
Pozývame vás na

Súťaž 
vo vyStreľovaní 
zátky zo šumivého 

vína
(doniesť vlastnú fľašu) 

31. decembra 
o 12. 00 hod. 

pred Mestským úradom

Bližšie informácie: 
0917 650 912

K armelitán Reinhard Körner predkladá scenár obyčajnej ľuďmi prežívanej situácie. 
Istý človek slávi narodeniny. Je to veľká oslava s mnohými hosťami. Hrá krásna 
hudba, servíruje sa slávnostná večera, občas zaznejú milé aj dojemné slová. Všetci 

sa cítia príjemne. Hostia si so sebou priniesli darčeky a vzájomne si ich odovzdávajú... 

Zamyslenie k blížiacim sa vianočným sviatkom
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aktua l i ty

Nový 
mestský 

parlament
Na svojom prvom 

rokovaní sa stretli v piatok 
12. decembra poslanci 

Mestského zastupiteľstva 
v Michalovciach, zvolení 

v novembrových 
komunálnych voľbách.

Divadlo pri fontáne úspešne predstavilo tretiu veselohru Zostane to v rodine. Jej autorka 
Katarína Varechová si vybrala jednu z najdôležitejších chvíľ v živote človeka, ktorá 
je poznamenaná radosťami, ale i starosťami a nečakanými zvratmi. Po premiérovom 
úspechu môžete túto hru uvidieť v repríze v nedeľu 28. decembra o 17. hodine v sále MsKS.

V úvode  slávnostného  zasadnutia 
predniesla predsedníčka mestskej voleb-
nej komisie Gabriela Mažariková správu 
o výsledkoch  volieb  do  orgánov  mesta 
Michalovce.

Podľa rozhodnutia Mestského zastu-
piteľstva v Michalovciach sa v meste Mi-
chalovce  volilo  25  poslancov  v šiestich 
volebných  obvodoch,  rozdelených  do 
tridsiatich volebných okrskov. Pre voľby 
primátora bol v súlade so zákonom vy-
tvorený jeden jedno mandátový volebný 
obvod.  Najväčší  počet  platných  hlasov 
vo voľbách na primátora mesta Micha-
lovce získal Viliam Zahorčák, celkom 6 
470 platných hlasov, čo je 64,2 %.

Pre voľbu poslancov Mestského za-
stupiteľstva v Michalovciach bolo odo-
vzdaných  10 014  platných  hlasovacích 
lístkov.  V  percentuálnom  vyjadrení 
získal najviac percent hlasov Ing. Jozef 
Sokologorský  39,92  %,  MVDr.  Vladi-
mír  Kostovčík  36,15  %,  Mgr.  Martin 
Nebesník 33,51 %, MUDr. Jozef Valis-
ka  33,19  %.  MUDr.  Benjamín  Bančej 
32,32 %, MUDr. Dušan Goda 31,40 % 
a MUDr. František Farkáš 31,21 %. Os-
tatní kandidáti získali menej ako 30 % 
z platných hlasov.

Viliam Zahorčák zložil sľub primáto-
ra mesta a prevzal si osvedčenie o zvole-
ní za primátora mesta z rúk predsedníč-
ky MVK. Nasledovali sľuby jednotlivých 
poslancov aj s prevzatím osvedčovacích 
listín.  Sľub  zložilo  24  poslancov,  Ing. 
Jozef  Bobík  sa  ospravedlnil  nakoľko  sa 
v tom  čase  zúčastňoval  zasadnutia  Ná-
rodnej rady SR. Sľub zloží dodatočne na 
najbližšom  zasadnutí  mestského  zastu-
piteľstva.

Rokovanie  pokračovalo  pracovnou 
časťou, v ktorej novozvolení poslanci od-
súhlasili  komisie  mestského  zastupiteľ-
stva, členov redakčnej rady dvojtýžden-
níka  Michalovčan  a schválili  poslancov 
na vykonávanie občianskych obradov. 

Na programe bolo tiež určenie platu 
volených funkcionárov, návrh harmono-
gramu zasadnutí mestskej  rady a mest-
ského  zastupiteľstva  a plán  kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky.

Nech nám všetkym 

srdcia vedno

bijú ako srdce jedno,

v ktorom zopár 

túzob rastie:

láska, pokoj, 

radost, štastie.

Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov 

praje redakcia 
Michalovčana

Oslávenec  je  však  uprostred  tej-
to oslavy akosi v úzadí. Málokto  si ho 
všíma,  iba  občas  ho  niekto  poprosí 
o to, či by mu nemohol pomôcť v istej 
veci. Povieme si trápna situácia? Určite, 
akurát že ju každoročne opakujeme na 
Vianoce.

Ten, ktorý nás pozval na svoje na-
rodeniny, je Ježiš Kristus. Už dávno ne-
slávime iba sviatky zimy, či zimného sl-
novratu. Celé stáročia sú Vianoce sviat-
kami narodenia Pána Ježiša. Akurát, že 

stále,  nemyslím  neveriacich  ľudí,  ale 
aj nám kresťanom, sa akoby stratil nie 
význam, ale Oslávenec. Zostáva akoby 
v úzadí.  Nemyslím  na  predvianočný 
zhon. Myslím na sviatok Jeho narode-
nia. Sme na jeho oslave, ale nie s Ním. 
Vymieňame si darčeky, ale On od nás 
nie je obdarovaný. Počúvame vianočné 
songy,  ale  nedávame  mu  čas  vyjadriť 
sa,  počúvať  ho.  Chceme  uchopiť  via-
nočnú atmosféru, ale on nie je až taký 
potrebný. V spoločenskom i kresťanmi 

prežívanom  živote  sa  stal  iba  neživou 
„postavičkou“ v jasličkách. 

Chceme  si  nájsť  a vyhradiť  čas 
na seba, rodinu, priateľov. Možno aj na 
„polnočnú“. Isto to môže byť opakova-
ne  príjemný  a zároveň  trápny  scenár 
s oslavou  bez  oslávenca.  Alebo  sa  za-
stavím, zamyslím a pripravím darček, 
ktorý ho môže potešiť. A nezostanem 
doma, aj keď pozvánka na jeho naro-
deniny došla každému. Aj tebe.

Duchovný otec Stanislav Pavúk

najbližšie číslo 
novín

michalovčan 

vyjde 
9. januára

ako novoročné číslo

redakcia 
Michalovčana

Mestský úrad Michalovce  
oznamuje seniorom, že

nové Senior 
karty 

platné pre rok 2015, 
budú vydávané 

na odbore sociálnych 
vecí (budova „B“ MsÚ 

Michalovce na Námestí 
slobody č. 1) 

od 15. januára 2015
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Predvianočné obdobie má svoje špecifiká. No i napriek tomu sa spo-
ločenský život nezastaví. Zvykne sa hovoriť i o najkrajšom období 
roka. To všetko prislúcha k času pred sviatkom Vianoc a každoročne 
sa opakuje. Nie podľa počasia, nie podľa dátumu v kalendári. I keď to 
nepriamo súvisí s posledným mesiacom v ročnom kalendári. Napriek 
zimnému a niekedy aj surovému počasiu sa viac objavuje citlivejší 
prístup v kontakte medzi ľuďmi. Zrazu je človek človeku bližšie. To čo 
sme v priebehu roka sotva zaznamenali, nás zrazu príjemne prekva-
pí. Akoby sa spomalil ročný rytmus stáleho ponáhľania sa. Atmosféra 
pri každom kroku je iná - príjemnejšia. Je viac tolerancie a vžívania 
sa do pocitov toho druhého. Je viac úsmevu a dobrej vôle medzi ľuďmi. 
Zaznievajú i špecifické tóny melódií spojených s týmto obdobím. Kaž-
dý sa snaží zariadiť si veci tak, aby ich mohol tráviť v kruhu svojich 
najbližších .Viac myslíme na toho druhého. Zvlášť deťmi je to vnímané 
ako najkrajšie a netrpezlivo očakávané obdobie. Atmosféra tajomnosti, 
záhadnosti, radosti a prekvapení vytvára špecifickosť tohto času. Každý 
sa usiluje pripraviť nejaké prekvapenie pre svojich najbližších. Zistiť, 
čo by im urobilo radosť. Ak to už inak nie je možné, aspoň sa primknúť 
ku rodinnému kruhu. Tráviť čas s rodinou, príbuznými, členmi spolo-
čenstva. Je to však aj obdobie vnútorného vyrovnávania sa.

Ponárania sa do hĺbok spirituality, životnej filozofie. Na jednej strane 
odznieva smútok za niečím, čo už nenávratne uplynulo. Na druhej strane 
sa otvárajú očakávania nepoznaného, nového, práve zrodeného. Dúfanie 
a nádej na niečo lepšie zaháňa smútok a cez clivotu dotvára radostnú 
atmosféru nových možností. Neopakovateľnosť tejto chvíle je viac ako 
zázrakom. Je zdrojom novej životnej sily. Preto nikdy naplno nepochopí-
me atmosféru Vianoc a stále ostane pre ľudí niečím záhadným. Ponorme 
svoje myšlienky na spoločné príjemne strávené vianočné sviatky. Naplň-
me svoje srdcia radosťou a šťastím v kruhu najbližších. 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového 
roka praje 

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Predvianočné 
obdobie

pobačeňe miža z varoša

  1. 12.   účasť na benefičnom koncerte študentov  
    Gymnázia P. Horova
  2. 12.   rokovanie Predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
  2. 12.   účasť na koncerte Základnej umeleckej školy,  
    Štefánikova ulica
  3. 12.   rokovanie so zástupcami Ministerstva dopravy SR  
    v Bratislave
  5. 12.   účasť na otvorení druhej časti Thermalparku Šírava
  5. 12.   rozsvietenie vianočného stromčeka a výzdoby v meste
  5. 12.   účasť na Benefičnom koncerte pod záštitou  
    primátora
  8. 12.   rokovanie so zástupcami poisťovne Generali, a.s.
  8. 12.   účasť na podujatí Materského centra Drobec
  8. 12.   rokovanie so zástupcami spoločnosti FINMOS
  9. 12.   rokovanie republikovej Rady ZMOS  
    vo Vysokých Tatrách
  11. 12.   zasadnutie predsedov komisií KSK v Košichach
  12. 12.   otvorenie Vianočných trhov
  12. 12.   rokovanie ustanovujúceho mestského zastupiteľstva
  13. 12.   odovzdávanie cien LUCIA 2014
  14. 12.   účasť na vystúpení speváckej skupiny Hnojňaňe  
    ich hostí
  15. 12.   rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
  16. 12.   rokovanie k mestskému Plesu 2015
  16. 12.   rokovanie Rady športových klubov
  18. 12.   vianočné stretnutie so zamestnancami mestského  
    úradu
  19. 12.   porada primátora
  19. 12.   rokovanie Predstavenstva VVS, a.s.

aktivity primátora

Noviny Mistral
a športové správy

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

Dokument 
Svetový deň mládeže

 piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

Záznam 
LUCIA �014

 spojené so žrebovaním cien novín MICHALOVČAN
denne o 14.00 hod.

Jagbač buľi ňedavno voľbi. Dachtori zos kandidatov na primatora cerpe-
ľi na malo kulturi u Mihaľovci. Staviaľi zamki či sochi zos pisku. Druhi raz 
fociľi praznu jardu večar. Bo ňit u mesce dze vijs. Dachtorim chibila kultura 
calkom. I kec ňeznam, na chtorej mestskej kulturnej akcii neľem buľi, abo 
choľem še preznavaľi. Čom o tim pišem? Šak už davno po voľboch a ňichto 
z ňich u voľebnej kampaňi žadnu akciu pre Mihaľovčanov ňespravil.

Prebačce, kec ňepočitame tote sochi, co po ňich ľem kopa pisku ostala 
a pristaňa balonov o chtorej zabuľi choľem oznameňe napisac. Bo ja 
chodzim zos vnukami dojs do mesta a na Mikulaša mi še z ňima aňi 
gu Mikulašoj ňemuch dostac. Teľo tam bulo naroda. I na prekrasni be-
nefičňi koncert mi z ňima pošol do kulturi. Ľem mi ňeznal sebe u hlave 
zrovnac, že teľo naroda pri stromiku a sala u kulture ňebula polna. Oz-
daľ punč bul fajňejši a vonkaľ ňebulo žimno, žebi buľi prišľi i na koncert. 
Nakoňec šak to už bulo po voľboch a ozdaľ tam buľi i ňeuspešni kandi-
daci. Bizovňe druhi raz ňebudu tverdzic taku somarinu.

Vaš Mižo z varoša

Zasadnutie školských 
odborov

Dňa 28. novembra sa uskutoč-
nilo  zasadnutie  Rady  Základných 
organizácií  odborového  zväzu 
pracovníkov  školstva  a  vedy  Mi-
chalovce  v  zborovni  Základnej 
školy  na  Okružnej  17.  Pozvanie 
na  zasadnutie  prijal  okrem  iných 
aj  primátor  mesta  Viliam  Zahor-
čák, ktorý hneď v úvode pozdravil 
predsedov  základných  organizácií 
a v krátkom vystúpení vyhodnotil 
končiace sa volebné obdobie, týka-
júce sa školskej problematiky i sna-
hu pokračovať v nastúpenej ceste.

Na zasadnutí, kde boli pozvaní 
aj riaditelia škôl z okresu Micha-
lovce pri ktorých pôsobí základ-
ná organizácia OZ PŠaV vystúpil 
predseda OZ PŠaV na Slovensku 
Ing.  Pavol  Ondek.  Hlavným  bo-
dom jeho vystúpenia   bolo kon-

čiace  sa  obdobie  kolektívneho 
vyjednávania pre rok 2015 a jeho 
výsledky,  ako  aj  aktuálne  otázky 
rezortu  školstva.  V diskusii  bolo 
prednesených prítomnými riadi-
teľmi  škôl  a  predsedami  základ-
ných  organizácií  viacero  problé-
mov, na ktoré je potrebné zame-
rať  pozornosť  pri  jednaniach  vo 
vzťahu  k  jednotlivým  minister-
stvám, ZMOS-u, či OZ PŠaV na 
Slovensku. Či už je to zlepšovanie 
sociálnych,  pracovných  a  mzdo-
vých  podmienok  zamestnancov 
školstva, benefity pre pedagógov, 
preťaženosť  pedagógov,  krátenie 
úväzkov  starším  učiteľom  alebo 
vypracovanie  nového  pracovné-
ho  poriadku  a katalógu  pracov-
ných činností.

Predsedníčka Rady ZO

Parlamentné okienko
Do  Guinessovej  knihy  rekor-

dov  by  sa  mohlo  zaradiť  aj  práve 
skončené  44.  rokovanie  NR  SR. 
V prvom  rade  preto,  že  pôvodný 
program  rokovania  mal  152  bo-
dov  a bol  kompletne  prerokovaný. 
V predchádzajúcich  prípadoch 
parlament  prerokoval  priemer-
ne  po  50  bodov.  Navyše  teraz  bol 
v programe  rokovania  zaradený  aj 
návrh  rozpočtu  Slovenskej  repub-
liky  na  rok  2015.  Rozprava  k ne-
mu bola rekordne krátka, „iba“ 49 
hodín.  Na  hodnotenie  rozpočtu 
štátu nie je v našich novinách dosť 
priestoru.  Ale  ak  mám  rozpočet 
charakterizovať  stručne  tak:  dáva 
predpoklad na fungovanie štátnych 
inštitúcií,  je v ňom rámec pre čin-
nosť  samosprávy, vrátane vyčlene-
nia 10 miliónov € na zvýšenie počtu 
miest v materských školách. Vcelku 
dobrou správou je aj to, že pôvodne 
plánovaný deficit poslanci navýšili 
výdavkami pre  školstvo a zdravot-
níctvo „len“ na 2,49 % HDP, čo je 
kritérium Európskej únie.

Vzhľadom  na  aktuálnu  situ-
áciu s tzv.  schránkovými firmami, 
bol  so širokou podporou schvále-
ný  zákon,  ktorý  obmedzuje  účasť 
firiem  s nejasnými  vlastníckymi 
štruktúrami  vo  verejnom  obsta-
rávaní na Slovensku od 1. januára 
2015. Zároveň dostala úlohu vláda 
SR  a Národná  banka,  aby  do  31. 
marca 2015 pripravili ďalší postup 

proti nekalým praktikám vo verej-
nom  obstarávaní.  Výrazná  zme-
na  bude  od  nového  roka  v dani 
z motorových vozidiel. Doteraz ju 
určovali  jednotlivé  samosprávne 
kraje.  Preto  v uvedenej  dani  bola 
nejednotnosť  a tým  aj  nerovnaké 
zaťaženie podnikateľov. Po novom 
bude  správu  dane  vykonávať  prí-
slušný  daňový  úrad  a výnos  dane 
bude poukazovať samosprávnemu 
kraju. Čo je ale dôležité, na sadzbu 
dane okrem objemu motora osob-
ného automobilu a celkovej hmot-
nosti úžitkových vozidiel a autobu-
sov bude mať vplyv aj vek vozidla. 
Novšie  a ekologické  vozidlá  budú 
mať základ dane nižší ako doteraz, 
naopak u starších to bude viac. 

V rámci rokovania 44. schôdze 
NR SR došlo k personálnym zme-
nám  vo  vedení  parlamentu.  Po 
odstúpení P. Pašku a R. Zmajkovi-
čovej poslanci za predsedu Národ-
nej rady zvolili Petra Pellegriniho 
a za podpredsedu Miroslava Číža. 
Nový  predseda  získal  pri  tajnej 
voľbe 120 hlasov. Poslanecký klub 
KDH hlasoval za. Preto očakáva-
me,  že  nový  predseda  Národnej 
rady  bude  predsedom  všetkých 
poslancov a demokratický prístup 
pri vedení parlamentu mu  vydrží 
do konca funkčného obdobia.

Ing. Jozef Bobík
P.S.  Všetkým  prajem  šťastné 

a veselé Vianoce!

Diabetici hodnotili 
uplynulý rok
Diabetici zo základnej 
organizácie DIAMI sa 
zišli 27. novembra, aby 
zhodnotili rok 2014. 

Smelo  môžeme  povedať, 
že tento  rok  bol  pre  diabetikov 
úspešný.  Zorganizovali  sme  veľ-
kolepý,  v poradí  už  10.  micha-
lovský  DIA  deň,  ktorý  sa  oproti 
minulým  rokom  konal  nie  len 
v mestskom  kultúrnom  stredis-
ku,  ale  aj  na  námestí.  Nešlo  len 
o odbornú  časť,  ale  aj  o kultúrne 
a športové  vyžitie.  Súčasťou  toh-
to  podujatia  bol  aj  pochod  a beh 
proti cukrovke. Samotná pomerne 
veľká účasť bola odmenou za veľ-
kú  snahu  poukázať  na  nebezpe-
čie  vzniku  cukrovky  a možnosti, 
ako  jej predchádzať. Tento rok sa 
diabetici  z našej  organizácie  zú-
častnili aj XXIV. diabetologických 
dní v Liptovskom Mikuláši ako aj 
Festivalu  v Banskej  Bystrici.  Tak 
ako  po  minulé  roky  sme  merali 
hladinu  cukru  v krvi  na  základ-
ných  školách  a medzi  dospelými 
v zariadeniach sociálnych služieb. 
Naši dospelí členovia sa zúčastnili 
aj  rekondičných  pobytov  v Níz-
kych  Tatrách.  Už  desať  rokov  or-
ganizujeme detské Dia tábory pre 

všetky deti zo Slovenska. Aj v roku 
2014 sa takéto stretnutie mladých 
diabetikov uskutočnilo. Deti zažili 
krásny týždeň v malebnej prírode 
Vysokých  Tatier.  Navštívili  Tatra-
landiu,  Bešeňovú,  večer  mali  ka-
raoke, športovali a pomáhali čistiť 
naše  veľhory  po  lesnej  kalamite. 
V roku  2014  sme  začali  vydávať 
vlastný  Magazín  DIAMI  v kto-
rom  informujeme  o cukrovke, 
sociálnej pomoci, je tam aj recept 
jedla  vhodného  pre  diabetikov 
a súčasťou  je  aj  kalendár  poduja-
tí.  Už  druhý  rok  zabezpečujeme 
edukáciu  a sociálne  poradenstvo 
v našom  Centre  sociálnych  slu-
žieb a edukácie diabetikov na Par-
tizánskej 23. 

Záverom je potrebné poukázať 
na  skutočnosť,  že  žiadna  z tých-
to  aktivít  by  sa  neuskutočnila 
keby  sme  nemali  nadšenie,  elán 
pre  pomoc  a keby  nám  skutočne 
fundovane  nepomáhali  študenti 
zo  Strednej  zdravotníckej  školy 
v Michalovciach. Za toto im patrí 
vďaka. Našu činnosť podporuje aj 
Mesto  Michalovce,  Mestské  kul-
túrne  stredisko  v Michalovciach 
a mnohé iné občianske združenia, 
za čo im patrí poďakovanie.

Jozef Borovka

Interpelácie poslancov

muDr. Jozef makohuS
Týmto chcem požiadať kompetentných o zabezpečenie úpravy pre-
rastenej zelene (kríkov a vysokej trávy) na agátovej ulici, oproti bý-
valému zariadeniu dereš, ktorá bráni bezpečnému pohybu vozidiel 
i chodcov po komunikácii. Súčasne bráni výhľadu na priľahlej kri-
žovatke. ide zrejme o pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve mesta.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS 
Dopravné zrkadlo na križovatke Ul. svornosti a Ul. J. Gagarina bolo 
nainštalované v mesiaci november 2014.

PhDr. Jana cibereová
občania Sídliska východ na bieloruskej ulici sa na mňa obrátili 
s problémom, ktorý sa týka cesty smerom k podchodu oC idea. 
Cesta, aj keď bola rekonštruovaná, je v nevyhovujúcom stave. 
v nepriaznivom počasí tam neodteká voda a tým sa k obchodné-
mu centru, ale aj celkovo, ťažko prechádza. Prosím TaZS mesta 
Michalovce o vyriešenie uvedeného problému.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 
Uvedená časť komunikácie nebola predmetom rekonštrukcie. Mesto 
Michalovce zaradí opravu tejto časti komunikácie do zásobníka sta-
vebných prác pre ďalšie obdobie.

ing. Jozef SokologorSký
1. oslovili ma obyvatelia Kuzmányho ulice ohľadom riešenia doprav-
no-bezpečnostnej situácie na Kuzmányho ulici, hlavne v medzibloko-
vých priestoroch a pred jasľami a materskou školou. Situácia hlavne 
v ranných hodinách, kedy rodičia vozia deti do školy a škôlky a v po-
obedňajších, kedy ich vyzdvihujú, je pre tam bývajúcich neúnosná. 
občania prechádzajú a odstavujú svoje vozidlá v medziblokových 
priestoroch. Jediný prístup vstupu a výstupu od škôlky a detských jaslí 
je z Kuzmányho ulice, kde sa všetky vozidlá otáčajú a ohrozujú tam bý-
vajúcich obyvateľov a bránia východu obyvateľov z Kuzmányho ulice. 
Parkujú mimo cesty na zeleni (je tam málo miesta). v nepriaznivom 
počasí, hlavne v zime a na jeseň, špinia fasády jednotlivých blokov.
Je potrené riešiť komunikáciu, ktorá vedie popri materskej škole 
a Ul. Kuzmányho, aby mohla slúžiť ako cestná komunikácia, čím by 
sa odbremenila doprava cez medzi blokové priestory a uvoľnil by sa 
priestor pre tam bývajúcich. osobne som si bol obzrieť túto situáciu 
na mieste spolu s dopravným inžinierom a zástupcom dopravného 
inšpektorátu a skutočne je zložitá a treba ju riešiť. Taktiež sa pri ga-
rážach stretávajú hlavne vo večerných hodinách (v piatok a v sobotu 
večer) rôzne skupiny ľudí, ktorí tam robia neporiadok a rušia pokoj 
tam bývajúcich. Chcem požiadať pracovníkov mestskej polície, aby 
v rámci svojich možností zintenzívnili hliadky v tejto časti mesta. 
Týmto vyzývam všetkých kompetentných, aby sa tomuto problému 
intenzívne venovali a našli riešenie, ktoré by bolo v prospech býva-
júcich, lebo situácia je čím ďalej, tým viac neúnosná.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 
Mesto Michalovce má spracovanú projektovú dokumentáciu riešenia 
mestskej komunikácie v tejto časti mesta už od roku 2009. Vzhľadom 
na majetkovo-právne problémy, ktoré bránia v zrealizovaní tejto ko-
munikácie nie je možné problém parkovania a prejazdu vozidiel riešiť 
okamžite. Po vysporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom v tejto 
časti, Mesto pristúpi k výstavbe predmetnej komunikácie. 
Rušenie nočného pokoja pri garážach bude riešiť Mestská polícia zin-
tenzívnením svojej činnosti za účelom zabezpečenia nápravy. 
2. na základe vlastnej skúsenosti, rád by som upozornil na situáciu, 
ktorá vznikla premiestnením autobusovej stanice. Hlavná zastávka 
v centre mesta vznikla pri oC Zemplín, z ktorej ľudia prechádzajú 
krížom cez Park študentov a navštevujú hlavne polikliniku, kadiaľ to 
majú najbližšie. Problém je ten, že prechádzajú krížom cez zeleň, kde 
by bolo dobre na tých miestach vybudovať chodníky. Hlavný problém 

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na XXV. zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutočnilo 
7. novembra 2014:

pokračovanie na 6. strane

Víťazov Košického zlatého pokladu 2014 prijal primátor mesta. 
Speváka Kristiána Dufinca a členov kapely Inkognito, ktorí predne-
dávnom dosiahli výrazný úspech, keď sa stali víťazmi Košického zla-
tého pokladu 2014 prijal na mestskom úrade primátor mesta Viliam 
Zahorčák, aby im poďakoval za výbornú reprezentáciu mesta. Prijatie 
sa nieslo v príjemnej atmosfére. V závere sa títo mladí umelci podpísali 
do kroniky mesta.



�

Povinnosti týkajúce sa miestnych 
daní a poplatkov

Ide  o  priznanie  novonado-
budnutej  nehnuteľnosti  (bytu, 
domu,  pozemku  garáže  a pod.), 
priznanie  za  psa,  priznanie  za 
hracie  prístroje  alebo  predajné 
automaty. Občan podáva prizna-
nie  aj  v prípade,  že  mu  daňová 
povinnosť  v priebehu  uplynulé-
ho  roka  zanikla,  napríklad  tým, 
že  nehnuteľnosť  predal,  psa  da-
roval alebo pes uhynul a pod.

Povinnosťou  je  aj  podanie 
priznania na vznik a zánik vlast-
níctva  nebytového  priestoru 
určeného  na  rôzne  účely  v by-
tovom  dome  (napr.  priestor  na 
podnikanie  v bytovom  dome 
alebo v rodinnom dome). 

Posledná  novela  zákona 
582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku v znení n.p. 
priniesla niekoľko zmien. 

od 1. 1. 2015 dochádza 
aj k týmto zmenám:
n podľa § 17 ods. 7, ods. 2 až 4 
zákona  o miestnych  daniach, 
z citovaného  ustanovenia  vyplý-
va, že iba tí daňovníci si uplatnia 
nárok  na  zníženie  dane  alebo 
oslobodenie  od  dane,  v  prizna-
ní  alebo  v  čiastkovom  priznaní, 
ktorým  prvýkrát  vznikne  nárok 
na  zníženie  dane  alebo  oslobo-
denie od dane na zdaňovacie ob-
dobie roku 2015, a to najneskôr v 
lehote do 31. januára 2015, inak 
nárok  na  príslušné  zdaňovacie 
obdobie zaniká a môže si ho up-
latniť  až  v nasledujúcom  zdaňo-
vacom  období,  t.  j.  2016.  Úľavy 
v prípade týchto daní si môžu pí-

somne uplatniť podaním prizna-
nia  alebo  čiastkového  priznania 
poberatelia dávok v hmotnej nú-
dzi, ak stavba alebo byt slúži na 
ich  trvalé  bývanie,  s  doložením 
aktuálneho  rozhodnutia,  či  po-
tvrdenia  z úradu  práce.  Z titulu 
veku, doložením listu vlastníctva 
alebo  rozhodnutia  správy  kata-
stra o vlastníctve.

Ak  zníženie  dane  alebo 
oslobodenie  od  dane  v pred-
chádzajúcom  daňovom  období 
daňovníci  už  mali  uplatnené 
a vlastníctvo  zostáva  zachované 
z predchádzajúcich  zdaňovacích 
období aj na zdaňovacie obdobie 
roku  2015  (nehnuteľnosť  slúžia-
cu  na  bývanie  nepredali  alebo 
nedarovali),  daňovníci  nie  sú 
povinní   podať   priznanie  alebo 
čiastkové priznanie. 

U dane  za  psa  Všeobecne 
záväzným  nariadením  Mesta 
Michalovce je okrem iného oslo-
bodenie od dane pre držiteľa psa, 

adoptovaného z útulku, po dolo-
žení dokladu o adopcii.
n  Podľa  §  18  ods.  2,  pri  nado-
budnutí  nehnuteľnosti  dedením 
v priebehu  roka  daňová  povin-
nosť dedičovi vzniká prvým dňom 
mesiaca  nasledujúceho  po  dni, 
v ktorom sa dedič stal vlastníkom 
nehnuteľnosti  na  základe  právo-
platného  osvedčenia  o dedičstve 
alebo rozhodnutia o dedičstve. 

PoPlaTKy
U poplatkov za tuhý komunál-

ny odpad aj v roku 2015 si poplat-
ník uplatňuje zníženie, odpustenie 
alebo vrátenie ešte pred vydaním 
rozhodnutia na základe písomnej 
žiadosti.  Mesto  z titulu  tvrdosti 
zákona  môže  iba  na  základe  žia-
dosti  poplatníka  a jej  posúdenia 
pristúpiť k zníženiu poplatku. 

Dane  a poplatky  budú  vyru-
bené  rozhodnutiami,  ktoré  budú 
doručované zamestnancami MsÚ 
na prelome mesiacov apríl – máj 
2015.

nové tlačivá pre podanie da-
ňového priznania právnických 
a fyzických osôb, ako aj tlačivá 
vzťahujúce sa k poplatku za TKo, 
si môžete vyzdvihnúť v budove 
mestského úradu, resp. sú zve-
rejnené na web stránke mesta. 

Pre rok 2015 bolo prijaté Vše-
obecne záväzne nariadenie č. 167 
pre  TKO  a Všeobecne  záväzné 
nariadenie č. 168 pre daň z neh-
nuteľností. Sadzby daní a poplat-
kov zostali nezmenené. 

JUDr. G. Štefanová

Vypískajme násilie 
Pri  príležitosti  Medzinárod-

ného  dňa  boja  proti  násiliu  pá-
chanom na ženách zorganizovalo 
OZ  Pomoc  rodine  25.  novembra 
verejnú  akciu  Vypískajme  násilie 
pred  OC  Zemplínom.  Verejnosť 
tak  vyjadrila  odmietavý  postoj 
voči násiliu páchanom na ženách. 

Zemplínske  osvetové  stre-
disko  v spolupráci  s OZ  Pomoc 
rodine  a OR  PZ  zorganizovalo 
v ten  istý  deň  o 17.00  hodine 
verejnú  diskusiu  na  túto  tému. 
Boli  na  ňu  pozvaní  zástupcovia 
jednotlivých  inštitúcií. Za Mesto 

Michalovce bol prítomný MUDr. 
Benjamín  Bančej,  za  ZOS  Má-
ria  Tkáčová,  za  sociálno-právnu 
ochranu  detí  a sociálnu  kuratelu 
ÚPSVaR  prijala  pozvanie  Mgr. 
Svetlana Kertisová, za OR PZ ako 
preventistka  bola  prítomná  kpt. 
Ing. Zuzana Rozsypalová. Za OZ 
PR  boli  prítomné  PhDr.  Mária 
Hargašová,  Mgr.  Martina  Bam-
buráková  a Mgr.  Juliana  Žabko-
vá.  Všetci  informovali  verejnosť 
o ich  postupe  práce  v problema-
tike násilia páchanom na ženách.  

Mgr. Martina Bamburáková

Nemocnica podala žiadosť 
o stavebné povolenie

„Som mimoriadne potešený, 
že Svet zdravia rýchlo napredu-
je v projektovej príprave a mesto 
môže začať posudzovať dokumen-
táciu pre stavebné povolenie. Ak 
bude predložená dokumentácia 
spĺňať všetky legislatívne pod-
mienky, Mesto vyvinie maximál-
ne úsilie s cieľom vydať toto povo-
lenie do konca januára 2015,“ do-
plnil Viliam Zahorčák, primátor 
mesta Michalovce.

Sieť  regionálnych  nemocníc 
Svet  zdravia  v spolupráci  s Ko-

šickým  samosprávnym  krajom 
a s  Mestom  Michalovce  v júni 
2014  oficiálne  predstavili  štú-
diu  nemocnice  novej  generácie 
v Michalovciach.  Svojím  kon-
ceptom,  flexibilnou  organizáci-
ou a komfortom pre pacienta by 
mala  vytvoriť  nový  kvalitatívny 
štandard  poskytovania  zdravot-
nej  starostlivosti  na  Slovensku. 
Celý projekt vychádza z najnov-
ších  skúseností  a trendov  uplat-
ňovaných  pri  prevádzke  ne-
mocníc  vo  vyspelých  krajinách. 

Pacienti sa tak môžu tešiť na vy-
soký počet jednolôžkových izieb, 
harmonické  liečivé  prostredie 
s dostatkom denného svetla a na 
moderné  technologické  vyba-
venie.  V nemocnici  sa  počíta  aj 
s novým centrálnym urgentným 
príjmom.  Predpokladaná  výška 
celkovej  investície  dosiahne  34 
miliónov  eur.  Spustenie  novej 
prevádzky  je  plánované  začiat-
kom roka 2018.

Viac informácií nájdete na www.
svetzdravia.com/novanemocnica.

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., vstúpila úspešne do ďalšej etapy projektovej 
prípravy výstavby nemocnice novej generácie v Michalovciach. Po získaní 
právoplatného územného rozhodnutia a po finalizácii dokumentácie pre 
stavebné povolenie bola v uplynulých dňoch podaná žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia. 

Výročie 
vzniku
Z iniciatívy lekárov 
Psychiatrickej liečebne 
v Michalovciach bol 
v roku 1979 založený 
Klub ľudí usilujúcich sa 
o striedmosť (KLUS).

Najväčšiu  zásluhu  na  jeho 
vzniku  mala  vtedajšia  lekárka 
MUDr.  Mária  Krämerová.  Jeho 
poslaním bolo vytvoriť podmien-
ky  a možnosti  pacientom,  ktorí 
ukončili  liečenie  zo  závislosti  na 
alkohole a iných drogách, navzá-
jom sa stretávať, vymieňať si vzá-
jomne skúsenosti a podporovať sa 
v tak  potrebnej  abstinencii.  Spo-
čiatku  mal  KLUS  11  členov,  no 
o rok neskôr ich bolo už 21. Počas 
ďalších rokov sa počet členov ne-
ustále menil. Jeho prvým predse-
dom sa stal Cyril Dziak, postupne 
jeho kreslo preberali MUDr. Jozef 
Zbihlej a Daniel Sudzina. V roku 
1991  sa  KLUS  zaregistroval  ako 
Zemplínska  abstinujúca  spoloč-
nosť /ZAS/ a jej predsedom sa stal 
Stanislav  Ivanko  a po  ňom  Ing. 
Jozef  Kamas.  Terajším  predse-
dom je Michal Rimko. Každé dva 
roky sa zástupcovia klubov absti-
nentov z celého Slovenska stretá-
vajú na celoslovenskom Kongrese 
klubov a v roku 1996 sa v poradí 
deviaty konal na Zemplínskej ší-
rave. O jeho mimoriadny úspech 
sa najviac zaslúžili Ing. Jozef Ka-
mas a Marián  Jaššo, ktorí  stáli  aj 
pri  zakladaní  KLUSu.  V tomto 
roku  sa  konal  v Strečne  XVIII. 
kongres,  ktorého  sa  zúčastnili 
aj  zástupcovia  nášho  klubu.  Na 
týchto  stretnutiach  si  jednotlivé 
kluby  vymieňajú  vzájomné  skú-
senosti,  a veľa  dobrých,  ktoré  si 
prinášame,  uplatňujeme  v našej 
činnosti.  V našom  klube  sa  stre-
távame  pravidelne  raz  mesačne, 
organizujeme spoločné výlety do 
prírody,  športové  hry,  besedy  so 
študentmi na školách, pravidelne 
navštevujeme  a radíme  pacien-
tom  v psychiatrickej  nemocnici, 
ale radi pomôžeme každému, kto 
nás o to požiada.

Za  35  rokov  našej  existencie 
sme  dokázali  pomôcť  mnohým 
postihnutým  a navrátiť  ich  na 
správnu cestu života bez alkoho-
lu, či ostatných drog, ale aj znovu 
sa  vrátiť  do  usporiadaného  ro-
dinného  života.  Aj  touto  cestou 
ďakujeme  všetkým,  ktorí  našli 
pre  náš  klub  pochopenie  a ako-
koľvek  nás  podporujú.  Zvlášť 
ďakujeme vedeniu Mesta Micha-
lovce za dobrú spoluprácu a verí-
me, že v nej budeme pokračovať. 
Vstupujeme  do  36.  roku  našej 
činnosti a pozývame medzi nás 
tých, ktorí majú v tomto smere 
problémy. V našom klube vás prij-
meme každý prvý pondelok v me-
siaci o 15.30 hod. v budove SMM 
– Partizánska 23, Michalovce.

Štefan Šimko

Miestne dane a poplatky od 1. 1. 2015

Január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči mestu musia 
splniť občania, u ktorých došlo k zmene vlastníckych vzťahov, resp. sa stali 
vlastníkmi. 

Takýto  názov  nieslo  poduja-
tie,  ktoré  zorganizovali  študenti 
4.G  na  Gymnáziu  Pavla  Horova, 
ktorí  vo  svojej  telocvični  pripra-
vili benefičné podujatie pre sestru 
svojho  spolužiaka.  Tejto  predne-
dávnom aktívnej hádzanárke ne-
dávno diagnostikovali onkologic-
ké ochorenie. Keďže ide o dievča 
z neúplnej  rodiny  a liečba  stojí 
veľmi  veľa,  rozhodli  sa  žiaci  4.G 
takouto  formou  pomôcť  sestre 
svojho spolužiaka. 

Neboli však sami. Do zbierky sa 
zapojili aj hokejisti HK Dukla Mi-
chalovce  a hráči  či  rodičia  z mlá-
dežníckeho hokejového klubu HK 
Mládež Michalovce. Tí v zastúpení 
manažéra HK Mládež Jozefa Kuž-
mu,  spoločne  so  študentmi  Vyso-
kej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce  sv.  Alžbety,  odovzdali  Va-
nesske  šek  s  vyzbieranou  sumou. 

Na benefičnom koncerte v takmer 
dvojhodinovom programe vystúpi-
li žiačky Michaela Mihalová a Ivica 
Fejleková, PRO MUSICA, ZUŠ Mi-
chalovce,  Tanečný  súbor  Slniečko 
a kapela Gymnázia Pavla Horova. 
Benefičný koncert sa uskutočnil za 
organizátorskej pomoci žiačok 4.G 
Miroslavy Gallovej, Michaly Bova-
novej, Zuzany Koreňovej a Zuzany 
Ruttkayovej,  a jeho  moderátorkou 
bola Anna Koprdová.

K pomoci pre malú Vanessku 
sa pripojilo aj Mesto, ktoré veno-
valo vyzbieranú sumu z Vianoč-
ného benefičného koncertu Igora 
Kucera a kapely Peter Bič projek, 
ktorý  sa  uskutočnil  v mestskom 
kultúrnom stredisku.

Pomôcť  Vanesske  môžete  aj 
vy.  Stačí  prispieť  na  účet  číslo: 
0483595378/0900. 

Peter Brenzda

Nádej pre Vanessku

V rámci Týždňa vedy a tech-
niky na Slovensku prebehol v ok-
tóbri 2014 už deviaty ročník 

výtvarnej  súťaže.  Konal  sa  v 
Bratislave  pod  záštitou  vyhla-
sovateľa  Centra  vedecko-tech-
nických  informácií  Slovenskej 
republiky.

Súťaž  bola  určená  žiakom 
základných  škôl  a  8-ročných 
gymnázií v Slovenskej republike 
vo veku od 11-16 rokov. Do tejto 
súťaže  sa  zapojila  aj  žiačka  9.A 
triedy  Viktória  Krajňáková  zo 
Základnej  školy  Teodora  Jozefa 
Moussona  zaslaním  výtvarnej 

práce do Bratislavy.
Tému  tohtoročnej  súťaže  pre 

rok  2014  Ako  veda  a  technika 
zmenila  môj  život  spracovala 
nevšedným  a  veľmi  nápaditým 
spôsobom  natoľko,  že  obsadila 
2. miesto v  II. kategórii  v  rámci 
Slovenska.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť záu-
jem žiakov II. stupňa základných 
škôl  o  vedecké  bádanie,  upria-
miť  pozornosť  na  prírodovedné 
predmety. Snahou organizátorov 
je  prispievať  k  zvýšeniu  záujmu 
mladých ľudí o vedu a techniku.

žiaci z masmediálneho krúžku

Náš mladý talent

Informačná kancelária 
Európskeho parlamentu 
na Slovensku každoročne 
vyhlasuje súťaž v rámci 
programu Euroscola. 
Cieľom tejto súťaže je 
posilniť verejnú diskusiu 
o aktuálnych otázkach 
a problémoch týkajúcich 
sa Európy. 

Stredná  odborná  škola  ob-
chodu a služieb v Michalovciach 
sa zapojila do projektu prvýkrát 
a v tomto  ročníku  pripravila 
rôzne  aktivity.  Žiaci  diskutova-
li o tom, ako  funguje Európska 
únia  a aké  sú  úlohy  inštitúcií 
EÚ, aká  je činnosť a postavenie 

Európskeho parlamentu. Medzi 
zaujímavé  aktivity  patrili  stret-
nutia s poslankyňou NR SR Ľu-
bicou  Roškovou  i  poslankyňou 
Európskeho  parlamentu  Moni-
kou Smolkovou. 

Žiaci  sa  dozvedeli,  čo  všetko 
môžu ovplyvniť rozhodnutia Eu-
rópskeho parlamentu, aká je mo-
mentálna  situácia  v EÚ  a aké  sú 
možnosti a perspektívy mladých 
ľudí  v Európskej  únii.  Možnosť 
zúčastniť  sa  na  projekte  Euros-
cola  bola  pre  žiakov  aj  učiteľov 
veľmi  obohacujúce  a zaujímavé. 
Učitelia využili túto novú formu 
vzdelávania a žiaci mali možnosť 
rozširovať  si  vedomosti  o EÚ 
a získať  veľa  nových  poznatkov 
a odpovedí. 

SOŠ OaS

EUROSCOLA 2015 
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Chcela by som slová vzletné,
preto do nich ANJEL vzlietne.

Krídlom na oblohu vpíše
pozdrav do vianočnej ríše.
Pokoj, dobro, lásku, nehu,
dušu čistú sťa zo snehu.

Hudba šťastia nech znie domom
cez sviatky i v rôčku novom.

PF 2015

Každú chvíľku od detí 
zaznie: „Čo dostanem 
pod stromček?“ 

Vychutnávame  si  roztúžené 
očakávania.  My  však  vymýšľa-
me a pýtame sa: „A bol si dob-
rý?“  Bol  si  neposlušný,  málo 
usilovný v učení, lenivý. Možno 
len vareška bude pod stromče-
kom.  Očičká  však  svietia  nad-
šením a tak najčastejšie  zaznie: 
„Napíš  Ježiškovi!“  My  snívame 
paralelne. Čo asi  Ježiško done-
sie  mne?  Nikdy  nie  sme  dosť 
dospelí,  aby  sme  prestali  sní-
vať. Nikdy nie dosť bohatí, aby 

sme nemali čo dostať. Klameme 
sami  seba,  ak  už  tvrdíme,  že 
niet  čo  darovať,  čím  prekvapiť. 
Často  si  povieme:  „Prajem  si 
len  zdravie.“  Ja  však  verím,  že 
existuje  niečo,  o čom  snívame 
do smrti a zvlášť v čase Vianoc. 
Tak čo by sme napísali Ježiško-
vi? Už len to, že sedím s čistým 
papierom a perom v ruke, zapa-
ľuje v mojom vnútri tu nádher-
nú iskru... 

Najväčším  a najkrajším  dar-
čekom, ktorý môžeme nezištne 
darovať a aj očakávať, je dar lás-
ky. Taká je aj tá láska, ktorá prí-
de s malým Ježiškom.

Ľudmila Poláková 

Napíš Ježiškovi...

„Kúpte si medovníčky, sladuč-
ké  perníčky...!  Aj  toto  môžete  za-
čuť na chodbách ZŠ na Okružnej 
ulici  v Michalovciach  vždy  tesne 
pred  Vianocami.  Každoročne  sa 
chodby  školy  menia  na  tržnicu. 
Nechýbajú  dievčence  oblečené 
v krojoch.  Ich  nádherný  spev  ko-
lied  i  vinše  znejú  po  celej  škole. 
Všade  vládne  jarmočná  nálada. 
Zo  žiakov  sa  stávajú  jarmočníci, 
ktorí s plným nasadením predáva-
jú  a nakupujú  výrobky  vyrobené 
žiakmi  školy.  Predávajúci  núkajú 
svoje  nádherné  výrobky,  zjedná-
vajú ceny. Spokojní sú každoročne 

nakupujúci aj predávajúci. 
Vianočné  burzy  majú  v ZŠ  na 

Okružnej dlhú tradíciu. Tento rok, 
keď škola jubiluje, mala celá akcia 
ešte slávnostnejší ráz. Trvala výni-
močne dva dni. Nechýbali tradičné 
vianočné výrobky, ktoré pripravili 
žiaci školy. Nakupujúcimi sa moh-
li  stať  nielen  žiaci,  ale  aj  rodičia 
a okoloidúci.  Akcia  má  tento  rok 
nielen  edukatívny,  ale  aj  charita-
tívny charakter. Celý výťažok bur-
zy poputuje na dobrý úmysel – je 
určený pre Vanessku, žiačku  tejto 
školy, ktorá je vážne chorá. 

M. Pradová

Vianočná burza

Svätoondrejský 
misijný jarmok

Len pár dní a je tu opäť zas
jedinečný vzácny čas.
Koleda znie, stromček žiari,
pokoj v duši, úsmev v tvári.
Stretne sa celá rodina,
radostné očakávanie začína.
Už sa blížia pomaličky,
cítiť vôňu vanilky a škorice.
Snežné padáčiky
krášlia mestá, ulice.
Prichádzajú  Vianoce.
Prežite ich v pohode a v zdraví,
v kruhu blízkych a známych.
A teplo vianočného domova
nech svoje kúzlo dlho uchová.

Ivana Šaffová
I.C, SOŠ OaS

Počas  nášho  detstva  sme  Via-
noce oslavovali zvlášť parádne. Už 
niekoľko dní predtým sme zbadali 
tajuplné chodenie a šepkanie. Skla-
dy a šatne sme našli zamknuté. 24. 
decembra  sme  sa už nemohli do-
stať ani do salónu, lebo “tam chodia 
anjeli”. Na schodišti bolo cítiť vôňu 
ihličia a z kuchyne sa ozýval hluk 
ruch pečenia - varenia. V predpo-
ludňajších hodinách sme prešli do 
škôlky,  kde  sa  rozsvietil  stromček 
pre deti a po odznení vianočných 
pesničiek sa rozdali dary. Bolo tre-
ba veľmi dbať na to, aby všetky deti 
dostali rovnaké. Aj tak sa stalo, že 
sa  pohádali,  ba  aj  pobili,  prevrh-
li  stromček  a  rozvášnenej  nálade 
museli rodičia spraviť koniec. 

Skoro  popoludní  boli  obdaro-
vaní  zamestnanci  domu.  Dostali 
peniaze,  šatstvo  a  každý  okrem 
toho aj po jednej vianočke, makov-
níku a orechovníku. 

Keď sa začalo stmievať, parádne 
nás vyobliekali. My deti pohroma-
de  sme  s  veľkým  napätím  čakali, 
aby  sa  ozval  zvonček  ohlasujúci 
príchod  Ježiška.  So  zaviazanými 
očami  nás  zaviedli  do  salóna,  kde 

nás postavili  chrbtom k  rozsviete-
nému stromčeku. Potom nám sňali 
šatky z očú. Pomodlili sme sa spolu 
Otčenáš,  zaspievali  sme  vianočnú 
pieseň “Ményböl az angyal...” . Kaž-
dý  z  nás  odrecitoval  veršík,  ktorý 
sa naučil k tejto príležitosti a odo-
vzdal rodičom svoj dar: kresbu ale-
bo ručnú prácu. Len potom sme sa 
smeli pozrieť na dary, ktoré boli pre 
nás  pod  stromčekom.  V  rodinách 
našich rodičov sme boli my jediné 
deti, a preto nás zahŕňali tety, strý-
kovia i babičky prejavmi ich lásky - 
darmi. Bolo tam pod stromčekom 
všetko – šatstvo, športové potreby, 
knihy, hračky, každému podľa jeho 
veku. Často sa tam našlo aj nejaké 
živé zviera, čomu sme sa zvlášť teši-
li - kanárik, zlatá rybka, biela myš, 
papagáj, korytnačka či domáci krá-
lik. Až do večere sme sa bavili s ro-
dičmi, obdivovali dary, skúšali šaty. 

V ten deň sa smeli  aj tí menší 
zúčastniť na „veľkej večeri”. Aj tá 
bola  tradičná  –  kapustnica,  vy-
prážaná ryba, rezance s makom. 
Po nej nás poslali spať. Každý si 
smel  zobrať  do  postele  ten  dar-
ček, ktorému sa najviac tešil.

Vianoce kontesy 
Magdalény Sztáray

Na Cirkevnej základnej 
škole sv. Michala 
sa Svätoondrejský 
misijný jarmok stáva 
tradíciou.

Najmladšia  z  mojich  dcér  už 
niekoľko dní pred týmto veľkým 
dňom rozprávala, zháňala, tvori-
la... Zbierala veci, ktorých sa bola 
ochotná vzdať pre tých, čo majú 
menej ako ona. S radosťou a nad-
šením  doma  i  v  škole  pracovala 
na  malých  darčekoch,  jej  malé 
srdiečko  bolo  plné  očakávania, 
kto  z  dospelákov  aj  spolužiakov 
sa  pridá  a  prispeje  finančne  či 
prostredníctvom  inej  pomoci. 
Podarilo  sa  jej  nadchnúť  celú 
našu  rodinu,  a  takto  pripravená 
som i ja s očakávaním prekročila 
prah  našej  novozrekonštruova-
nej  školy.  Ruch  ako  v  úli,  plno 
usmiatych  tváričiek,  čo  nenú-
tene  ponúkajú  ručné  výrobky, 
medovníčky  s  vianočnou  tema-
tikou a malé hračky. Pečenie via-
nočných  oblátok,  tvorivé  dielne 

so sr. Jankou, FMA, malí filmári 
s  kamerou,  čajík  a  káva  v  jedál-
ni... Zo všetkých strán bolo cítiť 
veľa  očakávania,  entuziazmu, 
ochoty pomôcť a byť solidárnym. 
Naše deti vyzbierali 386 eur a tie 
venovali Saleziánskemu misijné-
mu dielu.

Som naozaj rada, že moje dcé-
ry  sa  stávajú  súčasťou  dobrého 
diela. V triedach s menším poč-
tom žiakov, s rodinnou atmosfé-
rou, sa na škole učia okrem toho, 
čo  potrebujú,  aby  z  nich  mohli 
byť  schopní  mladí  ľudia,  aj  to, 
ako byť naozaj múdrym. Ich uči-
telia sa starajú aj o vnútro žiakov, 
môžu  rásť  v  dobre,  nachádzať 
svoje smerovanie k veciam, ktoré 
vysoko prevyšujú len materiálne 
hodnoty. V dnešnom svete, ktorý 
je  plný  chaosu  a  dezorientácie, 
dostávajú deti šancu vyberať si aj 
z vecí, ktoré majú hlboký zmysel 
a dávajú vnútornú radosť. Zisťu-
jú, že sa oplatí investovať, keď je 
ziskom dobro druhého. A toto je 
cesta. 

MUDr. Martina Muchová
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V mene detí Detského domo-
va na Ulici Fr. Kubača v Micha-
lovciach  sa  chceme  poďakovať 
deťom  I.  základnej  školy  v Mi-
chalovciach a zvlášť pani učiteľke 
Mgr.  Kataríne  Karasovej  za zor-
ganizovanie  zbierky  ošatenia 
a hračiek.  Ďakujeme  taktiež  za  
finančný dar z vianočnej burzy.

Vianoce  sú  najkrajšie  sviatky 
roka.  Majú  množstvo  prívlas-
tkov.  Sú  kresťanské,  láskyplné, 
radostné,  čarovné,  pokojné... 
Pre  každého  človeka  sú  najkraj-

šie vtedy, ak ich prežije v rodine 
v kruhu najbližších. Je však stále 
dosť  tých,  ktorí  sviatky  Vianoc 
prežívajú  mimo  rodiny  a aj  bez 
rodiny. Patria k nim aj deti z det-
ského domova. Za štedrovečerný 
stôl však sadajú plné očakávania, 
spolupatričnosti,  dobroprajnosti 
a vďačnosti.  Aj  vďaka  vašej  ne-
zištnej pomoci sa podarí vyčariť 
v ich  očiach  hviezdičky  radosti 
a šťastia. 

Ešte raz ďakujeme.
Vychovávatelia DeD

Deti deťom

Malých  pacientov  na  pediat-
rickom oddelení nemocnice NsP 
Š. Kukuru Michalovce, člen Hol-
dingu  Svet  zdravia,  počas  osláv 
sv.  Mikuláša  navštívili  aj  maj-
sterky  Slovenska  v  hádzanej  Iu-
venta  Michalovce.  Ani  tento  rok 
Mikuláš  nezabudol  na  naše  deti, 
ktoré  sú  odtrhnuté  od  domova 
a čas trávia v nemocnici. Pekným 
kultúrnym  programom  im  ho 
prišli  spríjemniť  žiaci  Spojenej 
školy  internátnej  na  Stráňanoch 
pod vedením PaeDr. K. Repickej 
a  PaedDr.  Prepiorovej  a  aj  žiaci 

ZŠ  T.  J.  Moussona  pod  vedením 
Mgr. D. Rudašovej. Tak ako kaž-
dý rok oslava sviatku sv. Mikuláša 
bola pre deti v nemocnici veľkou 
radosťou. Všetky deti sa  tešili na 
darčeky i sladkosti. Z mikulášske-
ho batoha samotný Mikuláš roz-
dával darčeky, o ktoré sa postara-
la firma AGAL. Sladkou pochúť-
kou  v  podobe  mikulášskej  torty 
pravidelne  prispieva  neformálne 
združenie Sladkí anjeli.

Za  našich  malých  pacientov 
všetkým ďakujeme.

Mgr. Milena Cifruľaková,

Mikulášska návšteva 
v nemocnici

Tíško padá sneh...
ulica malého mestečka sa pomaly vyľudňuje.
V slabom vánku poletujúce snehové vločky postupne zakrývajú stopy ľudí,
ponáhľajúcich sa do tepla svojich domovov...
Iba jeho stopy, ktoré sa po ulici tiahnu sťa šľapaje ranenej zveri v lese,
iba jeho stopy zostanú čerstvé v tej snehobielej perine.
Keď zapadne slnko, snehové vločky ukončia svoj tanec
a v meste zavládne pokoj a pohoda.

Keď sa zotmie a na nebi sa rozsvietia prvé hviezdy,
ktoré trblietajú ako betlehemská hviezda,
keď všetko stíchne a nad mestom sa znáša iba anjelský chorál,
ktorý rozohrieva srdcia všetkých ľudí dobrej vôle,
keď na ligotavom vianočnom stromčeku sa rozsvietia sviečky
a rodiny si posadajú k štedrovečerným stolom,
na ktorých rozvoniavajú vianočné dobroty, vtedy...

Vtedy jeho schúleného tela dotkne sa tieň steny jedného z rodinných domov,
a s veľkým žiaľom v srdci si spomenie na časy skromných,
zato radostných Vianoc v kruhu rodiny.
V duchu si zalistuje v knihe svojich spomienok,
v ktorej sa mu vybavia obrázky, aké práve sleduje z ulice
cez malú štrbinku na okne rodinného domu,
cez okno, na ktoré maestro Mrázik vykúzlil bizarné,
a zároveň nádherné ľadové kvietky.
Pozerá na to čaro...
Hoci je osudom ťažko skúšaný a zvyknutý na drsný život,
pri pohľade na sviatočnú atmosféru Štedrého večera sa mu tlačia slzy do očí.
Postojí ešte chvíľu, aby sa započúval do Tichej noci,
do tej najkrajšej pesničky na svete, ktorá práve znie všade vôkol...
...Potom pomaly odíde, aby uvoľnil miesto koledníkom...

Tíško padá sneh.
Poletujúce snehové vločky zakryli šľapaje človeka
v diaľke sa strácajúceho...
v srdci raneného .....

                                pt

V sobotu 13. decembra sa v mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil 
koncert LUCIA 2014 spojený s odovzdávaním cien dvojtýždenníka Mi-
chalovčan. Stačilo prísť a zakúpiť si lístok, ktorý bol potom zaradený do 
žrebovania o hodnotné ceny. Hlavnú cenu televízor SMART TV veno-
vala naša redakcia a šťastným majiteľom sa stal Vladimír Seman.
V programe sa predstavil akordeónový virtuóz Michal Červienka 
a dievčenský orchester Afrodite z Bratislavy.

Vinšujem vám
Vinšujem vám vianočné sviatky
plné radosti a lásky.
Bohatým vinšujem štedrosť,
chudobným po celý rok 2015 hojnosť.
Nezamestnaným pracovnú príležitosť,
mladým ľuďom svetlejšiu budúcnosť.
Zamestnaným vinšujem vyššie platy,
ostatným, aby mali aspoň na záplaty.
Dôchodcom pokojný život v plnom zdraví s vysokou penziou,
aby už konečne zvíťazili nad ich odvekou tenziou.

pt
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Interpelácie poslancov
ale vidím v tom, že hlavne starší ľudia majú veľký problém prejsť cez 
cestu na obchodnej ulici, ak idú krížom, nakoľko nie je v týchto mies-
tach žiadny priechod pre chodcov. Sám som bol svedkom, kedy staršia 
pani skoro vošla pod kolesá auta a takýchto situácií sa tam stalo viac, 
nakoľko je to dosť frekventovaná cesta. Týmto chcem požiadať kompe-
tentných v meste, aby sa tomuto problému venovali a spolu s ďalšími 
štátnymi inštitúciami, ako sú dopravný inšpektorát, okresný úrad Mi-
chalovce, odbor cestnej dopravy, našli riešenie tejto situácie v prospech 
zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽPaMR
Mesto Michalovce má v tejto časti Mesta spracovanú „Urbanistickú 
štúdiu Parku študentov Michalovce“. Do doby realizácie tohto záme-
ru, ktorý rieši aj komunikačné prepojenia medzi Ulicou Masaryko-
vou  a Obchodnou,  správca  mestských  komunikácií  TaZS  zrealizuje 
dočasné komunikačné prepojenie. Riešením vyznačenia priechodov 
pre  chodcov  sa  zaoberá  v súčasnosti  odbor  výstavby  ŽPaMR  MsÚ 
a Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR Michalovce. 

ing. Ján Ďurovčík,cSc.
Požiadali ma rybári pri jazierku baňa, aby som interpeloval Mesto 
a TaZS mesta Michalovce o riešenie nedostatku sociálnych zaria-
dení. Je žiaduce, aby rybári aj občania mali možnosť v uvedenej 
lokalite použiť sociálne zariadenie.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Vzhľadom na ekonomickú náročnosť prenosných toaliet bude Mesto 
hľadať iné možností riešenia daného problému. Informáciu o riešení 
poskytneme na najbližšom MsZ Michalovce.

muDr. františek zitrický
Žiadam zvážiť opravu cesty na križovatke pri Gymnáziu P. Horova. 
V priestore chodníka pre chodcov  je  tento úsek v čase dažďa úplne 
pod vodou, čo značným spôsobom komplikuje prechod chodcom.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ 
Problémový úsek bude zaradený do plánu opráv komunikácií pre ďal-
šie obdobie, o ktorom rozhodne mestská rada. 

muDr. ľubomír rohoň
obdržal som list od obyvateľov Zvončekovej ulice na Sídlisku SnP. 
odovzdávam tento list kompetentným a prosím o zaujatie stanoviska.
Odpis listu: Vážený pán primátor!
V úvode  tohto  listu Vás  chceme pekne poprosiť o dôkladné vyčistenie 
porastov a starých stromov na Sídlisku SNP – bývalá nedostavaná škôlka 
pri nedostavaných bytovkách. Obyvatelia sa tam stávajú objektom neus-
tálych prepadov. Pod hrozbou zabitia pýtajú vandali finančné prostried-
ky na alkohol a drogy. Taktiež to nie je v noci osvetlené. Pýtame sa, je to 
pre občanov bezpečné? Mládež, ktorá je pod vplyvom alkoholu a omam-
ných látok – drog, sa tam pravidelne stretáva. Hádžu po ľuďoch fľaše a iné 
predmety. Láskavo žiadame vedenie mesta a hlavne pána primátora, aby 
uvedenú lokalitu – pri nedostavanej škôlke dôkladne vyčistili a tým sa 
predíde zbytočným komplikáciám, ale hlavne sa zvýši bezpečnosť obča-
nov a návštevníkov mesta Michaloviec. Ďakujeme za pochopenie.
Obyvatelia Sídliska SNP – Zvončeková ulica.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
Uvedené priestranstvo bolo vyčistené v priebehu mesiaca november 2014.

mgr. martin nebeSník
V ostatnom  období  dochádza  v obvode  Juh,  ale  aj  v iných  častiach 
mesta, pomerne často k prípadom odkrývania kanalizačných vpustov, 
presúvaniu kovových príklopov a dokonca k ich odcudzeniu. Tým je 
ohrozená bezpečnosť našich občanov. Chcel by som požiadať mestskú 
políciu, aby venovala zvýšenú pozornosť tomuto problému.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 
MsP v rámci hliadkovej a obchôdzkovej služby venuje pozornosť aj chý-
bajúcim a poškodeným kanalizačným príklopom. V prípade zistenia ale-
bo oznámenia nedostatkov je situácia zdokumentovaná a vzapätí je kon-
taktovaná organizácia, ktorá má kanalizačný príklop v správe, za účelom 
zjednania nápravy. V tejto činnosti MsP bude pokračovať aj naďalej.

ing. michal Stričík,PhD.
1. Počas prebiehajúcej kampane na komunálne voľby 2014 dochá-
dza často k porušovaniu platných všeobecne záväzných nariadení 
a znečisťovaniu verejných priestranstiev, stĺpov verejného osvet-
lenia, či autobusových zastávok a k ich oblepovaniu plagátmi. 
na základe tohto stavu prosím kompetentných, aby dohliadli na 
dodržiavanie vZn a vyhodnotili počet porušení počas prebieha-
júcej kampane a tí, ktorí takéto znečistenie spôsobia, aby ho dali 
do pôvodného stavu. Je škoda, že niektorí kandidáti nevyužívajú 
svoju energiu radšej na skrášľovanie svojho okolia.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 
Znečisťovanie verejného priestranstva, verejne prístupných objektov a za-
riadení  plagátovou  výzdobou,  komerčnými  reklamami  a oznámeniami 
je  pretrvajúcim  problémom  v meste.  Zvýšený  nárast  je  zaznamenávaný 
v predvolebnom období, keď politické strany a jednotliví kandidáti umiest-
ňujú plagáty po celom území mesta. Priestupca sa v takomto prípade do-
púšťa priestupku proti verejnému poriadku. Za porušenie ustanovení toh-
to všeobecne záväzného nariadenia je možné uložiť sankcie, a to blokovú 
pokutu do výšky 33 € fyzickej osobe udelenú príslušníkmi Mestskej polície 
Michalovce,  či  pokutu  do  výšky  6 639 €  právnickej  osobe,  alebo  fyzickej 
osobe oprávnenej na podnikani,e udelenú primátorom mesta. MsP v rámci 
výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby venuje tomuto problému náležitú 
pozornosť. V čase pred voľbami do orgánov samosprávy bolo MsP zistených 
a zadokumentovaných 7 porušení, ktoré sú v štádiu objasňovania. K veci je 
potrebné uviesť, že veľké množstvo plagátov je umiestnených na súkrom-
ných objektoch, kde MsP nemá kompetenciu tieto prípady riešiť. Problema-
tike nepovoleného výlepu plagátov sa MsP bude venovať aj naďalej.
2. Po letnom období sa na mnohých miestach našich ciest (Sídlis-
ko SnP, Stráňany, Topolianska ulica, Kuzmányho ulica...) objavili 
výtlky. v tejto súvislosti prosím pracovníkov Technických a záh-
radníckych služieb mesta Michalovce o využitie vhodných klima-
tických podmienok a opravu výtlkov ešte pred zimnou sezónou.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS
V mesiaci november 2014, pokiaľ poveternostné podmienky dovoľova-
li, TaZS mesta Michalovce vyspravili prevažnú časť výtlkov na Ul. Kuz-
mányho,  Nad  Laborcom,  Palárikovej,  Švermovej,  Hviezdoslavovej,  T. 
Vansovej, B. Nemcovej, Pribinovej, Agátovej a Ul. okružnej.

dokončenie z druhej strany Storočnica 
Pavla Horova
Mesto si v tomto roku 
pripomenulo 100. výročie 
narodenia Pavla Horova, 
významného slovenského 
básnika. V Michalovciach 
sú po ňom pomenované 
školy i recitátorská súťaž.

Výročie  100  rokov  od  jeho 
narodenia  uplynulo  ešte  v  máji, 
keď Slovenská pošta vydala tejto 
osobnosti známku. Motívom bol 
autorov portrét  s  loďou plávajú-
cou na oblohe, ktorá súvisela s je-
ho zbierkou. V októbri sa usku-
točnilo ďalšie podujatie, ktorým 
si  Pavla  Horova  Michalovčania 
počas  roku  2014  pripomenuli. 
„Za  podujatím  stojí  Matica  slo-
venská Martin, Dom Matice slo-
venskej  v  Michalovciach,  Mesto 
Michalovce  i  naša  Zemplínska 
knižnica  G.  Zvonického,“  infor-
movala  nás  riaditeľka  knižnice 
Alena  Vasiľová.  Seminár  v  Zá-
kladnej umeleckej škole na Štefá-
nikovej  ulici  niesol  názov  podľa 
dokumentárneho filmu, ktorý sa 
natočil ešte v roku 1979 a hovorí 
o živote a diele básnika. Na semi-
nári  vystúpil  vedecký  tajomník 
MS  Peter  Cabadaj,  riaditeľ  Slo-
venského  literárneho  ústav  MS 
Marián Grupáč, pedagóg a pub-
licista  Ernest  Sirochman.  Všetci 
mali jediné poslanie – prednášať 
o  P.  Hovorori,  jeho  tvorbe,  ale  i 
o  knihe  o  ňom  samotnom.  Po 
prednáškach  nasledovalo  pre-
mietanie  filmov  Návraty  Pavla 
Horova  a Stretnutie  s  básnikom 
Pavlom Horovom, ktorý natočili 
v roku 1967. Vo filme hrali her-
ci  ako  Leopold  Haverl,  či  Jozef 
Adamovič. 

Meno báSniKa 
neSú šKoly i UliCe

Pavol  Horov,  vlastným  me-
nom Pavol Horovčák je rodákom 
z obce  Bánovce  nad  Ondavou. 
Nachádza sa tam Literárne múze-
um Pavla Horova. S Michalovca-
mi sa však spája so školami i reci-
tátorskou  súťažou.  Pavla  Horova 
poznajú viac než na iných školách 
študenti  Gymnázia  P.  Horova 
a žiaci Základnej školy Pavla Ho-
rova v Michalovciach, pôvodne 8. 
ZŠ.,  ktorej  v  roku  1998  pridelilo 
tento názov Ministerstvo školstva 
SR.  Budova  je  najčastejšie  spája-
ná s bývalou meštianskou školou, 
v ktorej v rokoch 1940 – 1944 učil 
tento  významný  slovenský  bás-

nik. Ešte v roku 1982 na priečelí 
školy  odhalili  pamätnú  tabuľu 
básnika s jeho reliéfom. Ide o die-
lo známeho sochára Arpáda Rač-
ka.  Druhou  školou,  ktorá  je  po 
slávnom  básnikovi  pomenovaná, 
je  Gymnázium  Pavla  Horova.  V 
Michalovciach  vzniklo  gymnázi-
um  v roku  1922.  Je  najstarším  v 
SR  na  východ  od  Slanských  vr-
chov. Novostavba vznikla na no-
vom pozemku o dva roky neskôr. 
Po  P.  Horovovi  pomenovali  aj 
ulicu  v časti  Bratislavy,  v  Devín-
skej Novej Vsi, keďže ako študent 
a neskôr  pracujúci  tam  zanechal 
hlbokú  stopu.  „Som  hrdý  na  to, 
že ako amatérsky autor bývam na 
jeho  ulici,“  poznamenal  Andrej 
Varga. V Bratislave je taktiež Ma-
terská škola P. Horova. Na rovna-
kých uliciach významného autora 
bývajú  i  ľudia  v  neďalekom  Pre-
šove.

láSKa K ZeMPlínU
Gymnázium  absolvoval  štu-

dent  Pavol  Horovčák  v  roku 
1934 v Michalovciach a v štúdiu 
pokračoval  na  učiteľskej  akadé-
mii  v Bratislave.  Získal  kvalifi-
káciu  na  vyučovanie  slovenčiny, 
dejepisu a geografie. Po skončení 
učil  v Čani  a  v  Michalovciach. 
Po  oslobodení  sa  stal  vedúcim 
slovesného  odboru,  neskôr  ria-
diteľom  Československého  roz-
hlasu v Košiciach. Od roku 1951 
bol  krátko  šéfredaktorom  vyda-
vateľstva  Slovenský  spisovateľ  v 
Bratislave,  potom  tajomníkom 
Zväzu  slovenských  spisovateľov 
a  znovu  riaditeľom  vydavateľ-
stva  Slovenský  spisovateľ.  Pô-
sobil  tiež  v  Slovenskom  ústredí 
knižnej  kultúry.  Od  roku  1964 
sa  venoval  iba  literárnej  práci. 
Básne  písal  pod  vplyvom  Jiřího 
Wolkra a Ladislava Novomeské-
ho. Vyjadroval nimi svoj protest 
proti  agresii  a  vojne.  Dôvodom 
bolo aj to, že pár mesiacov po au-
torovom  narodení  zahynul  jeho 
otec  na  fronte.  To,  že  otca  nik-
dy  nepoznal,  zanechalo  hlbokú 
brázdu  v jeho  tvorbe  a  často  sa 
v nej k strate otca vracal. V tvor-
be  básnika  sú  hlboko  zastúpené 
motívy lásky k rodnému Zemplí-
nu.  Nielen  poézia,  ale  aj  próza, 
články, fejtóny, preklady patrili k 
jeho životu. Za svoje dielo získal 
titul  Zaslúžilý  umelec,  Národný 
umelec  a  udelili  mu  Národnú 
cenu Slovenskej republiky. 

Veronika Cholewová

„Zvieratá v našich krajinách“ je 
projekt,  v ktorom  v rámci  medzi-
národnej  spolupráce  škôl  eTwin-
ning  pracovali  žiaci  Základnej 
školy, Školská 2 pod vedením Pa-
edDr.  Eleny  Lacovej  a Mgr.  Jany 
Šimkovej v anglickom jazyku. Do 
tohto  medzinárodného  projektu, 
ktorý trval od februára 2014, boli 
zapojené školy z celej Európy. Cie-
ľom  bolo  charakterizovať  a pre-
zentovať zvieratá, žijúce na území 
Slovenska,  a spôsoby  ich  ochrany 
vytváraním  prezentácií  v Power-
Pointe  a Worde,  kresbami  a foto-
grafiami. Projekt umožnil žiakom 

uplatniť svoje komunikačné zruč-
nosti  v anglickom  jazyku  a lepšie 
spoznať  faunu  zúčastnených  kra-
jín. Výsledkom bolo začlenenie ich 
prác  do  spoločných  európskych 
elektronických  kníh.  V novembri 
2014  bol  projektu  udelený  Ná-
rodný certifikát kvality. Udelili ho 
Národná podporná služba eTwin-
ning  Slovensko  a Centrálna  pod-
porná služba eTwinning v Bruseli. 
Certifikáty kvality získali jednotli-
ví žiaci a učiteľky za úspešnú prá-
cu v tomto projekte.

PaedDr. Elena Lacová 
a Mgr. Jana Šimková

Certifikát po druhýkrát

EcoSapiens in EcoSchool ale-
bo  ES  in  ES  je  názov  projektu, 
ktorý  sa  od  júna  2014  realizuje 
v Základnej  škole Teodora  Joze-
fa  Moussona  v Michalovciach. 
Finančné  prostriedky  vo  výške 
39 758 € boli získané z Nórskych 
fondov v rámci programovej ob-
lasti: Prispôsobenie sa zmene klí-
my – prevencia pred povodňami 
a suchom. Realizácia má dve čas-
ti:  vzdelávaciu  pre  žiakov  a pe-
dagógov,  a technickú,  v rámci 
ktorej sa práce ukončili koncom 
novembra.  Predmetom  projektu 
je areál základnej školy, kde bolo 
snahou vyriešiť nakladanie s daž-
ďovou  vodou.  Vo  vnútornom 
átriu školy bola urobená revitali-
zácia a zväčšenie už existujúceho 
jazierka na dvojnásobok veľkos-
ti,  navrstvenie  pôdy  a založenie 
trávnatého  porastu,  vysadenie 
drevín.  Zachytávanie  dažďovej 
vody  do  zbernej  nádoby  bude 
slúžiť na polievanie. Vo vonkajšej 
záhrade  areálu  školy  bol  opra-
vený  environmentálny  chodník 
a rozšírený  o dažďovú  záhra-

du  a zber  dažďovej  vody.  Tretia 
časť  projektu  bola  situovaná  do 
vstupnej časti, kde boli vytvorené 
zasiakavacie  plochy  na  zadržia-
vanie  dažďovej  vody  stekajúcej 
z asfaltových  plôch.  26.  novem-
bra  sa za prítomnosti primátora 
mesta, členov rady školy a členov 
výboru  rodičovského  združenia 
konala  prezentácia  projektu,  na 
ktorej  si prítomní mohli obzrieť 
upravený  exteriér  školy.  Výsled-
ky realizácie projektu budú pros-
triedkom  pre  environmentálne 
vzdelávanie  žiakov.  Cieľom  je 
zvýšenie environmentálneho po-
vedomia v oblasti prispôsobenia 
sa zmene klímy z hľadiska využi-
tia  dažďovej  vody  a následného 
šetrenia zdrojov pitnej vody. Pev-
ne  veríme,  že  projekt,  ktorý  bol 
financovaný  z grantov  Islandu, 
Lichtenštajnska  a Nórska  pros-
tredníctvom  Grantov  EHP  a zo 
štátneho rozpočtu Slovenskej re-
publiky,  a ktorý  vo  veľkej  miere 
skrášlil areál školy, spríjemní po-
byt v škole aj našim žiakom.

Mgr. Valéria Kocúrová

Ekológia na európsky 
spôsob

Mnohým z nás sa splnil 
jeden nádherný sen. 
Vďaka projektu Erasmus 
a Slovenskej národnej 
agentúre SAAIC sa 20 
študentov 4. ročníka 
Obchodnej akadémie 
v Michalovciach 
zúčastnilo trojtýždňovej 
stáže v Taliansku. 

Našu  skupinu  do  talianskeho 
Milána  sprevádzali  dve  učiteľky, 
Mgr.  Irena  Leczová  a PaedDr. 
Henrieta  Fecáková.  Bývali  sme 
v Monze,  meste  automobilových 
pretekov F 1. Obrovským zážitkom 
bolo cestovať za prácou do 10 km 
vzdialeného Milána či už vlakom 
alebo  metrom,  dýchať  atmosféru 
veľkomesta,  pozorovať  množstvo 
národov, kultúr a národností. 

Pracovali  sme  v zahraničných 
firmách,  boli  sme  nútení  hovoriť 
len anglicky a využiť získané jazy-
kové alebo praktické ekonomické 
vedomosti  v praxi.  Počas  stáže 
sme boli monitorovaní našimi ta-
lianskymi tútormi, ktorí o nás po-
dávali správu podľa vopred stano-
vených  kritérií  a monitorovacích 
prvkov.  Monitorovanie  pracovísk 
robili  aj  naši  sprevádzajúci  uči-
telia.  Po  záverečnom  hodnotení 
nám  hosťujúce  organizácie  odo-
vzdali certifikát o absolvovaní stá-
že a europasy Mobilita. Europasy 
budeme môcť uplatniť na pracov-
nom trhu doma aj v zahraničí. 

Navždy nám v pamäti ostanú 
nádherné spomienky na staroby-
lé  Miláno,  historické  a kultúrne 
pamiatky,  svetoznáme  módne 
a obchodné  domy,  ktoré  sme 
navštívili vo voľnom čase. 

Študenti 4. ročníka OA

Študenti v Taliansku 

Združenie šíriace 
kresťanskú kultúru, 
Rozsievač, pripravuje  
pre svojich členov i širšiu 
komunitu rôzne aktivity 
pre všetky vekové 
kategórie. 

Realizuje  projekty,  v  rámci 
ktorých  zbližuje  rôzne  generácie 
ľudí,  ktorí  sa  stretávajú  na  tvori-
vých dielňach, výstavách, spoloč-
ných stretnutiach a takýmto spô-
sobom zvyšuje kvalitu ich života. 

30. novembra 2014 výbor OZ 
Rozsievač  pripravil  záverečnú 
výstavu  prác  projektu  Rodiny 
spoznávajú  dejiny,  na  ktorej  pre-
zentovali účastníci tvorivej dielne 

svoje  výtvarné  práce  pre  širokú 
verejnosť. Na výstave sa zúčastnil 
aj primátor mesta Michalovce Vi-
liam Zahorčák a akademická ma-
liarka Ľudmila Lakomá – Krauso-
vá. Členovia  fotokrúžku obohatili 
výstavu  fotografiami  z jednotli-
vých aktivít projektu. 

Naším  projektovým  záme-
rom  bolo  vzbudiť  záujem  širšej 
verejnosti, predovšetkým  mláde-
že, o kresťanskú kultúru a umenie. 
Zorganizovali  sme  aktivity,  ktoré 
boli zaujímavé a príťažlivé a mohli 
sa  uskutočniť  aj  vďaka  finančnej 
podpore Mesta Michalovce. Reali-
záciou tohto projektu sme prispeli 
k zachovaniu kultúrneho i duchov-
ného dedičstva nášho národa.

Mgr. Serečunová

Spoznávajú dejiny
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dva týždne v kultúre

VíTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠíCH...

Petra Dlužaninová
Oliver Dobranský

Sofia Phuong Hoang Nguyen
Roman Ivaničko
Miroslav Fedorko

Matilda Bednarzová
Matias Mandela

michalovčan informuje

DO STAVU MANžELSKéHO VSTúPILI...

JUDr. František Antonič 
a Ing. Jana Verbická

Ing. Peter Zabadal 
a Beatrix Tušaiová

Juraj Tkáčik 
a Katarína Kusíková

Viliam Chorvatovič
a Ľubica Urdová

blahoželania
Dňa 9. decembra sa dožila pekného jubilea 
90 rokov milá mama, stará mama a prababka 
margita hliničanová 
– borová
Do ďalších rokov Ti prajeme veľa zdravia a dni 
naplnené krásnymi chvíľami v kruhu blízkych.
deti Ľudovít, Dušan, Igor, Marianna a Eva s rodinami

mestské kultúrne stredisko
zoStane to v roDine
repríza ochotníckeho DIVADLA PRI FONTÁNE 
28. 12. 2014 o 17.00 hod., veľká sála MsKS

Súťaž vo vyStreľovaní zátky zo šumivého vína 
31. 12. 2014 o 12.00 hod., pred MsÚ 
každý si prinesie vlastnú fľašu šumivého vína

SilveSter 2014 a oSlava štátnoSti 22. výročie 
31. 12. 2014 o 23.00 hod., tribúna pri MsÚ
program spojený so zapálením vatry, ohňostrojom a príhovorom 
primátora mesta
v programe vystúpi Kristián Dufinec & Inkognito 
a Kristína Mihaľová so skupinou Live band 

Program kina centrum
19. 12. piatok o 19.15 hod. 

interStellar  Repríza
sci-fi, dráma  2014
Vstupné: 4,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

19. 12. piatok o 17.30 hod. 
20. – 23. 12. sobota, nedeľa, pondelok, utorok o 17.45 hod.

noc v múzeu: taJomStvo hrobky 
dobrodružný, fantasy, komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Český dabing

20. – 23. 12. sobota /3D/, nedeľa /2D/, pondelok /3D/, 
utorok /2D/ o 16.00 hod.

Snehová kráľovná 
animovaný, rozprávka, rodinný
Vstupné 3D: 5,50 €   2014
Vstupné 2D: 3,50 €   RUSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

20. – 21. 12. sobota, nedeľa o 19.40 hod.

hry o život: DrozDaJka – 1. čaSť  Repríza
dobrodružný, akčný  2014
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenské titulky

22. 12. pondelok o 19.40 hod.

John Wick 
akčný thriller  2014
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

23. 12. utorok o 19.40 hod.

blbý a blbší Sú SPÄť
komédia  2014
Vstupné: 4 €, študenti: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  České titulky 

26. 12. piatok o 17.30 hod. 
27. 12. sobota o 16.00 hod.
28. 12. nedeľa o 14.00 hod.

29. – 30. 12. pondelok, utorok o 15.30 hod.

PaDDington
rodinný  2014
Vstupné: 3,50 €    V. BRITÁNIA/FRANCÚZSKO/KANADA
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

26. 12. piatok o 19.15 hod. (2D)
27. 12. sobota o 20.00 hod. (3D)
28. 12. nedeľa o 20.30 hod. (2D) 

29. – 30. 12. pondelok (3D), utorok (2D) o 17.30 hod.

eXoDuS: bohovia a králi 
historicky, dráma 
Vstupné 3D: 6 €, študenti: 5 €  2014
Vstupné 2D: 4 €, študenti: 3,50 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Slovenský dabing

27. 12. sobota o 18.0 hod.
28. 12. nedeľa o 18.30 hod.

29. 12. pondelok o 20.00 hod.

hoDinový manžel
komédia  2014
Vstupné: 4 €   ČR
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov  Originál verzia

30. 12. utorok 20.00 hod.

železné SrDce  Repríza
akčný, dráma, vojnový  2014
Vstupné: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov  České titulky

V týchto dňoch oslavuje 
svoje okrúhle životné jubileum – 60 rokov
ing. Ján krauS
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia, 
pracovnej aj rodinnej pohody do ďalších rokov.
kolegovia SOŠT Michalovce, 
pracovisko Močarianska 1

Dňa 19. decembra sa dožíva 60 rokov
valér kohút
Do ďalších rokov mu želajú veľa zdravia, 
šťastia, lásky manželka Anna, dcéry Lenka, 
Katka s manželom, syn Valér s priateľkou 
Lenkou. Vnúčatká Nikolka, Zuzanka a Rebeka 
dedka bozkávajú.

Oznamujeme záujemcom histórie, že knihu 

ROD SZTÁRAY A MICHALOVCE 
si môžu kúpiť v Informačnej kancelárii 

mesta Michalovce

poďakovanie
Ďakujem všetkým svojim 713 –im voličom 

za širokú podporu v komunálnych voľbách.
Je to pre mňa zodpovedný záväzok 

voči všetkým občanom mesta.
Zároveň Vám želám pohodové prežitie 

vianočných sviatkov v kruhu najbližších.
muDr. Dušan goDa

Na  jeseň  tohto roku sa učiteľ-
ky  anglického  jazyka  Obchodnej 
akadémie  v Michalovciach  vďaka 
projektu  Erasmus  a grantu,  ktorý 
získali  od  agentúry  SAAIC,  zú-
častnili dvojtýždňového kurzu pre 
učiteľov anglického jazyka v mes-
te Portsmouth vo Veľkej Británii.

Vzdelávacie  aktivity,  ktoré 
sme absolvovali v školiacom cen-
tre  IBD  v Partnership  v Ports-
mouth  mali  rôznorodý  charak-
ter.  Boli  veľmi  pestré  a atraktív-
ne. Každý deň sme so  skupinou 
z Holanska  a Rakúska  absolvo-
vali  vyučovacie  hodiny,  na  kto-
rých  sme  diskutovali  o nových 
metódach vyučovania angličtiny 
na stredných školách. Veľmi uži-
točné a prínosné boli workshopy 
z obchodnej angličtiny. 

Vo  voľnom  čase  sme  absol-
vovali  prehliadku  mesta  Ports-
mouth, navštívili sme v ňom zau-
jímavé miesta a pamiatky. Ocenili 
sme možnosť bývania v anglickej 
rodine,  čo  nám  umožnilo  lepšie 
spoznať  ľudí,  ich  kultúru,  zvyky 
a anglickú kuchyňu. 

Spoznali  sme  históriu  a at-
mosféru  pekného  prímorského  
mesta, do ktorého by sme sa nik-
dy  nedostali.  Počas  dvoch  týž-
dňov sme sa ako členovia kurzu 
mali  šancu  viac  ľudsky  zblížiť, 
vymeniť  si  pedagogické  skúse-
nosti  a nadviazať  medzinárodné 
priateľstvá. 

Ďakujeme  Národnej  agentú-
re,  že  nám  umožnila  absolvovať  
pobyt  v skutočnom  anglickom 
prostredí.

Učitelia v Portsmouth 

Už vyše dvadsať rokov je neod-
mysliteľnou  súčasťou  pešej  zóny 
predajňa FANN parfumérie, kto-
rá si   udržala svojich priaznivcov 
vďaka  kvalite  svojho  sortimentu. 
Naši  stáli  čitatelia,  ale  aj  pamät-
níci potvrdia, že súťaž novín Mi-
chalovčan  LUCIA  sa  ani  jeden 
rok doposiaľ neobišla bez voňavej 
ceny z tejto predajne. 

Tento  rok  to  nebolo  inak. 
V sobotu  –  na  Luciu,  si  z mest-
ského  kultúrneho  strediska,  je-
den  z výhercov  odniesol  darče-

kový  košík  s vôňami  svetových 
značiek. 

A kto nevyhral? Stále má mož-
nosť navštíviť predajňu FANN par-
fumérie na Námestí osloboditeľov, 
ktorá  je  otvorená  v pracovné  dni 
od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu do 
12.00  hod.  alebo  v OC  Zemplín 
každý  deň  do  21.00  hod.  Nájde 
tam mnoho inšpirácií na vianočné 
prekvapenia  pre  svojich  blízkych. 
Každý nákup v týchto predajniach 
bude odmenený darčekom.

ts

LUCIA s FANN 

Mobilná  technológia  dora-
zila  aj  do  najstaršieho  gymnázia 
na  Zemplíne  –  Gymnázia  Pavla 
Horova.  Škola  od  februára  2014 
realizuje  projekt  spolufinancova-
ný EÚ “GPH – Scientia pro Vita”, 
ktorého  cieľom  je  popularizovať 
vyučovanie prírodovedných pred-
metov.  Súčasťou  projektu  okrem 
modernizácie  prírodovedných 
laboratórií,  vyučovania  prírodo-
vedných  predmetov  v  anglickom 
jazyku metódou CLIL či vyučova-
nia  s novými modernými digitál-
nymi učebnými pomôckami, je aj 
vyučovanie pomocou tabletov. 

Škola v rámci projektu zakúpi-
la tablety iPad pre svojich učiteľov 
i žiakov.  Tablety  sú  pre  všetkých 
momentálne  novou  výzvou.  Sú 
vhodnou školskou pomôckou pre 
moderné vzdelávanie v 21. storo-
čí.  Žiakov  motivujú,  obohacujú 
procesy učenia aj vyučovanie. Ta-
káto  mobilná  technológia  je  pre-
durčená k tomu, aby zmenila spô-
sob  vyučovania  a aby  sa  potreba 
samovzdelávania stala vnútornou 
potrebou žiakov.

V  stredu  10.  decembra  sa 
v rámci  realizácie  projektu  GPH 
– Scientia pro Vita uskutočnil od-
borný  workshop  Použitie  tabletov 
vo vzdelávaní pre učiteľov ZŠ a SŠ. 
RNDr.  P.  Spišák  na  ňom  demon-
štroval  možnosti  využitia  tabletov 
na hodinách laboratórnych cvičení 
z  fyziky,  chémie  a biológie.  Mgr. 
M. Alexovič (ZŠ Humenné), Mgr. 
L. Babjaková (VI. ZŠ) a RNDr. A. 
Ivanová (GPH)  prezentovali účast-
níkom  svoje  poznatky  z imple-
mentácie tabletov do vyučovacieho 
procesu. RNDr. A. Kusenda (Traco 
Computers)  informoval  o  modeli 
vzdelávania  SAMR  (Substitution-
Augmentation-Modification-Re-
definition Model), ktorého cieľom 
je zmeniť chápanie používania IKT 
vo  vyučovaní  na  efektívny  pros-
triedok  pre  tímovú  prácu  žiakov 
pri projektovej činnosti, kde učiteľ 
prechádza  do  úlohy  konzultanta 
a lídra.  V diskusii  sa  zúčastnení 
zhodli v tom, že efektívne používa-
nie tabletov v školách je možné len 
vďaka zanieteným učiteľom.

Mgr. Katarína Olšavová

Tablety – čo s nimi?

Posledný novembrový 
deň patrí Dňu počítačovej 
bezpečnosti – Computer 
security day.

Je to udalosť, ktorá má ľuďom 
pripomenúť potrebu chrániť svo-
je počítače a predovšetkým svoje 
osobné  údaje.  V súčasnosti  mo-
bily, tablety, notebooky, počítače 
a s nimi aj  internet, zasahujú do 
života  aj  žiakov  základnej  ško-
ly  pri  vzdelávaní,  komunikácii 
a vo voľnom čase. Deti trávia na 
internete čoraz viac času a neraz 
sú v práci na ňom zručnejší ako 
dospelí.  Internet  je  nekončiaca 
studnica rôznych informácií. No 
tak ako sa na ňom ľahko dostanú 
k užitočným  správam,  rovnako 
ľahko si tu vyhľadajú aj nelegálne 
materiály.  A preto  je  potrebné 
vystríhať  deti  pred  rôznymi  ne-
bezpečenstvami, ktoré im hrozia 
pri telefonovaní, chatovaní a blo-
govaní a najmä pri vstupe na so-
ciálne siete. 

Práve  tejto  tematike  bola  ve-
novaná  prednáška  spojená  s be-
sedou pod názvom „Zodpovedne 
s mobilom  a internetom“,  ktorú 
pripravila Mgr. Jana Fugová, pre 
žiakov  1.  stupňa  na  ZŠ  Školská 
2  v  Michalovciach.  Títo  sa  do-
zvedeli  ako  bezpečne  používať 
mobil,  ako  sa  s ním  správať  na 

ulici,  pri  prechádzaní  cez  cestu 
a jazde na bicykli. Čo robiť ak ho 
stratia alebo im niekto mobil od-
cudzí. Dozvedeli sa aj o nebezpe-
čenstve  komunikácie  s cudzími 
ľuďmi.  Spoznali  telefónne  čísla 
tiesňového volania a tiež hrozbu 
zneužívania  týchto  čísel  deťmi. 
Nakoľko  už  aj  deti  fotografujú 
a natáčajú  mobilom  videá,  boli 
upozornené  na  nevhodné  odo-
sielanie  fotografií  a videí,  ktoré 
by  im  alebo  iným  deťom  mohli 
uškodiť  a na  zákaz  fotografova-
nia a natáčania v škole.

Pri používaní internetu sa do-
zvedeli ako sa správať na sociál-
nych sieťach a tiež o nástrahách, 
ktoré  sú  pre  ne  nebezpečné.  Či 
už je to strata súkromia, zneuží-
vanie fotografií a videí bez súhla-
su,  riziko  rôznych  počítačových 
vírusov,  obťažovanie,  urážanie 
a klamanie užívateľov, nevhodné 
obrázky a videá a najmä závislosť 
na  sociálnych  sieťach.  Najviac 
deti  zaujal  pojem  „kyberšikana“ 
a najmä  ako  ju  riešiť  ak  sa  vy-
skytne. Celá prednáška bola pre-
tkaná  rozprávkovými  príbehmi 
z edície „ovce sk.“

Po  ukončení  prednášky,  deti 
besedovali  o svojich  skúsenos-
tiach,  ktoré  majú  pri  používaní 
mobilov a internetu či už v škole 
alebo doma.

Mgr. Jana Fugová

Zodpovedne s mobilom 
a internetom 

Britské  nakladateľstvo  Mary 
Glasgow v Londýne v spolupráci 
s internetovým  kníhkupectvom 
INFOA vyhlásilo koncom októb-
ra  súťaž  pre  základné  a stredné 
školy pod názvom We are writers 
in... English 2014. 

Stanovených  bolo  šesť  tém. 
Pri  písaní  mohli  mladí  auto-
ri  využívať  ľubovoľné  literárne 
žánre.

Medzi  ocenenými  z Ruska, 
Poľska,  Rumunska  a Česka  je  aj 
jediná  Slovenka  –  Viktória  Kna-
ppová, žiačka ZŠ, J. A. Komenské-
ho  1  v Michalovciach.  Vo  svojej 
kategórii  získala  krásne  2.  mies-
to.  Jej  báseň  Love  bude  vydaná 
v knižnej zbierke. 

We  are  writers  in...  English. 
Srdečne blahoželáme.

Ľ. Šaffová

Medzinárodný úspech 



�

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý párny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce,  IČO: 00325490. Predseda 
redakčnej rady: MUDr. Benjamín Bančej, e-mail: benjamin.bancej@msumi.sk, redaktorka: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, tel.: 6864 219. Inzerciu príjma: Turistická a informačná 
kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, adriana.jaceckova@msumi.sk, tel.: 6864 105, členovia redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, Ing. Ján Ďurovčík, CSc., Michal Oros, Mgr. Anna Serečunová. 
Uzávierka príspevkov a fotografií je každý pondelok v párnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 219 a 105, 
www.michalovce.sk. V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

dva týždne v športe

NAVžDy SME SA ROZLúČILI...

spoločenská rubrika

Michal Džunko (69)
Eva Nagyová (68) 
František Ivančo (70)
Sabina Hlubináková (81)
Milan Byrtus (42)
Slavomír Valaštek (51)
Mária Petraninová (69)
Pavol Palenčík (65) 
Milan Laciňák (63)
Anna Natafalušiová (59)
Ján Fábry (67)
Alexander Šima (64)
Bernardína Kramáreková (76)
Blažej Balog (67)

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

Tel.: 0907 969 459
n	Predám pozemok v Lastomíri. Tel.: 0918 707 342
n	Dám do prenájmu alebo predám garáž pri Zekone.  

Tel.: 0949 716 152
n	OV SZCH Michalovce, Námestie osloboditeľov 66 ponúka do 

prenájmu nebytové priestory o rozlohe 30,56 m2 a 23,76 m2, 
vhodné ako predajne, resp. na iný účel. Vstup z dvora – Námestie 
osloboditeľov 66. Bližšie informácie na tel.: 0907 972 649

n	Dám do prenájmu garáž. Tel.: 0915 641 010
n	Dám do prenájmu 3-izbový byt nezariadený na dobrom 

mieste, Ulica J. Murgaša č. 67 (malá Družba). Tel.: 056 6473216

Rôzne
n	Kúpim orechy. Tel.: 0902 555 510
n	INKATHERM ponúka na predaj vo VOC: gamatky, radiátory, 

súdky na kapustu. Tel.: 056 6420965
n	Predám 3- radlicový pluh továrenskej výroby. Cena dohodou. 

Tel.: 0907 534 726
n	Predám Mitsubishi Lancer, r. v. 2007, 1,3 l, 14 000 km. Lacno. 

Tel.: 0918 449 123
n	Hľadám doučovateľa nemčiny pre študenta strednej školy.  

Tel.: 0905 372 820
n	Kúpim parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Kúpim ornú pôdu menších rozmerov pri ceste.  

Tel.: 0902 644 555
n	Predám 64 l drevený sud na víno + muštomer. Cena 30 €.  

Tel.: 056 6425140, tel.: 0944 341 827
n	Kúpim pivové poháre pivovaru Michalovce –Šíravar, Starý 

prameň. Tel.: 0949 106 390 
n	Predám dámsky bicykel vo výbornom stave. Cena 25 €.  

Tel.: 0907 349 166

Práca
n	Chránená dielňa v Michalovciach prijme do pracovného 

pomeru šičku. Tel.: 0918 623 958

malý oznamovateľ

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, 
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 10. decembra uplynulo 1. výročie, 
čo nás opustila milovaná mamička a babička
anna barlogová
Ďakujeme za spomienku.
spomínajú dcéry Marta a Eva s rodinami

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím tokom 

plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.
Dňa 18. decembra 2014 uplynulo 10 rokov, 

kedy nás navždy opustil drahý syn a brat
marián čoPan

smútiaca rodina

Dotĺklo srdce, stíchol hlas, spomienky zostávajú 
v nás. Sviečku, kvety mu na hrob už iba dáme, 
s úctou a láskou na neho spomíname.
Dňa 8. decembra sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia 
františka Pinčáka
manželka, deti a vnúčatá

Dňa 17. decembra 2014 uplynulo 20 rokov, 
čo nás opustil 

aleXanDer rončinSký
Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád nezabudne.

s láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéry, sestry, švagor s rodinami a brat

spomienky

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a susedom, ktorí sa prišli dňa 10. novembra 2014 
rozlúčiť s drahým manželom, oteckom a dedkom 
viktorom JuháSom
Zároveň ďakujeme za slová útechy, prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
manželka a dcéry s rodinami

poďakovanie

V živote sú chvíle, s ktorými sa nemožno zmieriť.
Dňa 15. decembra uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko 

štefan Paľovčík
spomínajú manželka, synovia a dcéra 

s rodinami

SilveStrovSká Súťaž vo vyStreľovaní zátky 
zo šumivého vína
31. 12., 12.00 hod., Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

ľadový hokej
hk Dukla – hc toPoľčany  
28. 12., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 35. kolo

hk Dukla – SPišSká nová veS
9. 1. 2015, 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 37. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

hk mláDež – mškm trebišov
20. 12., 9.00 a 11.30 hod., Poštová banka I. LMŽ ŠHT 7. – 6. roč. 
– 17. kolo

hk mláDež – Phk Prešov
22. 12., 9.00 a 11.30 hod., Orange I. LSŽ ŠHT 9. – 8. roč. 
– 18. kolo

multi šPort chriStmaS cuP 2014
27. – 29. 12., 9.00 hod. – II. ročník medzinárodného hokejového 
turnaja U12

hk mláDež – mhk humenné 
7. 1. 2015, 9.00 a 11.30 hod., Poštová banka I. LMŽ ŠHT 7. – 6. 
roč. – 19. kolo
Info: Mgr. Richard Mašlanka, tel.: 0917 524 280

hc vlci Slanec – hc zakarPatSké meDveDe 
20. 12., 17.45 hod.

hc Sobrance – hc eagleS Sečovce 
20. 12., 19.00 hod.

hk vlci Slanec – hc eagleS Sečovce
3. 1. 2015, 17.45 hod.

hc Parchovany – hkm Snina
3. 1. 2015, 19.00 hod.
Zemplínska amatérska hokejová liga 3. ročník – 9. – 10. kolo
Info: Martin Timko, tel.: 0917 339 484

Stolný tenis
škSt – škSt Sokol voJčice
21. 12., 10.00 hod., II. liga mužov Zemplínsko – Košická – 7. kolo 

škSt – mkSt veľké kaPušany“b“ 
21. 12., 15.00 hod., II. liga mužov Zemplínsko – Košická – 7. kolo
Info: JUDr. Jozef Blaško, tel.: 0905 600 840

Strelectvo
SilveStrovSká Strelecká Súťaž 
29. 12., 9.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
štefanSké túlania Sa vihorlatom
26. 12., 7.45 hod.

SilveStrovSký výStuP na SninSký kameň 
31. 12., 8. 00 hod. – 18. ročník
Info: Gabriel Gazda, tel.: 0902 206 926

výStuP na SninSký kameň
6. 1. 2015, 8.00 hod. – 47. ročník
Info: Anton Hasák, tel.: 0908 027 603

volejbal
o Pohár Primátora meSta
Mestská volejbalová liga dospelých
8. 1. 2015, 19. 00 hod. – VI. ročník I. liga – 7. kolo 
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Vicemajster z Michaloviec 
V Ostrave sa 30. novembra uskutočnili majstrovstvá Čiech a Slovenska 
organizácie ADCC. ADCC patrí v grapplingovom-zápasníckom svete 
k najprestížnejším predstaviteľom, pretože sa na jej turnajoch po celom 
svete zúčastňuje špička v tomto športe z rôznych disciplín boja na zemi. 
Prvýkrát historicky na území Čiech bola možnosť zápasiť na tomto 
turnaji, ktorého sa zúčastnil aj 14- ročný odchovanec michalovského 
MMA TEAM SLOVAKIA Kristián Kudráč. Kristián sa stal vicemaj-
strom Česko-Slovenska vo svojej kategórii starších detí pre rok 2014. Na 
turnaji boli udeľované oficiálne rozhodcovské licencie, ktoré oprávňujú 
rozhodovať na turnajoch. Túto licenciu získal tréner a kouč michalov-
ského klubu MMA TEAM SLOVAKIA MICHALOVCE Tibor Šimonič.

Ďakujeme všetkým doterajším členom Redakčnej 
rady novín Michalovčan, našim stálym 
aj príležitostným prispievateľom a ostatným 
spolupracovníkom, ktorí sa podieľajú na príprave 
a výrobe novín, za spoluprácu v uplynulom období. 
Do ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, 
rodinnú pohodu a mnoho pracovných úspechov.
Tešíme sa na našu ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

redakcia novín Michalovčan

Vianočný turnaj 
v stolnom tenise

Strana  Smer  –  SD  v druhú 
decembrovú  sobotu  usporiadala 
už  14.  ročník  stolnotenisového 
turnaja v priestoroch siedmej zá-
kladnej školy. 

Súťažilo  sa v kategóriách žia-
ci, ženy a muži. U žiakov dvojhru 
vyhral Jakub Sokologorský z Mi-
chaloviec.  Druhý  bol  Demián 
Voznyj a tretí Stanislav Dermek, 
obidvaja zo Starého.

V kategórii  žien  zvíťazila 
Anna  Berdáková  z Michaloviec, 
druhá  bola  Iveta  Dermeková  zo 
Starého  a tretia  Ľudmila  Nová-
ková  z Lúčok.  V kategórii  dvoj-
hry mužov zvíťazil Mikuláš Soós, 
druhý  bol  Tomáš  Ilinjo  a tretí 
Fridrich Bliščak, všetci z Micha-
loviec.  V štvorhre  mužov  zvíťa-
zila  dvojica  Mikuláš  Soós  spolu 
s Fridrichom  Bliščákom,  druhí 
boli Jakub Sokologorský s Tomá-

šom Ilinjom a tretí Dušan Slávik 
a  Emil  Papač  všetci  z Michalo-
viec.  V štvorhre  žien  najlepšia 
dvojica  bola  Iveta  Dermeková 
spolu  s Ľubmilou  Novákovou, 
druhé boli matka a dcéra Berdá-
kové.  V zmiešanej  štvorhre  do-
spelých zvíťazila dvojica Mikuláš 
Soós spolu s Annou Berdákovou, 
druhí boli Tomáš Ilinjo spolu so 
Zuzanou Berdákovou a tretí boli 
matka so synom Dermekovci. 

Na záver celého podujatia prví 
traja  z každej  kategórie  dostali 
diplomy  a vecné  ceny.  Vyhodno-
tenia  spomínaného  športového 
podujatia  sa  zúčastnil  poslanec 
mestského zastupiteľstva Jozef So-
kologorský,  členka  okresnej  rady 
Smer-SD  Anna  Berdáková  a ve-
dúca  kancelárie  Smeru  Terézia 
Macková.

RSDr. Ján Mikula

Katsudo Open liga 
Novú sezónu 2014 – 2015 
odštartovalo 8. novembra 
prvé kolo Katsudo Open 
ligy SZKB v bardejovskej 
športovej hale Mier. 

Podujatia  sa  zúčastnilo  227 
štartujúcich  pretekárov  zo  17. 
klubov  Slovenska  a Poľska. 
Premiéru  na  súťažných  tatami 
mali  aj  siedmi  pretekári  nášho 
Športového Kickbox klubu Mi-
chalovce  (Marko Babuka, Mar-
tin  Alexander  Horný,  Dárius 
Čochráč,  Tomáš  Pešta,  Peter 
Knapo,  Dominik  Štofila,  Ma-
rek  Mroč).  Okresanú  zostavu 

pokročilých  v tomto  kole  hájili 
Juraj  Gavala  a Oľga  Veronika 
Hrušková.  Excelentný  výkon 
v ringu  v kategórii  full  contact 
do  86  kg  predviedol  Juraj  Ga-
vala,  ktorý  tento  zápas  ukončil 
v prvom kole predčasne tým, že 
dostal  súpera  (Juraj  Vaculčiak, 
Kickbox  Leon  Revúca)  trikrát 
do počítania a následne bol zá-
pas ukončený technickým K.O. 
Medzi  nováčikmi  prekvapil 
Marko  Babuka.  Kategóriu  ligh 
contact, kadeti, do 47 kg, vyhral 
a umiestnil  sa  tak  na  prvom 
mieste. Všetci zúčastnení prete-
kári zabojovali a získali celkovo 
11 medailí.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan


