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N a svojom poslednom tohtoročnom zasadaní sa zišli poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Michalovciach vo štvrtok 10. decembra. Na programe rokovania 

mali tridsať bodov programu, z ktorých najdôležitejším bol návrh rozpočtu na rok 
2016.
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aktua l i ty

Decembrové zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva otvoril primátor 
mesta Viliam Zahorčák. Poslanci 
prerokovali v úvode správy o prija-
tých uzneseniach mestskej rady, rie-
šenie interpelácií poslancov aj sprá-
vu hlavnej kontrolórky o výsledkoch 
kontroly.

Nasledovali návrhy zmien vše-
obecne záväzných nariadení (VZN). 
Prvým z prerokovaných návrhov 
bolo VZN o nakladaní s komunál-
nym odpadom. Dôvodom novelizá-
cie tohto VZN je legislatívna zmena 
zákona o odpadoch, ktorá bude plat-
ná od 1. 1. 2016 a ktorá ukladá Mestu 
zaviesť množstevný zber drobného 
stavebného odpadu. V praxi sa táto 
zmena uplatní tak, že ak bude občan 
vykonávať bežné udržiavacie práce, 
odpad z týchto prác odovzdá na zber-
nom dvore a zaplatí miestny poplatok 
podľa určenej sadzby iba za množstvo 
reálne vyprodukovaného odpadu. 

Komunálneho odpadu sa týkal 
aj ďalší návrh VZN, a to konkrétne 
poplatkov za odpad. Keďže náklady 
odpadového hospodárstva, ktorého 
správcom sú v meste Technické a záh-
radnícke služby v roku 2016 vzrastú 
o prevádzkovanie kompostárne, Mes-
to pristúpilo k miernemu navýšeniu 
sadzby poplatku z 0,065 € na 0,07 € 
na osobu a deň, čo je v prepočte na 
obyvateľa a rok zvýšenie o 1,85 €.

Zmenou prešlo aj VZN o daniach 
z nehnuteľností, ktoré určuje sadzby 
daní z pozemkov, stavieb, bytov a ne-
bytových priestorov a dane za psa. 
Výška týchto daní nebola menená od 
roku 2008, s výnimkou zaokrúhlenia 
sadzieb pri prechode na euro. Teraz 
dochádza k úprave jednotlivých sa-
dzieb daní – daň z bytov sa zvyšuje 
z 0,20 € na 0,26 € za m² a rovnaká úp-
rava sa týka aj daní zo stavieb určených 
na bývanie. Podrobný prehľad všet-
kých daní a poplatkov nájdete na web 
stránke mesta www.michalovce.sk.

Mestskí poslanci prerokovali aj ná-
vrh VZN o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl 
a školských zariadení a VZN o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v základnej 
škole. V zmysle prijatých noviel do-
chádza k zmene, a to tak, že čas zápisu 
nebude od 15. januára do 15. februára, 
ako to bolo doposiaľ, ale termín zápisu 
detí sa stanovuje na obdobie od 1. ap-
ríla do 30. apríla. 

Prerokované a schválené bolo aj 
miestne nariadenie o umiestňovaní 
volebných plagátov počas volebnej 
kampane a zámer Mesta na spraco-
vanie Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja Mesta Michalovce 
na roky 2016 – 2025.

Najdôležitejšími bodmi decembro-
vého zasadnutia mestského zastupiteľ-

stva bol návrh viacročného rozpočtu 
Mesta Michalovce a na naň nadvä-
zujúce rozpočty technických služieb 
a mestského kultúrneho strediska. 
Rozpočet Mesta bol zostavený v súla-
de s platnou legislatívou, je rozdelený 
na príjmovú a výdavkovú časť, pričom 
výdavky rozpočtu sú zároveň premiet-
nuté aj do programového rozpočtu, 
ktorý obsahuje údaje o zámeroch 
a cieľoch samosprávy. Mesto bude 
v roku 2016 hospodáriť celkovo s obje-
mom takmer 28 miliónov eur. Poslanci 
rozpočet mesta aj jeho príspevkových 
organizácií schválili.

Rokovanie pléna pokračovalo 
schválením zmien Územného plánu 
Mesta, majetkovoprávnych záležitos-
tí aj prenájmu mestského majetku. 
Na svojom ostatnom zasadaní schválili 
poslanci aj nový Štatút novín Micha-
lovčan, v zmysle ktorého budú od ja-
nuára naše noviny vychádzať v zmen-
šenom formáte na ôsmich stranách. 

Záverečná dekáda rokovacích bo-
dov patrila organizačným a plánovacím 
záležitostiam, v rámci ktorých bol odo-
brený plán rokovaní mestského zastu-
piteľstva, mestskej rady, komisií MsZ, 
redakčnej rady, plán činnosti hlavnej 
kontrolórky aj prerokovanie platu pri-
mátora a odmeny hlavnej kontrolórky. 

Záver už tradične patril interpelá-
ciám a diskusii.

Iveta Palečková

Pozývame vás na
adventný koncert

aMeriCan DiVas

20. decembra 
o 18.00 hod.

Chemkostav Aréna 
Michalovce

Súkromná základná 
umelecká škola 

TALENT-UM
uvádza vianočné 

predstavenie

ako iVan 
šťastie hľaDal

21. decembra 
o 15.30 a o 18.00 hod.

veľká sála MsKS

Divadlo pri fontáne 
vás pozýva 

na divadelné 
predstavenie

super žena
28. decembra 
o 17.00 hod.

veľká sála MsKS

silVester 
V MiChaloVCiaCh

silvestrovská vernisáž 
o 10.00 hod., galéria ZOS

súťaž vo vystreľovaní 
zátok zo šumivého vína

o 12.00 hod., Nám. osloboditeľov

oslava štátnosti 
a silvester 2015 

od 23.00 hod., parkovisko 
pri MsKS a tribúna 

na Nám. osloboditeľov

najbližšie 
číslo noVín 

MiChaloVčan
vyjde v novom formáte 

8. januára 2016

redakcia Michalovčana

V rukách držíte nielen posledné číslo 
novín Michalovčan v tomto roku, ale aj 
historicky posledné číslo vo veľkom for-
máte. Na podnet viacerých našich čita-
teľov, po zrelom a dlhom uvažovaní, sa 
redakčná rada rozhodla zmeniť formát 
našich novín. Tento návrh bol predlože-
ný aj poslancom mestského zastupiteľ-
stva, ktorí ho na svojom decembrovom 
zasadnutí jednomyseľne schválili. 

Na najbližšie číslo sa tak môžete tešiť 
už v novom šate – menšom formáte A4. 
Sme presvedčení, že takéto vydanie bude 
praktickejšie pre vás, našich čitateľov, 
a zároveň nám umožní estetickejšie roz-
miestnenie príspevkov.

Veríme, že táto zmena sa stretne s po-
zitívnym ohlasom a vy, naši čitatelia, nám 
ostanete verní aj naďalej.

redakčná rada

Od januára 
v novom šate

Nová knižná publikácia 
Hrady a kaštiele Zemplína 
na historických fotografiách 
a pohľadniciach uzrela 
svetlo sveta.

hrady 
a kaštiele 
Zemplína

Na cestu k čitateľom ju vyprevadili 
podpredseda Košického samosprávneho 
kraja Emil Ďurovčík, primátor mesta Vi-
liam Zahorčák, riaditeľ Štátnej vedeckej 
knižnice v Košiciach Ján Gašpar a riadi-
teľ Psychiatrickej nemocnice Michalov-
ce Vladimír Lesník. Kultúrny program 
pozostával z ukážky historického šer-
mu, dobovej hudby a spevu. Pre hostí 
bolo pripravené zaujímavé občerstvenie 
– obľúbené jedlo cisára Františka Jozefa, 
cisársky trhanec, ale aj špeciálne pripra-
vovaná káva s vajcovým koňakom. 

Kniha mohla vzniknúť najmä vďaka 
zanietenosti a úsiliu Martina Molnára, 
historika Zemplínskeho múzea v Micha-
lovciach, Jána Dobrovolského, súkrom-
ného zberateľa pohľadníc a vydavateľky 
Evy Bučkovej. Vydanie publikácie finan-
čne podporili Mesto Michalovce, Košický 
samosprávny kraj, Psychiatrická nemoc-
nica Michalovce a ďalší partneri.

Knihu je možné si zakúpiť v Turistickej 
informačnej kancelárii mesta Michalovce, 
Námestie osloboditeľov 30. Predstavenie 
publikácie spojené s autogramiádou au-
torov sa uskutoční v piatok 18. decembra 
o 17.00 hod. v MsKS Michalovce. 

Mária Ciganocová

Pokojné prežitie vianočných sviatkov 
a nový rok naplnený láskou, 
zdravím a radostou
praje

redakcia Michalovčana



�

Pred najkrajšími sviatkami v roku a samotným záverom kalendárne-
ho roka 2015 pripravila redakčná rada Michalovčana tzv. vianočné roz-
šírene číslo novín Michalovčan. Ako každý rok je trošku iné. Nielenže je 
rozšírené na dvojnásobok obsahu a počtu strán, ale je aj celofarebné. Jeho 
obsah je tiež ladený v duchu vianočného času. I keď informácie o športo-
vých a kultúrnych akciách nájdete v pravidelných rubrikách. 

Stáli čitatelia novín Michalovčan svojimi komunikáciami s redakčnou 
radou prispievali ku zmenám v obsahu novín. Bolo tak v minulosti a viaceré 
stále rubriky sa ocitli v novinách na požiadanie čitateľov. Michalovčan od za-
čiatku vychádza v nezmenenom rozsahu a forme. Počas štvrťstoročia jeho vy-
dania síce menili vnútornú úpravu a varianty tlačoviny, ale nemenili formát. 
Preto boli viditeľné v novinových stánkoch na prvý pohľad. Už niekoľko rokov 
prebiehali medzi čitateľmi ale aj na redakčnej rade diskusie o zmene formátu. 
Dokonca sa ozývali hlasy na zásadnú zmenu novín. Všetko má ale svoj čas 
a každú zmenu redakčná rada dopodrobna preberala. Treba povedať, že dis-
kusia prebiehala dovtedy, kým sme nedospeli ku konsenzu. Na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v závere roka sme pripravili zmenu štatútu novín 
Michalovčan a mestské zastupiteľstvo ju odsúhlasilo. Podľa tohto schválenia 
štatútu bude od nového roka Michalovčan vychádzať v zmenenom formá-
te A4. Rozsah bude v základnom čísle na ôsmich stranách. Rozšírené číslo 
na dvanástich alebo šestnástich stranách. Farebná úprava a papier ostávajú 
nezmenené. Jednotlivé rubriky budú takisto v nezmenenej forme. 

Veríme, že touto zmenou prispejeme k ešte väčšej obľube Michalovča-
na medzi čitateľmi. Dúfame, že uspokojíme aj prispievateľov a nájdeme 
i nových záujemcov o informácie, ktoré uverejňuje Michalovčan.

Dovoľte mi v mene redakčnej rady novín Michalovčan poďakovať 
sa vám, čitateľom, za doterajšiu priazeň a členom redakčnej rady za ich 
úsilie v roku 2015. Všetkým Michalovčanom prajem radostné vianočné 
sviatky a len to najlepšie v Novom roku 2016.

MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

z pera viceprimátora

Nový formát NovíN 

pobačeňe Miža z varoša

 30. 11.  stretnutie regionálneho ZMOS v Michalovciach
 1. 12.  rokovanie mestskej rady
 1. 12.  rokovanie so zástupcami MFK Zemplín Michalovce
 2. 12.  účasť na stretnutí k ukončeniu stavebného roka 
  Nemocnice novej generácie
 3. 12.  zastúpenie mesta na stretnutí OZ Slovenského 
  zväzu zdravotne postihnutých
 4. 12.  rozsvietenie vianočnej výzdoby a privítanie  
  Mikuláša na Námestí osloboditeľov
 7. 12.  rokovanie zastupiteľstva KSK v Košiciach
 9. 12.  účasť na ustanovujúcom zasadnutí Rady partnerstva 
  pre RIUS KSK
 10. 12.  rokovanie mestského zastupiteľstva
 11. 12.  otvorenie Vianočných trhov
 11. 12.  reprezentácia mesta na uvedení knihy Hrady  
  a kaštiele Zemplína na historických fotografiách  
  a pohľadniciach
 11. 12.  účasť na slávnostnom mestskom zastupiteľstve  
  a odovzdávanie mestských ocenení
 12. 11.  účasť na podujatiach Vianočných trhov
 12. 12.  zastúpenie mesta na premiére divadelnej hry  
  ochotníckeho Divadla pri fontáne
 14. 12.  rokovanie regionálneho ZMOS na Zemplínskej šírave
 15. 12.  rokovanie k príprave vydania novej publikácie  
  o meste Michalovce
 15. 12.  rokovanie k príprave Plesu mesta 2016
 15. 12.  zasadnutie predstavenstva VVS, a.s. v Košiciach
 16. 12.  prijatie úspešných žiakov – reprezentantov mesta  
  vo vedomostných a športových súťažiach
 16. 12.  účasť na charitatívnom vianočnom koncerte
 17. 12.  účasť na krste knihy v Zemplínskej knižnici  
  G. Zvonického
 17. 12.  vianočné stretnutie so zamestnancami mestského 
  úradu 
 17. 12.  účasť na krste CD nosiča skupiny Vánok
 18. 12.  porada primátora

aktivity primátora

Medzi dzecami a staršimi ňid veľkoho pobačeňa. Čom sebe to dumam? 
No podľa toho, co mi na vlastnej skure schasnoval na Mikolaja. Jak običaj-
ňe, už od pondzelka u obiscu ňebulo inakšej hvari, ľem jak pridze Mikolaj, 
kec ňid šňihu. Hutorim vnukoj, bo to šicko še pital ľem mňe. „Pridze na 
koču.“ No to mi ňemal povedzec. „Dzedu a pridzeš na jardu na Mikolaja?! 
Co mi mal robic. Už od druhej bul doma. Hutorim mu: „Dňeška ši prišol 
dajak skoro. Ľem co mi dopovedzel, už me cahal do mejsta.“ 

Išče za vidna me buľi pred varošsku chižu. Jagbač perše. No ňe ostatňe. Jak 
prichodzila tota hodzina, kec mal prisc Mikolaj, ta nas tam bulo teľo, že ňe-
bulo dze ani čvirknuc. I program z koľedami me vidzeľi i tohtoročne kračun-
ske paradi. A kec po čaše prišol Mikolaj na koču, ta ja perši šedzel zos vnukom 
na rukoch u koču. No povidzce, jaki dzeci, ňečudo, no taki i mi stari. 

Vaš Mižo z varoša

NoviNy Mistral
a športové správy

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

ŽiHaDlo
téma: ako si nevychovať malého tyrana

Hosť: PhDr. Beáta Ostoverchá, psychologička
piatok, pondelok a streda vždy o 18.00 hod.

ZáZNaM 
Zo slávnostného MsZ

denne od 14.00 hod. 

Aktívny rok
Jubilejný 25. rok vzniku organi-

zácie Slovenský zväz telesne posti-
hnutých (SZTP) si jeho členovia 
a sympatizanti pripomenuli akti-
vitami, ktoré sa stali každoročnou 
tradíciou. Počas letných mesiacov 
sa zúčastnili rekondično-relaxač-
ných pobytov pri mori v chorvát-
skych  letoviskách Biograd a Pakoš-
tane. Tyrkysovomodré more, čistá 
vegetácia a borovicové háje, úžasne 
kúpanie, tisíce ostrovov, krásna 
krajina, množstvo kultúrnych pa-
miatok a podujatí, to je Chorvátsko, 
ktoré svojim návštevníkom dopraje 
oddych, ozdravenie a regeneráciu. 
Pobyt pri mori je veľkým príno-

som. Dýchanie, kúpanie a cvičenie 
je pre ubolené telá a zaťaženú myseľ 
balzamom. Druhou každoročnou 
aktivitou SZTP je Okresný deň 
športu telesne postihnutých, ktorý 
sa tento rok uskutočnil vďaka pod-
pore starostu a ZO v obci Lastomír. 
Stretnutie po roku, výmena zážit-
kov, športovanie v rámci možností, 
dobrá nálada, občerstvenie, hudba, 
to všetko prispelo k úspešnému 
dňu. Je veľmi dôležité podotknúť, 
že tieto akcie by nebolo možné 
uskutočniť bez finančnej podpory 
Mesta Michalovce a taktiež Obec-
ného úradu Lastomír. 

Bc. Eva LechmanováVysnívaná rekonštrukcia 
športového ihriska 
na Čajkovského ulici 
v Michalovciach sa tento 
rok stala realitou. 

Vďaka nominácii v súťaži „Vy-
hraj krajšie Slovensko s Karič-
kou“ sa Michalovce pýšia novým, 
perfektne vybaveným športovým 
ihriskom, ktoré budú môcť vy-
užívať všetky deti z okolitých síd-
lisk, škôl a škôlok. 

O realizáciu projektu rekon-
štrukcie detského ihriska v Mi-
chalovciach požiadal Martin Va-
rady, ktorý má objekt v správe. 

Zničené ihrisko hrozilo viac 
úrazom ako zábavou, basketbalo-
vé koše chátrali a ponurý exteriér 
zíval prázdnotou. Renovácia bola 
nevyhnutná na to, aby dosluhujú-
ce ihrisko mohlo aj naďalej robiť 
radosť deťom z blízkeho okolia. 
Okrem premeny starého športo-
viska na modernejšie pribudli aj 
celkom nové zaujímavé atrakcie. 

Na Čajkovského ulicu sa tak 
po rokoch vrátil smiech a hravý 
krik detí aj vďaka tomu, že ľudia 
z Michaloviec a blízkeho okolia 
ukázali, že im na prostredí, v kto-
rom žijú, naozaj záleží. Iniciatívu 
Karičky ocenilo aj mesto.

Miroslava Labašová

Detské ihrisko ožilo

Michalovčania sa môžu 
tešiť z novej oddychovej 
zóny neďaleko Laborca. 
Projekt mestský 
ornitologický chodník 
Sýkorka realizovalo 
občianske združenie 
Telekia vďaka podpore 
z grantového programu 
Šanca pre váš región 
2015 Nadácie Orange. 

Cieľom projektu bolo upra-
viť miestnu lokalitu pri Laborci, 
nazývanú Hurbanovo nábrežie 
a vytvoriť mestský ornitologický 
chodník pre obyvateľov mesta. 
Realizovali ho v spolupráci s SOS 
BirdLife Slovensko, pobočka Mi-
chalovce, s mestom Michalovce 
a so Štátnou ochranou prírody, 
Správa CHKO Vihorlat. Pri vý-
sadbe stromov pomohli žiaci Zá-
kladnej školy, Okružná 17 v Mi-
chalovciach.

Ďalším cieľom projektu je na-
učiť obyvateľov a deti vzťahu k prí-
rode a spoznávaniu najbežnejších 
vtáčích druhov v meste. Hurbano-
vo nábrežie je lokalita, kde mnohí 
chodievajú na prechádzky, stre-
távajú sa tam psíčkari a chodník 
popri rieke sa využíva aj na športo-
vanie. Vďaka projektu sa podarilo 
na nábreží osadiť lavičky, vyčistiť 
chodníky, ošetriť niektoré dreviny. 
Opravili sa hojdačky, pieskovisko 
a v blízkosti nábrežia sa vysadili 
stromy. Na vybraných miestach 
boli inštalované panely popisujúce 
zaujímavosti z vtáčieho sveta.

Projekt má poslúžiť všetkým, 
ktorí prídu na prechádzky počas 
roka k rieke Laborec. Zároveň 
školy využijú chodník ako edukač-
nú pomôcku. 

Ďakujeme všetkým partne-
rom, dobrovoľníkom, Ing. Pavlo-
vi Fecákovi z odboru životného 
prostredia a miestneho rozvoja za 
pomoc pri realizácii projektu.

Občianske združenie TELEKIA

Ornitologický chodník

Nevyužité možnosti 
ľudovej medicíny

Zemplínske osvetové stredisko 
Michalovce – kultúrne zariadenie 
KSK, zorganizovalo v decembri 
výstavu Nevyužité možnosti ľu-
dovej medicíny. 

Milada Ivanková, autorka vý-
stavy, pochádza z Vranova nad 
Topľou, presnejšie z Čaklova, 
zo známej bylinkárskej oblasti. 
Kedysi dávno ju k tejto ušľachti-
lej činnosti inšpiroval jeden starý 
pán zo Zemplína, keď jej venoval 
zbierku starých receptov, starých 
vyše 100 rokov. Recepty boli 
o využívaní a priaznivom pôso-
bení medu, orechov a šípok, kto-

ré pani Milada využíva dodnes. 
Blízky vzťah k starým ľuďom ju 
priblížil ešte viac k bylinkárstvu 
prostredníctvom ich spomienok 
o starých, už zabudnutých re-
ceptúrach. Tieto recepty skúšala 
najprv na sebe a na svojich blíz-
kych, čo ju utvrdilo len v tom, 
že sú pravdivé. 

Milada Ivanková rada po-
máha ľuďom a so všetkým, 
čo napĺňa jej život už 40 rokov, 
sa prišla podeliť aj s nami do ga-
lérie Zemplnskeho osvetového 
strediska. 

Mgr. Adela Vojnová

Zemplínska výstava
Aj v dnešnej dobe pokračuje 

tradícia, ktorá k nášmu regiónu ne-
odmysliteľne patrí. Chovateľstvo už 
nie je len spôsob, ako si zadovážiť 
samozásobovanie mäsom, ale stalo 
sa koníčkom s mnohými pozitívny-
mi dopadmi. Starostlivosť o zvieratá 
rozvíja v ľuďoch záujem o prírodu. 
Na oblastnej výstave, ktorá sa kona-
la koncom novembra v Michalov-
ciach, si návštevníci mohli pozrieť 

124 kusov hydiny, 199 kusov krá-
likov, 197 kusov holubov a 52 ku-
sov exotických vtákov. Otvorenia 
výstavy sa zúčastnili podpredseda 
Košického samosprávneho kraja 
Emil Ďurovčík a primátor Viliam 
Zahorčák. Najvyššie ocenené zvie-
ratá z výstavy poputujú na celo-
štátnu výstavu zvierat do Nitry, aby 
dôstojne reprezentovali náš región.

Michal Oros

Žijeme medzi vami
Základná organizácia Únie ne-

vidiacich a slabozrakých Sloven-
ska (ZO ÚNSS) usporadúva po-
čas roka pre svojich členov akcie 
v rámci mesta, kraja i Slovenska. 
V letných mesiacoch sa konal ša-
chový turnaj jednotlivcov, ktorého 
sa zúčastnili nevidiaci a slabozrakí 
z celého kraja. Členovia ZO ÚNSS 
Michalovce D. Lenhard a M. Ba-
binčák získali na turnaji prvé 
a druhé miesto. Spevácka skupina 
Nádej, pod vedením A. Rovňa-
kovej a s hudobným sprievodom 
Mgr. V. Tatarku, zavítala v augus-
te aj do Bratislavy. Konala sa tam 
celoslovenská prehliadka v speve. 
Porota ohodnotila spev skupiny 
Nádej veľmi pozitívne. V lete bol 
pre členov ZO ÚNSS zorganizo-
vaný aj zájazd do Maďarska.

V septembri sa uskutočnil 14. 
ročník celoslovenskej verejnej 

zbierky Biela pastelka. Poďako-
vanie ZO ÚNSS patrí vedeniu 
Gymnázia P. Horova, základným 
školám v Michalovciach, ktoré sa 
do zbierky zapojili, ako aj všet-
kým, ktorí prispeli. V spolupráci 
s prezídiom Policajného zboru SR 
sa v októbri uskutočnila doprav-
no-výchovná akcia pod názvom 
Deň bielej palice. Deň nevidiacich 
si pripomenuli na slávnostnom 
obede v reštaurácii U Švejka.

Spomenuté akcie mohli byť 
zrealizované aj vďaka podpore 
Úradu ÚNSS, Ing. M. Gejguša, 
Mgr. P. Dzurjovčina a sponzo-
ra z Bratislavy, ktorý nechce byť 
menovaný. 

Členovia ZO ÚNSS sa zapája-
jú to rôznych akcií, ktoré sú urče-
né nie len pre nich, ale aj pre tých, 
ktorí nemajú zrakový handicap.

Výbor ZO ÚNSS

Viacej peňazí na šport
Jedným z nových zaujímavých 

zákonov, ktorý bol schválený 
na práve prebiehajúcej schôdzi 
Národnej rady je Zákon o športe. 
Je to po prvý raz, čo na Slovensku 
bude platiť zákon, ktorý zavádza 
pravidlá do financovania a finan-
čnej podpory športu a určuje  aj 
pracovnoprávne postavenie pro-
fesionálnych športovcov. 

V prvom rade pôjdu finančné 
prostriedky na podporu športu 
a športovcov z príjmov za hazard-
né hry, konkrétne to budú odvody 
z lotériových hier. V roku 2016 to 
bude 25 % a v roku 2019 to bude 
už celých 100 % príjmov. Pre zau-
jímavosť uvedieme, že v roku 2015 
sa očakávajú príjmy z lotériových 
hier vo výške 140 miliónov €. Ďal-
ším zdrojom financovania športu 
môžu byť súkromné zdroje, ktoré 
môžu prísť cez sponzorské zmlu-
vy. Pre sponzora budú tieto finan-
čné prostriedky tvoriť odpočíta-
teľnú daňovú položku. Sponzor-
ské zmluvy môžu byť uzatvorené 
medzi sponzorom a športovým 
zväzom, športovým klubom príp. 
športovcom. Zákon tiež určuje, 
že v nasledujúcom rozpočtovom 
roku nemôže byť v štátnom roz-

počte menej finančných pros-
triedkov na podporu športu ako 
v predchádzajúcom roku. Štátny 
príspevok pre jednotlivé športové 
zväzy bude rozdeľovaný na zákla-
de dosiahnutých športových úspe-
chov dospelých aj detí, na základe 
obľúbenosti daného športu, dô-
ležitý bude aj záujem o ten-ktorý 
šport a počet detí do 18 rokov za-
pojených do jednotlivých športov. 
Športové zväzy a kluby budú mu-
sieť príjmy a výdavky zverejňovať 
v informačnom systéme športu.

Zákon o športe zavádza tiež 
existenciu športových poukazov 
pre deti od štyroch do štrnásť 
rokov. Športové poukazy budú 
môcť deti použiť nielen v špor-
tových kluboch, ale aj v školách 
a krúžkoch a to pre všetky druhy 
športov. Od budúceho roku budú 
všetci profesionálni športovci za-
mestnancami športového klubu 
alebo zväzu. Samotný zákon je 
veľmi obsiahly a rozsiahly, veď 
s prílohami má 104 strán. Úmys-
lom tohto krátkeho článku bolo 
poskytnúť aspoň základné in-
formácie o nových možnostiach 
podpory športu na Slovensku.

Ing. Jozef Bobík



�

Mgr. ján VáraDy
1. v mene rady školy pri ZŠ na Ul. moskovskej, chcem v prvom 
rade poďakovať firme, ktorá stihla vymeniť okná na hlavnej bu-
dove a vedľajšej jedálni v ešte relatívne priaznivom čase, počas 
mesiaca september. tiež si zaslúžia obdiv aj pedagógovia, vedenie 
školy a samotní žiaci, že zvládli tieto sťažené podmienky. mrzí nás 
však to, že pri projekte rekonštrukcie sa pozabudlo na byt školníka 
a spojovaciu chodbu do telocvične. tiež sme si osobne vyšli na stre-
chu hlavnej budovy, ktorá podľa nášho názoru ešte nepotrebovala 
akútnu rekonštrukciu, lebo bola celá prelepená v r. 2010 a neza-
tekala. tieto finančné prostriedky mohli byť zatiaľ lepšie využité 
na opravu fasády, ktorá je v zlom stave. Neustále opadáva a ďalej 
ohrozuje bezpečnosť, ba odvádza od štúdia na tejto škole poten-
ciálnych žiakov a ich rodičov. Žiaľ firma realizujúca zateplenie 
a prelepenie novej strechy nezačala najlepšie a v severovýchodnej 
časti strechy nesprávnym technologickým postupom spôsobila za-
tekanie dažďovej vody do stropu chodby aj schodišťa. verím, že tá-
to firma odstráni urýchlene tento nedostatok a čím skôr zvládne 
opravu celej strechy, lebo počasie sa zhoršuje, čo neprospeje kvali-
te prác a výdrži materiálov. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Nenávratné finančné prostriedky z projektu sú viazané na odstráne-
nie dvojzmennej prevádzky výučby a na zlepšenie tepelno-technic-
kých vlastností budov. Prvú podmienku sme riešili prístavbou budo-
vy na Ul. mlynskej, druhú zatepľovaním existujúcich budov na Ul. 
moskovskej a mlynskej. Po prepočte tepelno-technických parametrov 
jednotlivých konštrukcií budovy na Ul. moskovskej projektant na-
vrhol tie stavebné úpravy, ktoré sa v projekte v súčasnosti realizujú. 
Najvyššia úspora sa dosiahne zateplením strechy a výmenou okien, 
v prípade zateplenia obvodového plášťa, ktorý je z tehlového muriva 
hrúbky 40 cm, by bol príspevok k úspore zanedbateľný. Vzhľadom na 
limit možných žiadaných finančných prostriedkov a bodové hodno-
tenie projektu závislé od maximálnej možnej percentuálnej úspory 
energie sme do projektu už nezahrnuli zateplenie obvodového plášťa. 
Mesto Michalovce si je vedomé stavu omietky obvodového plášťa ako 
aj stavu priľahlých priestorov školy a na rok 2016 plánuje finančné 
prostriedky práve na práce, ktoré tieto nedostatky odstránia.
Finančné prostriedky projektu sú viazané len na priestory súvisiace 
s procesom výučby, na byt školníka ich nie je možné využiť.
Pokiaľ ide o zatečenie zo strechy, k tejto skutočnosti došlo z dôvodu 
orezania okrajovej časti izolácie. Cieľom tohto zásahu bolo zistiť, ako 
reálne presahuje jestvujúca izolácia cez nosnú konštrukciu strechy. Na 
túto je podľa projektu nutné osadiť napevno drevený hranol, ktorého 
úlohou je fixovať tepelnú izoláciu. Cez ňu a hranol sa potom upevní 
vrchný modifikovaný hydroizolačný pás zaústený do odkvapového 
žľabu. Po realizácii strechy budú všetky priestory, ktoré by sa z dôvo-
du realizácie poškodili, vyspravené a uvedené do pôvodného stavu.

Upozorňujem tiež na pomalšie tempo rekonštrukcie staršej budovy 
ZŠ – 1. stupeň na osade Angi mlyn, kde harmonogram prác zaostáva. 
realizuje sa tam taktiež výstavba novej budovy – prístavby, ktorá je 
veľmi potrebná, lebo žiaci tejto časti školy sú zatiaľ v stiesnených pries-
toroch hlav. budovy. Prosím vedenie mesta o apelácie na konkrétne 
firmy, hoci vieme, že finančné krytie, výberové konania a iné formálne 
záležitosti idú inými zdrojmi. vopred vám za ochotu ďakujeme.

Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Po ukončení výstavby sa v novej prístavbe mimo zázemia (kotolňa, so-
ciálne priestory, kabinet, výdajňa jedál a jedáleň) vytvorí aj priestor pre 
jednu triedu MŠ a štyri nové učebne. Výstavba je sťažená vzhľadom 
na lokalitu. Je náročné získať dodávateľov jednotlivých profesií, aj nap-
riek strážnej službe dochádza k neustálemu porušovaniu oplotenia 
a následne k odcudzovaniu materiálu, k znepríjemňovaniu práce fyzic-
kými atakmi a pálením odpadu miestnymi obyvateľmi. Napriek tomu 
zmluvný dodávateľ stavby deklaroval ukončenie stavby podľa zmluvy.

2. v mene rady školy – materskej školy č. 18 na Leningradskej 
ulici, ale aj rodičovskej rady uvedenej mŠ žiadame kompetent-
né orgány mesta o rekonštrukciu chodníkov na školskom dvore. 
tieto chodníky už majú vyše 30 rokov a niektoré ich časti sú v ha-
varijnom stave. Sú na nich praskliny, zlomy, diery, v ktorých stojí 
dažďová voda, v zimnom období vznikajú teda nebezpečné plochy, 
ktoré hrozia úrazom. Je ohrozené zdravie a bezpečnosť detí, ale 
aj učiteliek, rodičov a starých rodičov. v nedávnom období sa po-
tkla jedna z učiteliek, našťastie si pri páde nič neporanila. viem, 
že v tomto období je táto rekonštrukcia asi už nereálna, ale verím, 
že v jarnom období sa možnosti aj prostriedky nájdu. 
Na interpeláciu odpovedal Ing. Zdenko Vasiľ, prednosta MsÚ
Úpravy chodníkov v areáloch materských škôl nie sú zahrnuté do reali-
začného plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov na roky 
2016 až 2018, ktorý schválila Mestská rada v Michalovciach. Úpravou tých-
to chodníkov sa bude Mesto zaoberať v nasledujúcom období, avšak až po 
schválení finančných prostriedkov, ktoré v súčasnosti chýbajú v rozpočte.

3. v mene rady školy – mŠ č. 1 Ul. školská – Stráňany, žiadame 
kompetentné orgány a organizácie mesta o opravu fasády starej bu-
dovy tejto mŠ, ktorá má už 50 rokov. táto budova je kvalitná – teh-
lová, zvnútra udržiavaná a tepelne úspornejšia ako okolité novšie 
prefabrikované pavilóny. fasáda je poškodená vekom aj počasím 
a hlavne v zime mrazmi, lebo už nasáva veľa vlhkosti a opadáva. 
tiež verím, že sa nájdu finančné prostriedky aj z iných zdrojov ako 
školských, ktoré túto zlú situáciu vyriešia. mŠ totiž oslávi 50. výro-
čie vzniku. Ďakujeme za rodičov, žiakov, pedagógov a rŠ.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Jozef Doležal, vedúci odboru HsM
V rámci starostlivosti o objekty Mesta je záujem riešiť ich opravy a údrž-
bu systematicky. Požiadavka na opravu fasády bude riešená v kontexte 
aj s inými požiadavkami na opravu a údržbu tohto objektu. V roku 2016 
sa z vlastných zdrojov uvažuje s postupnou opravou kanalizácie, kuchy-
niek, s opravou a výmenou dlažby v spoločnej jedálni pre deti v starej 
budove ako aj opravou vonkajšieho schodiska. Pre riešenie opravy fasá-
dy bude záujem zabezpečiť aj iné než vlastné finančné zdroje.

Interpelácie poslancov
Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré 
boli predložené na VI. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
27. októbra 2015. (dokončenie z minulého čísla)

Tatranský ľadový dóm

Seniori z mestskej organi-
zácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Michalovce sa teda 
vybrali vlakom do Starého 
Smokovca. Odtiaľ sa vyviezli 
modernou pozemnou lanovkou 
na Hrebienok, kde ich privítala 
nádherná tatranská príroda pri-
krytá snehom. Vstup do ľadovej 
svätyne bol voľný. Za tónov váž-
nej hudby si v pokoji prezreli 
ľadovú krásu. Stredobodom sa 
stal patrón chrámu sv. Ján apoš-
tol. Symbolom Vysokých Tatier 
bol nádherný veľký orol. Ľadové 
sochy, sochy anjelov a antické 
stĺpy boli prešperkované fareb-

nými kvetinami. Každý z prí-
tomných si mohol sadnúť na la-
vice, na ktorých bola kožušina 
a v tichosti rozjímať nad krásou 
a ľudskou šikovnosťou. Cestou 
späť sa mohli návštevníci ob-
čerstviť v Snackbare Hrebienok 
a kúpiť si vzácne suveníry.

Tatranský ľadový dóm bol 
prekrytý do tvaru okrúhlej ku-
poly, aby ľadová nádhera vy-
držala od decembra do apríla 
2016. Vidieť kráľovstvo tatrans-
kej prírody a ľadovú krásu, vy-
tvorenú šikovnými rukami, sa 
oplatí.

Anna Peterčíková

V masmédiách odznela správa, že na Hrebienku sa aj tohto roku vytvorí Tatranský ľadový dóm. Ľadový 
kostol vytesalo sedem sochárov za dva týždne, pričom použili 70 ton ľadu, ktorý priviezli z Wroclavi v Poľsku. 
Hlavným iniciátorom projektu bol Adam Bakoš.

Vyčarovať úsmev na tvári na-
šim seniorom, uctiť si ich a dať 
im najavo svoju náklonnosť 
v predvianočnom období sa ako 
organizátori podujali študenti 
Vysokej školy zdravotníctva a so-
ciálnej práce sv. Alžbety, detašo-
vané pracovisko Michalovce, pod 
vedením RNDr. Daniely Barkasi, 
PhD. a PhDr. Ľubomíry Tkáčo-
vej, PhD. Podujatie plné hudby, 

tanca a súťaží rozveselilo a rozt-
lieskalo prítomných. Naši seniori 
odchádzali z vystúpenia s poci-
tom príjemného zážitku.

Vystúpenie a ochota študentov 
si zaslúži veľké uznanie. V mene 
našich seniorov im ďakujeme. 
Poďakovanie patrí tiež všetkým, 
ktorí aktívne prispeli k tejto vy-
darenej akcii.

Zlatuša Popaďáková

S dobrou náladou sa starne pomalšie 

Mužská folklórna spevácka 
skupina Hnojňaňe 
z Mihaľovec (MFSS) touto 
cestou ďakuje Mestu 
Michalovce za finančnú 
podporu a všetkým 
sponzorom za výbornú 
spoluprácu pri realizácii 
projektu v roku 2015. 

Ďakujeme aj Zemplínskemu 
osvetovému stredisku v Micha-
lovciach a všetkým našim priaz-
nivcom a milovníkom ľudového 
spevu.

V roku 2015 MFSS Hnojňa-
ňe z Mihaľovec predstavila svoj 

program na mužskom folklórnom 
festivale na Myjave či v Nových 
Zámkoch. Naše mesto a zemplín-
sky región reprezentovala už pät-
nástykrát na Jánošíkových dňoch 
v Terchovej. Hnojňaňe sa v tomto 
roku predstavili aj na Ukrajine, 
kde si zaspievali na oslavách 30. 
výročia vzniku folklórneho súbo-
ru Užhorod. Členovia speváckej 
skupiny vystupovali počas roka 
vo Svidníku, v našom meste, ale 
aj na rôznych oslavách jubilantov, 
či výročiach obcí v blízkom a šir-
šom okolí.

MFSS Hnojňaňe z Mihaľovec 
všetkým želá krásne Vianoce, 
veľa zdravia a dobrej nálady. 

Hnojňaňe z Mihaľovec 

Hnojňaňe a ich aktivity

Slávnostné odovzdávanie 
ocenení 7. ročníka 
celoslovenskej výtvarnej 
prehliadky Slovensko, 
krajina v srdci Európy 
sa konalo koncom 
novembra v Bratislave. 

Do súťaže bolo zaslaných 
viac ako 850 prác. Odborná 
porota odporučila na výstavu 
80 najlepších prác. Medzi nimi 
bolo vystavených aj deväť prác 
žiakov Súkromnej základnej 

umeleckej školy – Capovčák. 
Odovzdávanie ocenení sa us-
kutočnilo vo výstavných pries-
toroch Ministerstva kultúry SR. 
Medzi ocenenými autormi boli 
i mladí umelci z Michaloviec. 
V I. kategórii získala 1. miesto 
Viktória Halovská. V II. kate-
górií získali 3. miesto Eva Něm-
cová a Alexandra Vereščáková, 
všetko žiačky Súkromnej ZUŠ 
– Capovčák. Víťazom gratulu-
jeme za vzornú reprezentáciu 
školy a mesta Michalovce.

PaedDr. Miroslav Capovčák

Slovensko, krajina 
v srdci Európy

Starnutie je prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou 
nášho života a týka sa nás všetkých. Človek prežije 
počas svojho života veľa vážnych a smutných období, 
ale aj veselých, naplnených radosťou.

Vianočné stretnutie
Vianočný čas má svoje 
neopakovateľné čaro. OZ 
Močarany a samospráva 
denného centra pripravili 
kultúrny program pre 
obyvateľov tejto časti 
mesta.

Vystúpili v ňom deti, starší žia-
ci i folklórna skupina Močaran-
ka. Starší sa v duchu mohli vrátiť 
do mladších rokov, zaspomínať 
si na vianočné zvyky a obyčaje, 
ktoré sa odovzdávajú z generácie 
na generáciu. Vianočné pásmo 
„Kto dá prístrešie svätej rodine“, 
túžby a želania pri adventných 
sviečkach i smelé vianočné a no-
voročné vinše potešili srdce i du-
šu všetkých prítomných. 

Predsedníčka OZ Anna Kos-
tovčíková poďakovala organizá-
torom i účinkujúcim a malých 
vinšovníkov odmenila balíčkom 
so sladkosťami.

Krásne vianočné koledy za-
zneli v podaní folklórnej spevác-
kej skupiny Močaranka v spolo-
čenskej miestnosti pri dennom 
centre i pri vianočnom stromčeku 
vonku na našom malom námestí.

Poslanev MVDr. Vladimír 
Kostovčík zaželal všetkým Via-
noce preniknuté pokorou, poko-
jom a láskou v nás i v našich ro-
dinách. Pod blikajúcimi sviečka-
mi,  krásnym symbolom Vianoc, 
zaznievali tóny Tichej noci, roz-
voniaval punč i vianočné sladké 
pečivo a všetci sme sa cítili ako 
členovia jednej veľkej rodiny.

Anna Kostovčíková

Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

ODBOrNý(á) rEFErENT(kA) VEcNýcH BrEMIEN
Názov zamestnávateľa: 
Mesto Michalovce, pracovisko MsÚ Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom   
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady: 
a)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
b) prax minimálne 5 rokov; odborná prax v stavebnej oblasti vítaná
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a)  uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
b)  bezúhonnosť ( podľa zák. č.552/2003 Z.z. v platnom znení) 
c)  absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom 
 (základný okruh otázok testu a pohovoru: zákony o obecnom zriadení, majetku obcí, súvi-

siaca legislatíva o správe nehnuteľností, bytových a nebytových priestoroch, katastrálny zá-
kon, obchodný a občiansky zákonník v orientácii na zmluvné vzťahy a správny poriadok,) 

d)  znalosť práce s PC – Windows, kancelársky balík MS Office
e)  vodičské oprávnenie skupiny B
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti: 
a)  fotokópia dokladu o vzdelaní 
b)  štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe
c)  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  
d)  vodičský preukaz – účastník predloží k nahliadnutiu na výberom konaní
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 7. 1. 2016 do 12.00 hod.,(hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doru-
čená) Mestský úrad Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Micha-
lovce s označením “Výberové konanie  referent vecných bremien”. Pri osob-
nom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označe-
ním. Na obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.   
Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou sta-
novenou primátorom mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači 
spĺňajúci podmienky. Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas 
Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na 
účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli po-
skytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úra-
du v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.
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Vo filme Príbeh Benjamina 
Buttona sa dej odohráva od kon-
ca. Začína sa starobou a končí 
detstvom. V iných filmoch dej 
plynie úplne odzadu. Najviac je to 
zaujímavé, keď sa rozbité veci dajú 
dokopy, rozídení stretnú a mŕtvi 
ožijú. Ale dá niekto do poriadku 
časostroj období? Ožije ešte nie-
kedy skutočný advent? Alebo sa 
budeme pripravovať Vianocami 
na Vianoce? 

Aj časomiera v niektorých 
športoch nepočíta, ale odpočítava. 
Ak by sme žili s osobnou časo-
mierou dĺžky pozemského života 
a videli, koľko času nám zostáva, 
mnohé, ak nie všetko, by sa zmeni-
lo. Ak je to utajené, tvárime sa, že 
máme čas. Veľa času. Pričom stále 
počuť, že nemáme čas. Ak pacient 
povie lekárovi, že nemá čas, je to 
iné, ako keď povie lekár paciento-
vi, že má asi tak rok, mesiac života. 
Potom je všetko inak. Zrazu je čas 
vzácny. Zrazu je všetko vzácne.

Adventný veniec je tiež akási 
časomiera. Má štyri časti. Ako 
basketbal, či iné športy. Horia-
ce sviece nám ukazujú štvrtinu, 
v ktorej hráme. Advent nemá 
predĺženie a hneď vstupuje do 
času Vianoc. Čas Vianoc je tiež 
vzácny. V ňom prišiel do nášho 
času i priestoru Pán času – Boží 
Syn. Mal presne vypočítané, kedy 
príde. Traja mudrci to vedeli od 
prorokov. Mal vyrátané, aj kedy 
odíde. Aj keď to mal dobre zráta-

né, mnohí sa pritom prepočítali. 
Ich zlyhaní je plná nielen Biblia. 
Ale chvála Bohu, že aj správnych 
postojov a príkladov.

Príbehov, v ktorých je život 
sťaby naruby je veľa. Keď sa blíži 
polnoc na Vianoce, je to úplne 
odlišné, ako keď sa blíži polnoc na 
Silvestra. Pokojná a radostná pol-

noc, oslavy nového Života. Hluč-
ná a ohňostrojová polnoc Nového 
roka. Keď je niečo hlboké a živé. 
A keď je všetko povrchné a len 
akoby. Vyberieme si to, čo nám 
stačí. To, čo chceme. Jedni budú 
počítať a druhí odpočítavať. Jedni 
budú chcieť začať, iní skončiť. Ži-
vot všetkých, ako aj čas všetkých 

nás, je vždy vzácny. Rovnako ten 
adventný, vianočný ako aj novo-
ročný.

Všetkým vyprosujem, aby čas 
a život, ktorý žijeme, bol vzácnym 
darom a vzácnym využitím na ší-
renie dobra a krásy v požehnaní 
Pána času a dejín.

Duchovný otec Stanislav

Časomiera vianočných sviatkov
Dnešný svet mnohým pripadá akoby naruby. Okrem rýchlosti aj tým, akoby sme išli od konca. Mám 
na mysli časový harmonogram. Vianočné programy a koncerty zatienili advent. Vianoce predbehli 
advent, a to nielen v obchode. Čo bolo skôr – vajce alebo sliepka? Advent, či Vianoce? Má v živote 
postupnosť a poradie ešte význam?

Zem pokryla biela perina,
zrazu sú všetci o niečo milší.

Keď stretneme sa celá rodina,
v tom kruhu svojich najmilších.

Opäť sa blížia Vianoce,
pomaly klopú na dvere.

V oknách sa stromček ligoce,
je čas veľkej nádeje.

Byť o niečo lepší, než sme boli,
mať viac lásky v srdiečku,
veď objatie, to nič nestojí,

a je viac ako darček v balíčku.

Objímaj každého, koho stretneš
v tento výnimočný krásny čas.

Či je to známy, či nie, to nerieš,
veď objatie chce každý z nás.

Skúsme byť k sebe trochu lepší,
to dobro je ukryté v nás.

Niekde vnútri v srdci leží,
len zatvor oči... a skús ho nájsť!

Andrea Popeľášová
III.AK, SOŠT Michalovce

Spisovateľkin manžel Marek Eštok pôsobí v súčas-
nosti ako veľvyslanec vo Francúzsku. Manželia si túto 
krajinu zamilovali a možno aj preto sa dej románu odo-
hráva striedavo na Slovensku a vo Francúzsku. Autorka 
sa v ňom pokúša vyriešiť dilemu, či máme právo hľadať 
šťastie tam, kde ho naši najbližší môžu stratiť. 

Začítajte sa do príbehu hlavnej hrdinky, ktorá hľadá 
pravú lásku aj napriek prekážkam a nečakaným situáci-
ám, ktoré ovplyvňujú jej plány a rozhodnutia.

Život je plný prekvapení. Presvedčí sa o tom aj zdra-
votná sestra v bratislavskej nemocnici, do ktorej je bezná-
dejne zamilovaný primár. Mladá žena mu však nemôže 
opätovať city pre vážnu prekážku. Je teda navždy odsúde-
ná trápiť sa? Alebo neodolá jeho ustavičnému nalieha-
niu? V čase najväčšej beznádeje sa žena odhodlá tráviť 
dovolenku v slnečnom Provensalsku. Netuší, že šarmant-
ný francúzsky bankár, ktorého spoznáva uprostred ma-
lebnej prírody, jej prevráti život naruby. Primár je však 
skalopevne rozhodnutý nevzdať sa svojej životnej lásky 
a tvrdo o ňu bojuje. Podarí sa hlavnej hrdinke vymaniť 
z jeho vplyvu a kráčať svojou cestou? Rozpozná pravú 
lásku a unikne nebezpečenstvu, ktoré na ňu striehne?

nč

kniha ako darček
Vianoce sa blížia a mnohí z vás určite ešte zháňajú prekvapenia 
pod stromček. Pripravili sme si pre vás tip na knižný darček. Alica 
Eštoková, manželka úspešného slovenského diplomata a rodáka 
z Michaloviec, popri svojich pracovných povinnostiach napísala 
už svoj druhý román – cesta do Provensalska.

Zvyky a tradície
počas Vianoc
Predvianočné 
a vianočné zvyklosti 
a tradície v našom 
regióne sú aj v dnešnej 
dobe neoddeliteľnou 
súčasťou života 
mnohých ľudí. 
V minulosti ich však 
bolo viac. Mnohé 
nahradil zhon za 
darčekmi, upratovanie, 
sledovanie televízie, 
či vysedávanie pri 
počítači. 

Vianoce našich predkov boli 
síce po materiálnej stránke chu-
dobné, zato po morálnej a du-
chovnej stránke boli oveľa bohat-
šie. Boli to sviatky plné vnímavos-
ti, spolupatričnosti, ochoty zdieľať 
radosti, ale aj bôle iných.

Viaceré zvyky a rituály sa dodr-
žiavajú prevažne na vidieku. Na-
ďalej sa však odovzdávajú ďalším 
generáciám. Na zachovaní zvykov 
našich predkov sa významným 
spôsobom podieľajú aj rôzne folk-
lórne skupiny či súbory. 

Tradičné rituály sa v predvia-
nočnom období začínali prak-
tizovať už na Ondreja. Gazdom 
na dedine sa premiestňovali „ka-
pury“ (bráničky) na druhý koniec 
dediny. Rôzne huncútstva pokra-
čovali aj počas obdobia priadok, 
na ktorých sa stretávala dedinská 
mládež. Veľké množstvo tradícií 
je spojených s magickým sviat-
kom svätej Lucie. Ľudia primie-
šavali dobytku k potrave cesnak, 
aby od neho odháňali bosorky, 
z cesnakovej vňate sa robili ven-
ce, ktoré sa následne rozvešali 
po maštali. V tento deň sa najmä 
mladí ľudia zahaľovali do bielych 
plachiet, tváre si posypávali mú-
kou a spoločne chodili vyháňať 
bosorky a zlých duchov z každého 

domu. Na sviatok Lucie slobodné 
dievčatá zároveň spoločne varili 
pirohy. Do každého z nich vložili 
lístoček s menom chlapca. Diev-
ča, ktoré vložilo lístoček do prvé-
ho piroha, ktorý počas varenia vy-
plával na povrch, sa malo v blízkej 
budúcnosti vydať.

Štedrý deň sa stále niesol 
v znamení veľkého pôstu. Počas 
dňa pripravovali gazdiné štedrú 
večeru. Tesne pred jej začiatkom 
priniesol gazda do kuchyne sla-
mu na znak narodenia Ježiša 
Krista. Pod obrusom stola mali 
rodiny umiestnené peniaze, aby 
bol ten budúci rok bohatý a aby 
bolo všetkého dostatok. Pod sto-
lom nesmela chýbať ani sekera, 
ktorá sa tam kládla kvôli tomu, 
aby boli ľudia zdraví a tuhí ako 
železo. Nohy stola boli opásané 
železnou reťazou, ktorá sym-
bolizovala súdržnosť rodiny. 
Na Štedrý večer začínali domác-
nosti navštevovať aj betlehemci. 

Pred večerou si každý člen ro-
diny umyl ruky v nádobe, v ktorej 
boli mince. To preto, aby peniaž-
ky v rodine nikdy nechýbali. Ve-
čera začala zapálením hromničky, 
modlitbou a bozkávaním chleba 
– kračúna. Na stole bolo najme-
nej deväť, najviac dvanásť jedál. 
Boli to med, cesnak, oblátky (oš-
tije), kapustnica, hríbová poliev-
ka, fazuľa, hrach, bôb, omáčka 
zo sliviek, omáčka z tatarčenej 
múky, pirohy, opekance s makom 
(bobaľki). Množstvo a výber bol 
v každej rodine iný, podľa tra-
dície. Kapor pribudol až neskôr. 
Pred jedením gazdiná poznačila 
čelá všetkých pri stole prstom na-
máčaným v mede.

Každá jedna tradícia a každý 
jeden zvyk predstavujú nesmier-
ne duchovné bohatstvo našich 
starých otcov a materí. S úctou ho 
zveľaďujme a odovzdávajme s lás-
kou tým, ktorí žijú, i tým, ktorí 
prídu po nás.

nč

Vianočné 
tajomstvo
Vianočné tajomstvo 
je už za dverami,
vianočný stromček 
sa ligoce pred očami.
Snehové vločky vonku 
lietajú,
rybári vo vode kaprov 
hľadajú.

Na zelených vetvičkách 
už ozdoby visia, 
všetky deti len na darčeky 
myslia.
Čo je to zač to tajomstvo 
vianočné?
Uvidíme, keď si sadneme 
k stolu spoločne.

Martin Pastirik
II.BK SOŠT Michalovce
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Vianočná krížovka

VoDoroVne
A.  Koniec tajničky
B.  Nedobro, zloba – Občania 

nižších spoločenských vrs-
tiev v starom Ríme – Látka 
vznikajúca pri hnití bielko-
vín – Podarúnok, prezent

C.  Citoslovce plašenia hydiny 
– Ruský komunistický po-
litik, ľudový komisár pre 
vnútorné záležitosti (Nikolaj 
Ivanovič..., 1895 – 1940) – Je 
potrebné – Predložka

D.  Zbohom, dovidenia (z franc.) 
– Patriaci Isile – Trofej indiá-
nov

E.  Bývalé ŠPZ okresov Bytča 
a Komárno – Typické vie-
denské krčmové hudobné te-

lesá (dvoje husle, harmonika, 
gitara), hovor. – Doručovateľ 
správ

F.  Skr. pre namíbijský – Ošetro-
vateľ koní – Druh kvetinovej 
rastliny

G.  Ozvena – Japonské mužské 
meno – Pakistanské mužské 
meno – Albert, Gabriel, Cyril

H.  Rímskokatolícka cirkev v skr. 
– Ženské meno – Poodnášaj, 
odnes – Správca Bánoviny

I.  Začiatok tajničky

ZVisle
1.  Zhrabuj – ČUV
2.  Veľké vlnené šatky – Vzdychá
3. Značka kvalitnej múky – 

koso – Skr. centimetra

4.  Komunálna poisťovňa – Slo-
venský operný spevák, ba-
rytonista (Dalibor..., 1966) 
– Chorvátsky ostrov

5.  Dymiaca kyselina sírová, zmes 
polysírových kyselín H2S2O7, 
H2S3O10, atď. – Berie, po česky

6.  Židovský učiteľ, prorok, pu-
tujúci kazateľ (pre kresťanskú 
vieru pravý mesiáš, spasiteľ, 
Boží syn) – Hlavné mesto 
spolkovej krajiny Šlezvicko – 
Holštajnsko v severnom Ne-
mecku (240 000 obyv., 1998)

7.  Národný bezpečnostný orgán 
Slovenskej republiky v skr. 
– Východoslovenská riečka 
prameniaca vo Vihorlatských 
vrchoch

8.  Maďarská spojka – Rumunský 
estetik, literárny historik (Tu-
dor..., 1897 – 1964) – Americ-
ká tlačová agentúra

9.  Šesť (rím. č.) – Zabraňujú 
hlučnosti – Predložka

10. Nápis na kríži – Ladožské ja-
zero (zried.) 

11. Prístavné mesto v Jemene 
(401 000 obyt., 1993) – Pat-
riace Eri

12. Bývalý švajčiarsky prezident, r. 
1949 (Ernst...) – ozdoba jeleňa

13. Otravné látky – Tak nejak 
– ŠPZ okr. Spišská Nová Ves

14. Poznávacia značka vozidiel dip-
lomatického zboru – Talianska 
potrava vzniknutá miesením 
múky z tvrdozrnnej pšenice 
a vody s vysokým obsahom 
proteínov – Zosilnený súhlas

15. Anglický šľachtický titul pre-
vzatý od Vikingov – Kostol-
ný hudobný nástroj

16. MPZ vozidiel Rumunska, Ta-
lianska a Portugalska – Nie 
drahé

poMôCky

C. Ježov, E. Šramle, G. Seiku, 
Adiri, 8. Vianu, 12. Nobs

Autor: Dušan Kudroč
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Redakcia dvojtýždenníka Michalovčan... (dokončenie 
v tajničke krížovky)

MsKS Michalovce 
vás pozýva na

CarMen
á la 

gypsy DeVils

Cigánski Diabli, 
Balet SND, 
Credance, 
sólisti SĽUKU

11. februára 2016 
o 19.00 hod. 

veľká sála MsKS

Vianočný stromček a celá 
vianočná výzdoba dotvárajú 
predvianočnú atmosféru 
v našom meste. Rozsvietenie 
stromčeka bolo spojené 
aj s príchodom Mikuláša 
a vianočným programom. 
Námestie osloboditeľov 
zaplnili deti so svojimi 
rodičmi a spoločne 
privítali Mikuláša, čerta 
a anjela. Detičky určite 
potešila mikulášska 
diskotéka a sladkosti, 
ktoré im Mikuláš rozdával 
za peknú básničku alebo 
pesničku. Všetci, ktorí 
prišli na námestie, sa mohli 
zahriať primátorským 
punčom alebo inými nápojmi, 
ktoré ponúkali stánky 
vedľa stromčekom.

Ráno, keď sa zobúdzam, vždy 
sa teším na pohľad z okna. Zem 
je pokrytá bielou snehovou pe-
rinou a deti šantia na snehu. 
Zaspomínam si na svoje detské 
časy, keď som aj ja s bratom sta-
vala snehuliakov, guľovali sme 
sa a šmýkali sme sa na sánkach 
z toho najväčšieho kopca, ktorý 
sme našli. Teraz si radšej len vy-
chutnám pohľad z teplučkej izby 
so šálkou horúcej čokolády rozvo-
niavajúcej po celom byte. Každý 
rok navštevujem aj vianočné trhy, 
kde vládne čarovná atmosféra. 
Vône trdelníkov, klobások, gofry, 

punču a medoviny rozvoniavajú 
všade navôkol. Veď kto by si ne-
dal v chladnom počasí teplý punč 
a sladký trdelník na zahriatie?

Stromček u nás zdobí prevaž-
ne mamka, aby vyzeral elegantne 
a aby mal ten správny „vianoč-
ný šmrnc“. Týždeň pred veľkým 
dňom, kedy všetci veriaci bude-
me oslavovať, že sa narodil Ježiš 
Kristus, s mamkou pečieme rôzne 
medovníky, ktoré aj tak nevydr-
žia do Vianoc, keďže ich môj brat 
s ockom pojedia. Takže pečieme 
na dvakrát. No najradšej pečiem 
medovníky s babičkou. Veľa ma 

toho o Vianociach naučila veľa 
a vždy mi vraví, že Vianoce nie sú 
o darčekoch, ale o tom, že rodina 
bude pokope pekne spolu. A je 
to tak. Aj keď darčeky potešia, 
nie je nič krajšie, ako byť so svo-
jou rodinou, ktorú nadovšetko 
milujem. Viem, že nie každý má 
tú možnosť ako ja. Nie každý má 
kompletnú rodinu a nie každý má 
v ten deň voľno v práci a môže 
s rodinou stráviť chvíle pri šted-
rovečernom stole. Preto si tieto 
chvíle veľmi vážim.

Stanislava Žužová
II.BK, SOŠT Michalovce

Najkrajšie obdobie v roku
A je to tu zas a znova! Moje najobľúbenejšie ročné obdobie. Najkrajšie 
a najmilšie pre mňa. Jednoducho čarokrásna zima. A s týmto krásnym 
obdobím sa spájajú Vianoce. Hovorí sa, že patria k najkrajším sviatkom 
v roku. A pre mňa je  to jednoznačne tak. Je to čas, kedy sa aj bežné 
povinnosti človeka stávajú veľkými. Všade navôkol je predvianočný zhon. 
Z mrzutých tvárí, utrápených denno-denným stereotypom, sa stávajú 
šťastné a vysmiate. Vtedy ľudia okolo seba šíria pozitívnu náladu, pokoj, 
radosť, dobrosrdečnosť a teplo, ktoré z nich vyžaruje.

Vám želá požehnané pokojné 
Vianoce.



�

Svätoondrejský 
misijný jarmok

V spojení so sviatkom 
sv. Ondreja cirkevná 
základná škola 
sv. Michala zorganizovala 
už 5. ročník 
svätoondrejského 
misijného jarmoku. 

Prostredníctvom akcie sa 
v škole vo viacerých triedach pre-
dávali ručné výrobky žiakov s via-
nočnou tematikou (ikebany, ad-
ventné vence, rôzne hračky a me-
dovníky). Podujatie bolo spestrené 
výrobou a predajom vianočných 
oblátok. Na dobročinnom jarmo-
ku sa všetci návštevníci mohli aj 
občerstviť.

Celkovo sa vyzbieralo 500 €, 
ktoré budú venované na misijné 
diela. Sumu 300 € sme poukázali 
na Pápežské misijné diela Košic-
kej arcidiecézy, konkrétne na mi-
sijný projekt Misijné dielo detí, 
ktorý sa snaží, aby mohli deti 
v misiách vyrastať zdravé a bez 
strachu o svoju budúcnosť. Zvy-
šok vyzbieraných financií, 200 €, 
sme poukázali do Kongregácie 
dcér Božskej Lásky na Konvent 
sv. Augustína – Rushooka do 
Ugandy. Tento príspevok bude 
použitý na účely formácie a vzde-
lávania pre sestry Mariánky, ktoré 
sa venujú pastorácii chudobných 
detí.

Mgr. Marta Pavlíková

Sviatok sv. Mikuláša 
oslávili choré deti 
priamo v nemocnici 
na pediatrickom oddelení 
Nemocnice s poliklinikou  
Š. kukuru Michalovce, 
a.s., člen Holdingu Svet 
zdravia. 

Oslavy tohto sviatku našim 
deťom spríjemnila návšteva 
žiakov Spojenej školy internát-
nej na Stráňanoch, ktorí si pod 
vedením PaedDr. K. Repickej 
a PaedDr. Prepiorovej pre ma-
lých pacientov pripravili pekný 
kultúrny program. Pobyt v ne-
mocnici deťom spríjemnili aj 
študenti Gymnázia z Vranova 
nad Topľou. Pre pacientov si 
pripravili krátke divadelné pás-
mo a naučili ich rôzne šikovné 
triky na vianočnú výzdobu.

Samotný Mikuláš nezabudol 
na deti, ktoré sú odtrhnuté od do-
mova a čas trávia v nemocnici. 
Priamo na oddelení ich navštívil 
spolu so študentmi Vysokej ško-
ly zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety, detašované pracovis-
ko Michalovce, ktorí obdarovali 
hospitalizované deti darčekmi. 
Študenti 1. ročníka odboru ošet-
rovateľstvo, realizovali zbierku 
hračiek, hygienických potrieb pod 
vedením doc. PhDr. D. Wiczmán-
dyovej PhD., mim. prof., a PhDr. 
Ľ. Tkáčovej PhD.

Mikuláša na ceste stretli aj čle-
novia Centra voľného času v Stráž-
skom pod vedením M. Korbelovej, 
prostredníctvom ktorých hospita-
lizované deti boli obdarované slad-
kými balíčkami.

Za našich malých pacientov 
všetkým ďakujeme.

PhDr. Milena Cifruľaková

Mikulášska návšteva 
v nemocnici

Záver roka je vyhradený 
v galérii Mestského 
kultúrneho strediska 
Michalovce dielam 
z depozitu. 

Depozit disponuje kolekci-
ou malieb, ktoré boli maľované 
na medzinárodnom sympóziu. 
Kultúrne stredisko toto podujatie 
organizuje v spolupráci s magis-
trátom mesta. Jeho účastníkmi 
sú výtvarníci z Česka, Maďarska, 
Poľska, Užhorodu, či zo Sloven-
ska. Organizátorkou a zároveň 
jednou z tých, ktorá sympóziá 

obohatí tvorbou, je rodáčka 
zo Zalužíc, žijúca v Michalov-
ciach, Ľudmila Lakomá-Krau-
sová. Prezentovaná expozícia 
vhodne zapadla do udalostí sú-
visiacich s odovzdávaním mest-
ských ocenení – cien primátora 
a cien mesta. Súbežne s týmto 
podujatím bola v galérii otvore-
ná expozícia obrazov, na ktorých 
je  ťahom štetca stvárnené mes-
to. Je možné prejsť jeho ulicami, 
všimnúť si sakrálne pamiatky. To 
všetko aspoň v mysli. Expozícia 
je verejnosti prístupná do konca 
mesiaca.

PaedDr. Ivana Mochorovská

Výstava z depozitu

Mikuláš v škole
V Spojenej škole internátnej 

Michalovce sa 3. decembra vítal 
Mikuláš. Žiaci ZŠ T. J. Moussona 
v Michalovciach pod vedením 
Mgr. Daniely Rudášovej a žiaci 
II.D triedy zo Spojenej školy inter-
nátnej pripravili veľmi pekný kul-
túrny program. Scénka o Mikulá-
šovi, recitácie, piesne a vianočné 
koledy privítali Mikuláša. Roz-

žiarené detské očká, radosť v ich 
srdiečkach a hlboký zážitok nás 
sprevádzali počas celého dňa. Veľ-
mi pekne sa chceme poďakovať 
OZ Teresa Benedicta v Michalov-
ciach pod vedením PhDr. Petra 
Novysedláka, ktorý zasponzoro-
val žiakom a zamestnancom školy 
mikulášske balíčky. 

PaedDr. Katarína Repická

Cieľom jeho návštevy bola 
výmena skúseností a hodnotenie 
priebehu vstupu spoločnosti do 
duálneho vzdelávania. 

Ministra informovali konate-
lia spoločnosti BSH Drives and 
Pumps, s.r.o. o výrobe a úspe-
choch, ktoré spoločnosť dosiahla. 
Vysoko vyzdvihli činnosť Stredis-
ka praktického vyučovania, ktoré 
vzniklo 1. septembra 2009. Do du-
álneho vzdelávania sa spoločnosť 

zapojila 1. septembra 2015 medzi 
prvými piatimi na Slovensku. 

Minister si prezrel priestory, 
v ktorých sa žiaci pripravujú na 
svoje budúce povolanie. Vyskúšal 
si postup pri pilovaní rovinných 
plôch. Žiaci strediska boli milo 
prekvapení jeho bezprostredným 
prístupom a v družnom rozho-
vore mu opísali svoje skúsenosti 
z prípravy na povolanie.

Mgr. Jaroslav Šutaj – Eštok 

Minister Juraj Draxler 
navštívil Michalovce

V závere školského roka 
2014/2015 sa skupine 
žiakov z 9.A, ZŠ Pavla 
Horova v Michalovciach, 
podarilo vyhrať v 
súťaži Bezpečné školy 
v kategórii video tvorba. 

Žiaci pod vedením vyuču-
júceho informatiky Mgr. Jána 
Palkociho vo svojom víťaznom 
videu na základe scenára zahrali, 
natočili, a zostrihali tri scénky, 
ktoré poukazujú na rozdiel me-
dzi bezpečnou školou a školou 
bez zabezpečenia. Podarilo sa im 

tak vyhrať ceny v celkovej hod-
note približne 10 000 €. Získali 
internet a Wi-Fi pripojenie pre 
školu od spoločnosti Slovanet 
na 3 roky zadarmo, hardvérové 
zabezpečenie siete od spoločnos-
ti Fortinet, ale najmä moderné 
vybavenie počítačovej učebne od 
spoločnosti Lenovo. Škola získa-
la pätnásť špičkových All in One 
počítačov. Pred niekoľkými dňa-
mi sa uskutočnila aj montáž no-
vého internetového pripojenia, 
ktoré bude prostredníctvom Wi-
Fi slúžiť najmä žiakom školy pri 
používaní tabletov a smartfónov. 

Mgr. Slavko Pavolko

Bezpečné školy 

V Gymnáziu na Ul. Ľ. 
Štúra 26 v Michalovciach 
je už dlhé roky tradíciou, 
že športové priestory 
školy sú počas sobôt 
sprístupňované žiakom 
na športové aktivity. 

Športový program si vytvá-
rajú samotní žiaci po vzájomnej 
dohode. Nie je zriedkavosťou, 
že v priebehu jedného predpo-
ludnia sa zapoja aj do viacerých 

športových hier. Najčastejšie si 
vyberajú florbal, basketbal, stolný 
tenis, bedminton, ale vyskúšajú 
si aj prvky športovej gymnastiky. 
To všetko sa realizuje pod odbor-
ným a pedagogickým dozorom 
Mgr. L. Palovčíka. Táto aktivita zo 
strany školy má priaznivú odoz-
vu aj medzi rodičmi. Cieľom nie 
sú len popredné umiestnenia na 
športových súťažiach, ale predo-
všetkým podporovať mladých ľudí 
v pravidelnej pohybovej aktivite. 

PhDr. Milan Tomko

Športové víkendy 
v škole

Minulý mesiac minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler navštívil 
spoločnosť BSH Drives and Pumps, s.r.o. Michalovce.

V škole privítali prof. RNDr. 
Vladimíra ŠEPELÁKA, DrSc., 
svetovo uznávaného vedca v ob-
lasti základného výskumu na-
nomateriálov, člena Ústavu geo-
techniky SAV Košice, Institut für 
Nanotechnologie a Karlsruher 
Institut für Technologie. Veľmi 
pútavo a jednoducho priblížil 
svet nanotechnológií a poukázal 

na ich využitie v praxi aj v zdra-
votníctve. Beseda s ním bola zá-
žitkom pre žiakov i učiteľov. 

Počas týždňa vedy a techniky 
bola každý deň pre žiakov prvé-
ho a druhého ročníka pripravená 
indícia, pomocou ktorej mali zis-
tiť meno významného vedca, ob-
javu a spoznať jeho praktické vy-
užitie. Indície boli zamerané na 

zdravotníctvo a bolo veľmi prí-
jemné pozorovať záujem žiakov, 
ktorý sa zo dňa na deň stupňo-
val. Víťazmi sa po veľkom súboji, 
nakoniec stala trieda II. ZB.

Na hodinách chémie žia-
ci prostredníctvom prezentácií, 
projektov alebo referátov ukázali 
spolužiakom to, čo ich v ostatnom 
čase v oblasti vedy zaujalo. Prís-

pevky pokryli široké spektrum 
záujmov – od vplyvu Coca-Coly 
na zdravie človeka cez najnovších 
robotov, až po zoznam exoplanét. 

Poslednou aktivitou tohto 
týždňa boli pokusy na hodi-
nách cvičení z chémie. Žiaci sa 
zamerali na úplne bežné javy 
zo života. Skúmali vlastnosti 
sódy bikarbóny, urobili skúšky 
pH a tvrdosti vody, pozorovali 
vlastnosti kovov pri reakciách, 
urobili si penový hasiaci prístroj. 
Jednoducho zábava. Horčík horí, 
sodík pláva po hladine vody. Ako 
málo treba, aby žiaci boli spokoj-
ní a šťastní.

Mgr. Anna Maliňaková

Týždeň vedy a techniky 
Na Strednej zdravotníckej škole Michalovce sa v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2015 konal týždeň plný súťaží. Jeho cieľom bolo vytvoriť žiakom 
priestor na zamyslenie nad významom a vplyvom vedy na náš reálny život.

Silné telo – pevná vôľa, to je 
názov projektu, ktorého realizácia 
prebieha v tomto školskom roku v 
Materskej škole, Ul. Fraňa Kráľa 
78, Michalovce. Pretože hlavným 
cieľom a zameraním našej MŠ je 
zdravý životný štýl a posilnenie 
zdravia deti, rozhodli sme sa pris-
pieť k naplneniu tohto cieľa aj ná-
kupom nového športového náči-
nia, takzvaných detských posilňo-

vacích strojov. Zakúpiť sa nám ich 
podarilo vďaka finančnej pomoci, 
a to dotáciou mesta Michalovce na 
rok 2015. Nakoľko materská škola 
zatiaľ nemá vlastnú telocvičňu, tie-
to stroje sme umiestnili do jednot-
livých tried MŠ. Pre deti sú veľkým 
prínosom a môžeme konštatovať, 
že na nich cvičia určite viac ako na 
tých ozajstných my – dospelí. 

 Bc. Erika Zaffová

Silné telo – pevná vôľa

Členovia občianskeho zdru-
ženia Rozsievač, ktoré šíri kres-
ťanskú kultúru, pripravili projekt 
s názvom Od srdca k srdcu pre 
širšiu komunitu. Vydarenou ak-
ciou v auguste bolo putovanie 
a spoznávanie drevených sakrál-
nych stavieb po trase: Tročany, 
Hervartov, Krivé, Lukov – Venécia 
a Bardejovské Kúpele. Navštívili 
sme tieto drevené chrámy, ktoré 
sú vyhlásené za národnú kultúrnu 

pamiatku a spoznávali ich boha-
tú históriu. Ďalšou aktivitou je 
vydanie Spravodajcu o činnosti 
občianskeho združenia. Jeho cie-
ľom je informovať našu komuni-
tu a širšiu verejnosť o doterajších 
projektoch, prezentovať fotodo-
kumentáciu z jednotlivých aktivít. 
Touto cestou ďakujeme Mestu 
Michalovce za finančnú podporu 
nášho projektu.

AS

Od srdca k srdcu

Vianoce s heligónkou
Každý rok spolu s Vianoca-

mi prichádza „Čas radosti, ve-
selosti“, aby odhalil to ľudské 
i božské, skryté v ľuďoch. Niet 
krajiny, mesta, ani dediny, kde 
by počas Vianoc nezazneli via-
nočné koledy. Zdá sa, že práve 
s nimi prichádza to osobité 
čaro, pri ktorom mäknú srdcia. 
Ľudia, rodiny i rody sa stretá-
vajú, zbližujú. Inak tomu nie 
je ani v Zemplínskom osveto-

vom stredisku v Michalovciach. 
Spolu s Občianskym združením 
Zempľinski heľigonkari zorga-
nizovalo Zemplínske osvetové 
stredisko koncert plný kolied. 
Návštevníkom a všetkým, kto-
rí túžili aspoň na pár chvíľ 
spomaliť predvianočné tempo 
či stráviť príjemné sviatočné 
chvíle, ponúkli pestrý kultúrny 
program.

Mgr. Adela Vojnová
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dva týždne v kultúre

VíTAME MEDZI NAMI NAŠIcH NAJMENŠícH...

Vanesa Ščurová
Ján Bardzak
Alex Ladányi
Tobias Vámoš

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSkéHO VSTúPILI...

Lukáš Sabo  
a Dominika Saboviková 

Peter Babinčák  
a Ivana Minkaničová

Michael Hrebeňák  
a Mgr. Eva Onušková

Jozef Sidun  
a Monika Dunajová

Ing. Marek Sejna  
a Ing. Ľubica Hudáková

Milan Jakub  
a Bibiana Princzová

Michal Popik  
a Lucia Suchá

Ladislav Luteran  
a Iveta Lipecká
Marcel Gamrač  

a Bc. Mária Maleczová

Detská talentová súťaž projek-
tu Bola raz jedna trieda je jedi-
nečný projekt, ktorý vznikol s cie-
ľom poukázať na talentované deti 
a mládež a pozdvihnúť rôzne mi-
moškolské záujmové činnosti nad 
bezcieľne potulovanie sa po škole 
s kamarátmi. Desať najlepších 
vystúpení sa predstavilo vo fi-

nále 28. novembra v Bojniciach 
pred hviezdnou porotou v zlože-
ní Roman Galo zo skupiny OBD, 
tanečník Jaro Bekr a hudobný 
producent Jaro Slávik. Medzi naj-
lepšími nechýbali ani tanečníci 
súboru Slniečko, ktorý pracuje 
pri CVČ ZŠ T. J. Moussona.

E. Nemjová

Ako na ozajstnej show

Mesto Sečovce, Spolok 
slovenských spisovateľov 
a Miestny odbor Matice 
slovenskej v Sečovciach 
sú vyhlasovateľmi 
regionálnej literárnej 
súťaže ruže mojej duše. 

Tohtoročné slávnostné vyh-
lásenie výsledkov sa konalo kon-
com novembra v obradnej sieni 
MsÚ v Sečovciach. Víťazi jednot-
livých kategórií si prevzali ocene-
nia z rúk Mgr. Ingrid Lukáčovej, 
spisovateľky, riaditeľky MsKS 
Sečovce a významných hostí 
– Ľudovíta Visokaya, spisovateľa, 
predsedu Trebišovského umelec-
kého klubu a ThLic. Mgr. Vilia-
ma Komoru, PhD., pracovníka 

Strediska národnostných vzťahov 
Matice slovenskej v Martine. 

Medzi ocenenými boli aj Mi-
chalovčanky: Romana Ivanová, 
žiačka ZŠ na Ulici J. A. Komen-
ského 1, Michalovce (II. kategória 
– poézia – 2. miesto) a Ivana Šaffo-
vá, študentka SOŠ obchodu a slu-
žieb Michalovce (III. kategória 
– poézia – 2. miesto, III. kategória 
– próza – pochvalný diplom).

Ivana Šaffová sa so svojou li-
terárnou tvorbou zapojila aj do 
celoslovenskej literárnej súťaže 
Cena Andreja Chudobu. Jej vy-
hlasovateľom je ministerstvo škol-
stva. Vo svojej kategórii získala až 
dve ocenenia, 3. miesto v kategó-
rii poézia a čestné uznanie v kate-
górii próza.

Ľ. Šaffová

úspechy v literárnych 
súťažiach

Vianočný swingoVý klaVír otakara krásenského
18.12. o 18.00 hod., galéria ZOS

aMeriCan DiVas – aDVentný konCert
20. 12. o 18.00 hod., Chemkostav Aréna Michalovce

ako iVan šťastie hľaDal – Vianočné preDstaVenie
21. 12. o 15.30 hod. a o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Vianočný konCert – hanka serViCká
27. 12. o 14.00 hod., Chrám sv. Michala, Topoľany

super žena – DiVaDelné preDstaVenie
28. 12. o 17.00 hod., veľká sála MsKS

program kina
18. 12. piatok o 17.00 a 19.45 hod. (2D SD) 

19. 12. sobota o 17.00 hod. (2D SD) o 19.45 hod. (3D SD)
20. 12. nedeľa o 17.00 hod. (2D SD) o 19.45 hod. (3D ST)

star wars: sila sa prebÚDZa
scifi, akcia, fantasy, dobrodružný
Vstupné 3D: 6 €, 2D: 4 €  2014
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov USA

(ST Slovenské titulky, SD Slovenský dabing)

22. 12. utorok o 19.40 hod.
23. 12. streda o 18.10 hod.

VojteCh 
komédia, dráma  2015
Vstupné: 4 € SR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

22. 12. utorok o 17.30 hod. 
23. 12. streda o 19.45 hod.

tajoMstVo iCh očí  Premiéra
krimi, thriller  2015
Vstupné: 3,50 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov České titulky

23. 12. streda o 16.45 hod.

snehoVá kráľoVná 2
rozprávka, rodinný  2015
Vstupné: 4 €, deti: 3 €   RUSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

26. 12. sobota o 16.45 hod.
27. 12. nedeľa o 14.45 hod. 

spieVankoVo 5: o poVolaniaCh  Premiéra
detský filmový muzikál  2015
Vstupné: 4 €  SR
Mládeži prístupný  Originál verzia

26. 12. sobota o 18.15 hod.
27. 12. nedeľa o 16.15 hod. 

králi hôr  
dráma 2015
Vstupné: 3,50 €  RAKÚSKO
Mládeži prístupný  Slovenský dabing

26. 12. sobota o 20.00 hod.
27. 12. nedeľa o 18.00 hod. 

28. 12. pondelok o 19.30 hod.

paDesátka 
komédia  2015
Vstupné: 4 €, študenti: 3 €  ČR
Nevhodné pre maloletých do 15 rokov Originál verzia

27. 12. nedeľa o 19.45 hod.

posleDný loVeC čaroDejníC  Repríza
fantasy, akčný  2015
Vstupné: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

29. – 30. 12. utorok, streda o 16.00 hod.

Dobrý Dinosaurus   Repríza
animovaná rodinná komédia 2015
Vstupné: 3 €   USA
Nevhodné pre maloletých do 7 rokov Slovenský dabing

29. 12. utorok o 17.45 hod.

hry o žiVot: DroZDajka – 2. časť  Repríza
dobrodružný, akčný  2015
Vstupné: 3 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

29. 12. utorok o 20.00 hod.

Fakju pán proFesor 2  Repríza
komédia 2015
Vstupné: 3 €  NEMECKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Český dabing

30. 12. streda o 17.45 hod. 

V srDCi Mora
akčný, dráma  2015
Vstupné: 4 €  USA
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov Slovenské titulky

30. 12. streda o 20.00 hod.

iZba  Premiéra
dráma  2015
Vstupné: 4 €  ÍRSKO
Nevhodné pre maloletých do 12 rokov České titulky

bližšie info: www.kino.michalovce.sk

Super žena
Ochotnícke Divadlo pri fontáne, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúr-
nom stredisku Michalovce, uviedlo svoju ďalšiu premiéru. Tá sa od 
roku 2012 koná vždy 12. decembra. Pôvodná veselohra scenáristky 
a herečky divadelného súboru Miriam Adamíkovej a režisérky Jely 
Timkovej mala u divákov veľký úspech. Hra Super žena nastavu-
je zrkadlo do života jednej rodiny a úsmevnou formou naznačuje 
niekoľko problémov dnešnej doby. Herci boli za svoje výkony často 
odmeňovaní potleskom. Pre veľký záujem divadelníci plánujú uviesť 
niekoľko repríz, najbližšia bude 28. decembra v mestskom kultúrnom 
stredisku.                                                                                                   JT

krajinárske impresie 
zo Zemplína
Vernisáž: 
31. 12. 2015 o 10.00 hod. 
Miesto konania: 
Zemplínske osvetové 
stredisko v Michalovciach
Trvanie výstavy: 
31. 12. 2015 – 21. 1. 2016

Aktuálna silvestrovská verni-
sáž a výstava Krajinárske impresie 
zo Zemplína je pre rozsiahlu re-
konštrukciu kaštieľa po prvý raz 
v histórii inštalovaná mimo pries-
torov múzea. V Zemplínskom 
osvetovom stredisku budú pre-
zentované krajinomaľby prevaž-
ne východoslovenských umelcov 
zo zbierok Zemplínskeho múzea 
(ZM). Ide o výber diel z výstavy, 
ktorá bola realizovaná v prestíž-
nej užhorodskej IĽKO GALLERY 
v termíne od 20. novembra do 
14. decembra 2015, v čase rokova-
nia Fóra európskych hraničných 
dialógov. 

Krajinomaľba je asi jedným 
z najzastúpenejších žánrov v prie-
reze dejín výtvarného umenia. 
Zemplínska krajina inšpirovala 
mnohých výtvarných umelcov. 
Z nich dlhodobo najviac rezonu-
je meno Teodora Jozefa Mous-
sona – „maliara Zemplína“. Tak 

ako kedysi Zemplín učaril T. J. 
Moussonovi, nepochybne učaril 
aj mnohým ďalším umelcom.

Rovinatá, slnkom presvetlená 
zemplínska krajina bola podne-
tom a predpokladom maliarskeho 
záujmu mnohých umelcov, vstu-
pujúcich do kontextu výtvarného 
umenia východného Slovenska. 

Umelci zastúpení na spomí-
nanej výstave nachádzajú v zem-
plínskej krajine silnú inšpiráciu 
pre svoju tvorbu, ponúkajúcu 
výtvarnú realizáciu v rôznych ma-
liarskych podobách.

Výstava nazvaná Krajinárske 
impresie zo Zemplína predsta-
vuje 40 krajinomalieb zo zbierok 
ZM v Michalovciach. Prostredníc-
tvom nich predstaví svoju tvorbu 
27 autorov, prevažne východoslo-
venských výtvarných umelcov, ale 
aj ďalších zahraničných maliarov 
spätých časťou svojej krajinárskej 
tvorby s naším regiónom.

Netradičná tradícia Silvestrov-
ských vernisáží postupne získala 
na prestíži. Ambíciou pracovníkov 
Zemplínskeho múzea je minimál-
ne uchovať tento status a neustále 
ponúkať kultúrnej verejnosti – tak 
ako v minulosti – iba to najlepšie 
z oblasti výtvarného umenia. 

Mgr. Dana Barnová
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dva týždne v športe

NAVŽDy SME SA rOZLúČILI...

spoločenská rubrika

Marta Hlinková (81)
Marta Fedorková (67)
Ing. Ján Šoltés (58)
Michal Banom (64)
Irena Vysaníková (86)
Anna Teresková (85)
Mária Štafurová (81)
Zuzana Zubáľová (88)
pplk. Ing. Daniel Sidor (73)
Katarína Friedmanová (62)
Aurelia Magurová (84)
Anna Zolotová (62)
PaedDr. Jozef Hubaľ (79)
Irena Bodajlová (80)
Martin Sorok (39)
Ján Dobrovolský (68)
Anna Človečková (93)
Juraj Zausin (86)
Ján Mucha (67)
Michal Hospodár (83)
Eva Becanová (70)
Maria Abaray (96)
Filoména Grajcárová (77)

kúpa – predaj – prenájom/byty
n	Predám garáž na Sídlisku juh, pri obytnom bloku S2, elektrina 

220/380 V. Cena dohodou. Tel.: 0908 404 156
n	Predám stavebné pozemky – Jastrabie pri Michalovciach 

23 x 50 m, 46 x 50 m. Tel.: 0907 164 840
n	Predám pekný, slnečný 3-izbový byt v Michalovciach, 64 m2. 

Tel.: 0918 707 342
n	Dám do prenájmu 1-izbový byt v Michalovciach na Ulici M. 

Rázusa. Tel.: 0949 684 536
n	Kúpim alebo vymením (+ doplatok) 3-izbový priestranný 

byt v Michalovciach, najradšej v pôvodnom stave, nie 
prízemie, ani vrchné poschodie za 2,5-izbový byt  + kuchyňa, 
1. poschodie, po kompletnej, ale skoršej rekonštrukcii na Ulici 
okružnej. Tel.: 0908 446 411

n	Predám RD v Zemplínskej Širokej, pôvodný stav, 19 árov,  
29 000 €, iba hotovosť. Tel.: 0915 359 292

n	Dám do prenájmu 3-izbový byt na Ulici ružovej 
v Michalovciach, rekonštruovaný, bez zariadenia,  
330 €/mesiac. Tel.: 0915 359 292

n	Predám 3-izbový byt, Ulica severná, 74 m2, čiastočná 
rekonštrukcia, cena dohodou. Tel.: 0915 311 636

n	Predám 2-izbový byt, Ulica M. Rázusa, 54 m2, čiastočná 
rekonštrukcia, 2-x balkón, cena dohodou. Tel.: 0915 311 636

n	Predám pozemok v Suchom, 38 árov, 18 500 €. Tel.: 0915 359 292

rôzne
n	Kúpim jelenie parožie. Tel.: 0902 555 510
n	Predám raz oblečené, nádherné, kvalitné svadobné šaty, značky 

Pronovias, kúpené v Nemecku. Šaty sú korzetové, vhodné 
pre ženu s veľkosťou 38 – 40, majú dlhú vlečku, ktorá má vzadu 
patent na pripnutie. Sú v 100 % stave, som ochotná k nim 
podarovať aj krásny dlhý závoj. Cena 350 €. Tel.: 0917 621 782

n	Prenájom 9-miestnej limuzíny bielej farby na slávnostné 
príležitosti. Tel.: 0904 223 023

n	Predám zachovalé Daewoo Nexia – strieborná metalíza, 
najazdené 77 650 km. Dodám k tomu takmer nové 4 kompletné 
zimné pneumatiky spolu s diskami, na mieru autoplachtu a iné. 
Cena 1 000,00 €. Volať večer na Tel.: 0907 486 851

n	Predám lacno mreže na pivničné, špajzové okná.  
Tel.: 0905 837 436

n	Predám Fiat Bravo. Auto je po STK. Cena dohodou  
(+ 4 zimné pneumatiky). Tel.: 0944 341 827

n	Predám štvoržilové elektrické káble na 380 V, 110 bm.  
Cena 1 €/bm. Tel.: 0915 259 966

Práca
n	Zamestnám zváračov CO2 a zámočníkov.  

Tel.: 0905 464 136, 00420 736 703 343
n	Práca v Česku. Rôzne pozície. Ubytovanie zabezpečené, 

výhodné platové podmienky. Tel.: 0944 004 041,  
e-mail:dreamjob@centrum.sk

malý oznamovateľ Dňa 30. decembra uplynie 20 rokov 
od smrti milovaného manžela a otca 

DUŠANA BABJAKA
s láskou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami

Deň 9. december je pre nás najsmutnejším dňom 
v našom živote. Pred 10 rokmi nás bez slov 

a rozlúčky opustil milovaný manžel, otec, dedko

 ŠTEFAN NAGY 
s hlbokou ranou v srdci si na neho spomínajú 

manželka, dcéra a syn s rodinami

Dňa 15. decembra sme si pripomenuli 
1. výročie, čo nás navždy opustila mamka, 
dcéra a sestra 

MARTINKA KONDÁŠOVÁ
smútiaca rodina

10 rokov ubehlo veľmi rýchlo, 
žiaľ za Tebou ešte neutíchol.

DUŠAN PAK
manžel, otec, už aj dedko, bol si pre nás ozaj 
všetko. Buď naďalej náš anjel strážny, dávaj 

pozor na náš krok každý.
s láskou spomínajú manželka a deti

spomienky

Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami. Dňa 15. decembra uplynul rok, 
čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, dedko 

MICHAL ZAUSIN
Za tichú spomienku všetkým, 

čo ste ho poznali a mali radi, ďakujeme.
smútiaca rodina

silVestroVská sÚťaž Vo VystreľoVaní Zátok 
Zo šaMpanského
31. 12., 12.00 hod., Nám. osloboditeľov, pred budovou MsÚ
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

basketbal
i. bk D – šsk union press košiCe 
19. 12., 10.00 hod., DL kadetky –Východ; ŠH GPH 

i. bk D – uVl košiCe 
19. 12., 18.00 hod., II.liga Východ - muži; ŠH GPH 
Info: Ladislav Janošov, tel.: 0903 655 843

i. bk MiChaloVCe – bk jF košiCe 
19. 12., 15.30 hod., DL kadeti –Východ; ŠH GPH 

i. bk MiChaloVCe – bk Mšk kežMarok 
20. 12., 11.00 hod., DL kadeti –Východ; ŠH GPH 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0903 883 886

ľadový hokej
hk Dukla – hk spišská noVá Ves
18. 12., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 29. kolo

hk Dukla – hC 07 DetVa
28. 12., 17.00 hod., I. hokejová liga muži – 31. kolo
Info: Peter Tirpák, tel.: 0907 158 893

plávanie
žiVá biela VoDa 
6. 1. 2016, IX. ročník
Info: František Džuppa, tel.: 0907 931 722

strelectvo
silVestroVská streleCká sÚťaž 
27. 12., 8.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

turistika
šteFanské potulky VihorlatoM – 12. ročník
26. 12., 7.45 hod.

silVestroVský Výstup na sninský kaMeň 
31. 12., 8.00 hod. – 19. ročník
www.kstmichalovce.sk

Floorbalisti zo Základnej školy T. J. Moussona v Michalovciach sa postara-
li o ďalší veľký úspech. Na školských majstrovstvách Slovenska vybojovali 
titul vicemajstra Slovenska. Víťazstvo mali na dosah. Vo vyrovnanom fi-
nále dali ale viac žrdiek ako gólov a po výsledku 3:5 titul získala Skalica.

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať, 
modlitbu tichú odriekať, s láskou spomínať.
Dňa 10. decembra uplynul rok, čo nás opustila 
milovaná manželka, mamička, babička 

MÁRIA PETRANINOVÁ
s láskou a úctou spomínajú 
manžel, syn a dcéra s rodinami

Dňa 7. decembra sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia drahej manželky, mamičky, 

babičky a prababičky 

IRENY JAVOROVEJ
Odišla tíško, nie je medzi nami, 

no v našich srdciach zostáva vždy s nami.
s láskou spomína manžel a deti s rodinami

Dňa 15. decembra uplynul rok, 
čo nás navždy opustila naša milovaná mamka 

MÁRIA LIČKOVÁ
s láskou, úctou a vďakou spomínajú 
syn a dcéry s rodinami

Strana SMEr-SD v prvú 
decembrovú sobotu 
usporiadala už pätnásty 
ročník stolnotenisového 
turnaja. Uskutočnil sa 
v telocvični siedmej 
základnej školy 
za účasti vyše tridsiatich 
štartujúcich.

V kategórii mužov zvíťazil Ján 
Matej z Michaloviec. Na druhom 
mieste sa umiestnil Tomáš Mráz 
z Čečehova a tretí bol Jozef Soko-
logorský z Michaloviec. V ženskej 
kategórii zvíťazila Rozália Olešo-
vá z Michaloviec. Druhá bola Ive-
ta Dermeková zo Starého a tretia 
skončila Mária Semjanová z Mi-
chaloviec. V štvorhe žien zvíťazila 
Mária Semjanová spolu so svojou 

sestrou Janou Loukotovou z Mi-
chaloviec. Druhé boli Rozália 
Olešová s Ivetou Dermekovou. 
Na treťom mieste skončili Anna 
Berdáková s dcérou Zuzanou.

V štvorhre mužov zvíťazila 
dvojica Ján Matej s Mikulášom 
Soóvsom z Michaloviec pred To-
mášom Mrázom a Jozefom Le-
ňom z Čečehova. Tretí skončili 
J. Sokologorský so synom.

Účastníci stolnotenisového po-
dujatia na záver dostali vecné ceny 
a diplomy z rúk poslanca mestské-
ho zastupiteľstva Jozefa Sokologor-
ského a Anny Berdákovej členky 
okresnej rady SMER-SD. Úplne na 
záver bolo podané občerstvenie.

Za vydarenú akciu patri poďa-
kovanie vedeniu ZŠ, Krymská 5 
a Mestu Michalovce za vecné ceny.

RSDr. Ján Mikula

Stolnotenisový turnaj

Akademické 
Majstrovstvá Sr 
v kickboxe 2015, 
pilotný projekt 
Slovenského 
zväzu kickboxu, 
sa uskutočnili 
v trenčianskom 
Expocentre v sobotu 
5. decembra. 

Majstrovstvá boli realizované 
v rámci 5. ročníka celoslovenskej 
akcie Športfestival SR, ktorý bol 
zorganizovaný za pomoci Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, s podporou Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
a za pomoci konfederácie športo-
vých zväzov. 

Okrem súťaže v kickboxe moh-
li diváci v jednotlivých výstavných 
halách vidieť súťaže v kulturistike, 
fitness, silovom trojboji, wu-shu, 
taekwon-do, crossfit, či v street 
workoute a v iných zaujímavých 
disciplínach.

V rámci tejto akcie sa usku-
točnil aj galavečer oceňovania 

najúspešnejších neolympijských 
športovcov SR, na ktorom bola 
ocenená aj prvá slovenská Maj-
sterka sveta v K1 z Belehradu 
Veronika Petríková.

Po októbrovom debute v se-
niorskej reprezentácii na Maj-
strovstvách sveta v Belehrade 
ukončil Michalovčan Michal 
Stričík z Podnikovohospodár-
skej fakulty Ekonomickej uni-
verzity Bratislava, so sídlom 
v Košiciach, tohtoročnú sezó-
nu úspešným vystúpením na 
akademických majstrovstvách 
Slovenska. V tvrdej konku-
rencii súťažil v disciplínach 
K-1 a kick light. V disciplíne 
K-1 do 75 kg vybojoval dru-
hé miesto, keď proti Marekovi 
Merňakovi z Prešova prehral 
po urputnom boji na body. 
Tento zápas bol vyvrcholením 
celej súťaže v kickboxe a pozrel 
si ho aj bývalý hokejový repre-
zentant a tréner Jozef Golonka. 
V disciplíne kick light do 74 kg 
Michal Stričík s prehľadom 
vybojoval titul Akademické-
ho majstra Slovenska pre rok 
2015.

Ing. Michal Stričík

úspešný záver roka 
Michala Stričíka


