
Vážení spoluobčania, milí Michalovčania! 
Viacerí ešte možno máte v živej pamäti ohňostroj, ktorým sme na našom námestí vítali rok 
2008, a už sme sa s ním pred niekoľkými hodinami ohňostrojom, verím, že rovnako 
vydareným, rozlúčili.  
V doznievajúcej atmosfére Vianoc sa na celom Slovensku lúčime aj s našou doterajšou 
menou- slovenskou korunou, plní očakávania, čo nám všetkým prinesie mena nová – euro. 
Dúfame i veríme, že pozitív, vyplývajúcich z tejto skutočnosti bude viac ako negatív, že tak, 
ako úspešne Slovensko zvládlo všetky doterajšie proeurópske integračné procesy, zvládne 
i tento náročný krok. Na všetkých úrovniach, vrátane našej mestskej, sa pre to urobilo dosť 
a ja verím, že naša samospráva, rovnako ako všetci občania, z ktorých najmä starší majú 
skúsenosti z viacerých menových reforiem, aj teraz ukážu svoju vyspelosť a pripravenosť 
zvládnuť túto, pre Slovensko najväčšiu udalosť roka 2009. Želám nám všetkým, aby to tak 
bolo, želám nám všetkým, aby sme z eura už čoskoro mali rovnako dobrý pocit ako z nášho 
vstupu do Európskej únie a následne i do shengenského priestoru. Želajme si, aby aj tento 
krok posunul naše drahé Slovensko čo najbližšie k najvyspelejším krajinám Európy i sveta. 
Vážení spoluobčania, 
 rok 2008, s ktorým sme sa práve rozlúčili, bol pre svet i pre našu krajinu v mnohom 
významným. Okrem nepríjemnej finančnej krízy, politických káuz, či iných negatívnych 
udalostí, ktorými médiá neustále masírujú naše mozgy, to bol aj rok, najmä pre Slovensko, 
veľkých pozitív, a to isté možno povedať aj o našom meste. Slovensko i Michalovce urobili 
nemálo krokov k svojmu ďalšiemu rozvoju, k ďalšiemu skrášleniu i k spríjemneniu priestoru, 
v ktorom žijeme. 
Vďaka spoločnosti Yazaki, významnej pomoci nášho štátu i vďaka nemalému úsiliu mesta 
začal v Michalovciach výrobu nový závod tejto spoločnosti, čím sa v meste vytvorili nové 
pracovné príležitosti. Nové prevádzky v kultúrnejších priestoroch otvorili aj iné prevažne 
súkromné spoločnosti podnikajúce tak v oblasti výroby, ako aj obchodu či zdravotníctva. 
V aktivitách investičného i neinvestičného charakteru nezaostávalo ani mesto.   
V oblasti životného prostredia sme vybudovali nový melioračný kanál na Stráňanoch, 
zrekonštruovali sme časť Kostolného námestia a autobusového nástupiska, začali sme 
rekonštrukciu sídliska Východ, opravili sme hygienické zariadenia na troch základných 
školách. V domove dôchodcov i v dome služieb sme vytvorili bezbariérové toalety 
a bezbariérový prístup sme urobili aj do mestského kultúrneho strediska. Kompletne sme 
zrekonštruovali našu budovu C, čím sa výrazne zlepšili podmienky pre pracovníkov, no 
najmä pre klientov sociálnej poisťovne.  
Aj v uplynulom roku sme pokračovali v rekonštrukcii zázemia tzv. novej športovej haly 
a začali sme rekonštrukciu zimného štadióna. 
Ak hovoríme o športoviskách, nemôžeme nespomenúť atletické ihrisko s tartanovou dráhou 
na IV. ZŠ a futbalové ihrisko s umelou trávou na VI. ZŠ, kde navyše, vďaka firme 
Chemkostav, pribudlo aj ihrisko na plážovú hádzanú.  
Vďaka finančnému príspevku od predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica vyrástlo 
multifunkčné ihrisko aj na VII. ZŠ, ktoré, veríme, že aj za jeho osobnej účasti, otvoríme 
začiatkom tohto roka. 
Z investičných akcií uplynulého roka je potrebné spomenúť aj chodník, spájajúci mestskú 
časť Močarany s mestom, kanalizáciu na Meďovskej ulici, ktorú realizujeme spolu 
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ale aj bytové domy, ktorých výstavbu sme 
začali na Masarykovej a na Mlynskej ulici vďaka príspevkom od štátu. 
Za úspech považujeme aj vybudovanie kruhovej križovatky na Sobranskej ceste, čím sa 
odstránil jeden z najkolíznejších bodov na štátnej ceste v smere na ukrajinskú hranicu. Nedá 
mi, aby som aj dnes nevyzdvihol osobný podiel poslankyne NR SR PhDr. Roškovej na tomto 



diele a nepoďakoval jej za to, pretože najmä v nej máme svojho ozajstného vyslanca 
a obhajcu v Bratislave a jediného v Národnej rade. 
Dopravnú situáciu v meste sme v uplynulom roku zlepšovali aj na iných úsekoch, a to jednak 
ďalšou etapou výmeny zvislého i vodorovného dopravného značenia i výstavbou 
spomaľovačov, najmä pred školami. 
V samotných objektoch škôl došlo k viacerým opravám, k nákupu pomôcok, výpočtovej 
techniky i kuchynského vybavenia. Mesto prispelo aj na nákup techniky pre Nemocnicu  
Š. Kukuru. 
V roku 2008 sme pozornosť venovali aj neinvestičným aktivitám. Rozšírili sme sieť 
opatrovateľskej služby. Dnes túto pomoc mesta využíva 130 ľudí. Rozšírili sme aj možnosti 
stravovania sa pre dôchodcov. V objekte MMB sa dnes stravuje 200 seniorov a ďalších 100 sa 
stravuje na základných školách. Do života sme uviedli Senior karty, vďaka ktorým už 600 
ľudí nad 65 rokov využíva možnosti symbolických platieb, či bezplatného vstupu na 
športoviská, parkoviská, kultúrne a športové podujatia, či zľavnenej mestskej hromadnej 
dopravy.  Pozornosť naďalej venujeme aj klubom dôchodcov, ich vybaveniu ale aj 
vzdelávaniu ich členov najmä v práci s informačno- komunikačnými technológiami. 
Práci s marginalizovanými skupinami by malo napomôcť komunitné centrum, ktoré vzniklo 
v lokalite Angi mlyn, rovnako ako sieť terénnych pracovníkov, ktorú sme v tejto oblasti 
vytvorili vďaka úspešnému projektu z eurofondov.  
Ak hovoríme o eurofondoch, treba povedať, že úspešní sme boli so štrnástimi projektmi, 
vďaka ktorým mesto získalo či získa takmer 160 miliónov Sk a bude môcť, okrem iného, aj 
uzavrieť skládku Lastomír, vybudovať separačnú linku na triedenie TKO, či kompletne 
zrekonštruovať VI. ZŠ. 
V roku 2008 sme zaviedli nepretržitú 24- hodinovú službu Mestskej polície, do Technických 
a záhradníckych služieb sme kúpili novú techniku, vytvorili sme novú spoločnosť- Služby 
mesta Michalovce s.r.o. a naďalej sme podporovali kultúru a šport v meste, osobitne šport 
mládežnícky.  
Veľmi nás tešia úspechy, ktoré reprezentanti mesta na všetkých úrovniach dosiahli, rovnako 
ako fakt, že vo všetkých športových i kultúrnych odvetviach sme v uplynulom roku 
zaznamenali nemalý vzostup. Využívam príležitosť, aby som sa aj touto cestou poďakoval 
tým, ktorí sa o to zaslúžili. 
Ďakujem tiež všetkým, ktorí sa zaslúžili o vydanie publikácie Dejiny Michaloviec, všetkým, 
ktorí sa zaslúžili o otvorenie charitného domu v našom meste, všetkým, ktorí sa zaslúžili 
o ďalšie budovanie chrámov a ich okolí, o vybudovanie ďalších nových bytov, nových 
obchodných priestorov, všetkým, ktorí sa pričinili o to, že v meste bolo množstvo kultúrnych 
podujatí, a to tak tradičných ako Zemplínske slávnosti,  Deň na poctu mesta, Ples mesta, 
Horovov Zemplín, Srdce ako dar, jarmoky, ale aj netradičné ako koncerty osobností 
populárnej i vážnej hudby, vzdelávacie podujatia, kultúrne festivaly a výstavy, či iné, 
z ktorých mnohé majú ambíciu stať sa dlhodobou súčasťou života v Michalovciach. 
Ďakujem tiež všetkým, ktorí sa v uplynulom roku podieľali na činnosti Rady cirkví, Rady 
seniorov, Rady mladých i Rady športových klubov.  
Osobitne sa chcem poďakovať Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, jej košickému 
a michalovskému vedeniu za to, že sme spolu vyriešili problém tzv. II. tlakového pásma na 
sídlisku Východ a dokázali tak všetkým, že i táto dlhoročná problematika je riešiteľná. 
Vyslovujem vieru i presvedčenie, že tento problém už čoskoro prestane byť problémom 
v celom našom meste, k čomu, verím, prispejú nielen spoločnosti Domsprav a OSBD, ale aj 
všetci občania, ktorých sa toto dotýka. 
Vážení spoluobčania, 
aj uplynulý rok naše mesto poctili návštevou viaceré významné osobnosti - podpredseda 
Národnej rady SR Miroslav Číž, ministri Tomanová, Kašický, Baška, vrcholní predstavitelia 



armád SR, Rakúska a Poľska a viackrát aj predseda KSK Zdenko Trebuľa. Návštevy ich 
všetkých sú dôkazom priazne inštitúcií, ktoré riadia i ich samotných, čo si veľmi ceníme 
a veríme, že si ich náklonnosť ako aj náklonnosť všetkých ústavných i iných činiteľov 
zachováme aj do budúcnosti. Veríme, že spolupráca nášho mesta s KSK, ktorá bola vďaka jej 
predsedovi Zdenkovi Trebuľovi, no najmä vďaka podpredsedovi Emilovi Ďurovčíkovi na 
mimoriadne vysokej úrovni, sa prejaví v blízkej dobe i v ďalších stavbách podobných 
športovej hale na Gymnáziu P. Horova, ktorá je dnes, vďaka nim, jednou z ozdôb nášho 
mesta.  
Milí Michalovčania! 
Rok 2008 je teda za nami a pred nami je rok 2009 s mnohými výzvami. Aj teraz budeme 
chcieť, aby sa mesto budovalo, aby sa v ňom všeličo opravovalo a v dobrom menilo. Určite 
budeme pokračovať v rozostavaných dielach a veríme, že začneme aj mnohé ďalšie 
plánované stavby. Verím, že nám nič už nebude brániť v tom, aby sme začali výstavbu 
nového cintorína, že začneme uzatvárať skládku Lastomír, že v meste vybudujeme ďalšie 
ihriská, že prispejeme k skrášleniu priestoru pri nemocnici a pri starej športovej hale, že 
začneme s rekonštrukciou objektu MMB, VI. ZŠ i iných škôl, že budeme pokračovať 
v ďalších rekonštrukciách našich športových zariadení i objektu Služieb mesta Michalovce, v 
ktorom chceme vytvoriť vysokoškolské centrum. 
Určite sa budeme snažiť získať externé finančné zdroje na to, aby sme čím skôr mohli začať 
rekonštruovať aj ďalšie sídlisko, či ďalšiu časť mesta. Rovnako ako sa budeme usilovať 
získať prostriedky na ďalší proces upokojovania dopravy v meste výstavbou ďalších 
spomaľovačov. 
No, najmä, veríme, že už v tomto roku začneme komplexnú rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v meste. 
Rok 2009, ako vidíte, by mal byť v tomto smere bohatý. Bohatý by mal však byť aj na 
kultúrne a spoločenské podujatia, v ktorých by popri tradičných i nových mali dominovať 
jubilejné ročníky Zemplínskeho jarmoku a Zemplínskych slávností. 
Som presvedčený, že všetko to, čo sme si pre tento rok naplánovali, sa nám vo veľkej miere 
podarí splniť. Verím, že každý, kto k tomu bude môcť pozitívnym spôsobom prispieť, tak aj 
učiní, pretože mesto je mestom nás všetkých a my všetci by sme mali mať záujem na tom, aby 
sa nám tu žilo čo najlepšie.  
Viem, nie každý môže prispievať k stavebnej činnosti, nie každý môže prispievať ku 
kultúrnemu, duchovnému či športovému rozvoju mesta. Každý však môže prispieť k dobrému 
spolunažívaniu, každý môže prispieť k tomu, aby sa z nášho života vytrácali zloba, nenávisť 
či závisť, každý môže prispieť k tomu, aby naše dni boli bohaté na príjemné úsmevy a srdečné 
stisky rúk. A toto je to najmenšie no zároveň i najväčšie, čo si môžeme v roku 2009 ale 
i vždycky dávať. 
Želám preto všetkým nám, vážení spoluobčania, aby sa nám všetkým v čo najväčšej miere 
dostalo práve toho - úprimnej ľudskej priazne i nezištnej lásky. Želám nám všetkým tvorivý 
a pritom pokojný a radostný rok 2009. Želám nám všetkým čo najviac spokojnosti, zdravia 
a úspechov. 
     
 
 


