov vzhľa-
dom na ukončovanie vyučovania a následne prestup na prímestské linky.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstav-
by, ŽP a MR
Mesto Michalovce po konzultácii s prevádzkovateľom mestskej auto-
busovej dopravy úpravu cestovných poriadkov schválilo a zmena ces-
tovných poriadkov bude v platnosti od 1. 10. 2014.

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na XXIV. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach 26. augusta 2014.

pokračovanie v nasledujúcom čísle
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CENy MESTA MICHALOVCE zA ROK 2014
Ceny mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 7. novembra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Dušan Klein
úspešný režisér známych filmov, rodák 
z Michaloviec, v roku 2014 oslávil významné 
životné jubileum

Dušan Klein sa narodil 27. 
júna 1939 v Michalovciach ako 
tretí, najmladší syn.

Vojnové udalosti a norimber-
ské zákony prinútili rodinu utiecť a 
od roku 1942 sa ukrývať na stred-
nom Slovensku u jedného známe-
ho sedliaka.

Po roku, keď už život v tých-
to podmienkach bol neudrža-
teľný, podarilo sa otcovi rodiny 
nájsť pre deti a matku útočište 
v katolíckom kláštore pre siroty 
v Bratislave. Sám zostal v horách 
a v Slovenskom národnom povs-
taní bol zastrelený. 

Na jeseň roku 1944 po udaní 
odviedli deti a matku do koncen-
tračného tábora Terezín, kde sa im 
podarilo prežiť až do oslobodenia.

Po vojne rodina zostala v Bra-
tislave, neskôr v Ostrave a nako-
niec v Prahe.

Najmladší syn Dušan už v det-
stve prejavoval umelecké sklony – 
hudba, rozhlas, film (hlavná úloha 
v českom filme Můj přítel Fabián).

Vysokoškolské štúdiá ukončil 

v Prahe na FAMU ako absolvent 
filmovej a televíznej réžie.

Od roku 1975 až do roku 1990 
bol režisérom filmového štúdia 
Barrandov a potom tri roky zá-
stupcom šéfredaktora literárno-
dramatického vysielania v ČST 
Praha. Od roku 1990 pracoval ako 
odborný asistent katedry réžie Fil-
mové fakulty AMU.

V roku 1998 bol menovaný 
docentom pre odbor réžia so za-
meraním na filmovú a televíznu 
tvorbu. Názov habilitačej pred-
nášky: Malé zamyslenie o humo-
re, i filmovom. 

O rok neskôr bol menovaný ve-
dúcim katedry filmovej a televíznej 
réžie a v roku 2002 profesorom.

Vo svojej profesii ako režisér 
a scenárista vytvoril približne sto 
dvadsať filmových a televíznych 
titulov. Okrem iných: filmy – Mís-
tenka bez návratu, Kam nikdo ne-
smí, Básnická pentalogie, Radikální 
řez, Dobří holubi se vracejí, Vážení 
přátelé, ano, Andělské oči, seriály 
– Hříchy pro pátera Knoxe, Hříchy 
pro diváky detektivek, Ulice, tele-
vízne filmy a inscenácie – Miláček 
Ornifle, Dáma ví, kdy přijít, Ne-
trpělivost srdce, První a poslední, 
Borůvkový vrch, I ve smrti sami.

V roku 2003 vydal knihu Jak re-
žisérům chutná život a neskôr pró-
zu Hříchy pro čtenáře detektivek. 
V súčasnej dobe pripravuje filmo-
vú rozprávku a prednáša multime-
diálnu tvorbu na Univerzite Jana 
Amose Komenského v Prahe.

Je ženatý, manželka Silvera je 
pôvodným povolaním tanečnica, 
teraz už na dôchodku. Má dvoch 
synov a päť vnúčat.

Č e s t n é  o b č i a n s t v o

Jozef Hofierka
za rozvoj mliekarenskej výroby vo Východoslovenskom 
kraji, zvlášť v meste Michalovce

Jozef Hofierka sa narodil 19. 
februára 1922 v Hornej Porube, 
okres Považská Bystrica.

Študoval na Poľnohospodárkej 
škole v Oravskom Podzámku a ne-
skôr ukončil Strednú priemyselnú 
školu chemickú v Bratislave.

Od roku 1940 do roku 1982 
bol zamestnancom Mliekaren-
ského odborového zväzu a neskôr 
Východoslovenských mliekarni, 
n.p. Košice. Pracoval vo vedúcich 
funkciách ako hlavný technológ 
mliekarenskej výroby pre Výcho-
doslovenský kraj, od roku 1968 
ako vedúci výstavby mliekaren-
ského závodu v Michalovciach zo 
strany investora a  od roku 1975 
ako výrobno-technický námest-
ník novovybudovaného závodu 
až do odchodu do dôchodku.

Jozef Hofierka zasvätil celý 
svoj profesionálny život budova-
niu mliekarenského priemyslu 
najskôr v povojnovom období 
v celom Československom, ne-
skôr iba vo Východoslovenskom 
kraji. Svojou aktivitou sa zaslúžil 

o vybudovanie automatizovanej 
mliekarenskej výroby v mestách 
Michalovce, Prešov, Zlaté Mo-
ravce, Bánovce nad Bebravou, 
Batizovce a iných. Po tom, čo sa 
oženil v Michalovciach začal pra-
covať na Podnikovom riaditeľstve 
Východoslovenských mliekarní 
v Košiciach, kde zastával funkciu 
námestníka výroby pre Východo-
slovenský kraj. Od roku 1969 bol 
osobne zodpovedný za výstavbu 
nového mliekarenského závodu 
v meste Michalovce. Po ukončení 
samotnej výstavby tohto závodu 
zastaval funkciu výrobno – tech-
nického námestníka novovybu-
dovaného závodu. Zaslúžil sa o to, 
aby v našom meste bola v roku 
1973 spustená sušiarenská výro-
ba mliečnych výrobkov a v roku 
1976 bola jeho zásluhou zaradená 
do výrobného programu vtedajšej 
mliekarne výroba taveného syra 
Karička, ktorá sa ako druh kvalit-
ného syra neodmysliteľne zapísa-
la do histórie mesta Michalovce. 

Ako erudovaný pracovník sa 
venoval aj pedagogickej činnosti 
odovzdávaním získaných celo-
životných skúseností mladej ge-
nerácii. Tým nepochybne prispel 
ku kvalite mliekarenského od-
vetvia, ktoré si svoje dobré meno 
udržalo až do dnešných dní. 

Počas svojho života získal za 
svoje pracovné výsledky mnoho 
ocenení. 

Jozef Hofierka viedol aj prík-
ladný rodinný život. Bol ženatý 
a so svojou manželkou Annou 
spolu vychovali tri dcéry. Zomrel 
vo veku 78 rokov v Michalov-
ciach, kde je aj pochovaný.

I n  m e m o r i a m

Kombinovaný denný 
stacionár pre deti
pri príležitosti 50. výročia založenia a činnosti

Kombinovaný denný stacionár 
pre deti bol založený v Michalov-
ciach 30. júna 1964 pod názvom 
Jasle č. 4. Jeho prvou vedúcou ses-
trou bola Marta Lešňáková. Rok na 
to sa jasle stali školiacim pracovis-
kom pod názvom Inštrukčné jasle. 
Zriaďovateľom bolo už v tomto 
období Mesto Michalovce, sestry 
v jasliach boli zamestnancami Ok-
resného ústavu národného zdravia 
Michalovce. Jasle sa stali školiacim 
pracoviskom pre sestry v našom 
okrese. Konali sa tu okresné a kraj-
ské semináre, realizovali sa týžden-
né pobyty detí v prírode. V prelo-
movom roku 1989 bola ambícia 
jasle zrušiť a v priestoroch vytvoriť 
ambulancie pre lekárov. O to, že 
jasle pokračovali vo svojej činnosti, 
sa zaslúžil vtedajší riaditeľ OÚNZ 
MUDr. Ferko. Jasle potvrdzovali 
svoju opodstatnenosť, pretože stav 
detí bol a je každý rok naplnený. 
Významnú úlohu v jasliach zohral 
aj dohľad psychologičky, hygienič-
ky, detskej lekárky, okresného psy-
chiatra a detskej neurologičky. 

Pod inštrukčné jasle patril tiež 
Dojčenský ústav v Remetských 
Hámroch. Pre jasle bola typická 
aj intenzívna a dlhoročná spolu-
práca so Strednou zdravotníckou 
školou v Michalovciach. Počas ce-
lého školského roka tu vykonávali 
študentky odbornú prax, absolvo-
vali povinné zápočty i praktické 
maturity. V roku 1990 vystriedala 
Martu Lešňákovú na poste vedú-
cej sestry Oľga Jaworská, ktorá vo 
svojej funkcii zotrvala 20 rokov. V 
tomto období jasle dostali názov 
Detské jasle a rehabilitačné zaria-
denie pri Mestskom úrade a po-
skytovali starostlivosť aj postihnu-
tým deťom. V roku 2007 získali 
jasle názov Kombinovaný denný 
stacionár pre deti – KDSD, ktorý 
pretrváva dodnes a jeho zriaďova-
teľom zostáva Mesto Michalovce. 

Počas päťdesiatich rokov čin-
nosti tohto zariadenia prešlo lás-
kavými rukami detských sestier 
a celého personálu viac ako 2750 
detí. Jeho súčasnou vedúcou ses-
trou je Naďa Drotárová. 

Mgr. Ivan Pšenko
za dlhoročné organizačné zabezpečovanie športových 
podujatí v meste Michalovce

Ivan Pšenko sa narodil 8. 
júla 1955 v Dolnej Strede, ok-
res Galanta. Odmalička vyrastal 
v športovej rodine. Jeho nebohý 
otec bol úspešným futbalovým 
hráčom  Spartaku Trnava, re-
prezentantom Československej 
republiky a po skončení hráčs-
kej kariéry  úspešným trénerom. 
Povinnú školskú dochádzku 
začal absolvovať v Podbrezo-
vej, od 4. ročníka už pokračoval 
v Michalovciach. Tu v roku 1973 
ukončil i strednú všeobecnú 
vzdelávaciu školu. Počas týchto 
rokov Ivan Pšenko aktívne hrával 
futbal za telovýchovnú jednotu 
Zemplín Vihorlat Michalovce 
a bol členom rôznych reprezen-
tačných výberov. Po ukončení 
strednej školy pokračoval v ro-
koch 1973  – 1977 vo vysokoš-
kolskom štúdiu na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Jana Amosa 
Komenského v Trnave, ktorú 
úspešne ukončil.

Po absolvovaní základnej pre-
zenčnej služby v roku 1978 na-
stúpil do zamestnania na býva-
lom Okresnom výbore Českoslo-
venského zväzu telesnej výchovy 
v Michalovciach do funkcie 
metodika. V rokoch 1985 – 1999 

sa podieľal na výchove mladých 
futbalistov. Po zmene spoločen-
sko-politickej situácie sa v roku 
1990 stal vedúcim pracoviska 
Slovenského združenia telesnej 
kultúry a túto funkciu vykonával 
až do roku 2007. 

Od roku 2008 pracoval na 
Mestskom úrade v Michalov-
ciach – odbore školstva, kultúry 
a športu ako samostatný odbor-
ný referent. Mal bohaté skúse-
nosti v organizovaní športových 
podujatí z práce v michalovskej 
sekcii Slovenského združenia 
telesnej kultúry. Organizačne sa 
podieľal na príprave Podvihorlat-
ského maratónu, Michalovského 
polmaratónu, In – line maratónu 
v korčuľovaní, Matičného behu 
o štít mesta Michalovce, Micha-
lovskej hodinovky. V spolupráci 
s materskými, základnými ale 
i strednými školami organizo-
val množstvo športových súťaží 
O pohár primátora mesta, a to 
v atletike, basketbale, volejbale, 
vybíjanej, malom futbale, mini 
hádzanej, in-line korčuľova-
ní, plávaní, streetbale, stolnom 
tenise, šachu a vo viacbojoch 
všestrannosti. Zastrešoval aj ok-
resné predmetové olympiády 
pre základné školy organizované 
Krajským školským úradom. 

V roku 2011 bol pri založení 
Olympijského klubu v Michalov-
ciach, ktorého cieľom bolo stimu-
lovať športové a pohybové aktivity 
rôznych vekových skupín od detí 
predškolského veku, cez žiakov 
základných, stredných a študen-
tov vysokých škôl, ľudí v produk-
tívnom veku, až po seniorov. 

Bol ženatý a spolu s manžel-
kou Annou vychovávali dcéru 
Alexandru. Svoj boj so zákernou 
chorobou prehral 10. októbra 
2013.

I n  m e m o r i a m

Sladovňa Michalovce
za  úspešné 50-ročné fungovanie firmy v meste 
Michalovce

Sladovňa v Michalovciach 
bola postavená v šesťdesiatych ro-
koch minulého storočia a do pre-
vádzky bola uvedená v roku 1964. 
Od prvého dňa spustenia výroby 
sa stala významným partnerom 
pre podniky poľnohospodárskej 
prvovýroby – jednotné roľnícke 
družstvá v regióne Zemplína, ale 
aj v jeho širokom okolí. 

Za roky svojej existencie fun-
guje nepretržite. Prešla niekoľký-
mi fázami modernizácie a dnes 
patrí kvalitou svojej produkcie, 
ekonomickými výsledkami i so-
ciálnym programom k popred-
ným podnikom európskeho for-
mátu. 

Dnes máme v Michalovciach 
fabriku, ktorá vyrába špičkový 

svetový produkt aj pre také znač-
ky ako Heineken či Carlsberg, 
ale aj pivovary v Rusku, Poľsku či 
v ďalekom Turkménsku. Máme 
tu fabriku, ktorá je najstaršia 
v regióne Zemplína, no je mla-
dá a moderná duchom a elánom 
svojich zamestnancov. 

V Sladovni pracuje päťdesiat 
stálych zamestnancov. Priemer-
ná mzda je viac ako 1050 eur, čo 
je vysoko nad slovenským prie-
merom. Nadštandardný je aj so-
ciálny program a mimopracovná 
starostlivosť o zamestnancov 
a ich rodinných príslušníkov. 

Hlavným akcionárom a gene-
rálnym riaditeľom Sladovne, a.s., 
Michalovce je od roku 1996 Ing. 
Milan Lapišák.

ŠK zemplín Michalovce 
– oddiel judo
za vzornú reprezentáciu mesta, pri príležitosti 
50. výročia vzniku

Krúžok judo v Michalovciach 
vznikol registráciou 1. decembra 
1964 pod názvom Lokomotíva 
Michalovce. Oddiel založili Štefan 
Karaffa a Bohuslav Karas, ktorí 
zároveň vykonávali funkciu tréne-
rov a boli aj aktívnymi pretekármi. 
Členskú základňu tvorilo 27 čle-
nov, ktorí úspešne začali na kraj-
ských súťažiach. V tom čase k na-
júspešnejším pretekárom patrili 
Ľudovít Mika, Milan Petický, Hre-
ha, Peter Grafik, Vincent Kirčák, 
Kovaľ, Štefan Karaffa, Bohuslav 
Karas. Bez pomoci Czabu Kende-
ho a bratov Dusilovcov z Lokomo-
tívy Košice by krúžok judo nebol 
založený. V roku 1967 sa rozšírila 
členská základňa na 39 členov 
a k trénerom pribudol Ján Hirlík. 
Krúžok judo bol premenovaný na 
Slovan OÚNZ a následne na krú-
žok judo OV ČSTV a ODPaM. 
Štefan Karaffa a Bohuslav Karas 
získali najvyšší technický stupeň 
2. DAN zo všetkých pretekárov. 
Začiatkom roka 1968 preberá 
krúžok judo Miroslav Gajdoš. Pod 
TJ ZV Vihorlat Michalovce prešiel 

ako oddiel judo. Členskú základ-
ňu tvorilo 10 chlapcov, ku ktorým 
neskôr pribudli aj dievčatá. 

V januári roku 1984 bola pod-
písaná dohoda o zriadení Školské-
ho športového strediska, ktoré za-
čalo svoju činnosť v roku 1985 pri 
II. základnej škole. Trénermi ŠŠS 
boli Mgr. Anna Majorošová (Kitta-
nová), Ing. Ján Modrák a PaedDr. 
Michal Bobák. Po roku 1985 do-
chádza k zmene vo vedení oddielu 
a predsedom sa stáva PaedDr. Mi-
chal Bobák. Viliam Kohút preberá 
od Miroslava Gajdoša staršiu sku-
pinu pretekárov oddielu (dorasten-
ci, dorastenky, juniori, muži, ženy). 
Trénovalo sa v základných školách, 
v mestskej športovej hale a v Gym-
náziu P. Horova. V roku 1991 pri 
Okresnom dome pionierov a mlá-
deže vznikol oddiel Slávia ODPaM 
pod vedením Jozefa Štofaníka.

V období od roku 1968 do 
júna 2014 pretekári oddielu juda 
získali na Majstrovstvách ČSSR 36 
medailí, z toho 11 titulov majstra 
Československa, 10 strieborných 
a 15 bronzových medailí. 

Oddiel na Majstrovstvách Slo-
venska získal 519 medailí, z toho 
159 majstrovských titulov, 153 
strieborných medailí a 207 bron-
zových medailí.

Súčasní tréneri sú Anna Kitta-
nová, Peter Kittan, Antónia Mul-
lerová, Ľubica Donerová, Jozef 
Volek, Gabriel Čopák, Peter Kole-
sár a Viliam Kohút.
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CENy PRIMáTORA MESTA MICHALOVCE zA ROK 2014
Ceny primátora mesta Michalovce budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 7. novembra udelené týmto jednotlivcom a kolektívom:

Ing. Jozef Brna
za hospodársky rozvoj mesta, samosprávy mesta 
a rozvoj vysokého školstva

Jozef Brna sa narodil 5. febru-
ára 1947. Stredoškolské vzdelanie 
ukončil v roku 1966 na strednej 
priemyselnej škole stavebnej 
a zememeračskej. V štúdiu po-
kračoval na Vysokej škole tech-
nickej, Baníckej fakulte v Koši-
ciach, v odbore dobývania ložísk. 
Absolvovaním postgraduálneho 
štúdia na Medzinárodnej škole 
podnikateľského riadenia v Pra-
he si v roku 1992 doplnil svoje 
vzdelanie.

Pracovať začal v roku 1971 ako 
vrtný robotník v Nafte, národný 

podnik Gbely, PŤZ Michalovce. 
Neskôr prešiel profesiou samo-
statný technológ vrtby a vedúci 
technológ. V roku 1977 odchádza 
do Moravských naftových dolov, 
k.p. Hodonín, Prieskumný závod 
Michalovce. Do podniku Nafta, 
š.p. Gbely, sa ako zástupca riadi-
teľa pre výrobu vrátil v roku 1990. 
Tu pôsobil, neskôr už ako riaditeľ 
a predseda predstavenstva Nafty 
východ, a.s. 

Jozef Brna bol poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Mi-
chalovciach tri volebné obdobia, 
pričom počas dvoch volebných 
období pracoval aj v mestskej 
rade. Od roku 1994 pôsobil ako 
člen nadácie profesora Čollá-
ka a člen vedeckej rady fakulty 
BERG Technickej univerzity 
v Košiciach. Bol predsedom do-
zornej rady v Chemku Strážske 
za FNM.

Svoje bohaté vedomosti a skú-
senosti odovzdával študentom 
Technickej univerzity a Ekono-
mickej univerzity v Košiciach.

Je ženatý a má jedného syna.

Občianske združenie 
INTEGRA
pri príležitosti 20. výročia založenia združenia 
pre duševné zdravie

V tomto roku si Združenie pre 
duševné zdravie – INTEGRA, 
občianske združenie pripomína 
dvadsať rokov svojej existencie. 
Bolo založené 20. októbra 1994. 
Poslaním INTEGRY je podporo-
vať dôstojný život ľudí s dušev-
nými poruchami, nachádzať pre 
nich možnosti sebarealizácie v 
spoločnosti a zabezpečovať pre 
nich chýbajúce komunitné služ-
by.

Impulzom k založeniu bola 
neexistencia služieb v komunite 
pre pacientov odchádzajúcich 
z psychiatrickej nemocnice. V 
roku 1997 Integra usporiadala 
prvú medzinárodnú tetralógovú 
konferenciu v Michalovciach, 
ktorá oboznámila psychiatric-
kých pacientov, ich príbuzných, 
profesionálov a verejnosť s ví-
ziou Integry. V roku 1998 bolo 
v Michalovciach, ako v prvom 
meste na Slovensku, vytvorených 
päť miest chráneného bývania a 
dvadsať miest rehabilitačného 
strediska pre ľudí s problémami 
duševného zdravia. 

Integra pripravila viacero 
projektov v oblasti duševné-
ho zdravia. Jedným z nich bol 
projekt Transformácia na in-
tegrovaný systém starostlivosti 
o duševné zdravie. Jeho hlavným 
prínosom bolo vypracovanie 

prvého Národného programu 
duševného zdravia Slovenskej 
republiky, ktorý bol v roku 2004 
prijatý Vládou SR. Integra je čle-
nom Rady duševného zdravia na 
Ministerstve zdravotníctva SR a 
podieľa sa na jeho plnení. 

Aktivity Integry od roku 1994 
nezostali bez povšimnutia. Za 
svoj mimoriadny prínos v oblasti 
duševného zdravia na Slovensku 
získala cenu Ligy za duševné 
zdravie. Cenu kvality udeľova-
nú ministrom zdravotníctva SR, 
získala Integra za zavedenie case 
manažmentu pri práci s ľuďmi 
s duševnými poruchami a zria-
denie špecializovanej Agentúry 
domácej ošetrovateľskej starost-
livosti (ADOS) pre psychiatric-
kých pacientov. V celoslovenskej 
súťaži poskytovateľov sociálnych 
služieb pre ľudí v núdzi (orga-
nizovanej Nadáciou Socia) bola 
Integra ocenená v kategórii po-
skytovania sociálnych služieb pre 
deti a dospelých so zdravotným 
postihnutím.

V súčasnosti INTEGRA po-
skytuje sociálne a zdravotné 
služby pre ľudí s duševným pos-
tihnutím v Michalovciach v za-
riadení podporovaného bývania 
(kapacita 21 miest) a v rehabi-
litačnom stredisku (kapacita 19 
miest). 

Ing. Otakar Krásenský 
za dlhoročné šírenie swingovej hudby v meste, 
pri príležitosti významného životného jubilea

Narodil sa 14. septembra 
1934 v Kolíne v Českej repub-
like. Po ukončení kolínskeho 
gymnázia vyštudoval Vysokú 
školu chemicko-technologickú, 
odbor potravinárska techno-
lógia v Prahe. V roku 1958  sa 
oženil so Slovenkou z Micha-
loviec a od toho času tu sa na-
trvalo usídlil. Jeho manželka 
však v roku 1973 zomrela na 
zhubnú chorobu a v roku 1974 
sa znovu oženil taktiež s Micha-
lovčankou, s ktorou žije doteraz. 
Obidve manželky pracovali ako 
učiteľky na Strednej zdravotníc-
kej škole v Michalovciach.  Z pr-
vého manželstva má dve dcéry, 
z druhého jedného syna. Všetky 
deti si založili vlastné rodiny a 
dnešný jubilant má spolu päť 
vnukov.

V aktívnom živote pôsobil 
Otakar Krásenský 35 rokov v štát-
nom zdravotnom dozore na vte-
dajšej Okresnej hygienickej stani-
ci v Michalovciach ako hygienik 
výživy. Jeho životnou záľubou je 
hudba, ktorej sa chcel aj aktívne 
venovať, čo sa však neuskutočni-
lo. Preto pôsobil ako amatérsky 
hudobník v študentskom období  
v pražských kapelách. Po prícho-
de do Michaloviec v roku 1958 
založil prvý swingový orchester 
na Zemplíne. Pracoval v štátnom 
zdravotnom dozore a po odchode 
do dôchodku sa k hudbe vrátil. V 
súčasnosti účinkuje v rôznych 
programoch po celom Slovensku 
ako swingový klavirista. Od roku 
1954 je tiež členom Ochranného 
zväzu autorského, najprv v Pra-
he, teraz v Bratislave ako hudob-
ný skladateľ, keďže zložil približ-
ne 30 vlastných skladieb, ktoré 
aj otextoval vlastným textom. 
Napísal tri knihy s názvom Pozi-
tívne správanie, Swingový klavír 
a Hviezdy nezapadnú ani v tme. 
Najväčšieho úspechu sa dočkala 
kniha Pozitívne správanie, kto-
rá vyšla na Slovensku až v troch 
vydaniach. V knihách konštatuje, 
že významným postulátom pozi-
tívneho správania je kladný vzťah 
k hudbe.

Otakar Krásenský sa dožíva 
významného životného jubilea 
80 rokov.     

PhDr. Ľubica Rošková
za výrazný podiel pri rozvoji mesta a okresu, 
pri príležitosti životného jubilea

Ľubica Rošková sa narodila 
15. novembra 1954 v Snine. Vy-
študovala Univerzitu Pavla Jo-
zefa Šafárika v Košiciach, odbor 
psychológia. Po ukončení štúdia 
v roku 1978 pôsobila rok ako 
zakladateľka a riaditeľka man-
želskej a predmanželskej porad-
ne vo Vranove nad Topľou. Od 
roku 1979 až do roku 1995 pra-
covala v Pedagogicko-psycholo-
gickej poradni v Michalovciach, 
kde prešla viacerými pozíciami 
až po riaditeľku poradne. Od 
roku 1995 si otvorila súkromnú 
psychologickú prax – neštátne 
zdravotnícke zariadenie. Je dr-
žiteľkou certifikátov z klinickej, 
dopravnej, poradenskej a škol-
skej psychológie.

V roku 2000 sa stala členkou 
strany SMER – Sociálna  demok-
racia v Michalovciach, v kto-
rej ako predsedníčka pôsobila 
od roku 2002 do roku 2013. Po 
parlamentných voľbách v au-
guste 2006 zložila sľub a stala 
sa poslankyňou Národnej rady 
Slovenskej republiky kde pôsobí 
doteraz. Pracovala vo výbore pre 
sociálne veci a bývanie, vo výbo-

re pre vzdelávanie, vedu, mládež 
a šport a vo výbore pre  pôdo-
hospodárstvo a životné prostre-
die, v ktorom si za hlavnú pri-
oritu stanovila pomôcť uviesť do 
praxe terajší vládny program pre 
začínajúcich mladých farmárov 
s cieľom rozvoja poľnohospo-
dárstva na vidieku. Z doterajších 
výsledkov jej práce môžeme po-
vedať, že sa snaží pôsobiť nielen 
v našom meste a okrese Micha-
lovce, ale v celom Zemplíne. 

Ako poslankyňa NR SR sa 
výrazne pričinila na zrealizovaní 
okružnej križovatky ciest Sob-
ranská a Lastomírska, a prispe-
la k uskutočneniu výjazdového 
rokovania Vlády SR v septembri 
2012 v Michalovciach. Vďaka 
finančným prostriedkom vlády 
mesto a okres získal vtedy prís-
pevok viac ako 3 mil. eur. Zmo-
dernizovali sa viaceré objekty, 
v Nacinej Vsi sa postavila nová 
základná škola. 

Je spoluautorkou viacerých 
noviel, zákonov a mnohých po-
zmeňovacích návrhov. Medzi jej 
najväčšie priority patrí ekono-
mický a sociálny rozvoj mesta 
a okresu. Je nápomocná pri tvor-
be a realizácii projektov a násled-
nom efektívnom využívaní pros-
triedkov z európskych fondov 
a jednotlivých ministerstiev. 

V roku 2009 jej občania ok-
resu Michalovce dali dôveru aj 
v regionálnych voľbách a stala sa 
poslankyňou Košického samo-
správneho kraja. Tento mandát 
si obhájila aj v minuloročných 
voľbách, keď bola opätovne zvo-
lená za poslankyňu Košického 
samosprávneho kraja. 

Jej doterajšie aktivity ako po-
slankyne Národnej rady Sloven-
skej republiky boli vždy smero-
vané do nášho regiónu. Je vydatá 
a má dvoch dospelých synov. Ing. Miroslav Prada

za výrazný rozvoj, budovanie a skrášľovanie 
mesta, pri príležitosti významného životného 
jubilea

Detstvo a mladosť prežil Mi-
roslav Prada v rodnej obci Bud-
kovce. Stredoškolské štúdium 
absolvoval na SVŠ v Košiciach, 
Šrobárova 46 v špeciálnej trie-
de pre nadaných matematikov 
a fyzikov. Inžinierske štúdium 
ukončil na Strojníckej fakulte 
Vysokej školy technickej v Ko-
šiciach. Ekonomické postgra-
duálne štúdium absolvoval na 
Vysokej škole ekonomickej 
v Bratislave, Fakulta ekonomi-
ky služieb a cestovného ruchu 
v Banskej Bystrici. Po ukončení 
štúdia v roku 1976 začal pra-
covať vo výrobnom družstve 
ODETA Michalovce. Od roku 
1978 pracoval vo funkcii výrob-
ného námestníka a podpredse-
du predstavenstva. V roku 1990 
bol zvolený za predsedu výrob-
ného družstva. V tomto období 
patrila ODETA medzi popredné 
podniky na Slovensku a zamest-
návala takmer tisíc zamestnan-

cov v okrese Michalovce, Trebi-
šov a Vranov nad Topľou.

Od roku 1992 bol členom 
správnej rady Fondu dlhodo-
bých úverov Slovenského zväzu 
výrobných družstiev Bratislava.

V roku 2001 nastúpil pracovať 
do Technických a záhradníckych 
služieb mesta Michalovce, ako 
technický námestník. Od začiatku 
sa podieľal na uvádzaní skládky 
odpadov v Žabanoch do prevádz-
ky a tiež na projekte rozširovania 
separovaného zberu v meste Mi-
chalovce a v priľahlých obciach.

V rokoch 2007 a 2009 bol 
poverený vedením  Technických 
a záhradníckych služieb  mesta 
Michalovce. 

V roku 2008 bol zvolený do 
celoslovenskej rady Združenia 
organizácií verejných prác na 
Slovensku a v  roku 2012 do jej 
revíznej komisie.

Ako námestník Technických 
a záhradníckych služieb mesta 
Michalovce sa podieľa na zabez-
pečovaní verejnoprospešných 
služieb v meste, predovšetkým 
v oblasti nakladania s odpadmi, 
údržbe mestských komuniká-
cií, verejného osvetlenia, správe 
športových zariadení a pri správe 
a údržbe verejnej zelene. Aj jeho 
zásluhou patria Michalovce me-
dzi najkrajšie mestá Slovenska.

Svoju prácu a rodinný život 
harmonicky skĺbil vďaka pod-
pore manželky Gabriely a dvoch 
synov Patrícia a Erika.

Mgr. Jozef Ragula
za dlhoročné pôsobenie v Michalovciach 
ako direktor a farár SDB komunity 

Narodil sa 21. apríla 1973 v 
Bratislave, ale vyrastal na Záhorí 
v Senici nad Myjavou, kde prežil 
celé svoje detstvo. Po maturite na 
Gymnáziu v Senici nastúpil na ci-
vilnú vojenskú službu v Bratisla-
ve. Tam sa zároveň oboznamoval 
aj so životom saleziánov. Vstúpil 
do kongregácie Saleziánov dona 
Bosca a absolvoval rok noviciátu 
v Poprade. Potom pokračoval v 
bakalárskom štúdiu pedagogiky 
a filozofie na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte Univerzity Komenského, 
detašované pracovisko v Žiline. 

Po ukončení tohto štúdia ab-
solvoval dva roky pedagogickej 

praxe, prvý rok v saleziánskom 
mládežníckom stredisku v Bar-
dejove, druhý v saleziánskom 
mládežníckom stredisku v Brati-
slave Trnávke. Po skončení tejto 
praxe pokračoval v magister-
skom štúdiu katolíckej teológie 
na Rímskokatolíckej cyrilome-
todskej bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského, teolo-
gický inštitút, v Banskej Bystrici 
– Badíne, kde bol aj promovaný 
v júni 2001. Následne bol Mons. 
Rudolfom Balážom vysvätený za 
katolíckeho kňaza. 

Ako kaplán pôsobil v Brati-
slave Petržalke, kde sa venoval 
najmä pastorácii na Cirkevnej 
základnej škole a Gymnáziu 
sv. rodiny. Od augusta 2003 
bol provinciálnym predsta-
veným poverený pastoráciou 
v Saleziánskom mládežníckom 
stredisku v Michalovciach. Po-
stupne prebral zodpovednosť 
za vedenie obnovenej farnosti 
a následne bol menovaný do 
úradu riaditeľa komunity, ktorý 
zastával až do júna 2013. V sú-
časnosti vykonáva úrad riaditeľa 
komunity saleziánov v Dubnici 
nad Váhom.

Mesto Michalovce vás pozýva na 
slávnostné mestské zastupiteľstvo 
spojené s odovzdávaním mestských ocenení 

7. novembra o 17.00 hod. 
Veľká sála MsKS

vstup voľný
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Materská škola, 
Masarykova ulica
pri príležitosti 40. výročia vzniku a starostlivosti 
o deti predškolského veku

V roku 1974 bola odovzdaná 
do užívania nová budova štvor-
triednej  Materskej školy na Gott-
waldovej ulici v Michalovciach. 
V poradí 11. MŠ a patrila vte-
dajšiemu závodu Pivovar. V tom 
čase navštevovalo 146 detí.

 Odvtedy ubehlo 40 rokov a  
škôlka prešla mnohými pozitívny-
mi zmenami. Materská škola má 
za cieľ vytvárať pre deti bezpečný 
priestor v rodinnej atmosfére, kde 
sa môžu rozvíjať, vzdelávať, ale aj 
učiť žiť s ostatnými. V súčasnosti 
MŠ poskytuje deťom celodennú 
starostlivosť a dopĺňa rodinnú vý-
chovu o výchovno – vzdelávaciu 
činnosť zameranú na rozvoj osob-
nosti dieťaťa. Predprimárne vzde-
lávanie je uskutočňované podľa 
Štátneho vzdelávacieho programu 
ISCED a Školského vzdelávacieho 
programu Šťastné deti.

Škola sa na verejnosti prezentu-
je najmä kvalitnou prípravou detí 

na vstup do 1.ročníka základných 
škôl. Svoju výchovno-vzdelávaciu 
činnosť obohacuje o krúžky spe-
vácky, tanečný, keramický a krú-
žok anglického jazyka. Je zapojená 
do realizácie projektov Dopravá-
čik, Záhrada hier a radosti, Šťast-
né deti, Adamko hravo-zdravo, 
Evička a deti, Zdravý životný štýl, 
Deti prírode – príroda deťom, Det-
ský svet. Organizuje predplaveckú 
prípravu, Školu v prírode a rôzne 
výlety, exkurzie, divadelné predsta-
venia a aktivity pre deti aj rodičov.

Kvalitnou spoluprácou so 
základnými školami, základnou 
umeleckou školou, logopédom, 
hvezdárňou, knižnicou, SZŠ, pris-
pieva k zvýšeniu kvality vzdeláva-
nia a výchovno-vzdelávacej práce 
a tak napomáha dieťaťu formovať 
vlastnú jedinečnosť, podporovať 
nadanie a rozvíjať osobnostné 
kvality v poznaní samého seba, 
sveta ľudí, prírody, kultúry.

Ing. Jaroslav Čech
za významné športové úspechy v motorkárskom 
športe

Narodil sa 15. marca 1983 
v Michalovciach, kde doposiaľ žije 
a pracuje. Jaroslav Čech absolvo-
val Vysokú školu technickú v Ko-
šiciach so zameraním na automo-
bilovú výrobu. 

Od malička sa venoval všet-
kému, čo má kolesá a vonia ben-
zínom. Jeho prvé vozenia na mo-
torke, už od šiestich rokov, boli 
na parkovisku na Hrádku pod 
prísnym dozorom otca, ktorý 
taktiež  jazdil súťažne. 

Svoju športovú dráhu začal 
Jaroslav ako 13-ročný na terén-
nych motorkách a zúčastňoval 
sa na slovenských aj medziná-
rodných súťažiach v motocrosse 

a endure v triede 125 cm3, neskôr 
250 cm3 a 450 cm3.

V endure obsadil niekoľkokrát 
prvú aj druhú pozíciu, získal titul 
– majster Slovenska v triede 125 
cm3. Ako doplnkový šport neskôr 
vyskúšal TRIAL, v ktorom o rok 
neskôr získal titul vicemajster 
Slovenska v triede do 300 cm3.

Keďže chcel vyskúšať aj adre-
nalínovejší motocyklový šport, 
bez prachu, bahna a na čistej tra-
ti, pred troma rokmi prešiel jazdiť 
na cestné motorky na známe mo-
tocyklové okruhy Slovakia Ring, 
Hungaroring, Pannoniaring, Brno 
a Poznaň. Najradšej má technické 
trate ako je Hungaroring a jeho 
vzorom a najobľúbenejším jazd-
com je Valentino Rossi.

V roku 2013 dosiahol najvýz-
namnejší úspech, keď na Medziná-
rodných pretekoch – IMRC (Inter-
national Motorbike Road Champi-
onship) obsadil najvyššiu priečku.

Stal sa víťazom šampionátu a zá-
roveň aj majstrom Slovenska v tých-
to medzinárodných pretekoch.

Aj napriek tomu, že tento 
šport je finančne aj časovo nároč-
ný, venuje sa mu naplno so zanie-
tením a láskou. 

Mgr. Anna Hvizdová
za rozvoj školstva v meste a celoživotnú prácu 
pedagóga a riaditeľa školy

Anna Hvizdová sa narodila 
22. októbra 1949 v Kochanov-
ciach, v rodine Piškovcov. V ro-
ku 1971 absolvovala Pedago-
gickú fakultu Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Prešove. Za-
čínala na základnej škole v Kr-
čave. Od roku 1987  učila na II. 
základnej škole. Skúsenosti má 
aj s prácou školskej   inšpek-
torky. Riaditeľkou Základnej 
školy na Moskovskej ulici bola 

od roku 1996 nepretržite až do 
júna 2014. 

Počas tohto obdobia vytvárala 
priaznivé pracovné podmienky 
pre zamestnancov i žiakov školy. 
Pedagógov nabádala k celoži-
votnému vzdelávaniu, podieľala 
sa na projektoch pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného pro-
stredia.

Organizovala kultúrne, spo-
ločenské, športové verejnop-
rospešné podujatia pre žiakov, 
rodičov a priateľov školy. Aj jej 
pričinením získala škola v roku 
2012 Cenu primátora mesta.

Anna Hvizdová môže byť 
svojou schopnosťou spolužitia 
s ľuďmi v multikultúrnom pro-
stredí príkladom aj pre iných. Za 
celoživotné pôsobenie v učiteľ-
ských službách a záslužnú prácu 
so žiakmi si 28. marca 2014 pre-
brala z rúk ministra školstva SR 
Dušana Čaploviča Veľkú medai-
lu svätého Gorazda.  

Slavomír Prada
za úspešnú reprezentáciu mesta v naturálnej 
kulturistike na Slovensku aj vo svete

Slavomír Prada sa narodil 3. 
februára 1970 v Michalovciach 
ako prvorodený syn. Základnú 
školu ukončil v Budkovciach. 
V roku 1985 začal študovať na 
Strednom odbornom učilišti 
strojárskom v Michalovciach, 
ktoré v roku 1988 ukončil matu-
ritnou skúškou. V nasledujúcich 
dvoch rokoch absolvoval základ-
nú vojenskú službu. Po jej skon-
čení nastúpil do Policajného zbo-
ru na Okresné oddelenie Micha-
lovce , kde pôsobí aj v súčasnosti 
na odbore kriminálnej polície. 
V rokoch 1991 – 1992 si doplnil 
vzdelanie na Strednej odbornej 
škole PZ I. stupňa v Bratislave 
a neskôr absolvoval aj štúdium 
druhého stupňa tejto školy.

Medzi najväčšie záľuby Slavo-
míra Pradu patrí šport – naturál-
na kulturistika, ktorej sa venuje 

od mladosti. Od roku 2011 je aj 
členom Slovenskej asociácie na-
turálnej kulturistiky. Súťaží za  
Fitness centrum Jána Berdyho  
Michalovce. Od roku 2011 sa ve-
nuje kulturistike tiež na reprezen-
tačnej úrovni  ako člen Slovenskej 
asociácie naturálnej kulturistiky 
/SANK/, ktorá patrí do svetovej 
asociácie INBA. Počas športovej 
kariéry dosiahol množstvo mi-
moriadnych úspechov, z ktorých 
uvádzame aspoň niektoré:

V roku 2011 získal 1. miesto 
– naturálna kulturistika – mas-
ters /40 – 50 rokov/ Grand Prix 
Senec, 1. miesto – naturálna kul-
turistika- masters /40 – 50 rokov/  
Aminostár Natural Cup – Karlo-
ve Vary /ČR/. V roku 2012 ob-
sadil 1. miesto – zmiešané páry 
– INBA Natural Olympia –Reno 
Nevada USA, 4. miesto – masters 
/40 – 50 rokov/ INBA Natural 
Olympia – Reno Nevada USA. 
V roku 2013 sa umiestnil na 1. 
mieste – zmiešané páry – Medzi-
národne majstrovstvá Maďarska 
– Tatabanya, 1. miesto Physique 
nad 40 rokov – INBA Natu-
ral Olympia – San Diego USA. 
V roku 2014 obsadil 1. miesto 
– zmiešané páry – Medzinárod-
ne majstrovstvá Maďarska – Ta-
tabanya a 2. miesto v kategótii 
masters /40 – 50 rokov/ na tom 
istom podujatí.

Mestská organizácia 
Slovenského rybárske-
ho zväzu Michalovce
pri príležitosti 75. výročia založenia

Tohto roku si Mestská orga-
nizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu v Michalovciach pripo-
mína 75 rokov od jej založenia 
(25. júla 1939). V organizácii sa 
vystriedalo niekoľko generácií 
členov, poctivých, pracovitých 
a svedomitých funkcionárov 
a vďaka ich obetavej práci fun-
guje dnes organizácia, na ktorú 
môžu byť právom všetci jej čle-
novia hrdí. 

Uplynulé roky priniesli so 
sebou dobré i menej priazni-
vé obdobia.  Ale nadšencov nič 
neodradilo od naprávania škôd 
spôsobených človekom na prí-
rode a niekedy i škôd, ktoré spô-
sobila príroda človeku. Bez práce 
a prispievania rybárov by nebolo 
možné zachovať v rybárskych re-
víroch všetky pôvodné druhy rýb 
a udržať život v našich vodách na 
žiaducej úrovni. 

Výbor za posledné funkčné 
obdobie vytvoril pre rybárov 

ideálne podmienky v zarybňova-
ní revírov i veľkým počtom rôz-
nych súťaží ako sú preteky O po-
hár primátora mesta Michalovce, 
Memoriál Milana Podstavského, 
Memoriál Mareka Ohradzanské-
ho, Memoriál Jozefa Nadzama. 
Ďalšími významnými aktivitami 
výboru bolo usporiadanie plesu 
rybárov, tábora mladých rybárov 
ale aj usporiadanie veľkej me-
dzinárodnej súťaže Zemplínsky 
kapor v love kaprov na Zemplín-
skej šírave.

V súčasnosti je predsedom 
MsO Vladimír Šaffa, podpred-
sedom Peter Angi, tajomníkom 
MUDr. Anton Rudáš a hlavným 
hospodárom Rastislav Kačmar-
ský. 

V roku 2013 členská základ-
ňa evidovala 1 746 členov, z to-
ho 1 385 dospelých, 128 mlá-
dežníkov a 222 detí. Oproti roku 
2011 narástol celkový počet o 78 
členov. 

zväz vojakov Sloven-
skej republiky – klub 
Michalovce
pri príležitosti 20. výročia vzniku klubu a jeho 
činnosti v meste

Myšlienka na založenie orga-
nizácie vojenských vyslúžilcov 
vznikla v roku 1994. Pri jej zrode 
a realizácii stáli vtedajší náčel-
ník Okresnej vojenskej správy 
Michalovce plk. Ing. Pavol Bed-
nár, pplk. Andrej Chrustič, plk. 
Miroslav Krejčiřík, pplk. Pavol 
Šaranič, pplk. Seman a prápor-
číci Puček a Gramata. Ich zá-
sluhou vznikol 25. augusta 1994 
Klub bývalých vojakov z povo-
lania. Členskú základňu tvorili 
predovšetkým bývalí dôstojníci 
a práporčíci vojenských útvarov 
michalovskej posádky. Postupne 
ju doplňovali rodáci z Michalo-
viec a okolia, ktorí slúžili v rôz-
nych posádkach Československa 
a vrátili sa do rodného kraja. 
K nim sa postupne pridali aj ich 
manželky. Neskôr sa pridávali 
príslušníci Armády Slovenskej 
republiky, ktorí po profesionali-
zácii armády odišli do výsluho-
vého dôchodku.

Členská základňa sa od uve-
deného roku zvýšila z pôvod-
ných 36 na súčasných 70 členov. 
S klubom úzko spolupracuje aj 
49 sympatizantov. 

Jeho činnosť riadi 7-členná 
rada. Za prvého predsedu Rady 
klubu bol zvolený pplk. v.v. An-
drej Kocúr, jeho nasledovníkmi 
vo funkcii boli pplk. v.v. Andrej 
Chrustič, plk. v.v. Miroslav Mon-
hart. Dnes Rada klubu pracuje 

v zložení: pplk. v.v. MUDr. Dob-
rovolský – predseda, pplk. v.v. 
Ing. Bloščičák – podpredseda, 
pplk. v.z. Ing. Hodáň – tajomník, 
mjr. v.v. Lellák – hospodár a čle-
novia Rady pplk. v.v. Ing. Sidor, 
kpt. v.z. Ing. Šindler, kpt. v.z. Vet-
recín. 

Činnosť klubu je rôznoro-
dá. Jeho členovia sa pravidelne 
zúčastňujú na pietnych aktoch 
kladenia vencov pri príležitosti 
výročia SNP, oslobodenia mesta 
a ukončenia 2. svetovej vojny, 
ktoré sú spojené s návštevami 
vojenských cintorínov na Dukle 
a pamätníkov v Michalovciach 
a okolí. V rámci dobrej spolu-
práce sa zúčastňujú aj na akci-
ách vojenských útvarov. Tradí-
ciou sa stali výstupy na Vihorlat 
pri príležitosti Dňa víťazstva nad 
fašizmom a v auguste zájazd  na 
pamätné miesta SNP. V deň 
ukončenia 1. svetovej vojny 11. 
novembra, organizujú členovia 
klubu slávnostný akt kladenia 
červených makov k pamätníkom 
padlých v 1. a 2. svetovej vojne, 
na pamiatku obetí vojen a ozbro-
jených konfliktov vo svete. 

Zväz vojakov SR – Klub Mi-
chalovce tak prispieva k spolo-
čenskému životu v meste a za-
pája do kultúrnych a športových 
aktivít aj bývalých vojakov, ich 
príbuzných a sympatizantov klu-
bu.

základná škola, 
Krymská ul. 5
pri príležitosti 30. výročia vzniku školy, za podiel 
na vzdelávaní obyvateľov mesta a okolia

Brány Základnej školy na 
Krymskej ulici sa po prvýkrát 
otvorili v roku 1984. Do bu-
dovy, pôvodne projektovanej 
pre 16 tried nastúpilo približne 
500 žiakov. Kvôli dokončova-
cím prácam na učebniach, telo-
cvični, školskej jedálni a iných 
priestorov boli začiatky vyučo-
vania náročné pre všetkých za-
mestnancov školy. 

Postupne, ako sa rozrasta-
lo sídlisko a pribúdalo žiakov, 
zápasila škola s nedostatkom 
tried.  900 žiakov sa vyučovalo 
dvojzmenne v 30-ich triedach. 
Vtedy zaznamenala škola naj-
väčší rozmach a bola už dobre 
zapísaná v povedomí obyvateľov 
mesta výbornými výsledkami 
a umiesteniami v krajských i ce-
loslovenských kolách vedomost-
ných i umeleckých súťaží.

V roku 1991 došlo k zásad-
ným zmenám vo vedení školy. Po 
odchode Jána Libu do dôchodku 
bol zvolený nový riaditeľ Mgr. 
Jozef Porvaz, zástupkyňami sa 
stali Mgr. Berta Matiová a Mgr. 
Anna Pavlová.

V tom čase sa dobudovával 
športový areál školy. Organizo-
vali sa školské športové olympiá-
dy a škola získala v športových 
súťažiach významné umiestne-
nia medzi mestskými školami. 

Hádzaná sa stala dominantným 
športom, no nie jediným, preto-
že sa rozvíjali aj volejbal, basket-
bal, atletika.

Novodobú históriu školy tvo-
ria nevyhnutné rekonštrukčné 
práce za aktívnej pomoci rodi-
čov, zriaďovateľa, rôznych or-
ganizácií, ministerstva školstva, 
vedy a výskumu. V škole sa zre-
alizovalo množstvo projektov, 
prostredníctvom ktorých si žiaci 
vytvárali aktívny vzťah k škole, 
prírode a jej ochrane. K úspešnej 
realizácii projektov prispeli pe-
dagogickí aj nepedagogickí za-
mestnanci školy, rodičia i širšia 
komunita ľudí žijúcich v blízkos-
ti školy. Spoločným úsilím a tí-
movou prácou prispeli k zveľa-
ďovaniu a pretváraniu exteriéru 
i interiéru školy.

Vedenie školy otvára svoje 
brány pre spoluprácu so širšou 
komunitou, ktorú tvoria rodi-
čia žiakov, mamičky na mater-
skej dovolenke v MC DROBEC. 
Škola spolupracuje so seniormi, 
materskými školami a mnohými 
organizáciami. 

Výsledky, ktoré škola dosiahla 
za uplynulé tri desaťročia a kto-
rými sa môže pýšiť v súčasnosti, 
nám umožňujú konštatovať, že 
ZŠ na Krymskej ulici je kvalitná 
a úspešná škola. 
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Vyhodnotenie volebného obdobia 2011 – 2014 (dokončenie)
oprava spojovacej chodby, 
opravy striech, hygienických 
zariadení, omietok a vane v 
práčovni, oprava elektrických 
rozvodov a podlahy v triedach, 
oprava kanalizácie. 

Na základných školách boli zrea-
lizované nasledujúce práce:

n	II. ZŠ – výmena okien, oprava 
šatní a hygienických zariadení 
v telocvičniach, oprava plochy 
od spojovacej chodby k multi-
funkčnému ihrisku, 

n	III. ZŠ – oprava hygienických 
zariadení pri telocvični, elek-
trických rozvodov, oprava 
vstupného priestoru do bu-
dovy Ul. Moskovská, výmena 
vchodových dverí v budove 
na Ul. mlynskej

n	IV. ZŠ – oprava hygienických 
zariadení na, oprava atiky 
a zvodov na telocvični, výme-
na ventilov na radiátoroch, 
oprava rozvodne tepla, maľba 
chodieb a tried 

n	V. ZŠ – oprava strechy, atiky 
a zvodov na spojovacej chod-
be medzi pavilónmi, výmena 
okien v 3 triedach, oprava šat-
ní a spŕch v telocvični, oprava 
ventilov na prívode TÚV 

n	VII. ZŠ – oprava hygienických 
zariadení pri školskej jedálni, 
oprava strechy na hospodár-
skej časti, oprava dlažby na 
chodbách a podlahy v triedach 

n	VIII. ZŠ – oprava hygienic-
kých zariadení, šatní a pa-
lubovky v telocvični, oprava 
podláh v triedach a chodbe 
pri telocvični

n	ZUŠ – oprava strechy, výme-
na okien a hygienických za-
riadení. 

n	V rozpočte Mesta sa každo-
ročne vyčleňovali finančné 
prostriedky v rámci kapitálo-
vých výdavkov na nákup veľ-
kokuchynských zariadení pre 
školské jedálne pri materských 
i základných školách v celko-
vej výške 50 000 €. 

n	Úspešní žiaci a učitelia boli 
oceňovaní každý rok prijatím 
u primátora mesta priamo 
po dosiahnutí úspechu a tiež 
pri príležitosti Dňa učiteľov 
a Dňa študentstva. 

n	Základné školy a materské 
školy sa každoročne dopĺňali 
z rôznych projektov výpočto-
vou technikou nielen do počí-
tačových učební ale aj do od-
borných učební na jazyky, ale 
aj na prírodovedné predmety 
s programovým vybavením k 
učebným osnovám. 

n	Mesto v rámci dotačného systé-
mu poskytuje žiadateľom pôso-
biacim v meste dotácie v oblasti 
školstva. V roku 2013 to bolo 
25 subjektov vo výške 11 400 € 
a v roku 2014 26 subjektov, výš-
ka pridelených finančných 
prostriedkov bola 10 900 €.

n	Mesto podporuje aktivity alter-
natívnej kultúry v meste formou 
dotácií a prenájmu svojich pries-
torov pre FreeDom a Subterén.

n	V meste boli vybudované 
športové areály pri štyroch 
základných školách na sídlis-
kách: Juh – IV.ZŠ, Ul. Komen-
ského – atletická dráha, VI.ZŠ, 
Ul. okružná – futbalové ihris-
ká s umelou trávou a plážové 
ihrisko, Západ – II. ZŠ, Ul. 
Švermu a Východ – VII.ZŠ, Ul. 
krymská – viacúčelové ihriská 
na basketbal, hádzanú, futbal 

n	Mesto naďalej podporuje pod-
ľa finančných možnosti po-
bočky vysokých škôl, a to buď 
finančnou dotáciou alebo po-
skytnutím priestorov k ubyto-
vaniu študentov za výhodných 
podmienok.

ŽivOtné prOstreDie 
– záklaD pre prítOm-
nOsť aj buDúcnOsť
n	Mesto zrealizovalo komplexnú 

revitalizáciu Sídliska Východ, 
ktorá začala v roku 2008 a ukon-
čená bola v auguste 2012. 

n	Mesto realizovalo regeneráciu 
centrálnej mestskej zóny mesta 
Michalovce – v časti Námestie 
slobody a Ul. Štefánikova. 

n	Mesto začalo s rekonštrukciou 
Sídliska Juh. Stavebné práce 
začali v časti chýbajúceho úse-
ku chodníka na Ul. okružnej 
v septembri 2012. V rámci 
projektu sa v nasledujúcich ro-
koch realizovala rekonštrukcia 
chodníkov, parkovísk a komu-
nikácií v prvej časti sídliska.

n	Po získaní parku KERTA do 
vlastníctva Mesta Michalovce 
uskutočnili Technické a záh-
radnícke služby Michalovce 
v roku 2012 úpravu trávna-
tých plôch. Po veternej kala-
mite sa muselo pristúpiť k vý-
rubu poškodených stromov. 
V súčasnosti Mesto disponu-
je spracovanou projektovou 
dokumentáciou pod názvom 
Obnova historického parku 
v Michalovciach. 

n	Mesto pripravilo projekt re-
vitalizácie gaštanového parku 
na Užhorodskej ulici a získalo 
dotáciu SPP vo výške 8 000 €. 

n	TaZS zabezpečujú starostli-
vosť aj o zeleň na kruhových 
križovatkách. Súčasne bolo 
realizované zahusťovanie dre-
vín a krovín na sídliskách. 

n	Mesto Michalovce získalo 
z operačného programu Ži-
votné prostredie nenávratný 
finančný príspevok na projekt 
Rozšírenie separácie odpadov 
a modernizácia triediacej linky 
v objeme 754 174,79 €, z kto-
rých bola zrekonštruovaná 
triediaca linka, zateplenie haly 
na zbernom dvore na Lasto-
mírskej ulici, nákup komposté-
rov, kontajnerov na bioodpad, 
nákup zberového vozidla.

n	Ďalšou etapou spracovania od-
padov je riešenie bioodpadu. 
V súčasnom období prebieha 
realizácia projektu Centrum 
pre zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu v Mi-
chalovciach. Mesto naň získalo 
nenávratný finančný príspevok 
vo výške 2 001 490,44 €, pri-
čom spolufinancovanie Mesta 
bude v objeme 106 724,13 €.

n	Mesto Michalovce zrealizo-
valo v roku 2012 druhú etapu 
skládky nie nebezpečného od-
padu Žabany. Výstavba tretej 
kazety bola v roku 2013 sko-
laudovaná a daná do užívania 
správcovi skládky TaZS. 

n	V rámci Grantového progra-
mu – Pohoda za mestom 2011 
- získalo Mesto Michalovce od 
Nadácie Ekopolis dotáciu 5 200 
€ na realizáciu projektu Baňa 
– miesto pre oddych. Mesto 
Michalovce spolufinancovalo 
projekt čiastkou 4 000 €. 

n	Na základe rokovania so zá-
stupcami Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky o vzá-
jomnom majetkovo právnom 
vysporiadaní v lokalite Hrá-
dok, Mesto potvrdilo záujem 
o nadobudnutie týchto pozem-
kov do svojho vlastníctva a má 
zámer vybudovať tam Mestský 
park so všestranným využitím. 

n	Mesto Michalovce zabezpeči-
lo v roku 2011 vybudovanie 
útulku pre zvieratá v okrajo-
vej časti mesta na Ulici moča-
rianskej. Útulok bol daný do 
prevádzky v roku 2012. 

n	Podarilo sa znížiť populáciu 
havranov v parku na Ulici 
kpt. Nálepku v roku 2013 na 
minimum. V prípade zvýše-
nej koncentrácie holubov, ako 
aj iného vtáctva v meste sme 
zabezpečovali cestou odbor-
nej firmy opatrenia na zame-
dzenie ich hniezdenia.

zlepšOvanie úrOvne in-
fraštruktúry – jeDen zO 
záklaDných faktOrOv 
spOkOjnOsti ObčanOv
n	Mesto Michalovce rokoch 

2010 – 2011 zrealizovalo sta-

vebné úpravy komunikácií a 
chodníkov na uliciach Teše-
díka, Jilemnického, Kukorel-
liho, Špitálska, Štefánikova, 
Gen. Petrova, Odbojárov, Sa-
leziánov, Pri sýpke, Moskov-
ská, Vajanského, Dobrianske-
ho, Nad Laborcom, Konečná, 
Kapušianska, Športová, Hre-
hovčíka, Markuša, Užhorod-
ská, Bónu, Fr. Kráľa.

n	V roku 2013 pokračovali sta-
vebné úpravy komunikácií a 
chodníkov na uliciach Cyrila 
a Metoda, Zemplínska, Kras-
ku, Nešpora, Kmeťa, Krás-
novská, Chalupku, Hollého, 
Jánošíka, Verbovčík vo finan-
čnom objeme 715 134,74 €. 

n	V roku 2014 boli realizované 
stavebné úpravy komunikácií 
a chodníkov na uliciach Ka-
pušianska, Letná, Topolian-
ska, Lipová, Topoľová, Parti-
zánska, Čajkovského, Svor-
nosti, Štefánikova, Školská 
a Kukorelliho vo finančnom 
objeme 586 604,27 €.

n	V roku 2011 bol dobudovaný 
chýbajúci úsek cesty na Ul. 
Laca Novomeského, v roku 
2012 na Ul. starolaboreckej. 
V roku 2013 sa dobudovali 
chýbajúce úseky chodníka na 
Ul. krásnovskej a komunikácia 
ku kostolu v Močaranoch (Uli-
ca Andreja Šándora) Petrovčík

n	V roku 2012 bolo doplnené 
osvetlenie na Ul. Hviezdo-
slava po ľavej strane od GPH 
po Ul. Vajanského na stĺpoch, 
ktoré sú vlastníctvom VSE. 

n	Mesto má spracovanú PD cyk-
lotrasy, spájajúcu Železničnú 
stanicu s centrom mesta, na 
ktorej výstavbu získalo cudzie 
zdroje. V roku 2013 bola vy-
budovaná cyklotrasa A v tra-
se od križovatky ulíc Masary-
kova – Humenská cez ulicu 
Štefánikovu s napojením na 
CMZ vo finančnom objeme 
9 498,14 €. V roku 2014 bola 
vybudovaná cyklotrasa C v 
trase od CMZ cez Pasáž, Ul. 
Kap. Nálepku, Jilemnického 
ulicu, Čajkovského a Hollého 
ulicu vo finančnom objeme 
10 437 €. Zároveň sú pripra-
vené ďalšie lokality, ktoré po-
stupne chce mesto realizovať 
z cudzích zdrojov. Postupne 
budú napájané ďalšie lokality. 

n	Mesto každý rok investuje spra-
vidla 400 000 € do rekonštruk-
cie tepelného hospodárstva. 

n	V roku 2011 KSK zrealizoval 
okružnú križovatku na Vi-
nianskej ceste. Mesto bolo in-
vestorom chodníkov a osvet-
lenia. Stavebný objekt nad-
jazdu začala Slovenská správa 
ciest (ďalej SSC) rekonštru-
ovať v roku 2012, v septembri 
2013 boli práce na nadjazde 
ukončené a skolaudované. 

n	V roku 2013 sa začala SSC 
výstavbu okružnej križovatky 
I/50 – I/18 – pred nadjazdom. 
K realizácii samotnej stavby 
na cestnom telese došlo v roku 
2014, kedy bola aj ukončená. 

n	Mesto získalo v r. 2012 dotáciu 
z ÚV SR na výstavbu autobu-
sového nástupišťa pri železnič-
nej stanici. V rámci stavby sa 
realizovala príprava územia, 
kanalizácia dažďových vôd, 
kanalizácia zaolejovaných vôd, 
parkovisko, spevnené plochy 
vozidlové, spevnené plochy 
pešie, elektrická NN prípojka, 
verejné osvetlenie, chráničky 
pre slaboprúdové rozvody, 
preložka STL plynovodu, prí-
strešky, osvetlenie prístreškov, 
drobná architektúra a sadové 
úpravy. Celkové náklady stav-
by boli 597 327,02 €. 

n	Zo strany mesta bola v roku 
2011 vypísaná súťaž na doprav-
cu a prevádzkovateľa MAD, no-
vým dopravcom je od roku 2012 
sa stala spoločnosť DZS – MK 
TRANS s.r.o. Michalovce. 

n	V roku 2011 sa začalo s výstav-

bou I. etapy nového cintorína 
na Bielej hore. V roku 2014 
osadením kríža a jeho vysviac-
kou v ekumenickom duchu sa 
stal nový cintorín funkčným. 

kultúra – významný 
spOlutvOrca kvality 
ŽivOta ObčanOv
n	Mesto Michalovce okrem do-

tácií aj prostredníctvom MsKS 
podporuje činnosť umelec-
kých súborov a skupín – Zem-
plínik, Zemplínček, Zemplín, 
Svojina, Hnojňaňe z Mihaľo-
vec, Pro musica, Slniečko. 

n	Turistická informačná kance-
lária (TIK) v Michalovciach, 
zabezpečuje zber, aktualizá-
ciu a bezplatné poskytovanie 
informácií v oblasti cestov-
ného ruchu (CR). Propagáciu 
realizuje TIK na rôznych vý-
stavách cestovného ruchu 

n	MsKS podporuje vznikajúce 
folklórne skupiny pri ich vys-
túpeniach materiálne i tech-
nicky. Takáto podpora sa 
dostala aj speváckej skupine 
Mihaľovski nevesti i beťare. 
V roku 2012 MsKS založilo 
a podporuje ochotnícke Di-
vadlo pri fontáne. 

n	Dies pro honore civitatis 
– Deň na poctu mesta – sláv-
nosť, ktorá divadelným spô-
sobom zobrazuje skutočné 
historické udalosti. Súčasťou 
tejto slávnosti je aj Panteón 
historických osobností mesta.

n	Jarné trhy boli okrem ob-
chodnej činnosti obohatené 
aj o bohatú športovú činnosť 
– Jazdecké preteky, preteky 
v love rýb, Podvihorlatský 
maratón, polmaratón, In line 
a hobby maratón.

n	Zemplínsky jarmok zatraktív-
nila ulička remesiel a tvorivá 
dielňou pre deti. 

n	Zemplínske slávnosti – majú 
svoju programovú štruktúru, 
nechýba sprievod mestom, 
privítanka, detský program 
a galaprogram. V roku 2012 
bolo rozšírené toto podujatie 
o ďalšie vystúpenia rockových 
skupín pre mladých.

n	Vianočné trhy – v roku 2012 
sa obnovila tradícia rozsvie-
tenia vianočného stromče-
ka príchodom Mikuláša na 
koči s koňmi. Počas adventu 
sú na Námestí osloboditeľov 
umiestnené „zimné“ stánky.

n	Michalovský organ – popu-
lárnymi sa stávajú koncerty 
organovej hudby. 

n	Od roku 2011 historické aj 
kultúrne pamiatky mesta no-
vým netradičným spôsobom 
predstavujú domácim i náv-
števníkom mesta Špacirki po 
varošu – potulky mestom. 

n	V roku 2011 Mesto Micha-
lovce a MsKS zorganizovalo 
nové kultúrne podujatie pod 
názvom Michalovce s Michal-
mi, Michalom a Michaelám. 

n	V roku 2013 v rámci EHMK 
a programu Terra Incognita 
s finančnou podporou KSK 
Košice sa Michalovce stali 
v auguste nositeľom poduja-
tia FEST DUPĽA – DOUBLE 
FEST. Stretli sa na ňom nosi-
telia mena Michal, súčasťou 
festivalu bola aj súťaž dvojní-
kov známych osobností, súťaž 
v zakrúcaní krajového jedla - 
holubkov a vystúpenia domá-
cich tanečných, hudobných 
i speváckych skupín. 

n	V decembri 2011 bola uvede-
ná do života publikácia Teodor 
Jozef Mousson, ktorá bola vy-
daná pri príležitosti 100. výro-
čia príchodu tohto významné-
ho maliara do Michaloviec. 

n	V septembri 2012 Mesto vy-
dalo ďalšiu publikáciu pod 
názvom Sto rokov organizo-
vaného futbalu. 

n	V júni 2013 bola vydaná pub-
likácia Gorazd Zvonický, kto-
rá bola venovaná storočnici 

narodenia nášho významného 
rodáka, básnika, kňaza, ese-
jistu, prekladateľa, redaktora 
a pedagóga Andreja Šándora.

n	V roku 2014 si Mesto Mi-
chalovce pripomenulo štyri 
významné výročia alebo sed-
mičky v dejinách Michalo-
viec. Pri príležitosti 770. vý-
ročia prvej písomnej zmien-
ky o Michalovciach mesto 
pripravilo vydanie publikácie 
Rod Sztáray a Michalovce, 
ďalším je 700. výročie prvej 
písomnej zmienky rímskoka-
tolíckeho Kostola narodenia 
Panny Márie.

n	V roku 2014 uplynulo 70 ro-
kov odvtedy, keď sa Micha-
lovce mohli opäť pýšiť štatú-
tom mesta a 26. novembra 
si pripomenieme 70. výro-
čie oslobodenia mesta.

zlepšOvanie pODmienOk 
pre aktívny špOrt a pO-
hybOvé aktivity Obča-
nOv – záklaD pre zDravý 
ŽivOtný štýl ObčanOv
n	V priebehu rokov 2011 – 2012 

vykonali TaZS v objekte kúpa-
liska tieto opravy: vyspravenie 
opadanej fasády, výmenu daž-
ďových zvodov, opravu spŕch 
a WC, výmenu poškodených 
a chýbajúcich dlažieb a ob-
kladov, výmenu nefunkčného 
obehového čerpadla.

n	V roku 2012 bolo zrealizova-
né umelé osvetlenie hlavnej 
hracej plochy futbalového 
štadióna.

n	Zrekonštruované boli škol-
ské športové areály pri 4 zák-
ladných školách. K zlepšeniu 
podmienok sa získali zdroje 
na osvetlenie školských športo-
vých areálov pri I.ZŠ, Ul. Mous-
sona, II. ZŠ, Ul. Švermu, IV. ZŠ, 
Ul. Komenského, VI. ZŠ, Ul. 
okružná a VII.ZŠ. Ul. krymská. 

n	V okrajových častiach mesta 
sú futbalové ihriská, využíva-
né na športové podujatia pre 
širokú verejnosť aj pre futba-
lové kluby. 

n	Mesto pokračovalo v orga-
nizovaní doterajších súťaží 
v basketbale, malom futbale 
a hádzanej ako i novovytvo-
rených jednorazových a dlho-
dobých mestských športových 
súťažiach v plávaní, viacbojoch 
všestrannosti, vybíjanej, florba-
le, in-line korčuľovaní, šachu, 
speed badmintone, silovom 
štvorboji, nohejbale a vo volej-
bale O pohár primátora mesta 
v kategórii materských škôl, 
základných a stredných škôl. 

n	V kategórii dospelých prebie-
hali dlhodobé mestské súťaže 
vo florbale, volejbale, softe-
nise a jednorazové podujatia 
v aerobiku a futbale nad 50 
rokov muži. 

n	Vyvrcholením športovej čin-
nosti škôl je Mestská športová 
olympiáda základných škôl a 
športová olympiáda detí ma-
terských škôl. 

n	Každoročne sa organizu-
je Podvihorlatský maratón, 
v novembri Beh oslobodenia 
mesta, ktorého sa zúčastňujú 
aj bežci zo širšieho regiónu. 

n	V roku 2011 rekonštrukciou 
západnej a severnej časti MŠH 
bola prakticky ukončená re-
konštrukcia objektu MŠH, 
ktorá začala v roku 2008. Re-
alizovala sa rekonštrukcia 
šatní, sociálnych zariadení, re-
konštrukcia zázemia a vstup-
nej časti, výmena výplní, úpra-
vy obvodového plášťa, úprava 
atiky na zvýšenej časti, rekon-
štrukcia striech. 

n	Od roku 2008 prebiehala 
rekonštrukcia zimného šta-
dióna. Realizovala sa rekon-
štrukcia strechy nad hracou 
plochou, strojovne chladenia, 
kotolne, osvetlenie nad hra-
cou plochou, stavebné úpravy 
terás, brúsenie ľadovej plochy. 

V roku 2010 bola zrealizovaná 
rekonštrukcia šatní a chodby 
na tribúne A. Vymenené boli 
mantinely, bleskozvod a zreali-
zovaná bola dodávka a montáž 
kompenzačného rozvádzača. 
V roku 2011 sa pokračovalo v 
rekonštrukcii šatní na tribúne 
A, a nainštalovaný bol aj ka-
merový systém.

n	Mesto Michalovce od roku 
2011 postavilo ihriská v IBV 
na Stráňanoch, 2 detské ihris-
ká na Sídlisku Nad Laborcom, 
1 ihrisko na sídlisku SNP a 2 
ihriská na sídlisku Východ. 

n	Na IBV Stráňany v lokalite ja-
zierka Baňa boli namontova-
né zariadenia pre hry a relax 
v sume 9 113,46 €. Na Sídlis-
ku Nad Laborcom zariadenia 
pre hry a relax predstavovali 
čiastku 12 999,60 €, ďalej na 
Sídlisku SNP 14 996,40 € a na 
Sídlisku Východ na Ul. lenin-
gradskej bolo zrealizované 
detské ihrisko vo finančnej 
čiastke 9 999,60 €.

n	V roku 2012 Mesto inves-
tovalo v lokalite Angi mlyn 
do výstavby novozriadeného 
multifunkčného ihriska s be-
tónovou plochou prostriedky 
z dotácie štátneho rozpočtu vo 
výške 10 000 € a vlastné zdroje 
920 €.

zvýšenie kvality práce 
msú, tazs, msks a Os-
tatných Organizácií 
zriaDených mestským 
zastupiteľstvOm
n	Vo vzdelávacom  projekte 

INEDU-GOV, ktorý bol ukon-
čený v r. 2011 bolo vyškole-
ných 148 zamestnancov MsÚ 
a organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti v oblasti zručnos-
tí IKT, jazykových zručností, 
v oblasti manažérskych a ko-
munikačných zručností. 

n	K elektronickým službám 
prispeli najmä možnosti roz-
voja geografického informač-
ného systému, kde sme dopl-
nili nové vrstvy pre verejnosť 
ako aj autorizované vrstvy pre 
pracovníkov MsÚ. 

n	Súčasne mesto získalo NFP 
v rámci operačného progra-
mu Informatizácia spoločnosti 
vo výške 1 148 375,66 €, ten-
to projekt sa bude realizovať 
do konca roka 2015. Po jeho 
ukončení bude mesto poskyto-
vať 93 elektronických služieb, 
z toho 12 bude prístupných 
prostredníctvom mobilnej ko-
munikácie.

n	V rámci zlepšovania pracov-
ných a hygienických podmie-
nok pracovníkov TaZS boli 
v priebehu roka 2014 svojpo-
mocne zrekonštruované so-
ciálne zariadenia v areáli TaZS 
na Ul. partizánskej. TaZS svoj-
pomocne upravili priestory 
zberových dvorov na Ul. par-
tizánskej a Ul. lastomírskej. 

n	TaZS mesta Michalovce po-
stupne zlepšovali technické 
vybavenie zakúpením rôznych 
strojov, vozidiel a zariadení.

zahraničná spOlupráca 
akO jeDen z prOstrieD-
kOv prOpagácie mesta
n	Mesto Michalovce má v súčas-

nosti podpísané zmluvy o spo-
lupráci so siedmymi mestami 
v zahraničí. Tieto dohody, tý-
kajúce sa vzťahov v oblasti kul-
túry, športu, turizmu či spolo-
čenských vzťahov sa rozvíjajú 
naďalej. 

n	Pravidelne pozývame dele-
gácie z družobných miest na 
akcie a významné podujatia 
organizované Mestom Mi-
chalovce.

n	Propagácia mesta je zabezpe-
čovaná prostredníctvom In-
formačnej kancelárie v mes-
te, vydávaním propagačných 
materiálov, účasťou na výsta-
vách a veľtrhoch. 



�
dva týždne v kultúre

VíTAME MEDzI NAMI NAŠICH NAJMENŠíCH...

Viktória Devečková
Adam Kevély

Christian Čižmár 
Matúš Altman

Michalovčan informuje

DO STAVU MANžELSKéHO VSTúPILI...

Ste obklopení samotou?
Chcete prísť medzi nás? Pôso-

bíme v DC č. 1 na Ulici obrancov 
mieru. Vedúcou je Angela Hapá-
ková a pod jej vedením pripravu-
jeme mnohé aktivity. Medzi naj-
milšie patria: MDŽ, Deň matiek, 
Mesiac úcty k starším, uctenie si 
našich jubilantov, mnohé stret-
nutia, či už predvianočné, silves-
trovské a mnohé iné, umocnené 
príjemnou atmosférou a dobrou 
náladou. Z iných aktivít spome-
nieme divadelné predstavenia 
v Košiciach, Prešove i v našom 
meste. Športové olympiády, akcie 
Fórum šikovných rúk, besedy. Ak 
si chcete zaspievať, v našom DC 
pôsobia dve úspešné spevácke 
skupiny – Vánok a Starši chlopi 
z Mihaľovec. Speváčky z Vánku 
sa zúčastnili aj súťaže aj v zakrú-
caní holúbkov. Víťazka v kategó-
rii zakrútenia najmenšieho ho-
lúbka – Berta Lukáčová získala 
certifikát a zapísali ju do knihy 

slovenských rekordov. Keďže čle-
novia sa aj radi učia, zapojili sa 
do Vzdelávacieho programu pre 
seniorov. Niekoľkokrát sme nav-
štívili Zemplínske múzeum, ob-
ľúbené a hlavne poučné Špacírky 
po varošu. Navštívili sme aj mú-
zeum v Trebišove, Humennom, 
v Medzilaborciach Múzeum An-
dyho Warholu, v Hermanovciach 
hrob profesora Štefana Hlaváča, 
v Prešove Slovenské národné mú-
zeum židovskej kultúry. V rámci 
relaxu sa naši seniori rekreovali 
pri mori v Chorvátsku, v termál-
nych kúpaliskách v Maďarsku, 
užili si aj relax v Thermalparku 
Šírava. O týchto a iných aktivi-
tách svedčí nielen zápis v kroni-
ke, lež aj spokojnosť členov, pre 
ktorých budeme aj v budúcnosti 
organizovať akcie tak, aby boli 
spokojní a naše Denné centrum 
č. 1 radi navštevovali.

Vedenie Denného centra č.1

Exkurzia do Osvienčimu 
a Krakova
začiatkom októbra 
sa uskutočnil školský 
poznávací zájazd do 
koncentračného tábora 
Auschwitz-Birkenau, pre 
Slovákov lepšie známy 
ako Osvienčim. V skorých 
ranných hodinách 45 
žiakov prvého až štvrtého 
ročníka SOŠT, pracovisko 
Kapušianska 6, opustilo 
Michalovce a vydalo sa na 
takmer päťhodinovú cestu.

Múzeum tvoria dva tábory 
(Osvienčim I. a II.), v ktorom 
podľa odhadov poľských úradov 
zomrelo asi 1,1 milióna mužov, 
žien a detí z rôznych európskych 
krajín. Väčšinu obetí tvorili eu-
rópski Židia, hoci smrť v Osvien-
čime našli aj príslušníci iných ná-
rodností. Prevažne to boli Poliaci, 
Rusi, ale aj Slováci, Česi, či Maďa-
ri. Ľudia v Osvienčime zomierali 
v plynových komorách, ale čas-

tými príčinami smrti, o ktorých 
nám rozprávali aj naše slovensky 
hovoriace sprievodkyne, boli hlad, 
choroby a nútená práca. Navštívili 
sme oba tábory, ktoré vzbudzovali 
hrôzu a prinášali smútok.

Po tejto smutnejšej časti zá-
jazdu, plní zmiešaných pocitov, 
sme sa presunuli do neďalekého 
kráľovského mesta Krakov. Tam 
každý žiak strávil voľný čas po 
svojom. Jedni si prezreli staroby-
lý hrad Wawel, katedrálu, popre-
chádzali sa po historickom jadre 
mesta a navštívili Hlavné námes-
tie (Rynek Glówny), iní sa zas 
túlali len tak mestom a nakupo-
vali suveníry, navštívili miestne 
obchodíky a fast foody.

O 17.00 náš autobus opäť na-
bral smer Michalovce, kde sme 
neskoro v noci šťastne dorazili.

Myslím, že tento zájazd bol 
poučný, zaujímavý, no zároveň aj 
zábavný. Verím, že v nasledujúcich 
rokoch tradícia podobných pozná-
vacích zájazdov bude pokračovať.

PhDr. Antónia Sabová

Ing. Juraj Puľák 
a Bc. Tatiana Vitrikušová

Dušan Heligman
a Mgr. Lívia Capíková

Martin Pavlo 
a Simona Romaňaková

Ing. Marián Štefanco 
a Mgr. Lenka Lukčová

Materská škola v pohybe
Pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a škôl sa v Materskej škole na Uli-
ci Jána Švermu 8 v Michalovciach konala slávnostná prezentácia hracej 
zostavy s altánkom Loď Laborec. Riaditeľka školy Emília Koribaničová 
prítomným rodičom a deťom predstavila dokončenú zostavu. Pásku sláv-
nostne prestrihol primátor mesta Viliam Zahorčák. Sponzorom projektu 
je Mesto Michalovce a BSH Michalovce. Dokončením hracej zostavy na 
školskom dvore sme v materskej škole vytvorili centrum pohybu, ktoré 
využívajú učiteľky materskej školy v rámci výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu, ale aj rodičia s deťmi. „Materská škola v pohybe“ tak prispieva k vy-
tváraniu pozitívneho vzťahu k športu a športovým aktivitám. Myron Špenik v galérii

Galéria Mestského kultúrneho 
strediska opäť dáva priestor na 
prezentovanie výtvarného umenia 
rodákovi z Michaloviec. Autorom 
expozície je Myron Špenik. Vý-
tvarník je vo svojom prejave stály. 
Nehľadá nejaké nóvum v snahe 
ťahom štetca stvárniť a vyjadriť 
svoj najvnútornejší vnem v podo-
be detailnej reality, či abstrakcie. 
Už spomenutá realita krajiny je v 
prípade Špenika neopakovateľná. 
Krajina je detailne rozmiestnená 
v priestore. Tým obraz nadobú-
da hĺbku. Vovádza tak diváka do 
deja a dynamiky obrazu, ktorý je 
dotvorený postavou v činnosti. Aj 

realita krajiny bez postáv má svoj 
charakter jedinečnosti. Ten sa od-
víja od použitia zemitých farieb. 
To môže byť odvolaním sa na fakt, 
že autor má vzťah k priestoru, kto-
rý ho obklopuje a v ktorom žije. 
Expozícia je doplnená abstrakciou, 
ktorá je vyjadrením emócie. Iste 
nebude chýbať kombinácia oboch, 
abstrakcie a reality. Technika oleja 
a akrylu na plátne a sololite zauj-
me. Kombináciou farieb a tvarov 
Špenikove obrazy žijú. Ponúkajú 
tak divákovi chvíle relaxu a pohla-
denia duše. Expozícia je verejnosti 
prístupná do konca mesiaca. 

PaedDr. Ivana Mochorovská.

Nové náradie
Deti Materskej školy na Okružnej 
ulici dostali nové špeciálne telový-
chovné náradie. Zkúpené bolo z 
finančného príspevku mesta Mi-
chalovce. Grant bol poskytnutý na 
podporu projektu: „Pohybom pre 
zdravie“. Za tento finančný prís-

pevok materská škola zakúpila te-
lovýchovné náčinie, ktoré sa bude 
využívať na spontánnu aj riadenú 
pohybovú aktivitu. Veríme, že 
nové náradie bude u detí podporo-
vať radosť z pohybu a viesť k zdra-
vému športovému zápoleniu.

Mestské kultúrne stredisko
Modlitba za sloVensko
program Vďaka Vám pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
22.10.2014 o 16.00 hod., veľká sála MsKS
Hudobno–slovné pásmo duchovných a ľudových piesní, operných 
árií, poézie i hovoreného slova v podaní bratislavských umelcov. 

Výstavy
Myron šPenik – Výber z tVorby
do 31. 10., malá galéria MsKS

taJoMstVo sVetla a Vody 
výstava umeleckých makrofotografií RNDr. Daniely Rapavej 
do 31. 10., Zemplínske múzeum

Program kina centrum
17. – 19. 10. piatok, sobota, nedeľa o 18.00 hod.

Čo s láskoU  2014
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

18. – 19. 10. sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 16.15 hod.

doM kúziel
animovaný  2013
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €  BELGICKO
Mládeži prístupný Slovenský dabing

17. – 19. 10. piatok, sobota, nedeľa o 20.10 hod.

drakUla: neznáMa leGenda
dobrodružné fantasy  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

michalOvské srDiečkO 
– filmOvý festival rOzprávOk
20. 10. pondelok o 17.30 hod. šmOlkOvia 2
21. 10. utorok o 17.30 hod. hOtel transylvánia
22. 10. streda o 17.30 hod. nikO 2
23. 10. štvrtok o 17.30 hod. snieŽik: biely kOŽúšOk 
Vstupné: 1,50 € 
Mládeži prístupný Slovenský dabing

PROJEKT 100 – 2014   21. 10. utorok o 19.30 hod.

ŤaŽký deň  Premiéra
hudobný dokument  1964
Vstupné: 3 €  VEĽKÁ BRITÁNIA 
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

22. – 24. 10. streda, štvrtok, piatok o 19.30 hod. 

sUdca  Premiéra
dráma  2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

24. 10. piatok /3D/ o 17.30 hod.
25. – 26. 10. sobota /2D/, nedeľa /3D/ o 16.00 hod.

škatUliaci
animovaná komédia
Vstupné 2D: 4 €, deti: 3 €  2014
Vstupné 3D: 6 €, deti: 5 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenský dabing

25. – 26. 10. sobota, nedeľa o 17.45 hod.

38  Repríza
dokumentárny, životopisný  2014
Vstupné: 3 €  SR
Mládeži prístupný Originál verzia

25. – 26. 10. sobota, nedeľa o 19.30 hod.

JoHn Wick 
akčný thriller  2014
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

PROJEKT 100 – 2014 28. 10. utorok o 19.30 hod.

JiMMy P.  Premiéra
dráma  2013
Vstupné: 3 €  FRANCÚZSKO/USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

29. 10. streda o 19.30 hod. 
30. 10. štvrtok o 17.45 hod.

na Vine sú HViezdy  Repríza
romantická dráma  2014
Vstupné: 3,00 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

30. – 31. 10 štvrtok /2D/, piatok /3D/ o 16.00 hod.

doM kúziel  Repríza
animovaný  2013
Vstupné 3D: 5,50 €, 2D: 3,50 €  BELGICKO
Mládeži prístupný Slovenský dabing

30. 10. štvrtok o 20.00 hod.
31. 10. piatok o 18.00 hod.

MaPy kU HViezdaM
dráma  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Slovenské titulky

Seniori na olympiáde
Okresná športová 
olympiáda seniorov 
JDS v Michalovciach sa 
konala 5. septembra na 
IV. základnej škole na 
Komenského ulici.

Oficiálne olympiádu otvoril 
Vasiľ Čuvan, predseda OO-JDS 
Michalovce. Privítal hostí, medzi 
nimi primátora mesta Viliama 
Zahorčáka aj predsedu KO-JDS 
Košice Jána Matušku a všetkých 
zúčastnených seniorov.

Zúčastnilo sa 88 členov a to 
boli seniori zo 17 základných or-
ganizácií, vrátane predsedov a ich 
členov z okolitých dedín a MO-
JDS Michalovce.

Počasie bolo krásne, slnečné, 
takže aj seniori nabrali sviežej 
energie, čo sa preukázalo aj na 
jednotlivých športových discip-
línach. Cieľom podujatia bolo: 
aktívne starnutie seniorov v kaž-
dom veku so športom.

Muži aj ženy súťažili v sied-
mich disciplínach. Nakoľko to 
bol 1. ročník, rozhodli sme sa, že 
ocenení boli všetci zúčastnení se-
niori. Každý dostal medailu, tak-
že víťaz bol každý.

Úsmev na tvári bolo vidieť po-
čas celej olympiády, kde vyžaro-
vala spokojnosť a dobrá nálada.

Poďakovanie patrí spoloč-
nosti Nafta za finančnú podporu 
nášho podujatia.

Výbor JDS

MEsIAC úCTy K sTAršíM 
18. október 2014 v sobotu o 15.30 hodine
za účasti primátora mesta Viliama Zahorčáka
Pozývame Vás na stretnutie členov SENIOR KLUBU  
a seniorov nad 75 rokov, ktoré sa uskutoční 
v Kultúrno-spoločenskom dome na Ul. Andreja Šándora

V kultúrnom programe vystúpia miestne deti i dospelí a HELIGONKÁRI 
z Michaloviec. Na záver je pripravené malé občerstvenie.

Dámska jazda
známa slovenská 
moderátorka navštívi 25. 
októbra OC zEMPLíN, aby 
sprevádzala podujatím 
pod názvom Dámska 
jazda.

V programe vystúpi lekár, pri-
már oddelenia liečebnej výživy a 
naturálnej medicíny vo Fakultnej 
nemocnici L. Pasteura v Košiciach, 
MUDr. Štefan Košlík, CSc.. Ten dá-
mam prezradí ako správne pripra-
vovať jedlá, aby boli pre naše telo 
čo najprirodzenejšie, a aby nám 
nespôsobovali zdravotné ťažkos-
ti, ale práve naopak – aby sa stali 
liekom. Psychologička Henrieta 
Boruchová - Sochová zas ponúkne 

rady, ako aj v náročných a vypätých 
situáciách nájsť životnú rovnová-
hu a pozitívne myslieť. Súčasťou 
podujatia bude ukážka jesenných 
a zimných trendov v obliekaní aj 
obúvaní. Eva Ferková zo salónu 
krásy prezradí, aké farby si vybrať 
na líčenie na túto sezónu. Dámy sa 
dozvedia zaujímavosti o jedineč-
ných bioproduktoch, aj to, ako si 
napríklad pripraviť vlastné kozme-
tické produkty. Prekvapením budú 
DE VENIRS ANGELS od Draho-
míry Adamovej a v tombole vy-
hrajú dámy, pri ktorých bude stáť 
šťastena, zaujímavé ceny v hodnote 
555 €. Na záver iste všetkých poteší 
autogramiáda Sone Müllerovej. 

Tešíme sa na vás už 25. októb-
ra od 17.00 hod.                         eb
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dva týždne v športe

NAVžDy SME SA ROzLúČILI...

spoločenská rubrika

Ján Andrejko (71)
Ján Virčík (88)
Mária Plišková (75)
Ing. Jozef Fedorišin (88)
Stanislav Pinkava (66)
Ing. Michal Ďuraš (54)
Magdaléna Čopáková (58)
Zdenka Buksarová (59)
Alžbeta Danilovičová (90)

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Ulici okružnej pri Zekone. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 969 459
n	Predám 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595
n	Predám poschodový RD s veľkou záhradou na Bielej hore. RK 

nevolať. Cena dohodou. Tel.: 0907 481 514
n	Predám murovanú 3-poschodovú chatu v ZO – Klokočov. Chata je po 

rekonštrukcii. Cena 15 900 €, prípadne dohodou. Tel.: 0948 032 666
n	Predám 2,5-izbový byt v Michalovciach – Stráňany. Tel.: 0907 618 968
n	Preám stavebný pozemok v zastavanej časti obce Závadka. 

Inžinierske siete sú v dosahu. Výmera pozemku je 2 874 m2, 
rozmer 16,5 m x 180 m. Cena 17 900 €. Tel.: 0908 333 821

n	Predám 1-izbový byt v pôvodnom stave na Ulici Masarykovej 
v Michalovciach. Tel.: 0905 473 191

n	Predám 2-izbový byt s balkónom v OV na 1. poschodí na 
ul. Nad Laborcom 2. Byt je v pôvodnom stave, s plastovými 
oknami, vhodný na rekonštrukciu vo výmere 61 m2. Cena 
dohodou – súrne. Tel.: 0915900672 

n	Predám prízemný 6-izbový rodinný dom (ZP 212 m2) 
na oplotenom 30-árovom pozemku v tichej lokalite obce 
Trhovište. RD je k okamžitému obývaniu aj širokým 
podnikateľským aktivitám. Cena 26 000 €. Tel.: 0940 794 494

n	Dám do prenájmu garáž na Ulici leningradskej. Tel.: 0917 203 776
n	Dám do prenájmu garáž na Ulici konečnej. Tel.: 0949 716 152
n	Ponúkam garáž do prenájmu. Tel. kontakt: 0915 641 010.

Rôzne
n	Predám obkladačky 20 x 25 cm svetlomodré, 16 m2, vaňu 

plechovú smaltovanú bielu so sifónom. Tel.: 0911 236 612
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	INKATHERM ponúka na predaj vo VOC: gamatky, radiátory, 

súdky na kapustu. Tel.: 056 6420965
n	Lacno predám obývaciu stenu a sedaciu súpravu + 2 ks stolíky. 

Tel.: 0905 416 648
n	Výhodne predám v Michalovciach hrobové miesto a úplne 

nový náhrobok z ružového mramoru č. 664. Poloha: sektor 
C (pri pomníku Červenej armády). Informácie – správa 
cintorína (p. Gondová) alebo tel.: 056 6441871

n	Predám Mitsubishi Lancer, RV 2007, 1,3 l, 140 000 km. Lacno. 
Tel.: 0918 449 123

n	Predám 64 l drevený sud na víno + muštomer. Cena 50 €.  
Tel.: 056 6425140, tel.: 0944 341 827

n	Lacno predám plazmový televízor LG a OVP na náhradné 
diely. Tel.: 0905 416 648

n	Predám alebo prenajmem zabehnutú reštauráciu 
v Michalovciach. Tel.: 0917 836 388

Služby
n	Strechy, www.stavebneprace.info, tel.: 0907 922 100
n	Účtovníctvo. Najvýhodnejšie hypotéky a poistenie.  

www.ekonomickesluzby.eu, tel.: 0915 644 489

malý oznamovateľ

MOVE Week 2014
Michalovské základné školy sa zapojili v rámci VI. ročníka florbalového 
turnaja 5. a 6. ročníkov žiakov O pohár primátora mesta do európskej 
kampane MOVE Week 2014 (Týždeň pohybu). Súťaž sa uskutočnila 
3. októbra 2014 v Mestskej športovej hale v Michalovciach. Víťazom 
sa stala ZŠ, Školská 2.

poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
známym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našou drahou mamkou 
annoU GroFikoVoU 
dňa 19. augusta 2014. Zároveň ďakujeme za slová 
útechy, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
syn Tibor a dcéra Janka s rodinamiAj keď nám pršalo...

Výbor základnej organizácie 
Združenia vojnových poškodencov, 
invalidov a sympatizantov v Micha-
lovciach zorganizoval 2. októbra pre 
svojich členov rozlúčkové posedenie 
s jeseňou. Rozhodli sme sa navštíviť 
Morské oko. Zámeru uskutočniť vý-
let bránil pre boľavé nohy, poznačené 
vekom a chorobami, peší výstup str-
mším svahom z parkoviska Krivec. 
Po telefonáte nasledoval ústretový 
krok pracovníka Lesného závodu 
Sobrance, Ing. Jozefa Staška, ktorý 
vydal jednorazové povolenie na vjazd 

autobusu priamo na Morské oko. Na-
vyše nám predniesol kvalifikovaný 
výklad o lokalite, ktorý na mieste ne-
zištne uskutočnil Ing. Nemec, vedúci 
lesnej správy Remetské Hámre.

Napriek dažďu, zdatnejší z nás ab-
solvovali poznávací okruh okolo Mor-
ského oka a potom sme si spoločne 
pri ohníčku zaspomínali na časy na-
šej mladosti. Vtedy k Morskému oku 
neviedla cesta a dostať sa k tejto perle 
bolo možné iba peši lesným chodníč-
kom alebo na vagóne úzkokoľajnej že-
lezničky, ktorá žiaľ už dávno zanikla.

Atlétom sa darilo
V polovici septembra sa 
žiaci zŠ na Komenského 
ulici zúčastnili MSR 
žiakov v atletike, ktoré 
sa konali v Nových 
zámkoch. Na juhu 
Slovenska si počínali 
veľmi dobre, keď v 
náročnej konkurencii 
získali štyri cenné kovy. 

Najviac sa darilo Simonovi 
Rigászovi, ktorý získal v behu na 
300 m zlatú medailu, v behu na 
60 m bronz a v štafetách na 4x60 
m aj 4 x 300 m taktiež bronzovú 
medailu. Navyše v behu na 150 m 
mu medaila len tesne unikla, keď 
obsadil štvrté miesto. Štafeta na 
4 x 300 m v zložení Samuel Lu-
káč, Róbert Jacko, René Čižmár 
a Simon Rigász získala bronzové 
medaily. Tí istí chlapci obsadili 
v behu na 4x60 m štvrté miesto, 
v ktorom ešte pred poslednou 
odovzdávkou boli prví. Nako-
niec im medaila ušla iba o kúsok. 
Samuel Lukáč obsadil v behu na 

800 m pekné 5.miesto. René Čiž-
már si vo vrhu guľou urobil osob-
né maximum s výkonom 12,01 
metrov a obsadil v náročnej kon-
kurencii výborné 7. miesto.

Najúspešnejší z mladých pre-
tekárov Simon Rigász nemá v ná-
ročnej konkurencii v behu na 300 
metrov v súčasnosti na Slovensku 
konkurenciu. Svojimi výkonmi si 
vyslúžil nomináciu do reprezentá-
cie SR na medzištátny atletický mí-
ting v slovinskom Maribore, ktorý 
sa konal 27. septembra. Na tejto 
súťaži splnil v behu na 300 metrov 
náročný A-limit Slovenského atle-
tického zväzu a bude zaradený do 
Zväzovej prípravy mládeže.

Celkovo v behu na 300 met-
rov obsadil v Slovinsku vo veľmi 
náročnej konkurencii 6. miesto. 
Ako člen štafety na 4 x 300 met-
rov získal krásnu striebornú me-
dailu. V štafete na 4 x 60 metrov 
im medaila ušla o vlások a obsa-
dili 4. miesto. Simon je považova-
ný za veľký talent a nádej našej at-
letiky. Zaujímajú sa o neho všetky 
slovenské športové gymnázia.

stebre

spomienky
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, 
ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.

Dňa 10. októbra uplynulo 1. výročie od smrti 
nášho drahého otca, manžela 

iVana Pšenka
S láskou spomínajú manželka a dcéra, pripájajú 

sa spolupracovníci Mestského úradu

Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
Dňa 18. októbra uplynie 15 rokov 
od Tvojej smrti 
JúliUs HUdák
spomína manželka, syn s rodinou 
a dcéra s rodinou

o PoHár PriMátora Mesta
Liga MŠ v pohybovej zdatnosti
29. 10., 9.00 hod., V. ročník – 1. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
i.bk d – tydaM ke  
25. 10., 17.00 hod., II. basketbalová liga Východ – muži 

i.bk d – eilat PrešoV  
26. 10., 10.00 hod., II. basketbalová liga Východ – ženy
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i.bk MicHaloVce – 1. bkd MicHaloVce
20. 10., 16.45 a 18.15 hod., Oblastné majstrovstvá, Východ – starší žiaci 
Info: Ing. Peter Biganič, tel. : 0903 883 886

Futbal
MFk zeMPlín – 1. Fc tatran PrešoV
25. 10., 14.00 hod., DOXXbet liga muži – 14. kolo

MFk zeMPlín „b“ – 1. Fc tatran PrešoV JUniori
19. 10., 10.30 hod., Región Východ III. liga muži – 13. kolo
Info: Ing. Štefan Laurinčík, tel.: 0905 644 415

MFk zeMPlín – PrešoV
18. 10., 11.00 hod. 

MFk zeMPlín – senica
29. 10., 11.00 hod., Dôvera I. LSD U 19 – 11. a 13. kolo

MFk zeMPlín – MFk tatran liPtoVský MikUláš
18. 10., 15.00 hod., II. liga žien Východ – 8. kolo
Info: Mgr. Marek Záhorčák, tel.: 0915 840 401

Florbal
tUrnaJ ŽiaČok o PoHár PriMátora Mesta
21. 10., 9.00 hod.

tUrnaJ ŽiakoV a ŽiaČok o PoHár PriMátora Mesta
22. 10., 9. 00 hod.
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Hádzaná
Hk iUVenta – kHF kastrioti
18. 10., 17.30 hod., 1. zápas 2. kola Pohára EHF

kHF kastrioti – Hk iUVenta
19. 10., 15.00 hod., 2. zápas 2. kola Pohára EHF

Hk iUVenta JUn. – košice bernolákoVá 
26. 10., 13.00 hod., I. liga žien – 5. kolo

Hk iUVenta – košice bernolákoVá 
25. 10., 13. 00 hod., I.LSD – 5. kolo
Info: Mgr. Jaroslav Čúrny, tel.: 0918 159 219

Judo
MaJstroVstVá sr – kateGória dorast
18. 10., 8.00 hod.
Info: Viliam Kohút, tel.: 0908 362 137

Ľadový hokej
Hk dUkla – Hc toPoĽČany
22. 10., 17.00 hod.

Hk dUkla – Hk sPišská noVá Ves
26. 10., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 13. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

Hk MládeŽ – šHk 37 PiešŤany s. r. o.
25. 10., 14.00 hod., I. liga juniori – 15. kolo

Hk MládeŽ – šHk 37 PiešŤany s. r. o.
26. 10., 10.30 hod., I. liga juniori – 16. kolo

Hk MládeŽ – Mšk PúcHoV s. r. o. 
18. 10., 14.00 hod., I. liga dorast – 13. kolo

Hk MládeŽ – Hk 95 PoVaŽská bystrica 
19. 10., 10.30 hod., I. liga dorast – 14. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

strelectvo
strelecká liGa šariš zeMPlín             
27. 10., 9.00 hod., DACCM – 9. kolo
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Volejbal
Vk MicHaloVce – HUMenné
26. 10., 11.00, 13. 00 hod., I. liga – ženy – 3.kolo

Vk MicHaloVce – VranoV nad toPĽoU 
19. 10., 10.00, 12.00 hod., kadetky – 3. kolo
Info: Mgr. Juraj Vetrecin, tel.: 0908 627 185

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce
zVEREJňUJE
zámer, podľa ust.§ 9a. zák.č. 138/1991 zb. o majetku obcí, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:
stĺpy verejného osvetlenia na Ulici S. H. Vajanského v Michalovciach v poč-
te 31 ks, za účelom upevnenia nemetalického závesného optického kábla 
na prenos dát digitálnej televízie, vysokorýchlostného internetu a telefónie.  

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk 
v hmotnoprávnej lehote, do 5. novembra 2014 do 12.00 hod., sú zverejnené na 
úradnej tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

Gymnázium, Ľ. Štúra 26 Michalovce vyhlasuje 
ponukové konanie na 

prenájom nebytových priestorov 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať najneskôr 
do 29. 10. 2014. Podrobné podmienky nájdete 
na www.gymmi.sk.


