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pozývame...

MICHALOVSKÝ 
ORGAN

organový koncert

9. augusta
o 19.10 hod.

rímskokatolícky Kostol 
narodenia Panny Márie

ZEMPLÍNSKE 
SLÁVNOSTI

59. ročník 

10. – 11. augusta 
tribúna pri MsÚ

KRESLENÉ 
PORTRÉTY

výstava Miroslava 
Babinčáka

do 31. augusta
Zemplínska knižnica 

Gorazda Zvonického

AMERIKÁNSKY 
DOM 

NA ZEMPLÍNE
výstava fotografií

do 2. septembra 
Galéria pod nebom

Nové detské 
ihrisko
na Sídlisku juh

2 Ďalšia okružná  
križovatka
spustená do prevádzky

3 Letný 
tábor 
partnerských miest

4 Krížovka 
s úsmevom
na voľné chvíle

8

Mesto Michalovce rozširuje komunitnú prácu

NOVÉ KOMUNITNÉ

CENTRUM

Na Ulici mlynskej v roku 2008 
postavilo Mesto Michalovce dva 
nové bytové domy s kapacitou 40 
bytov, rekonštruovala sa existujúca 
budova školy a súčasne sa realizo-
vala jej prístavba.

Mesto v súčasnosti v tejto loka-
lite realizuje už ôsmy rok terénnu 
sociálnu prácu v rámci podpory 
štyroch projektov financovaných 
z ESF a ŠR. Súčasne Mesto v blíz-
kosti miesta výstavby budúceho 
komunitného centra postavilo mul-
tifunkčné ihrisko, kde sa organizo-
vali športové súťaže detí a mladých 
ľudí v spolupráci so ZŠ, Ul. mos-
kovská, a sociálnymi pracovníkmi. 
Mesto nemalo zriadené komunitné 
centrum a doposiaľ nerealizovalo 
systematickú komunitnú prácu. 
Ojedinelé komunitné aktivity rea-
lizovali cirkevné organizácie, vzde-
lávacie aktivity materského centra 
realizuje ZŠ, Moskovská.

Mesto zvolilo miesto výstavby 
komunitného centra na Ul. mlynskej 
vzhľadom na to, že tunajšia komuni-
ta je najpočetnejšia, ako aj vzhľadom 
na doterajšie skúsenosti s prácou 
v tejto komunite, ich názormi, zvyk-
losťami a potrebami. 

Komunitné aktivity sa realizujú 
najmä v komunitnom centre, no 
podľa charakteru aktivít aj v ďal-
ších priestoroch mesta. Základom 
komunitného centra je školiaca 
miestnosť, nachádza sa tam aj kan-
celária pre komunitných pracovní-
kov, ktorí majú u  obyvateľov ulice 
plnú dôveru a obyvatelia využívajú 

ich služby, kuchynský kút pre prak-
tické tréningy a  aktivity. Nechý-
bajú ani hygienické zariadenia 
pre mužov, ženy i personál, sklad, 
komunikačné priestory, stredisko 
osobnej hygieny klientov, vrátane 
hygienickej bunky pre imobilných 
klientov. Súčasťou stavby sú spev-
nené plochy, vodovodná, kanali-
začná prípojka a  prípojka nízkeho 
napätia. Blízko je aj spomínané 
multifunkčné ihrisko a pripojenie 
do siete internet.

Celý objekt je úplne bezbariérový. 
Stavba je jednoduchá, bez neúčel-
ných stavebných prvkov, bez nevy-
užiteľných priestorov. Komunitné 
centrum spadá svojou úžitkovou plo-
chou (87,12 m2) medzi objekty s mi-
nimálnymi nárokmi na priestory. Sú-
časťou rozpočtu projektu sú náklady 
na základné vybavenie centra, ako sú 
stoly, stoličky, skrinky, vešiaky a koše.

Výstavba je plne v súlade 
s Programom hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja Mesta Michalov-
ce, ako aj s platným Komunitným 
plánom sociálnych služieb. Nové 
komunitné centrum je zapísané do 
registra VÚC v zmysle zákona o so-
ciálnych službách a je v plnej pre-
vádzke od prvého júla.

Mesto Michalovce chce týmto 
projektom naštartovať komunitnú 
prácu nielen v lokalite ale v celom 
meste, nadviazať na pozitívne vý-
sledky terénnej sociálnej práce v ko-
munite, odstraňovať negramotnosť, 
zvyšovať vzdelanosť – ukončenie zá-
kladného vzdelania ľudí v komunite, 
realizovať nácvik praktických zruč-
ností cieľových skupín, riešiť zamest-
nanosť a sociálnu situáciu v uvedenej 
komunite a  realizovať aktivity pre 
deti a mládež i zdravotnú osvetu. 

Jana Machová

Komunitné centrum je umiestnené v centre najväčšej marginalizovanej róm-
skej komunity priamo na Ulici mlynskej.
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pobačeňe Miža z varoša

U sobotu mi dostal bojovu notu. Treba is s Patrikom do kina. No a kec 
pujdzece z toho kina, ta pujdzece do Kauflandu. Tam maju maslo lacňejše 
u akciji. O prikazoch še ňediskutuje aňi ňerečuje. Vibraľi me še s Patrikom 
do kina. Tu me še doznaľi, že kino ňefunguje bo „krízovy štáb pre osipki 
zastavil šicke kulturne i športovo podujacjia u mesce. No ňič, ta pujdzeme 
kupic toto maslo a daco ci tam kupim, žebi ši teľo ňerimbaloval nad tim 
kinom. U Kauflandze me še veľo ňestrimaľi a jak me išľi placic gu pokladňi, 
ta še me Patrik pita: „To čom tote ľudze tak šumňe opaľene, maju bili pu-
der na calim ceľe?“ Neznal mi mu odpovedzec, no doma ňevesta zalamala 
rukami, kec to čula. Šak to buľi u Kauflandze tote chore na osipki. Jagbač 
u pondzelok šicke narukujeme gu dochtoroj dac še zaočkovac. Ozdaľ ňebu-
dze pozno, bo i kec kino ňebulo, ta me še osipkarom ňevihľi. 

Vaš Mižo z varoša 

Už ňičomu ňerozumim 

Ihrisko pre deti
na Sídlisku juh
Mesto Michalovce získalo 
finančný príspevok 
od Nadácie SPP a Eustream 
vo výške 12 000 € 
na projekt výstavby 
detského ihriska na Sídlisku 
juh v Michalovciach, Mesto 
dofinancovalo projekt 
sumou 2 500 €. 

Cieľom projektu bolo vytvoriť 
detské ihrisko v medziblokovom 
priestore na Sídlisku juh, vytvoriť 
príťažlivé prostredie hracích plôch 
a  priestorov v medziblokovom 
priestore sídliska, umožniť nadvä-
zovanie kontaktov pre deti rôznych 
vekových kategórií, mládeže aj do-
spelých. 

V medziblokovom priestore ulíc 
Špitálska a Murgaša tak pribudla 
zostava s domčekom, šmýkačkou, 
lezeckou stenou a s hojdačkou, malý 
detský kolotoč, prevažovacia hojdač-

ka pre 4 deti a pružinová hojdačka 
autíčko. Osadené detské zariadenia 
a zostavy sú certifikované a odskúša-
né v zmysle platných noriem. Dopa-
dovú plochu ihriska vytvára potreb-
ná bezpečnostná vrstva dunajského 
štrku. Ihrisko je ohraničené palisá-
dami a obrubníkmi, keď to poveter-
nostné podmienky dovolia, okolie 
ihriska bude doplnené zeleňou. 

Chceme aj touto cestou vyzvať 
rodičov a obyvateľov sídliska k spo-
lupráci pri ochrane prvkov detských 
ihrísk, k zveľaďovaniu a udržiava-
niu revitalizovaných priestorov, aby 
dlho slúžili svojim obyvateľom.

JaMa

Tento projekt sa uskutočnil vďaka 
finančnej podpore Nadácie SPP 

a Eustream.

MUDr. DUŠAN GODA
Oslovili ma občania Sídl. východ, ktorým boli pozrezávané konštruk-
cie na prádlo. Používali to aj deti ako hojdačky. Deťom to teraz chýba. 
Pýtam sa prečo to bolo odstránené?
Na interpeláciu odpovedala Ing. Anna Mrázová, ved. odboru V,ŽPaMR:
Na území mesta Michalovce prebehla v roku 2017 inventarizácia mobiliáru 
medziblokových priestorov jednotlivých sídlisk a verejných priestranstiev 
zameraná na funkčnosť jednotlivých prvkov detských ihrísk ale aj ďalšieho 
mobiliáru ako sú lavičky, koše, stojany na prádlo a stojany na koberce. Vý-
sledkom bolo zistenie, že z celkového počtu 34 stojanov na koberce bolo 29 
funkčných a 5 bolo potrebné vyradiť. Ďalej bolo zistené, že z 288 stojanov 
na prádlo bolo 73 funkčných a 215 poškodených, ktoré bolo potrebné zlik-
vidovať, lebo boli poškodené. Ďalej bolo správcovi určené na zostávajúcich 
funkčných prvkoch urobiť údržbu vhodným náterom. TaZS ako správca 
postupne vykonali kroky k odstráneniu určených nefunkčných prvkov. Tre-
ba občanov upozorniť, že užívať spomínané závesné háky, ako aj samotné 
stojany na bielizeň, na zavesenie hojdačky je neprípustné, pretože je dimen-
zované na účel zavesenia prádla. Užívanie týchto stojanov nie je v súlade 
s normou EN 1176 a EN 1177 a môže viesť k ohrozeniu zdravia a života 
ľudí. Mesto Michalovce v súčasnej dobe pripravuje doplnenie niektorých 
detských ihrísk samostatnými prvkami ale aj celými zostavami.

Prečo boli pozrezávané v celom meste stĺpy mestského rozhlasu a v akom 
počte?
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Stĺpy mestského rozhlasu v rámci mesta Michalovce už neplnili svoju 
funkciu, nakoľko mestský rozhlas ako taký už neexistuje. Svojím vzhľa-
dom rušivo pôsobili na estetiku mesta, preto boli stĺpy v počte 72 kusov 
odstránené. 

RNDr. LÝDIA SIDIVÁROVÁ
Na autobusovej zastávke na Ul. humenská cesta, oproti OC Kaufland, 
za garážami oproti bloku A na Ul. humenská cesta a v priestore medzi 
garážami na uvedenej ulici, sa s pribúdajúcimi teplými dňa začínajú čo-
raz častejšie zdržiavať počas dňa a hlavne vo večerných a nočných ho-
dinách občania bez domova. Sú hluční, robia neporiadok, vykonávajú 
v autobusovej zastávke aj pri nej potrebu. Konzumujú alkoholické ná-
poje, obťažujú občanov tým, že si od nich pýtajú peniaze, urážajú okolo-
idúcich oplzlými nadávkami a obťažujú aj deti, ktoré sa vracajú domov 
zo školy. Nechávajú po sebe prázdne fľaše od piva, alkoholu a cigaretové 
ohorky, čím znečisťujú verejné priestranstvo. V letným mesiacoch pres-
pávajú v  kríkoch rastúcich po celej dĺžke Humenskej cesty oproti OC 
Kaufland. Bolo by možné, aby príslušníci mestskej polície vykonávali 
obchôdzku v uvedenej lokalite viackrát počas dňa a v nočných hodinách? 
Bolo by možné, aby pracovníci TaZS mesta Michalovce upravili okrasné 
kríky pri Humenskej ceste tak, aby neprispôsobivým občanom znemož-
nili stretávať sa a prespávať v uvedenej lokalite? Ďakujem zodpovedným 
pracovníkom a organizáciám za vybavenie intervencií občanov.
Na interpeláciu odpovedal JUDr. Dušan Šanta, náčelník MsP 
a Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Zhromažďovanie a zdržiavanie sa tzv. neprispôsobivých občanov na au-
tobusovej zástavke na Ul. humenskej oproti OC Kaufland a za garážami 
bloku A na Humenskej ceste, ešte automaticky nezakladá porušenie ve-
rejného poriadku alebo iného protiprávneho konania. Vykázať takýchto 
občanov z určitého miesta len preto, lebo sa to nepáči určitej skupine oby-
vateľov nášho mesta nie je celkom možné. Aj príslušníci mestskej polície 
môžu konať len v zmysle zákona a rozsahu svojich oprávnení. Mestská 
polícia v rámci svojich možností monitoruje a vo zvýšenej miere kontro-
luje aj takéto rizikové miesta ako je uvedená lokalita. V prípade, že počas 
výkonu služby je zistené porušovanie verejného poriadku nadmerným 
hlučným správaním, znečisťovaním verejného priestranstva alebo aj po-
žívaním alkoholických nápojov na verejnosti, ihneď je takéto protiprávne 
konanie postihované a riešené v zmysle zákona. 
Tento konkrétny podnet porušovania verejného poriadku v uvedenej lo-
kalite bol samozrejme zodpovedne preverený a príslušníci mestskej polície 
majú za úlohu v rámci výkonu hliadkovej a obchôdzkovej služby vo zvýše-

Informácia o riešení interpelácií poslancov, ktoré boli 
predložené na XXI. zasadnutí MsZ v Michalovciach 
24. apríla 2018 (pokračovanie).

Interpelácie poslancov

pokračovanie na 4. strane
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V máji 1945 skončili boje druhej 
svetovej vojny v Európe. Mierový ži-
vot nadobúdal priestor na odstráne-
nie strašných následkov rozvráteného 
života v Európe. Vojna ale neskončila 
v Ázii a Tichomorí. Vojenské aktivi-
ty smerujúce k porážke fašistického 
Japonska pokračovali v nezmenšenej 
intenzite. Americkí predstavitelia 
sa odhodlali k použitiu dovtedy ne-
známej zbrane – atómovej bomby. 
Naplánovali jej použitie nie na bo-
jové jednotky alebo na zničenie vo-
jenských zoskupení, ale na pokojné 
civilné obyvateľstvo dvoch miest. 

Prvú zhodili 6. augusta 1945 
na Hirošimu. Druhú 9. augusta 1945 
na Nagasaki. Následkom výbuchov 
oboch bômb bolo vyhladenie obi-
dvoch miest. V epicentre výbuchu 
po obyvateľoch ostali len mastné škvr-
ny na miestach, kde sa nachádzali. 
Vo vzdialenejších miestach postihnutí 
trpeli príznakmi choroby z ožiarenia. 

Dovtedy neznáme príznaky cho-
roby a pomalé zomieranie opisuje 
lekár v zasiahnutej Hirošime v knihe 
Hirošimsky denník. Ani tretia ge-
nerácia potomkov zasiahnutých rá-
dioaktívnym žiarením neostala bez 
následkov. Ešte aj po päťdesiatich 
rokoch trpia rôznymi nádorovými 
chorobami ako dôsledok poškodenia 
genetického materiálu rádioaktív-
nym žiarením ich predkov. 

Svetová verejnosť neostala len 
v nemom úžase, ale v reakcii na túto 
obrovskú ľudskú tragédiu vyhlásila 
šiesty august za „Svetový deň boja 
za zákaz jadrových zbraní.“ Cieľom 
je zabezpečenie jadrovej bezpečnos-
ti, kontroly rovnováhy jadrovej tech-
nológie, nešírenie jadrových zbraní, 
ich zredukovanie a odstránenie. 

Odvtedy technológie nadobudli 
nové rozmery a vývoj týchto zbra-
ní neprestal. Viac ako k použitiu sa 
niektoré svetové politické elity uchy-
ľujú k zastrašovaniu týmito zbraňa-
mi. Preto si treba tento dátum pripo-
mínať a nestratiť zo zreteľa dôsledky 
prípadného vojnového šialenca, kto-
rý by ich chcel použiť. 

MUDr. Benjamín Bančej,
 zástupca primátora 

ŠIESTY 
AUGUST 

z pera viceprimátora

Rekonštrukcia teplovodov 
na Sídlisku SNP
V meste Michalovce sú 
všetky teplovody, ktoré 
doteraz neboli vymenené, 
po životnosti. Domspráv 
ako správca tepelného 
hospodárstva každý 
rok určí, ktorú trasu je 
potrebné vymeniť. Robí 
tak na základe počtu 
a závažnosti porúch 
na jednotlivých trasách. 

Teplovody je nutné rekonštru-
ovať z technických príčin, nakoľko 
sú už značne opotrebované, čo sa 
prejavuje poruchami spôsobujúci-

mi únik médií. Tohto roku sa reali-
zujú práce na Sídlisku SNP. Na blo-
ku A3 sa začalo v polovici júla 2018 
a robí ich firma Piatko zo Závadky.

Teplovod pri bloku A6 začala 
realizovať firma Energobyt Hu-
menné v prvom augustovom týžd-
ni po dohode s obyvateľmi bloku. 

Momentálne sa na bloku A3 
robí napojenie prípojkových miest-
ností bloku. Doposiaľ sa urobili vý-
kopy pre tento blok a uložila sa časť 
potrubia. Na bloku A6 sa urobila 
príprava, vytýčili sa siete, navozil 
sa materiál a vytýčila sa trasa, aby 
mohli nájomníci odstrániť zariade-
nia a zeleň, ktorá je v trase teplo-
vodu.

Po uložení potrubného systému 
sa bude realizovať aj monitorovacie 
zariadenie, ktorého úlohou je signa-
lizovať poruchy na potrubí. Potru-
bia so signalizáciou budú ukončené 
do konca augusta a terénne úpravy 
do konca októbra. Rezerva v termí-
ne je ponechaná pre prípad nevhod-
ných klimatizačných podmienok.

Náklady na teplovod pre blok 
A3 sú v hodnote 77 969 eur a pre 
blok A6, ktorý je technicky nároč-
nejší v hodnote 95 635 eur. Práce sú 
hradené z finančných prostriedkov 
mesta, ktoré formou odpisov z te-
pelného hospodárstva Mestu pou-
kazuje Domspráv, s.r.o.

nč

Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Okružná križovatka 
na uliciach Karola 
Kuzmányho a Štefánikovej 
je už dokončená. Križovatka 
má vonkajší priemer 
31 m a stredový ostrovček 
13 m. Okolo stredového 
ostrovčeka je prstenec 
šírky dva metre umožňujúci 
zjednodušený prejazd 
nadrozmerných vozidiel.
Jednopruhové vjazdy a výjazdy 
sú od seba oddelené zvýšenými 
deliacimi ostrovčekmi, ktorých 
súčasťou sú priechody pre chodcov 
a jeden priechod pre cyklistov. 

V rámci revitalizácie existujú-
cich komunikácií, chodníkov a par-
kovacích plôch sú zrealizované sta-
vebné úpravy komunikácie Ul. Ka-
rola Kuzmányho v úseku od okruž-
nej križovatky po križovatku s Ul. 
špitálskou, chodník od zastávky au-
tobusu po križovatku Prof. Hlaváča 
a  úprava medziblokových priesto-
rov – priestor ohraničený ulicami 
Martina Rázusa – Prof. Hlaváča 
– Karola Kuzmányho. Taktiež bol 
zrealizovaný priechod pre chodcov 
na križovatke ulíc Karola Kuzmá-
nyho – Prof. Hlaváča – Alexandra 
Markuša a úprava komunikácie 
Ul. Karola Kuzmányho v  úseku od 
Prof. Hlaváča po Ul. Masarykovu 
(jednosmerná). 

V rámci stavby sú zrealizované 
nielen komunikácie a spevnené 
plochy, ale aj verejné osvetlenie, 
odvodnenie okružnej križovatky, 
ochrana vodovodu, ochrana plyno-
vodu, ochrana a prekládka káblov 

Slovak Telekom, Ochrana a pre-
kládka NN a VN káblov a optický 
kábel pre knižnicu. Stavbári do-
končili odbočovací pruh i chodník 
smerom na Košice, osvetlenie, pri-
dali obrubníky a osadili aj vodorov-
né a zvislé dopravné značenie.

V stredovom ostrovčeku stojí 
známa socha Holubica. Abstraktná 
socha je vyrobená z kovu a osadená 
na kamennom podstavci. Okolie 
sochy zdobia kvety a zeleň. Socha 
pochádza z dielne akademického 
sochára Arpáda Račka, ktorý ju 
vytvoril v roku 1974. K jeho naj-
významnejším dielam patrí sve-
toznáma socha Maratónca, ktorá je 
umiestnená v Košiciach. 

Socha Holubica pár rokov zdo-
bila Námestie slobody. Pôvodne 
sa nachádzala v átriu výškovej bu-
dovy a v blízkosti okresného súdu. 
Kvôli stavebným prácam sa presu-
nula na bezpečné miesto a teraz sa 
umiestnila tak, aby ju mohlo obdi-
vovať čo najviac ľudí. 

Stavebné práce realizovalo Mesto 
z vlastných zdrojov, výška nákladov 
na realizáciu okružnej križovatky 
s úpravami, ktoré boli nevyhnutné, 
predstavovala sumu 376 tisíc eur.

Okružná križovatka bude slúžiť 
k zrýchleniu dopravy a predovšet-
kým k zvýšeniu bezpečnosti vodi-
čov a chodcov. 

Iveta Palečková

Jedenásta okružná križovatka 
je v plnej prevádzke
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Tábor partnerských miest
Tridsať tínedžerov 
z Jaroslavi, Vyškova 
a Michaloviec prežilo 
nezabudnuteľné chvíle 
od 15. do 22. júla 
v letnom tábore pri 
Zemplínskej šírave, 
v penzióne Hedera.

Umožnilo im to Mesto Micha-
lovce a Základná škola Teodora 
Jozefa Moussona ako tohtoroční 
organizátori putovného medzi-
národného letného tábora pre 
deti z  partnerských miest Poľska 
a Čiech. Desať žiakov 8. a 9. roč-
níka z michalovských základných 
škôl bolo týmto spôsobom odme-
nených za ich výsledky a aktivitu 
v priebehu školskej dochádzky. 

Táborové aktivity boli zame-
rané na vzájomné poznávanie 
kultúry, zvykov a jazyka jednot-
livých národov. Deti spolupra-
covali a súťažili v národnostne 
zmiešaných skupinách, čo prispe-
lo k  vytvoreniu multikultúrnej 
komunity. Počiatočná komuni-
kačná bariéra, ako aj ostych či 
pasivita, boli rýchlo prekonané. 
Veľkému ohlasu sa tešili spoloč-
né zábavné hry, kde bolo cítiť 
silnú táborovú spolupatričnosť.  
Vo veselej atmosfére sa táboro-
vá mládež venovala všestranne 
zameraným aktivitám, či už to 
bola umelecká tvorba, športovo 
– zábavné hry, plávanie, tanec 
alebo karaoke. Nikto nezabud-
ne na bláznivé súťaže s  vodnými 

balónmi a zamrznutými tričkami, 
na táborák a piesne s gitarovým 
sprievodom, ani na  nočné hry 
a  putovanie za bosorkou. Všet-
kých nadchlo aj maľovanie plážo-
vých tašiek a technika decoupage, 
ktorou si vyzdobili šperkovničky. 
Aj pri prezentáciách jednotlivých 
štátov a dramatizácii rozprávok 
boli účastníci tábora skutočne 
invenční. Humorne ladené scén-
ky rozosmiali všetkých divákov. 
Nechýbali ani výlety do blízkeho 
okolia. Turistika okolo Morského 
oka bola spojená s fotosúťažou, 
ktorá tento výlet zatraktívnila. 
Nasledovala vyhliadkova plav-
ba po Zemplínskej Šírave, ktorá 
umožnila návštevníkom spoznať 
jej pobrežie. Táborníci navštívili 
aj Košice, kde ich zaujali hlavne 
interaktívne expozície v  Tech-
nickom múzeu. A aké by to bolo 
leto bez kúpania? Unavené nohy 
zrelaxovali vo vodách Thermal-
parku Šírava. Sedem dní sa kon-
čilo nostalgickou prezentáciou 
fotografií, udeľovaním diplomov 
a cien, slovami na pamiatku v pa-
mätníčkoch a aj slzami...

Vďaka patrí animátorkám Žofii 
Hlavatej, Daniele Janošovej a Klá-
re Moškovej za kreativitu a peda-
gogickému dozoru Michaele Hirá-
kovej. 

Na budúci rok bude desať ďal-
ších usilovných michalovských žia-
kov hosťom v niektorom zo spria-
telených miest. Nechajme sa teda 
prekvapiť. 

Mgr. Ivana Porvazníková

Detská univerzita po tretíkrát v Michalovciach
V prvý prázdninový týždeň 
vymenilo 21 detí lavice 
základných škôl za lavice 
vysokoškolské. Na Vysokej 
škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety, 
Detašovanom pracovisku 
bl. Metoda Dominika Trčku 
v Michalovciach, sa konala 
už po tretíkrát Detská 
univerzita, ktorá bola 
venovaná deťom vo veku 
od 9 do 12 rokov. 

Detská univerzita bola realizo-
vaná s podporou Mesta Michalovce 
v rámci projektu Vzdelávacie, voľ-
nočasové a vedecké aktivity zame-
rané na študentov, deti a odbornú 
verejnosť v meste Michalovce. 

Pri organizácii a priamej činnos-
ti spolupracovali i ďalšie inštitúcie, 
ako Národné koordinačné stredisko 
pre riešenie problematiky ochrany 

detí pred násilím v zastúpení Úra-
dov práce sociálnych vecí a rodi-
ny Košického a Prešovského kraja 
a Mestská polícia Mesta Michalovce. 

Cieľom Detskej univerzity bola 
environmentálna výchova, naučiť 
deti, ako si chrániť svoje zdravie, 
prírodu, životné prostredie a reš-
pektovať etické hodnoty. 

Samotný program Detskej uni-
verzity sa niesol v duchu vzdeláva-
nia, primeraného vekovej skupine 
účastníkov. Deti boli oboznáme-
né s problematikou ochrany detí 
pred násilím, s poskytnutím prvej 
pomoci jedincom nachádzajúcim 
sa v ohrození života. Významnou 
aktivitou bola oblasť separácie od-
padu, jej význam a opodstatnenie 
pre nás a budúce generácie. Náv-
števou vodnej nádrže Starina sme 
chceli upriamiť pozornosť detí na 
skutočnosť, že bez vody sa nedá 
žiť. V okolí Stariny sme navštívili 
drevené chrámy v rámci Karpat-
skej drevenej cesty. Na sviatok 

sv. Cyrila a Metoda sme sa zúčast-
nili svätej liturgie a preverili svoju 
fyzickú zdatnosť túrou na hrad 
Vinné. 

Výstupom z aktivít Detskej uni-
verzity bolo divadelné predstavenie 
modernej rozprávky Popoluška,  
ktorá sa niesla v duchu správnos-
ti a dôležitosti separácie odpadu 
a ochrany životného prostredia 
a zdravia. Tretí ročník Detskej uni-

verzity bol ukončený slávnostnou 
promóciou, na ktorej boli deťom 
za prítomnosti rodičov odovzdané 
diplomy „doktorček“. 

Program tohtoročnej univerzity 
bol naozaj bohatý a sme veľmi radi, 
že v Michalovciach máme deti, kto-
ré sa aj počas prázdnin chcú vzde-
lávať a spoznávať nové veci. 

RNDr. Daniela Barkasi, PhD.
Mgr. Gabriela Šamudovská 

nej miere zamerať kontrolu na túto lokalitu tak, aby táto skupina ľudí v čo 
najmenšej možnej miere obťažovala občanov nášho mesta. 
Možno sa nám uvedený problém nepodarí stopercentné vyriešiť, no nega-
tívne vplyvy súvisiace s pohybom neprispôsobivých občanov sa snažíme 
eliminovať a riešiť ho zintenzívnením hliadok mestskej i štátnej polície. 
Potrebnú úpravu okrasných kríkov pri Humenskej ceste zrealizujeme 
do konca mesiaca máj 2018. 

Mgr. JÁN EŠTOK
Dlhodobo nie je riešený chodník sprístupňujúci vchod do obchodnej 
siete Agro Milk. Problém spočíva v tom, že pri búrkovej činnosti a leja-
kov sa po chodníku nedá:
a)  prejsť
b) veľké množstvo vody spôsobuje škodu na majetku v suteréne zubnej 

polikliniky.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Vami spomínaný chodník je zaplavovaný dažďovou vodou z dôvodu sta-
vebných úprav okolitých objektov. Tým, že sa vyasfaltovaním plôch pred 
budovami zdvihla výška parkovísk, znemožnilo sa tak dažďovej vode od-
tekať. Tento problém vyriešime do konca mesiaca máj 2018. 

Na Partizánskej ulici, cca 50 m od TaZS mesta Michalovce, predpokla-
dám, že neúmyselne, nie je dokončená úprava okolo kanalizačného zvo-
du. Je potrebné to upraviť.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Danú úpravu zrealizovali VVS, a.s., závod Michalovce, ktorej uvedená 
kanalizácia patrí, na konci mesiaca apríl 2018.

Ing. JÁN ĎUROVČÍK,CSc.
Žiadam Mesto Michalovce a TaZS mesta Michalovce, aby funkčné det-
ské ihriská boli upravené podľa noriem EÚ.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Mesto Michalovce a TaZS mesta Michalovce v súčasnosti realizujú opravy 
a úpravy detských ihrísk len v súlade s normami EÚ. 

MUDr. JÁN MIHALEČKO
Prosím o opravu výtlkov na Ul. J.M. Hurbana.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Július Oleár, riaditeľ TaZS mesta Michalovce:
Vami spomínanú opravu výtlkov na Ul. J.M.Hurbana zrealizujeme do konca 
mesiaca máj 2018. 

Interpelácie poslancov 

pokračovanie z druhej strany 

dokončenie z 24. apríla 2018



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

MICHALOVSKÝ ORGAN
organový koncert Andrása Gábora Virágha
9. augusta o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI – 59. ROČNÍK
10. – 11. augusta, tribúna pri MsÚ 

MICHALOVSKÝ ORGAN
organový koncert Charlesa Andrewsa
16. augusta o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie

Výstavy
OBRAZY WOLFGANGA HANZA UNGERA
výstava obrazov
do 31. augusta, malá galéria MsKS

KRESLENÉ PORTRÉTY 
výstava Miroslava Babinčáka
do 31. augusta, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického

AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE
do 2. septembra, Galéria pod nebom

ČIERNOBIELY SVET
výstava Jozefa Závadského
od 14. augusta, galéria ZOS

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk
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Lesy, lesy, lesy
Z hľadiska kategorizácie lesov 

je tento les v súčasnosti hospodár-
skym lesom. Hospodárenie a ťažba 
v takomto lese sa riadi plánom sta-
rostlivosti o lesy, ktorého platnosť 
sa robí na obdobie jedného decénia. 

Pokiaľ ide o les, ktorý je majetkom 
mesta, a hospodárenie v ňom upra-
vuje zákon, je predpísaná ťažba na 
roky 2012 – 2021 7 890 m3 s ťažbovou 
plochou a následnou zalesňovacou 
povinnosťou 11,62 ha. Od roku 2012 
do konca roku 2017 bolo vyťažené 
podľa lesnej hospodárskej evidencie 
4 868 m3 s plochou po dorube 8,20 ha. 

Do roku 2012 tieto lesy obhospo-
darovali Lesy SR, š.p., za symbolické 
nájomné. Od roku 2012 sú lesy v ob-
hospodarovaní firmy Triad services, 
s.r.o., na základe nájomnej zmluvy. 
Odborné hospodárenie je zabezpečo-
vané odborným lesným hospodárom, 
ktorého musí mať každý vlastník.

Je potrebné povedať, že hospodá-
renie v lesoch vykonáva vlastník pod-
ľa svojho plánu starostlivosti o lesy.

Orgán štátnej správy lesného hos-
podárstva v spravujúcom subjekte 
vykonal tri štátne dozory, 20. 6. 2014, 
26. 6. 2015 a 15. 5. 2018. Boli zamera-

né na hospodárenie v lese a dodržia-
vanie lesného hospodárskeho plánu, 
na vedenie lesnej hospodárskej evi-
dencie, evidencie lesných pozemkov, 
na vyznačovanie a evidenciu ťažby 
dreva a na kontrolu zalesňovania po-
rastov v zákonnej lehote. Štátny dozor 
v roku 2018 bol vykonaný na žiadosť 
vlastníka lesných pozemkov – Mesta 
Michalovce. V prvých dvoch štátnych 
dozoroch počas rozpracovania poras-
tov neboli zistené nedostatky. V roku 
2018 po doruboch jednotlivých vý-
chodísk pri podrastovej forme hos-
podárenia boli zaznamenané určité 
pochybenia, ktoré budú doriešené ná-
sledne po uzavretí štátneho dozoru. 

Z každého štátneho dozoru sa 
vyhotovuje podrobný záznam z vý-
konu štátneho dozoru, ktorý sa na-
chádza na príslušnom orgáne štát-
nej správy lesného hospodárstva.

V tomto období prebieha v zviera-
cej ríši hniezdenie, liahnutie a privá-
dzanie mláďat na svet, je to obdobie 
starostlivosti jedincov o svoje potom-
stvo, preto im nechajme priestor a čas 
na to, aby z mláďat vyrastali zdraví je-
dinci, ktorí budú okrasou lesov. 

Vladimír Juričko

dokončenie článku z minulého čísla
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Dávid Tkáč
Milan Kaločai

Izabela Praskaiová
Peter Schmidt

Michalovčan informuje

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny 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, 
redakcia: Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, tel.: 6864 242.  

Inzerciu príjma: Turistická a informačná kancelária, e-mail: iveta.pazicova@msumi.sk, gabriela.kovtunova@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 nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, 
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DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Dušan Tóth  
a Alica Šamudovská

Ing. Peter Žeňuch  
a Mgr. Jana Gombošová
MUDr. Radovan Borza  

a MUDr. Blanka Hrehová

Noviny Mistral
športové správy

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

Žihadlo
Téma: Novinky v Iconito 

Hostia: K. Dufinec, M. Choma
(repríza z marca 2018) 

 piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
GENERÁCIE – III. časť programu bývalých členov FS Zemplín

(repríza z októbra 2017) 
denne od 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS v sieti UPC Slovensko a GECOM, Facebook, 
YouTube a www.tvmistral.sk

blahoželanie
V týchto dňoch sa dožíva okrúhleho 
životného jubilea 

MARGITA SABOVÁ
Naber si šťastie, krásy na tie ďalšie roky, 
aby Pán Boh v zdraví žehnal Tvoje žitia kroky.
dcéra Iveta s manželom Ľubomírom 
a vnuk Roman

Pútnici z Michaloviec

Spomienky Heleny
Valkovej-Pleceníkovej

Členovia Občianskeho 
združenia Rozsievač 
pripravili vďaka finančnej 
podpore Mesta Michalovce 
projekt s názvom 
Gréckokatolícke pútnické 
miesta. 

Prvá časť projektu sa realizovala 
25. júla, kedy pútnici z gréckokato-
líckej farnosti Michalovce navštívili 
obec Rafajovce, ktorá sa stala známou 
vďaka tradícii putovania k zázračnej 
ikone Rafajovskej Bohorodičky. Od-
tiaľ pokračovali do obce Šašová, ktorá 
je v súčasnosti známa ako najstaršie 
gréckokatolícke mariánske pútnic-

ké miesto na Slovensku. Putovanie 
ukončili v Bardejove, prezreli si his-
torické centrum mesta, Šarišské mú-
zeum s mimoriadne cennou zbierkou 
ikon a Starú synagógu. V roku 2000 
bolo historické jadro mesta Bardejov 
spolu s komplexom stavieb židovské-
ho suburbia zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO.  

Projektom si pripomíname dôle-
žité historické medzníky v dejinách 
gréckokatolíckej cirkvi, a to 50. vý-
ročie obnovenia Gréckokatolíckej 
cirkvi v bývalom Československu 
a 200 rokov od zriadenia Prešovskej 
eparchie.

Mgr. Serečunová 

Jesenné spomienky je názov 
druhej zbierky básní Heleny 
Valkovej – Pleceníkovej. 
Autorka túto zbierku venovala 
svojim priateľom, ktorí radi 
spomínajú na domov, rodičov, 
detstvo a lásku, svojim deťom 
i rodine. 

Narodila sa v Sliepkovciach v roľ-
níckej rodine. Do základnej školy 
chodila v Michalovciach, kde ukon-
čila aj pedagogické vzdelanie pre 1. – 
5. ročník ZŠ. Učiteľskému povolaniu 
sa venovala 40 rokov v Michalov-
ciach na I. stupni základných škôl. 
So žiakmi veľa tvorila a ich práce 

uverejňovala v  časopise Zornička. 
Pre seba tvorila básne o domove, 
o vlasti a o láske. Na dôchodku istý 
čas žila v USA, kde sa narodila jej 
mama. Tam uverejňovali jej práce 
v  novinách Slovák v Amerike, Slo-
venský katolícky sokol aj v Liturgic-
kom hlásniku v slovenskom kostole 
Sv. Cyrila a Metoda v Cliftone v N. J. 

Zbierka Jesenné spomienky ob-
sahuje 37 básní. Ilustroval ju jej 
žiak Myron Špeník. Z básne Jesen-
né smutky malý úryvok: „Slnko sla-
bučko sa prediera cez mraky jesenné 
a teplým lúčom nás ešte láska ohrieva 
dáva im silu i nádej novú na jarné 
vzkriesenie.“ 

J.G.

Staňte sa fanúšikom oficiálnej 
facebookovej stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA



7  INZERCIA

prerušenie distribúcie elektriny

n	7. augusta od 8:00 hod. do 14:00 hod., úseky: Ul. Štefanikova, č. d. 1, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Ul. špitálska, č. d. 5, športová hala

n	9. augusta od 8:00 hod. do 14:00 hod., úseky: Ul. obrancov mieru, 
č. d. 6, 8, Ul. Masarykova, č. d. 32, 34, 36, Ul. Kuzmányho, č. d. 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, garáže, Ul. Kuzmányho, Ul. A. Markuša, č. d. 
2 (MŠ), 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

n	21. augusta 2018 od 12:00 hod. do 16:00 hod., celá Ul. SNP, časť 
Ul. Fidlikova, od č. d. 34 – 64, č. d. 39 – 71

n	23. augusta 2018 od 07:10 hod. do 16:30 hod., celá Ul. Timravy, 
garáže na Ul. Timravy, Ul. S. H. Vajanského, č. d. 60 – 82 (párne čísla 
domov), č. d. 49 – 53 (nepárne čísla domov), č. d. 57 – 63 (nepárne 
čísla domov)

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Kúpa – predaj – prenájom(byty
n	Kúpim 2-izbový alebo 3-izbový byt na uliciach: Okružnej, 

Štefánikovej, Rázusovej, príp. Sídlisko západ. Som súkromná 
osoba. Tel.: 0948 242 311

n	Prenajmem 3-izbový byt v Michalovciach. Tel.: 0907 970 595
n	Dám do prenájmu garáž pri Zekone. Tel.: 0949 716 152

Rôzne
n	Kúpim predmety z pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter piva, 

hliník, 1944), plakety (zaslúžilý pracovník, bronz, 1967), odznaky, 
etikety, účtenky, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, 
tabule, poháre, podpivníky, otváraky, fľaše, vršky z fliaš, súdky, pipy, 
prepravky a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282 

n	Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 
medaile, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. Štefan 
Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z TUZEXu a DAREXu (podniky zahraničného 
obchodu) – bony, odberné poukážky, dobropisy, poukážky 
na pohonné hmoty (autobenzín, motorová nafta), šeky, dispozičné 
príkazy, karty, listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, 
akékoľvek dokumenty Živnostenská banka a Štátna banka 
československá a iné. Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n Predám traktor Zetor 5718 po GO s ŠPZ, 8, pluh trojramenný, 
malú vlečku za traktorom s hmotnosťou do 7 ton, brány, auto 
Felíciu – naftová, funkčná, stolárske stroje (staršie), prispôsobené 
k práci. Cena dohodou. Tel.: 0944 395 170

n	Predám garáž – Bieloruská ulica (bytový dom s garážami)  
– 10 000,00 €, auto Peguot 206, 120 000 km, garážované, benzín, 
1. majiteľ, servisná knižka, STK 10(2019, r. v. 2006, zimné 
pneumatiky na diskoch, náhradný disk, cena 2 000,00 €. V prípade 
kúpy garáže aj auta cena spolu 11 000,00€. Tel.: 0905 600 095, 
email: collakm@gmail.com.

malý oznamovateľ

MESTSKÉ KÚPALISKO 
POČAS PRÁZDNIN

do 28. augusta
s možnosťou opaľovania sa na trávnatej ploche 

v areáli kúpaliska.
Otváracie hodiny: 

Utorok – nedeľa od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Vstupné: dospelá osoba/dieťa 2 €

Od 15.00 hod. do 18.00 hod. dospelá osoba/dieťa 1€
Rodič s dvoma a viac deťmi do 15 rokov má vstup za 1 €

(cena 1€ platí len pre rodiča, dieťa platí podľa platného cenníka)

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI...

spoločenská rubrika

Emil Beca (85)

Alžbeta Garguláková (80)

Pavol Hϋbler (57)

Vincent Dubský (68)

Viera Nadányiová (61)

Ján Butka (81)

Mária Lengová (88)

Marta Topoľančinová (79)

Jozef Lukáč (76)

Edita Bajužiková (76)

Anna Hriňová (77)

Michal Palkó (66)

Ján Virostko (87)

Andrej Bujdoš (88)

Mária Figmiková (76)

poďakovania

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou 

MÁRIOU KORIBANIČOVOU
rod. Žáčikovou
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary.
celá smútiaca rodina

Dňa 28. júla uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný otec, manžel a brat 

JOZEF DOBIÁŠ
Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 7. augusta uplynie rok, čo nás opustila milovaná 
manželka, mamka, babka, dcéra a sestra 

DANICA POPEĽÁŠOVÁ
s láskou spomína manžel Štefan, synovia Peter 
a Štefan, dcéra Daniela a vnúčatá Emka, Števko, 
Šimonko, mamka a sestry s rodinami

Zhasli oči, ktoré tak rady videli, ochladli ruky, 
ktoré tak rady pracovali, dotĺklo najvrúcnejšie srdce, 

ktoré tak vrelo milovalo. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s 

VERONIKOU GAZDOVOU
Odpočívaj v pokoji, maminka naša...

Tvoje milujúce dcéry s manželmi

Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ju mal rád, nemôže zabudnúť.

Dňa 25. júla uplynulo 10 rokov, 
čo nás opustila naša mama, svokra a babka 

ANNA KURAJDOVÁ
s láskou spomínajú synovia s rodinami

Už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 6. augusta si pripomenieme 5 rokov úmrtia

 JOZEFA HOSPODÁRA
s láskou spomínajú manželka a dcéra

spomienky



8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
5. 8., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 3. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MMKS PODHALE NOWY TARG 
10. 8., 17.30 hod., prípravný zápas, zimný štadión Michalovce

HK DUKLA INGEMA – DVTK JEGESMEDVÉK MISKOLC 
15. 8., 17.30 hod., prípravný zápas, zimný štadión Michalovce
Info: www.duklamichalovce.sk

Strelectvo
LIGA ZEMPLÍN – ŠARIŠ COMBAT
12. 8., 9.00 hod., Klub vojakov v zálohe,
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Letný turnaj žiakov
Letný prázdninový turnaj 
žiakov v malom futbale 
O pohár primátora mesta 
Michalovce pre rok 2018 
sa uskutočnil aj v tomto 
roku.

Mesto Michalovce – odbor škol-
stva a športu a jeho Koordinačná 
komisia mestských športových súťa-
ží v spolupráci so Základnou školou 
na Ul. J. Švermu 6 boli organizátor-
mi X.  ročníka Letného prázdnino-
vého turnaja žiakov v malom futbale 
O pohár primátora mesta Michalov-
ce pre rok 2018. V súťaži štartovali 
ľubovoľné uličné a sídliskové druž-
stvá chlapcov, v každom zápase hra-
li štyria hráči v poli, striedať mohli 
ľubovoľným hokejovým spôsobom. 
Zápasy prebiehali na multifunkč-

nom ihrisku Základnej školy na Ul. 
J. Švermu 6 a to 2. až 4. júla. Družstvá 
hrali systémom každý s každým troj-
kolovo, s hracím časom 2 x 10 minút.

V 5. a 6. ročníku sa na prvom 
mieste umiestnil FC Čelami-
tu a  v  7. a 8. ročníku FC Bayern. 
Spomedzi najlepších jednotlivcov 
sa v 5. a 6. ročníku stal najlepším 
brankárom Jakub Ragan, najlep-
ším hráčom Tomáš Sabov a najlep-
ším strelcom Adam Tkáč. Medzi 
najlepších hráčov v 7. a 8. ročníku 
patrí najlepší brankár Dalibor Ko-
váč, najlepší hráč Alex Pliška a naj-
lepší strelec Gabriel Čopák.

Po ukončení posledného zápa-
su nasledovalo vyhodnotenie, kde 
družstvám odovzdali diplomy a me-
daily organizátori súťaže J.  Marec 
a E. Anguš. 

Lívia Kalaninová

Letná krížovka s úsmevom

VODOROVNE
A strach z bolesti (aj cudzej) – 

poranila ma
B unavuj – tuk na výrobu 

liečiv – blok zemskej kôry, 
tvorený najmä magnetickými 
a metamorfovanými horninami 
(geol.) – podal udanie

C sturmabteilung v skr. – chem. 
zn. berýlia – narezanie – 
veľká Amalka – ŠPZ voz. okr. 
Krupina – zn. kozmetiky

D prosenie – si v pokľaku – dan 
vlastnil

E tajnička

F futbalista Zemplína 
Michalovce – zvädli, po česky 
– revolučný český politik 
(Sáša...)

G Antonov v skr. – štvorček 
(typ.) – doska na krájanie 
– kyslé zakaukazské mlieko 
– chem. zn. zlata (aurum) – 
st. rímska minca

H bývalý podnik v Kladne – akže 
– patriaca Eme – bratova sestra

I človek s poruchou reči 
a pohybu, pri ktorej dotyčný 
nemôže normálne hovoriť – 
nastúpil si do vlaku

ZVISLE
1  automobilové učilište – 

horúčava – kód Slovenska
2 literárne noviny – chem. prvok 

zn. AS, po česky – obchodná 
akadémia

3 meno bývalého futbal. 
reportéra Zelenaya – lebo 
(básn.) – pracovník agentúry

4 ovos na Žatecku v Čechách – 
pražské múzeum

5 naše slovenské rádio – 
slovenský spisovateľ, básnik, 
vedec, pedagóg, editor, 
ev. farár (Matej...) 1684 – 1749 

– latinský, skr.
6 oslavná pieseň – peruánske 

štipľavé papričky – orgán zraku
7 odoberaj – komplex výrob.

zariadení – iniciálky Petra, 
Oskara a Nataši

8 ľavý prítok Dunaja dĺžky 
198 km – pouvažuje

Autor krížovky: Dušan Kudroč

Blondínka v Tipose. „Aký je u vás systém v tipovaní?“ „Je treba trafiť 6 čísiel...“ ...? (dokončenie v krížovke)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A

B

C

D

E

F

G

H

I

POMÔCKY: KATATONIK, 
RAMÍA, ADEPS, AJI

Správne vylúštenie krížovky: 
... a z akej vzdialenosti...? 


