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Miestne dane a poplatky v novom roku 2019

POVINNOSTI 

DAŇOVNÍKOV

Ide o podanie daňového prizna-
nia k novonadobudnutej nehnuteľ-
nosti (bytu, domu, pozemku, gará-
že, stavby a pod.), priznanie za psa, 
priznanie za hracie prístroje alebo 
predajné automaty. K  daňovému 
priznaniu je daňovník povinný pri-
ložiť aj rozhodnutie z katastrálneho 
úradu o nadobudnutí nehnuteľnos-
tí. Nezabudnite, že daňové prizna-
nie sa podáva aj v prípade, že došlo 
k zániku daňovej povinnosti – na-
príklad tým, že došlo k odpredaju, 
resp. darovaniu nehnuteľnosti, úhy-
nu, resp. darovaniu psa a pod.

Jednou z najčastejších otázok 
zo strany našich obyvateľov je mož-
nosť zníženia dane. Preto pripomí-
name, že nárok na zníženie dane 
alebo oslobodenie od dane, si da-
ňovník uplatní v daňovom prizna-
ní za zdaňovacie obdobie, v  kto-
rom mu prvýkrát vznikol nárok 
na úľavu. Najneskôr do 31. januára 
daného roka, v zmysle podmienok 
ustanovených Všeobecne záväz-
ným nariadením mesta Michalovce 
č. 181 o dani z nehnuteľností, dani 
za psa, dani za ubytovanie, dani 
za predajné automaty a dani za ne-
výherné hracie prístroje. U tých da-
ňovníkov, ktorí už mali uplatnené 
zníženie, resp. oslobodenie od dane 
v predchádzajúcom období sa da-
ňové priznanie alebo čiastkové pri-
znanie nepodáva. Úľava je zohľad-
nená automaticky. Uvedené sa ne-
týka poberateľov dávky v  hmotnej 

núdzi. Títo si musia nárok na úľavu 
uplatniť podaním daňového alebo 
čiastkového daňového priznania 
každoročne, najneskôr v  lehote 
do 31. januára, inak nárok na úľavu 
na príslušné zdaňovacie obdobie 
zaniká. 

Výška miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa pre rok 2019 nezmenila. 
Občan s trvalým pobytom v Mi-
chalovciach zaplatí za rok poplatok 
v sume 26,55 €. Tento poplatok vy-
rubuje Mesto automaticky, podľa 
evidencie obyvateľov mesta. Pred 
vydaním rozhodnutia môže občan 
požiadať o  zníženie alebo odpuste-
nie poplatku, ak spĺňa podmienky 
uvedené vo  Všeobecne záväznom 
nariadení č. 180 o miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. U  fyzických osôb 
starších ako 62 rokov sa poplatok 

z  titulu veku zníži o 30 % automa-
ticky.  

Tlačivá pre daň z nehnuteľnos-
tí fyzických osôb a právnických 
osôb, ako aj poplatkové priznania 
k odpadom, či žiadosti na zníženie 
poplatku za odpad, nájdete zverej-
nené na web stránke mesta, alebo 
si ich môžete vyzdvihnúť v  budo-
ve mestského úradu na Námestí 
osloboditeľov, na daňovom referáte 
č. dv. 114 – 128 (daňovníci sú k jed-
notlivým pracovníkom pridelení 
podľa abecedy.)

Rozhodnutia o dani z nehnu-
teľností a rozhodnutia o poplatku 
za komunálny odpad budeme oby-
vateľom doručovať prostredníc-
tvom našich zamestnancov v  me-
siacoch apríl a máj. Právnickým 
osobám budú rozhodnutia zaslané 
do elektronickej schránky.

Ing. Oľga Bereznaninová

Mesiac január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči mestu plnia 
fyzické a právnické osoby, ktoré sa v priebehu roka 2018 stali vlastníkmi 
akejkoľvek nehnuteľnosti alebo majiteľmi psa.
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Dotácie mesta
Mesto Michalovce v súlade 
s VZN č. 198/2018 
zverejňuje možnosť 
podávania žiadostí 
o nenávratné finančné 
príspevky – dotácie 
z rozpočtu Mesta pre 
právnické osoby a fyzické 
osoby – podnikateľov 
so sídlom, resp. trvalým 
pobytom na území 
mesta Michalovce 
alebo ktoré vykonávajú 
činnosť a poskytujú 
služby obyvateľom 
mesta Michalovce 
a právnické osoby, ktorých 
zakladateľom je Mesto 
Michalovce.

Dotácie môžu byť nasmerova-
né do oblastí: telovýchova a šport, 
záujmovo-umelecká činnosť, kul-
túra, výstavníctvo, rozvoj školstva 
a vzdelávania, zdravotníctvo a so-
ciálna oblasť, ochrana životného 
prostredia, cirkev a charita.

Žiadosť sa podáva na samostat-
nom formulári, ktorý je k dispozí-
cii na internetovej stránke mesta 
www.michalovce.sk.

Žiadosť o dotáciu na konkrét-
ne aktivity plánované na 2., 3. a 4. 
štvrťrok (apríl – december) nasme-
rované do oblastí podľa ods. 3) § 4 
pre právnické osoby a fyzické oso-
by – podnikateľov, ktoré majú sídlo 
alebo trvalý pobyt na území mesta, 
alebo ktoré pôsobia, vykonáva-
jú činnosť na území mesta, alebo 
poskytujú služby obyvateľom mes-
ta. Žiadosť je potrebné odovzdať 
do 28. februára. V prípade podania 
žiadosti poštou rozhoduje dátum 
podacej pečiatky.

Žiadosti doručené po termíne 
nebudú posudzované. Subjekty, 
ktoré nezúčtovali dotáciu za pred-
chádzajúci rozpočtový rok v sta-
novenom termíne a ktoré nemajú 
vyrovnané záväzky voči Mestu Mi-
chalovce, budú rovnako z procesu 
prerozdeľovania vylúčené.

Bližšie informácie: Ing. Tímea 
Bodnárová, tel.: 056 68 64 185, 0918 
876 617, e-mail: timea.bodnarova@
msumi.sk.

Tímea Bodnárová 

pobačeňe Miža z varoša

Ňichto še bars ňečuduje, kec u januaru pada šňich, maržňe i duje tak, 
že až za nochce zachodzi. I šňih še ňeda šicok odpratac takoj jak napada. 
No dachtore mocne šofere z mocnima motorami jak kebi toto šicko ňevidzeľi. 
Šoferuju jak kebi bulo horuce ľeto. Ňeľem jak kebi na plinovim pedaľe maľi 
cehlu, no i križom pres kruhaki. Maj še na pozore kec chceš prejs na druhi 
bok drahi, bo voňi bilej zebri pod šňihom ňevidza, aňi kebi šňihu ňebulo. 
Šňih pre dzeci radojs, pre nas ostatňich starojs. Choľem mame možnojs po-
spominac šickich svatich, že teľo šňihu napadalo, že zaš cestarov prekvapila 
žima a čom nam technicke ňesprataju šňih až po obivačku. Jak bi to bulo 
žebi me še cešiľi, že poriadna žima ozdaľ i šumnu jar i ceple ľeto priňeše. 
Že šňižok to bila perina co žemi ňeľem oddich, no i vlahu priňeše. Zato hu-
torim, trimme še šickoho co prirodze chasnuje, bo veckaľ z toho i mi chašen 
mac budzeme.

Vaš Mižo z varoša

Žima jak ma buc

 5. 1.  otvorenie Novoročného volejbalového turnaja o pohár  
  primátora mesta Michalovce
 6. 1.  účasť na bohoslužbe v chráme pravoslávnej cirkvi 
 7. 1.  zasadnutie výboru pre rozvoj okresu Michalovce
 7. 1.  stretnutie k podujatiam Európskeho mesta športu
 7. 1.  privítanie prvej občianky mesta narodenej v roku 2019
 8. 1.  rokovanie mestskej rady 
 9. 1.  rokovanie s prezidentom Slovenskej asociácie športu  
  pre všetkých
 9. 1.  stretnutie s koordinátormi Európskeho mesta športu v Nitre 
 10. 1.  novoročné návštevy materských a základných škôl  
  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta (ZŠ T. J. Moussona,  
  MŠ, Ul. Vajanského, MŠ, Ul. Švermu, ZŠ, Ul. Švermu,  
  MŠ, Ul. okružná, ZŠ, Ul. okružná, ZŠ, Ul. Komenského,  
  MŠ, Ul. Komenského, MŠ, Ul. F. Kráľa)
 11. 1.  návšteva materských a základných škôl v zriaďovateľskej  
  pôsobnosti Mesta (ZŠ P. Horova, MŠ, Ul. Leningradská,  
  ZŠ, Ul. Moskovská, ZŠ, Ul. Krymská, ZŠ, Ul. Školská,  
  MŠ, Ul. školská, MŠ, Ul. Masarykova, ZUŠ) 
 11. 1.  zasadnutie VZ TV Mistral, s.r.o.
 11. 1.  otvorenie vzdelávacieho seminára pre poslancov a vedúcich 
  zamestnancov Mesta Michalovce
 12. 1.  reprezentácia mesta na Plese mesta Michalovce
 14. – 18. 1.   čerpanie dovolenky

aktivity primátora

Reprezentačný ples 
mesta Michalovce
Plesovú sezónu v našom 
meste 12. januára otvoril 
12. reprezentačný ples 
mesta Michalovce. 
Moderátorskú taktovku 
prevzali naši rodáci Janka 
Hospodárová a Milan 
Junior Zimnýkoval. 

Pre hostí bol pripravený bohatý 
kultúrny program. Na úvod zatan-
covali žiaci Súkromnej základnej 
umeleckej školy Talent-Um. Vystú-
pila skupina Modus a Gipsy Kings 
so spevákom Ricom Sanchezom. 
Nechýbali svetoznáme hity ako 
Bamboleo, Volare, či Djobi Djoba. 
Okrem nich sa predstavila aj  hu-

dobná skupina Montana Band, Slá-
čikové quinteto a Ľudová hudba FS 
Zemplín. Súčasťou programu bola 
módna prehliadka slovenskej návr-
hárky Miseny Juhász. 

Týmto plesom sme oficiálne za-
čali rok, v ktorom je mesto Micha-
lovce Európskym mestom športu. 
Hosťami plesu boli mnohí úspešní 
športovci i legendy športu, medzi 
nimi aj bývalý česko-slovenský fut-
balista Antonín Panenka, slovenský 
reprezentant v  hádzanej Richard 
Štochl či bývalý český a  českoslo-
venský reprezentant v  ľadovom 
hokeji Jiří Šlégr. Na plese nechýbal 
známy český herec Martin Dejdar. 
Hostia plesu si mohli pochutiť 
na špecialitách šéfkuchárov. 

nč

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA
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Senior karta 2019

Pomoc pre ľudí bez domova

Na návrh odboru 
sociálnych vecí schválil 
primátor v zmysle VZN 
č. 147/2015 podmienky 
používania a rozsah výhod 
držiteľov Senior karty 
v roku 2019 takto: 

1.  Nárok na vydanie Senior karty 
majú občania s trvalým poby-
tom v meste Michalovce po do-
vŕšení 65 rokov.

2.  Senior kartu vydáva odbor soci-
álnych vecí mestského úradu po 
predložení dokladu totožnosti 
a  overení požadovaných údajov. 
Táto Senior karta je platná spolu 
s predložením dokladu totožnosti. 

3.  Senior karta oprávňuje držiteľa 
na využívanie zliav, ktoré posky-

tuje Mesto, ním zriadené orga-
nizácie alebo iné organizácie na 
základe dohody s Mestom. 

n  Zníženie poplatku za TKO vo 
výške 30 % fyzickej osobe staršej 
ako 62 rokov na základe údajov 
z evidencie Mesta. Žiadosť pri-
niesť osobne už nie je potrebné, 
úľava bude uplatnená automa-
ticky.

n  Bezplatné parkovanie na parko-
vacích plochách v správe TaZS 
Michalovce. 

n  Bezplatné vstupné len na vybra-
né kultúrne podujatia organizo-
vané MsKS.

n  Voľný vstup na podujatia Zem-
plínskeho osvetového strediska. 

n  Voľný vstup do mestskej plavár-
ne za evidenčný poplatok 5 cen-
tov v utorok a nedeľu a vstup do 
sauny spolu s plávaním za 1,05 € 

každú sobotu od 12.00 – 13.00 
hod. 

n  Voľný vstup do Zemplínske-
ho múzea na stále expozície 
(po ukončení rekonštrukčných 
prác).

n  Voľný vstup do hvezdárne. 
n  Zľava na zápisnom v Zemplín-

skej knižnici G. Zvonického 
cena stanovená na 1 €. 

n  Zľavnený vstup na športové 
podujatia: hokej, basketbal, te-
nis, hádzaná, futbal. 

 – Futbal zľava na majstrovské 
stretnutia MFK Zemplín Mi-
chalovce, vstupenka 2 €/zápas, 
permanentka 13 €/sezóna. 

 – Basketbal na všetky podujatia 
1.BK Michalovce voľný vstup.

 – Hokej 50 % zľava z aktuálnej 
ceny lístka (lístky v plnej výške 
v  základnej časti stoja 3 € alebo 

4  €, v prípade postupu do play-
off/ baráž bude cena lístka vyššia).

 – Hádzaná zľavnené vstupné 
na  zápasy MOL Ligy Iuventa 
Michalovce 1 €.

 – Tenis zľavnené.
n  Zľavy na mestskú dopravu – 

podľa cenového výmeru MHD.
4. Organizácia, ktorá poskytuje zľa-

vy na kultúrne, spoločenské alebo 
športové podujatie, môže niekto-
ré akcie komerčného charakteru 
vylúčiť z poskytovania zliav. Túto 
skutočnosť oznámi spolu s ozna-
mom o konaní akcie a zároveň to 
zverejní pri vstupe na akciu.

5.  Všetky Senior karty sú platné 
neobmedzene.

6.  Odbor sociálnych vecí MsÚ ve-
die evidenciu vydaných Senior 
kariet.

osv

Už tretí rok za sebou Mesto 
podáva pomocnú ruku 
počas zimných mesiacov 
ľuďom bez strechy 
nad hlavou. Poskytuje 
im opakovane úkryt 
pred zimou a nepriazňou 
počasia.

Po dvoch rokoch, keď Mesto po-
skytovalo ľuďom bez prístrešia toto 
krízové nízkoprahové ubytovanie 
v  zapožičanom stane, tento rok za-
kúpila samospráva vlastný vojenský 
stan, piecku na tuhé palivo, postele 
a matrace. Aj tento rok stojí stan na 
parkovisku pri železničnej stanici 
a kapacitne dokáže poskytnúť nocľah 
dvadsiatim ľuďom. O vykurovanie, 
čistotu a poriadok, evidenciu ľudí, 
ktorí v stane prespávajú, sa stará po-
verená osoba, ktorá je v  zamestna-
neckom pomere s Mestom Micha-
lovce. Mesto zabezpečilo napojenie 
stanu na elektrinu, zabezpečilo mo-
bilné WC s pravidelným vývozom 

a čistením, ako aj dodávku a vývoz 
nádob na tuhý komunálny odpad. 
Mesto taktiež dodalo jednoduché 
vybavenie stanu pre úkony osobnej 
hygieny a pre možnosti stravovania. 
Drevo na vykurovanie zabezpeču-
jú Technické a záhradnícke služby 
mesta Michalovce. 

Od začiatku činnosti prevádzky 
8. novembra 2018 našlo v ňom úto-
čisko pred nepriaznivým počasím 
množstvo klientov. Celkovo bolo 
v stane zaznamenaných už 457 pre-
nocovaní. Pre túto skupinu ľudí, 

ktorí využívajú služby tohto krí-
zového ubytovacieho zariadenia, 
platia pravidlá ako zákaz fajčenia 
a  užívania alkoholických nápojov. 
Do stanu prichádzajú po šestnástej 
hodine a odchádzajú o ôsmej ho-
dine ráno. Mimo uvedeného času 
môžu zostať v stane ľudia so zdra-
votnými problémami. Sociálnemu 
odboru mesta s prevádzkou stanu 
výraznou mierou pomáhajú mno-
hé subjekty. Mestská polícia, ktorá 
pravidelným monitorovaním a ob-
chôdzkami zabezpečuje bezpeč-

nosť a poriadok. Pracovníci Vyso-
kej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Michalovciach 
opakovane zabezpečili teplú stravu, 
potravinovú aj materiálnu pomoc 
(jedlo, deky, paplóny), ako aj zdra-
votnú starostlivosť. Priestor v okolí 
stanu je monitorovaný kamerovým 
systémom, ktorý bezplatne poskyt-
la firma Syteli. Kamery pomáha-
jú príslušníkom mestskej polície 
zabezpečovať pokoj. Ošatenie pre 
týchto ľudí poskytli aj ďalší dob-
rovoľníci: študenti gymnázia Pavla 
Horova, TaZS, VK Trade, Arcidie-
cézna charita, OZ Svieca. Všetkým 
patrí srdečná vďaka za pomoc tým-
to ľuďom.

Predpokladá sa, že stan bude 
funkčný do konca marca 2019, a tak 
uvítame akúkoľvek pomoc, ktorú 
budú chcieť poskytnúť občania mes-
ta, resp. rôzne inštitúcie a subjekty 
mesta pre ľudí bez prístrešia, ktorí 
nachádzajú útočisko a strechu nad 
hlavou v tomto provizórnom níz-
koprahovom ubytovacom zariadení. 

osv

Už dvanásť rokov sa začiatkom 
januára stretávajú otužilci 
na brehoch Laborca. Klub 
Yeti s podporou OZ Návraty 
a Šíravskými Bobrami 
pripravili podujatie Živá biela 
trojkráľová voda. Nadšenci 
otužovania sa stretli v časti 
parku Kerta – Cibík na sviatok 
Troch kráľov. Vonku boli tri 
stupne pod nulou a teplota 
vody bola jeden stupeň. 
Podujatie je taktiež lákadlom 
pre mnoho divákov, ktorí stoja 
na brehu rieky a povzbudzujú 
otužilcov.  

Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera 
a získajte prehľad 

o aktuálnom 
kultúrno-spoločenskom 

dianí

MICHALOVCE 
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk



Škola by mala podporovať 
a vzdelávať žiakov 
vo výzvach, ktorým musia 
v dnešnej dobe čeliť 
a naučiť ich, ako správne 
využívať internet a jeho 
možnosti. Takou školou 
je aj Základná škola, 
Okružná 17. 

Chce byť dobrým zdrojom in-
formácií a odovzdávateľom zruč-
ností, preto sa prostredníctvom 
učiteľky z našej školy, ktorá bola 
vybraná cez projekt eTwinning, zú-
častnila školenia učiteľov vo Future 
Classroom Lab (v triede budúcnos-
ti) a konferencie SIF (Safer Internet 
Forum) 2018 v Bruseli, ktoré sa ko-
nali pod záštitou European school-
net v novembri 2018.

Nosnou témou tohto kurzu 
a konferencie bol rozvoj informač-
ných resp. digitálnych zručností 
a  bezpečnosť na internete. Kurzu 
sa zúčastnilo 25 vybraných uči-
teľov z rôznych krajín Európskej 
únie, ktorí mali možnosť vzdelávať 
sa v priestoroch triedy budúcnos-
ti pod vedením uznávaného lídra 
vo  vzdelávaní 21. storočia Barta 
Verswijvela (Belgicko).

Mladí ľudia vyrastajú v digitál-
nej spoločnosti, uvádza sa, že je-
den z troch používateľov internetu 
je dieťa. Asi polovica zo všetkých 
detí vo veku 11 až 16 rokov v EÚ 
sa stretla s jedným alebo viacerými 
z desiatich častých internetových 
hrozieb (falošné správy, kyberši-
kana, zneužitie súkromia). Z tohto 
dôvodu sa každoročne koná kon-
ferencia Safer Internet Forum, me-
dzinárodná konferencia, na  ktorej 

odborníci prinášajú riešenia týka-
júce sa bezpečnosti detí na inter-
nete. Tento rok vystúpili mnohí 
uznávaní v odbore bezpečnosti na 
internete: Linda Papadopoulos, 
Mariya Gabrielová, európska ko-
misárka pre digitálnu ekonomiku 
a spoločnosť a mnohí ďalší. 

Spomínaní odborníci radia 
učiteľom objavovať nové spôsoby 
učenia, nájsť zábavnú a efektívnu 
cestu k učeniu, využívať možnos-
ti internetu, informovať o online 
nebezpečenstve, vybaviť študen-
tov kritickým myslením. Rodičia 
sa nemajú cítiť zdrvení, premožení 
tým, ako ich deti používajú inter-
net. Odporúčajú nastaviť pravidlá 
pre používanie internetu, používať 
zariadenie spoločne, vybaviť deti 
kritickým myslením, diskutovať 
s nimi. Naučiť ich preberať zodpo-
vednosť za svoje správanie na in-

ternete. Mladým ľuďom odkazujú, 
že ich hlas má vplyv, nabádajú ich, 
aby rozprávali o svojich skúsenos-
tiach a problémoch s používaním 
internetu. 

Nie sme schopní nájsť a vymazať 
všetok nebezpečný obsah na inter-
nete, ale môžeme vzdelávať seba, 
mladých ľudí, učiteľov, rodičov 
aj širokú verejnosť a povzbudiť ich, 
aby chránili sami seba, aby prebe-
rali zodpovednosť za svoje konanie 
na  internete, vštepovali morálne 
hodnoty, povzbudzovali kritické 
myslenie a vyzývali k opatrnosti. 
Tieto zásady sa učia dodržiavať 
aj  žiaci Základnej školy, Okružná 
17, nielen na hodinách informatiky, 
ale aj na hodinách cudzích jazykov 
pri tvorbe eTwinningových projek-
tov, na tvorbe ktorých sa podieľajú 
so žiakmi zo zahraničných škôl.  

Anna Bardzaková

Digitálne zručnosti žiakov a bezpečnosť 
na internete

Moje 
najkrajšie 
Vianoce 
Výherkyňou výtvarnej 
súťaže denníka Pravda 
s názvom Moje najkrajšie 
Vianoce sa stala Letícia 
Schmalhofferová, žiačka 
2.B triedy Základnej školy, 
J. Švermu 6. 

Už sedemnásty rok organizuje 
denník Pravda túto detskú výtvarnú 
súťaž. Prví traja výhercovia si môžu 
nakúpiť vianočné darčeky podľa 
vlastného výberu. Víťazka Letícia 
sa potešila výhre v hodnote 150 eur. 
Predseda poroty, maliar, ilustrátor a 
grafik Martin Kellenberger mal pri 
vyhodnocovaní neľahkú úlohu. Vý-
tvarné dielko druháčky ho okúzlilo 
svojou čarovnou, ba priam rozpráv-
kovou atmosférou. Usmievajúci sa 
traja králi kráčajú s betlehemskou 
hviezdou po svojom mestečku, nad 
nimi jagajúce sa hviezdy a z neba 
tíško padajúce snehové vločky. Ta-

káto je predstava najkrajších Vianoc 
usilovnej žiačky 2. ročníka, ktorú 
vyčarovala v spolupráci s učiteľkou 
Erikou Kuriľakovou. 

V tejto celoslovenskej výtvarnej 
súťaži sa darilo aj ďalším žiakom 
Základnej školy, J. Švermu 6. Pod 
vedením učiteľky Kataríny Bereší-
kovej, žiačky 3. ročníka Michaela 
Šimonová, Nelka Demková a Zuza-
na Hajdučková získali za svoje vý-
tvarné dielka hodnotné knihy a en-
cyklopédie. 

Všetky víťazné práce boli uve-
rejnené v denníku Pravda.

Erika Kuriľaková

Pozývame vás na výstavu

Jozef Saloň 90 
do 30. januára

Zemplínske osvetové stredisko
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Ďakujeme 

Ukončenie projektu 
o.z. Rozsievač

Žiaci a učitelia Základnej školy pre 
žiakov s autizmom na Školskej ulici 
10 v Michalovciach ďakujú Strednej 
odbornej škole technickej v  Micha-
lovciach za milé vianočné prekva-
penie v podobe hračiek a  učebných 
pomôcok. Ďakujeme aj hypermarke-
tu Tesco, ktoré sa v  roku 2018 stalo 
sponzorom 10. ročníka freecyclingu. 

Freecycling sieť na Strednej odbornej 
škole technickej pôsobí od roku 2008 
a každý rok sa rozrastá o nových čle-
nov. Líderka siete Viera Dzvoníková 
spoločne so  žiakmi tak každoročne 
pomáha vytvárať veselú atmosféru 
Vianoc viacerým rodinám, deťom 
a žiakom.

Beáta Vallová

V roku 2018 občianske 
združenie Rozsievač 
realizovalo projekt 
Gréckokatolícke 
pútnické miesta aj vďaka 
poskytnutej dotácii 
z rozpočtu Mesta 
Michalovce. 

Zorganizovali sme dve turistic-
ko-poznávacie cesty na pútnické 
miesta. Prvá z nich sa uskutočnila 
25. júla 2018 na trase Rafajovce, 
Šašová a Bardejov. Účastníci bližšie 
spoznávali najstaršie gréckokato-
lícke pútnické miesta, oboznámili 
sa s mnohými historickými pamiat-
kami v Bardejove, ktoré boli zapísa-
né do Zoznamu svetového kultúr-
neho dedičstva Unesco. 

Naši pútnici spolu s domácimi 
z Kojšova 29. augusta 2018 absol-
vovali krížovú cestu s košickým 
eparchom Milanom Chauturom 

CSsR, vystúpili na vrch neďaleko 
obce, kde sa nachádza banícky kríž. 
Vladyka Milan spolu s kňazmi slú-
žili liturgiu v krásnom prírodnom 
prostredí pre všetkých prítomných 
veriacich. 

Slávnostné ukončenie projektu 
sa uskutočnilo 13. januára, kedy 
bola sprístupnená výstava fotogra-
fií z pútnických miest a výtvarných 
prác detí, mládeže a dospelých pre 
širšiu verejnosť v pastoračnej budo-
ve na Ulici J. Hollého.

Naším projektovým zámerom 
bolo zvýšiť kvalitu života seniorov, 
vzbudiť záujem širšej verejnosti 
o  národnú históriu, kresťanskú 
kultúru, a tak prispieť k zachova-
niu kultúrneho i duchovného de-
dičstva národa. 

Občianske združenie Rozsievač 
týmto ďakuje Mestu Michalovce 
za finančnú podporu, vďaka ktorej 
sa mohli uskutočniť aktivity nášho 
projektu. 

Mgr. Serečunová



Oddych v rekreačnom 
stredisku Kamenec

Komplexná pomoc 
a podpora 

Cieľom projektu je zabezpeče-
nie kvalitnej komplexnej pomoci 
a  podpory ženám zažívajúcim ro-
dovo podmienené násilie. 

Cieľovou skupinou sú ženy zaží-
vajúce rodovo podmienené násilie, 
ako osoby ohrozené diskrimináciou, 
chudobou alebo sociálnym vylúče-
ním. Trvanie projektu bude v období 

od januára 2019 do decembra 2022. 
Výška nenávratného finančného prí-
spevku je 199 987 eur. Projekt sa re-
alizuje vďaka podpore z Európske-
ho sociálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rám-
ci Operačného programu Ľudské 
zdroje.

Martina Bamburáková

Občianske združenie Pomoc rodine získalo nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorý je 
zameraný na dostupnosť špecifických služieb pre ženy 
zažívajúce rodovo podmienené násilie. Rýchla a účinná 
špecializovaná pomoc prispeje k zlepšovaniu kvality 
života žien a detí, ktoré zažívajú násilie.

Ako každý rok aj minulý 
rok naša pacientska 
organizácia Pozdrav 
Michalovce, ktorá združuje 
ľudí s psychickými 
problémami, usporiadala 
pre svojich členov 
rekondično-rehabilitačný 
pobyt. 

Miestom nášho výletu sa 19. až 
21. novembra 2018 stala Zemplín-
ska šírava. Ubytovanie sme našli 
v  útulnom a príjemnom penzióne 
Juliana, v rekreačnom stredisku Ka-
menec.

Hoci bola pokročilá jeseň, po-
časie nám prialo, bolo slnečné, len 
mierne chladné. Voľný čas sme vy-
užili na prechádzky po okolí vod-
nej nádrže, kúpanie vo vnútornom 
bazéne penziónu a vzájomné inšpi-
ratívne rozhovory. Navštívili sme 
aj nedávno vybudovaný Thermal-
park Šírava v Kaluži, vzdialený asi 
kilometer. Vyčľapkali sme sa najmä 
v relaxačnom a masážnom bazéne.

Z výletu sme odchádzali spo-
kojní a plní zážitkov. Touto cestou  
by sme sa radi poďakovali vedeniu 
Mesta Michalovce, vďaka ktorého 
finančnej podpore sme mohli náš 
výlet realizovať.

Iveta Ščerbáková
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

ŽIVÉ PLANETÁRIUM
pozorovanie pre verejnosť, 25. januára o 17.30 hod., Hvezdáreň 

STRETNUTIE ZÁUJEMCOV O ASTRONÓMIU
31. januára o 17.00 hod., Hvezdáreň

Výstavy
JOZEF SALOŇ 90
do 30. januára, Zemplínske osvetové stredisko

VESELÁ ARCHITEKTÚRA
výstava obrazov maliarky Lucie Chocholáčkovej
do 31. januára, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického  

RASTISLAV ĎORĎÁK – ŠTETCOM PRE RADOSŤ
do 31. januára, malá galéria MsKS

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

Štetcom pre radosť

Slávnosť don Bosca

Pracovníci Mestského 
kultúrneho strediska 
Michalovce sa rozhodli 
na začiatku kalendárneho 
roka dať v galérii priestor 
amatérskemu výtvarníkovi 
Rastislavovi Ďorďákovi. 

Ide o mladého výtvarníka a jeho 
prvú autorskú expozíciu. Autor 
prezentuje realistickú tvorbu tema-

ticky zameranú na prírodu a kraji-
nu, kvetinové zátišia, nechýba ar-
chitektúra vidieka. Detailná realita 
pôsobí na diváka autenticky a fa-
rebne, čo v tomto zimnom období 
nie je na škodu. Autor sa evidentne 
inšpiruje krásou prírody. Realitu 
neobchádza, ale prijíma ju za svoju. 
Vystavované diela sú olejomaľby. 

Expozícia je verejnosti prístup-
ná do konca januára. 

Ivana Mochorovská

Posledný januárový deň 
je v cirkvi spomienkou 
na zakladateľa rehole 
saleziánov don Bosca. 

Pri príležitosti tejto spomien-
ky je vo farnosti II, ktorú spravujú 
práve bratia saleziáni odpustová 
slávnosť. Kto aspoň raz zažil at-
mosféru tejto slávnosti, iste bude 
so mnou súhlasiť. Tá výnimočnosť 
okamihu nesúvisí len so spomien-
kou na don Bosca, ale s celou at-
mosférou, ktorú dokáže vytvoriť 

spoločenstvo úprimne veriacich 
a hľadajúcich ľudí. Slávnostnosť 
chvíle vždy umocní ochota slúžiť 
a urobiť niečo pre tých, s ktorými 
sa snažíme vytvárať nie anonymné 
spoločenstvo. Priestor tu dostane 
každá generácia. Preto je na mies-
te konštatovanie, že sme rodinou. 
Spoločnú eucharistiu s hodnotnou 
homíliou vystrieda divadelné pred-
stavenie, ktorého nosnou myšlien-
kou je vždy živý odkaz don Bosca. 
Slávnosť zavŕši spoločné agapé 
s bratmi.

Saleziánska rodina

Knižnica pre všetkých
V termíne od 1. septembra 
do 31. decembra 2018 
Základná škola, Moskovská 
1, realizovala projekt 
Knižnica pre všetkých. 

S finančnou podporou Fondu na 
podporu umenia sa doplnil a  obo-
hatil knižný fond školskej knižnice 
o 124 nových kníh v sume 1008 eur. 

Slovenská aj svetová literatúra 
má svoje bohatstvo a naším posla-
ním je šírenie tejto myšlienky. 
Knižnica slúži najmä deťom, a pre-
to sme sa pri výbere knižných titu-

lov zamerali hlavne na tvorbu pre 
deti a mládež. V menšej miere sme 
doplnili fond náučnej a beletristic-
kej literatúry pre dospelých. 

Naplnením projektu boli čias-
točne splnené požiadavky na  mo-
dernizáciu knižného fondu. V no-
vom roku by sme chceli propagovať 
nové knihy v jednotlivých triedach 
v rámci menších triednych knižníc. 
Predpokladáme, že  sa nám vďaka 
novým titulom a  aktivitám spoje-
ných s čítaním zvýši počet čitateľov. 

Tento projekt hodnotíme ako 
veľmi úspešný a obohacujúci.

Peter Greňa 

Rozžiarené mesto 
i naše srdcia?
S pocitom hrdosti 
na naše mesto rozžiarené 
vianočnou výzdobou, 
ktorú by nám mohli 
závidieť aj väčšie mestá, 
som sa počas vianočných 
sviatkov prechádzala 
po námestí.

Spomínala som na časy, kedy 
tu vládol oveľa väčší ruch i radost-
nejšia atmosféra. Je na škodu, že sa 
akosi čoraz viac izolujeme a uzat-

várame do seba. Ako keby nám 
nechýbali stretnutia s priateľmi, 
známymi i príbuznými. 

Nedajme si každodennými sta-
rosťami ukradnúť ducha radosti, 
veselosti, spolupatričnosti, empa-
tie a pokoja. V našom meste máme 
podmienky na realizáciu rôznych 
stretnutí. Slávnostných, no i tých 
len tak na kus reči. Využime ich 
na hľadanie ciest k sebe navzájom.

Tak zistíme, že radosť, šťastie 
a pokoj sa skrývajú v nás samých, 
len ich treba nájsť.

Terézia Pavlíková 



6  

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Melánia Mareková
Zuzana Macijevičová

Stela Habaľová
Timotej Gargulák

Matúš Olejník
Sofia Sabó

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Daniel Taga  
a Simona Ivaničková

Noviny Mistral
a športové správy

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

Športové udalosti 
v I. polroku 2018

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
z koncertu ZUŠ Štefánikova 

Čarovná pekáreň – rozprávka
denne od 14.00 hod. 

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

Pred 100 rokmi sa mesto 
stalo súčasťou ČSR
Od príchodu vojsk 
Československej republiky 
do Michaloviec 10. januára 
2019 uplynulo presne 
100 rokov. 

Tým sa definitívne začal proces za-
členenia celého regiónu do novovzni-
kajúceho štátu a stali sme sa integrál-
nou súčasťou slovenského územia, 
ktoré bolo potrebné neskôr ubrániť 
pred útokmi Maďarskej republiky rád. 
Zároveň sa Michalovce stali sídlom 
československej Zemplínskej župy. 

Ako poslanec NR SR som si spolu 
s poslancom KSK a Mesta Michalov-

ce Milanom Kaplanom, poslancom 
Mesta Michalovce Filipom Kaľav-
ským a aktivistom Marekom Bokom 
túto historickú udalosť uctil pri vy-
sadenej lipe, ktorou si mesto pripo-
menulo storočnicu Československa. 
Rozhodli sme sa uctiť si tento his-
torický medzník. Pripomína nám, 
že  slobodu a možnosť národného 
rozvoja sme nedostali zadarmo. Bola 
vykúpená za cenu mnohých obetí, čo 
nás zaväzuje, aby sme si to nielen vá-
žili, ale tento dar aj chránili pre budú-
ce generácie. 

Miroslav Sopko, 
poslanec NR SR

Michalovčan – dvojtýždenník občanov Michaloviec – vychádza každý nepárny piatok zadarmo. Vydáva Mestský úrad Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490. Predseda redakčnej rady: PhDr. Jana Cibereová, jana.cibereova@centrum.sk, redakcia: 
Ing. Iveta Palečková, e-mail: iveta.paleckova@msumi.sk, Mgr. Adela Vojnová, e-mail: adela.vojnova@msumi.sk, Ing. Marta Pižňarská, 

e-mail: marta.piznarska@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: Mgr. Miroslav Dufinec, RNDr. Lýdia Sidivárová, Damián Tüdöš, Mgr. Ján Várady, Michal Oros. Uzávierka príspevkov a fotografií je každý 
pondelok v nepárnom týždni – do 12.00 hod. Adresa redakcie: Michalovčan, Mestský úrad Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, č. dverí 242 a 105, www.michalovce.sk. 
V meste Michalovce dvojtýždenník rozširuje redakcia. Vychádza v náklade 5000 kusov. Evidované MK SR ako periodická tlač pod číslom EV 3787/09. ISSN 1339-0031.

Prvou občiankou narodenou v Michalovciach sa stala Sofia 
Sabová. Na svet prišla 3. januára o 12.02 hod. s hmotnosťou 3400 g 
a dĺžkou 51 cm. Na pôrodnícke oddelenie michalovskej nemocnice 
ju prišiel privítať aj primátor mesta Viliam Zahorčák, v sprievode 
viceprimátora Jozefa Sokologorského a riaditeľa nemocnice 
Mariána Haviernika. Gratulujeme a malej slečne prajeme 
do života len to najlepšie.
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Juniori doma neuspeli

Vyhodnotenie 
futsalovej ligy

V prvých zápasoch v roku 
2019 sa juniori predstavili 
doma. V sobotu v zápase 
s Banskou Bystricou. 

Michalovčania nastúpili bez 
chorého Kincela a pod košom to 
bolo cítiť. Chýbali nielen doskoky, 
ale aj body. V prvom polčase sa 
domácim vôbec nedarila streľba 
(trojky 1/15) a aj v obrane sa vy-
skytli chyby čo súper trestal. Hostia 
nehrali nič výnimočné, ale v pr-
vom polčase si vytvorili náskok 19 
bodov. V druhom polčase to bolo 
lepšie, Orli dobre pracovali v ob-
rane a postupne sa im začalo dariť. 
Náš súper tiež bodoval. Vyfaulova-
li sa pivoti Brnčal aj Demko. Hoci 
domáci druhý polčas vyhrali, ne-
stačilo to a Bystričania si odvážali 
výhru.

V nedeľu čakal na Orlov ďalší 
z  favoritov a líder tabuľky. Levi-
čania vyhrali aj v Košiciach a do-
mácich čakal ťažký zápas. Tak ako 
v  sobotu mali proti sebe súpera 

výborne fyzicky pripraveného. Náš 
súper hral presing, ale na ten boli 
domáci dobre pripravení. V prvom 
polčase bol rozdiel v úspešnosti 
v  streľbe, keď hostia trafili takmer 
všetko a domáci nezakončili úspeš-
ne ani vyložené pozície a  navyše 
ani šesť trestných hodov. V ďalšom 
priebehu bol zápas úplne vyrovna-
ný, čo hovorí aj vyrovnané skóre. 
Orli výborne vstúpili do tretej štvr-
tiny, keď zaskočili hostí a šnúrou 
pätnásť bodov stiahli na rozdiel se-
dem bodov. Hostia reagovali oddy-
chovým časom. Po tomto momente 
hostia znova bodovali a domácim 
rýchlo došli sily pri úzkej rotácii. 
Nakoniec Levičania znova odsko-
čili a zápas vyhrali s dvadsaťbodo-
vým rozdielom. 

Aj napriek prehre podali do-
máci v určitých momentoch dob-
rý výkon. Škoda straty koncentrá-
cie i neprítomnosť Sama Kincela 
a  Michalovčania mohli v oboch 
zápasoch výraznejšie siahnuť po 
bodoch. 

1.BK Michalovce

Mestská futsalová liga 
sa predstavila 12. januára 
v mestskej športovej 
hale. Súťažilo sa O pohár 
primátora mesta.

Víťazom 25. ročníka Mestskej fut-
salovej ligy sa v prvej lige stal Mun-
dial, ktorý získal aj putovný pohár. 
Druhé miesto si vybojovalo KaeMko, 
ktoré tak obhájilo pozíciu z minulého 
ročníka a tretie skončilo Senné. 

V druhej lige sa víťazmi stali 
Legia L.A., druhé miesto obsadil 
Krátky Proces a tretie sa umiestnili 
Pozdišovce. 

Najlepším hráčom v prvej lige 
sa stal Pavol Ruskovský z OŠK Sen-
né. Ocenenie najlepší strelec s poč-
tom osemnásť gólov získal Hutaj 
z Mundialu a najlepším brankárom 
bol Róbert Novák z KaeMka. 

V druhej lige bol najlepším hrá-
čom Michal Kuriško z FK Parcho-
vany, najlepším strelcom Tomáš 
Michaliv z AFK Topoľany B a naj-
lepším brankárom Rastislav Macek 
z Krátky Proces.

Organizátori podujatia oceni-
li všetky tímy diplomom a troch 
najlepších aj pohárom primátora 
mesta. 

Michal Demko  

Kúpa – predaj – prenájom/byty
n Dám do prenájmu 1-izbový byt s balkónom na Ulici M. Rázusa, 

Michalovce. Tel.: 0949 684 536

Rôzne
n Predám dodávku Nissan Interstar 3000 cm3. Rok výroby 2006, 

30 000 km. Tel.: 0907 918 848.

malý oznamovateľ

Žihadielko je späť
V minulom roku 
sa do hlasovania zapojili 
malí aj veľkí a víťazstvo 
nám uniklo. Prišiel čas 
a my sa do tejto súťaže 
a hlasovania zapájame 
opäť. 

Desať miest s najvyšším počtom 
hlasov získa nové detské ihrisko 
Žihadielko a my veríme, že jedno 
z nich bude v Michalovciach.

Všetky Lidl ihriská Žihadielka 
spája jednotný motív – rozprávko-
vá včielka Maja, ktorú poznajú nie 
len všetky deti, ale aj generácia ich 
rodičov. Maja a jej priatelia sú ak-
tívnou súčasťou herných prvkov 
detského ihriska, ktorého rozmery 
sú 20 m x 16 m. Skladbou je urče-
né pre deti vo veku od dvoch do 
dvanásť rokov. Ihrisko Žihadielko 

s včielkou Majou zaujme zaruče-
ne aj tých najmenších objaviteľov, 
ktorým je určená časť pri vstupe.

Do hlasovania o ihrisko Žiha-
dielko sa môžete zapojiť až do 28. 
februára. Hlasovať môžete pro-
stredníctvom webovej stránky. Po-
čas jedného kalendárneho dňa je 
možné odovzdať maximálne dva 
hlasy, a to kombináciou nasledov-
ných dvoch spôsobov. Jeden hlas 
odovzdáte tak, že podľa inštrukcií 
uvedených na webovej stránke si 
vyberiete mesto z hlasovacej mapy, 
ktorému chcete svoj hlas odovzdať. 
Druhý hlas môžete získať a odo-
vzdať prostredníctvom zapojenia 
sa do online hry Bonusový medík. 

Všetky dôležité informácie, re-
gistráciu, hlasovanie a hru nájdete 
na stránke https://zihadielko.lidl.
sk/. 

nč



Novoročný volejbalový 
turnaj O pohár primátora
Prvá sobota v roku patrí 
už tradične volejbalu. 
Už štvrtýkrát sa tu 
stretávajú volejbalisti 
z celého východného 
Slovenska, aby zabojovali 
O pohár primátora mesta 
Michalovce. 

V sobotu 5. januára v hale Gym-
názia Pavla Horova a telocvični 
Strednej zdravotníckej školy Mi-
chalovce sa stretlo 15 mix-volej-
balových družstiev. O organizáciu 
tohto podujatia sa starajú obe mi-
chalovské volejbalové kluby VK 
Michalovce a  Štart Odeta Micha-
lovce. Počet družstiev na turnaji bol 
obmedzený na pätnásť. Podmien-
kou účasti na  turnaji je, aby každé 
družstvo malo počas hry na  ihris-
ku dve ženy. Tento rok volejbalisti 

pricestovali zo Svidníka, Starej Ľu-
bovne, Kežmarku, Prešova, Košíc 
a iných miest. Do zápasov sa zapoji-
lo 97 hráčov a hráčok. 

Primátor mesta Viliam Zahorčák 
krátkym príhovorom turnaj otvoril. 
Družstvá sa počas prezentácie loso-
vaním rozdelili do troch skupín. 
V každej skupine proti sebe bojova-
lo päť družstiev, ktoré odohrali zá-
pasy v skupinách systémom každý 
s každým na dva víťazné sety. Spolu 
sa v skupinách odohralo 30 zápa-
sov. Zo skupín postúpilo najlepších 
osem družstiev do štvrťfinále. 

PORADIE DRUŽSTIEV: 
1. Ruka hore, noha v torte 
2. Ďurko
3. Taká banda

Cenu za najlepšiu hráčku si pre-
vzala Michaela Polačková a najlep-
ším hráčom sa stal Dominik Hajtol.

Juraj Vetrecin

ZIMNÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Žiaci 1. – 4. ročníka Základnej školy, J. A. Komenského 1, mali v piatok 
11. januára netradičné dopoludnie – konala sa zimná športová olympiá-
da. Žiaci súťažili v netradičných disciplínach: šmýkanie sa a podliezanie 
prekážok, preskakovanie závejov, beh medzi kuželkami a váľanie sa v sne-
hu. Na záver bola spoločná guľovačka a pokus o stavanie snehuliakov. Tie 
sa nám pre sypký sneh postaviť nepodarilo. Možno nabudúce.

Beáta Šebestová

8 ŠPORT

dva týždne v kultúredva týždne v športe

Florbal
EASTERN WINGS MICHALOVCE – FBK RAPTORS
26. 1., 14.00 hod., 18. kolo

EASTERN WINGS MICHALOVCE – FBC PREDATOR SABINOV 
27. 1., 16.00 hod., 19. kolo 
1. liga muži, Mestská športová hala
Info: www.fbkmichalovce.sk

Hádzaná
HK IUVENTA – DHK ZORA OLOMOUC                                        
27. 1., 18.00 hod., MOL liga žien – 13. kolo, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk 

Ľadový hokej
ZÁPAS HVIEZD ST. NICOLAUS 1. HOKEJOVEJ LIGY
19. 1., 17.00 hod.

HK DUKLA INGEMA – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES
23. 1., 17.30 hod.

HK DUKLA INGEMA – HC NOVÉ ZÁMKY S.R.O.
25. 1., 17.30 hod.

HK DUKLA INGEMA – HC PREŠOV 07 S.R.O.
27. 1., 17.30 hod., 
St. Nicolaus I. hokejová liga mužov, zimný štadión Michalovce 
Info: http://www.duklamichalovce.sk

HK MLÁDEŽ – PREŠOV PENGUINS
19. 1., 15.00 hod., 1. liga juniorov

HK MLÁDEŽ – PHC BUDAPEŠŤ
26. 1., 15.00 hod., 1. liga juniorov
Info: https://www.hkmichalovce.sk

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská softtenisová liga mužov 
21. – 25. 1., 17.00 hod., X. ročník – 10. kolo
28. – 30. 1., 17.00 hod., X. ročník – 11. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
ZIMNÝ ZRAZ KST TURISTA
19. 1., 8.00 hod. – 37. ročník
Info: https://www.kst-turista.sk

HREBEŇOM VIHORLATU
27. 1., 7.50 hod.
Info: http://www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Mestská volejbalová liga dospelých
23. 1., 17.15 hod., I. a II. liga – 10. kolo 
30. 1., 17.15 hod., I. a II. liga – 11. kolo 
X. ročník, Mestská športová hala
Info: http://www.vkmichalovce.sk

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan


