
Vážení spoluobčania, milí Michalovčania! 
Pred niekoľkými hodinami sme si v našich rodinách či s priateľmi perlivým vínom 
pripili na privítanie Nového roka a súčasne sme sa rozlúčili s rokom starým. Ešte pred chvíľou 
sme  si  prejavovali,  podobne  ako  počas  nedávnych  vianočných  sviatkov,  náklonnosť,  želali 
sme si len to najlepšie a nerozpakovali sme sa objímať i bozkávať aj ľudí, ktorých nepoznáme. 
Považovali sme to a považujeme za správne a prirodzené, pretože to správne a prirodzené aj 
je.  Žiaľ,  vnímame  to  tak  len  na  Vianoce,  len  na  začiatku  nového  roka.  Takejto  prajnosti 
i prirodzenej ľudskej lásky medzi nami každým nasledujúcim dňom v roku zvykne ubúdať, čo 
je veľká škoda pre všetkých. Určite by nebolo treba veľa urobiť, aby to bolo ináč, a predsa sa 
nám to zdá až priam ako nereálne, ako nedosiahnuteľné, hoci vieme a máme to ako ľudstvo 
vyskúšané,  že  sú  spomínané  dni,  kedy  sa  to  dá,  a možno  aj  preto  sa  z nich  a na  ne 
dvojnásobne tešíme.  
Začiatok roka je vždy aj príležitosťou na bilancovanie ale aj na dávanie si predsavzatí, čo sa, 
predpokladám,  v mnohých  z našich  michalovských  rodín  udialo,  alebo  udeje.  Platí  to  aj 
o meste, pretože aj mesto bilancuje, aj mesto si pred seba kladie nové ciele.  
Uplynulý rok bol pre nás v mnohom rokom ťažkým, ale nemožno povedať, že neúspešným. 
Viaceré  z plánov  sa  nám  podarilo  splniť,  ale  boli  aj  také,  ktoré  sme  najmä  z objektívnych 
príčin zrealizovať nemohli. Tie ostávajú pre nás záväzkom pre tento rok, prípadne pre roky 
ďalšie, ak, pravda, vývoj v meste budeme môcť naďalej ovplyvňovať. 
Za úspech považujeme skutočnosť,  že aj v minulom  roku sme v Michalovciach privítali celý 
rad  vzácnych  hostí,  čo  svedčí  o tom,  že  naše mesto  nebolo  a nie  je  na  okraji  záujmu  tak 
politikov ako aj osobností z iných sfér verejného a spoločenského života. Viackrát sme mali 
možnosť privítať ministra životného prostredia  Slovenskej republiky Petra Žigu. Na návšteve 
v našej ZŠ na Ulici krymskej sme mali ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky  Dušana  Čaploviča.  Michalovce  navštívila  aj  europoslankyňa  Monika  Smolková, 
podpredseda  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  Ján  Figeľ,  štátny  tajomník Ministerstva 
práce  sociálnych  vecí  a rodiny  Slovenskej  republiky  Jozef  Burián,  štátny  tajomník 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Viktor Stromček. 
Naše  mesto  bolo  dejiskom  rokovania  republikovej  Rady  ZMOS,  vďaka  čomu  sme 
v Michalovciach mali možnosť  privítať  primátorov  a starostov  takmer  sto  tridsiatich miest 
a obcí Slovenska v čele s predsedom ZMOS Jozefom Dvončom a už tradičnými hosťami u nás 
boli aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a viackrát, tak ako každý rok,  predseda KSK 
Zdenko Trebuľa. 
Veľmi nás  teší, že priazeň nášmu mestu naďalej zachovávajú poprední cirkevní hodnostári, 
o čom  svedčia  návštevy  kardinála  Jozefa  Tomka,  arcibiskupa  Bernarda  Bobera  a  biskupa 
Milana Chautura. V našej Bazilike Zoslania Svätého Ducha  sme privítali aj niekoľko desiatok 
biskupov  cirkví  východného  obradu  z celej  Európy.  Radosť  sme mali  aj  z návratov  domov 
nášho  čestného  občana  a rektora  Pápežskej  univerzity  sv.  Tomáša  Akvinského  v Ríme 
Miroslava Konštanca Adama i z osláv jeho životného jubilea.  
Zo  zahraničných  hostí  sme  v Michalovciach  privítali  delegáciu  francúzskeho  departmentu 
Oise v čele so senátorom André Vantommem  i delegáciu nášho španielskeho partnerského 
mesta Villareal doplnenú o zástupcov ich podnikateľských subjektov.  
To všetko svedčí o tom, že Michalovce sú v kruhoch týchto ľudí vnímané pozitívne, čo mnohí 
z nich nielen svojou návštevou, ale aj verejne potvrdili. 
Rok  2013  bol  bohatý  aj  z pohľadu  kultúry  a športu. Nosnými  kultúrnymi  podujatiami  boli 
oslavy  nedožitých  stých  narodenín  nášho  rodáka,  kňaza,  pedagóga  a básnika  Andreja 
Šandora známeho pod pseudonymom Gorazd Zvonický a festival Fest dupľa. Pri organizovaní 



podujatí k storočnici Gorazda Zvonického nám výrazne pomohli Saleziáni Dona Bosca, Matica 
slovenská,  Zemplínska  knižnica  Gorazda  Zvonického,  najmä  však  Občianske  združenie 
Močarany. Všetkým im za to aj touto cestou úprimne ďakujem.  
Festival  Fest  dupľa  sme  realizovali  v rámci  projektu  Terra  incognita,  ktorý  bol  príspevkom 
Košického samosprávneho kraja k projektu Košice – európske hlavné mesto kultúry. Najmä 
vďaka finančnému príspevku od KSK sme mohli vytvoriť rekord v stretnutí najväčšieho počtu 
Michalov  a Michael  a aj  tým  sa  zapísať  do  Knihy  slovenských  rekordov,    urobiť  súťaže 
dvojníkov,  či  súťaže  s naším  tradičným  jedlom‐ holubkami. Do Knihy  slovenských  rekordov 
bolo  naše mesto  zapísané  i vďaka  betlehému,  ktorý  z ušúľaného  papiera  vytvorili  učitelia 
a žiaci našej II.ZŠ. 
Zásluhou nášho mestského a kultúrneho strediska ale aj mnohých  iných organizátorov sme 
v Michalovciach  mali  možnosť  privítať  Michala  Hudáka,  Kandráčovcov,  Pavla  Hammela, 
Marcelu  Laiferovú,  Dalibora  Jandu,  Kristínu,  Beátu  Dubasovú  s  Nikou  Karch,  Cigánskych 
diablov,  Dana  Bártu,  Nelu  Pociskovú, Mariána  Banga,  Štefana  Skrúcaného, Mishu,  Igora 
Kucera,  Michala  Červienku,  Milana  Zimnýkovala,  Janu  Hospodárovú,  Silviu  Kucherenko, 
Andera  z Košíc,  Igora  Timka.  V Michalovciach  vystupovali  aj  skupiny  La  Gioia,  Peter  Bič 
Project, BACKWARDS, Cassovia Baroque Trio a Golden voices of gospel. Mali sme možnosť 
vidieť divadelné predstavenie Lordi i vystúpenie Divadla A. Bagara z Nitry. Naše detičky a ich 
rodičov opäť nadchlo Spievankovo a predstavil sa nám  i folklórny súbor Šarišan. 
Tak  ako  každý  rok,  aj  v tom  uplynulom  nás  svojou  vysokou  umeleckou  úrovňou  viackrát 
potešil aj náš  folklórny súbor Zemplín. Hodnotné predstavenia pripravili aj  jubilujúce školy, 
Hnojňaňe z Mihaľovec i jubilujúca Stráňanka.  
Veľmi nás  teší, že popri už spomínaných mimoriadnych podujatiach sme v meste zachovali 
celý  rad  tradičných,  či  už  ide  o súťaž  Havrana,  organové  koncerty,  jarmoky,  benefičné 
koncerty alebo Zemplínske slávnosti so svojimi tradičnými sprievodnými podujatiami, ale aj 
rozsvietenie vianočného  stromčeka, ktoré na naše námestie prilákalo  rekordný počet  ľudí.  
S radosťou  sme  však  privítali  aj  podujatia  nové  ako MY  sme MI, Miss mesta Michalovce, 
kočíkové  stretnutie  mladých  mamičiek  na  námestí  alebo,  takisto  na  námestí,  galériu 
fotografií. Potešilo nás aj Divadlo pri fontáne reprízami svojej prvej hry ale aj naštudovaním 
hry  novej.  Veľmi  nás  teší,  že  kultúrou  nežili  len  priestory  nášho  mestského  kultúrneho 
strediska, ale aj Zlatý býk, Freedom, Zemplínske múzeum, Zemplínska knižnica, hvezdáreň, 
letné kino vo dvore starého súdu, ale aj Námestie slobody a Gorkého ulica.  
Pri  tejto  príležitosti  vysoko  oceňujeme  aktívny  podiel  všetkých  našich  škôl,  osobitne 
umeleckých, na  tejto bohatej ponuke kultúrnych podujatí a vyslovujeme vieru, že aj v roku 
2014, ktorý je pre mesto v mnohom rokom jubilejným, v tomto trende nepoľavíme.  
Ako z uvedeného vyplýva, kultúrny život v meste bol bohatý, čo dúfame, uspokojilo najširšie 
vrstvy obyvateľov i návštevníkov nášho mesta. To isté možno povedať aj o živote športovom. 
Popri  tradičných  súťažiach,  v ktorých  nám  väčšina  našich  reprezentantov  urobila  veľkú 
radosť,  bolo  naše mesto  aj  dejiskom mnohých  tradičných  ale  aj mimoriadnych  podujatí. 
V Michalovciach bol kvalifikačný  turnaj majstrovstiev  sveta v hádzanej mužov do 21  rokov, 
kvalifikačný turnaj o postup na ME v hádzanej  junioriek, majstrovstvá Slovenska v hádzanej 
žiačok, medzinárodný turnaj krajín V4 v basketbale, mládežnícky hokejový turnaj Fann sport 
cup  i medzinárodný  turnaj v hokeji žiakov Multišport cup. Naše mesto bolo opäť dejiskom 
mužského  tenisového  turnaja  Michalovce  cup,  medzinárodného  tenisového  turnaja 
kategórie  B  šestnásťročných,  v Michalovciach  boli  medzinárodné  majstrovstvá  Slovenska 
v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien a opäť aj Veľká cena Michaloviec v džude. 



Mimoriadnu  úroveň,  vďaka  účasti  špičkových  svetových  hádzanárok, mal  jubilejný  ročník 
hádzanárskeho Memoriálu  Tomáša  Jakubča  a vďaka  účasti  špičkových  európskych  klubov,  
v čele so slávnym Realom Madrid, aj mládežnícky futbalový turnaj Michalovce cup.  
Veľkú  radosť  sme mali  aj  z toho,  že   sme  v našom meste prvýkrát privítali  aj najsilnejších 
mužov z celého sveta a že sme videli  prehliadku bojových umení. 
Sme  radi,  že aj v minulom  roku boli mestské  športové  súťaže všetkých vekových kategórií, 
v ktorých by sme chceli pokračovať aj v tomto roku. Sme veľmi radi, že sa do nich zapojilo 
množstvo  škôlkarov,  školákov,  stredoškolákov,  dospelých  i seniorov,  ba  aj  ľudí  so 
zdravotným postihnutím.  
Veľmi  nás  potešili  úspechy,  ktoré  dosiahli  naši  športovci  v domácich  i medzinárodných 
súťažiach. Tituly majstrov sveta Ladislava Lechana, Martina  Ivanča, prvenstvo na prestížnej 
Olympii  Slavomíra  Pradu,    medzinárodné  úspechy  kickboxerov,  džudistov,  motocyklistu 
Jaroslava  Čecha,  ďalší  titul  majsteriek  Slovenska  hádzanárok  Iuventy,  bronz  hádzanárov 
Winlandu, výborné účinkovanie  florbalistov a   mladých  futbalistov v najvyšších slovenských 
súťažiach, účasť hokejistov Dukly  vo  finále druhej  ligy  a mnoho  ďalších,  ktoré potvrdili,  že 
šport  má  v našom  meste  významné  miesto  a že  investovanie  doň  sa  vypláca.  Všetkých 
úspešných športovcov sme viackrát verejne ocenili a radi to budeme robiť aj v budúcnosti. 
 
Veľkú radosť  máme aj z toho, že v meste je aj naďalej bohatý duchovný život, čo je zásluhou 
všetkých  cirkví  a náboženských  spoločenstiev,  ktoré  v meste  sú.  V Michalovciach  bolo 
celoslovenské večeradlo, v Michalovciach  sme privítali  relikvie Dona Bosca a Jána Pavla  II., 
pripomenuli sme si Deň rodiny.  
Radi  sme  podporili  aj  športové  a umelecké  aktivity  saleziánov,  občianskeho  združenia 
Rozsievač i iných, v ktorých, dúfame, budú pokračovať aj v tomto roku. 
Veľmi nás  teší, že ekumenizmus nie  je v našom meste  len slovom, o čom svedčia spoločné 
aktivity  cirkví  počas  Veľkého  piatka,  v deň  sviatku  svätých  Cyrila  a Metoda  i spoločné 
stretnutia v rámci Rady cirkví. Všetkým im za to aj touto cestou úprimne ďakujem. 
Pri hodnotení každého roka sa intenzívnejšie ako všetko ostatné vníma najmä to, čo nové sa 
v meste  urobilo.  Snažili  sme  sa  a stále  sa  snažíme  o to,  aby  investičné  aktivity  neboli  iba 
v roku  volebnom.  Aj  preto  sme  mnoho  z toho,  čo  sme  chceli  urobiť  v tomto  volebnom 
období, urobili už v dvoch predchádzajúcich rokoch a v tom, ktorý pred niekoľkými hodinami 
skončil,  sme na  to nadviazali. Pokračovali  sme  v opravách  ciest  a chodníkov  v jednotlivých 
častiach  mesta.  Začali  sme  rozsiahlu  rekonštrukciu  spevnených  plôch  na  Sídlisku  Juh, 
dokončili sme prvú etapu výstavby nového mestského cintorína, dobudovali sme Zariadenie 
pre  seniorov  na Hollého  ulici,  do  ktorého  sme  z nevyhovujúcich  priestorov  premiestnili  aj 
Zariadenie  opatrovateľských  služieb.  Do  novovybudovaných  priestorov  sme  premiestnili 
našu mestskú políciu, opravili sme  lávku cez Laborec pri zimnom štadióne, pokračovali sme 
v rekonštrukciách  priestorov  našich  škôl.  Kompletne  sme  vymenili  okná  na  VII.  ZŠ, 
rekonštrukciou prešli  kuchynské  a jedálenské priestory VIII.  ZŠ, hygienické priestory  IV.  ZŠ 
a tie  takisto aj vo viacerých materských  školách. V areáloch niektorých našich  škôl pribudli 
nové ihriská a nové ihrisko sme vybudovali aj na sídlisku Nad Laborcom. 
Vďaka  externým  finančným  prostriedkom  sme  začali,  zatiaľ  značením  našich  pozemných 
komunikácií,  s výstavbou mestských  cyklotrás. Do  vlastníctva  sme  získali  ďalších  šesťdesiat 
bytov a vyriešili sme vleklý problém s bytovým domom I.  
Vďaka  michalovskému  závodu  Východoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  boli  v meste 
vyčistené ďalšie úseky kanalizácie a vybudované nové. 



Sme veľmi radi, že spoločnosť Michatek začala stavať novú výrobnú halu, vďaka čomu by sa 
malo vytvoriť okolo 100 nových pracovných miest a veríme, že aj ďalšie  investičné aktivity, 
ktoré  by  sa mali  rozbehnúť  už  v tomto  roku,  tento  počet  pracovných  príležitostí  výrazne 
zvýšia. 
Teší  nás,  že  aj  Svet  zdravia,  nový  akcionár Nemocnice  s poliklinikou  Š.  Kukuru,  plní  svoje 
investičné záväzky tým, že prerobil priestory detského i  onkologického oddelenia, no najmä 
tým,  že  tam  inštaloval  moderný  lineárny  urýchľovač,  čo  by  malo  výrazne  zlepšiť  liečbu 
onkologických  ochorení  v celom  širokom  regióne.  Chcem  veriť,  že  i ďalší  z jeho  záväzkov, 
vybudovanie nových priestorov v našej nemocnici, sa už v tomto roku začne takisto plniť. 
Investície mesta v roku 2013 nesmerovali len do stavieb ale aj do techniky. Nové autá dostali 
mestskí  policajti,  Technické  a záhradnícke  služby.  Pribudli  nové  kamery  aj  tzv.  fotopasca. 
Veríme,  že  i vďaka  tomu  bude  práca  týchto  mestských  inštitúcií  ešte  efektívnejšia  ako 
doposiaľ. 
Program rozvoja mesta sme plnili aj v sociálnej oblasti. Pozornosť sme venovali najmä ľuďom 
v seniorskom  veku.  Zachovali  sme  pre  nich  všetky  úľavy  aj  výhody,  na  ktoré  sme  už 
v Michalovciach zvyknutí. Novinkou tohto roka je projekt, vďaka ktorému sa môžu naši starší 
spoluobčania  bezplatne  vzdelávať  v práci  s počítačom,  v zdravovede,  v právnych 
záležitostiach, ale aj v umeleckých aktivitách a zacvičiť si pilates.  
Veľmi ma  teší,  že  aj  v minulom  roku  som  sa mohol  stretávať  s Radou  seniorov,  ktorá mi, 
podobne ako ostatné moje poradné orgány, poskytovala množstvo  cenných  informácií,  za 
ktoré aj im touto cestou úprimne ďakujem.  
Najvýznamnejšou  vnútropolitickou  udalosťou  uplynulého  roka  boli  voľby  predsedov 
a poslancov  samosprávnych  krajov.  Tak  ako  na  celom  Slovensku  aj  mnohí  ľudia 
v Michalovciach nevyužili svoje právo rozhodovať o tom, kto bude záujmy mesta i okresu na 
úrovni Košického samosprávneho kraja presadzovať a obhajovať,  čo ma mrzí. Tým, ktorí  to 
právo využili, za to úprimne ďakujem a ďakujem aj za podporu, ktorú som v týchto voľbách 
získal. Ubezpečujem všetkých,  že  takto prejavenú dôveru nesklamem a vedno  so všetkými 
kolegami, ktorí rovnako ako  ja dôveru v okrese Michalovce získali, urobíme všetko pre vašu 
spokojnosť a spokojnosť ľudí Zemplína. 
Rok 2013 máme  za  sebou. Ako  to už býva, niekoho uspokojil viac, niekoho menej. Aj my, 
ktorí stojíme v čele mesta, by sme boli radi, keby sme v ňom dokázali urobiť viac, než to, čo 
sa nám podarilo. Boli by sme radi, keby sme do potrieb mesta mohli investovať viac, než sme 
investovali. Žiaľ, uplynulý rok nám to neumožňoval. Úsporné opatrenia, ktoré sme museli aj 
v dôsledku  nášho  záväzku,  vyplývajúceho  z memoranda  podpísaného  medzi  vládou  SR 
a ZMOS,  prijať,  podobne  ako  nižšie  príjmy mesta  najmä  v podielových  daniach,  nás  nútili 
naše pôvodné zámery redukovať.  
Veríme,  že  rok  2014  bude  z tohto  pohľadu  úspešnejší.  Mesto  v ňom  plánuje  postaviť 
kompostáreň,  ktorá nám  zatiaľ  chýba  a na  ktorú  sme  získali externé  finančné prostriedky. 
Okrem  nej  chceme  pokračovať  v  rekonštrukcii  Sídliska  Juh,  chceme  vybudovať  okružnú  
križovatku ulíc Okružná‐ Špitálska pri autoškole Perfekt, ku ktorej, veríme, čoskoro pribudne 
aj rovnako okružná križovatka pri nadjazde financovaná štátom. 
 Naďalej aj  v tomto  roku  chceme  pokračovať  v rekonštrukcii  ďalších  ciest  a chodníkov  vo 
viacerých častiach mesta. 
 Vďaka finančnému príspevku Vlády Slovenskej republiky chceme v tomto roku vymeniť okná 
na  väčšine  našich  materských  škôl,  vybudovať  nové  autobusové  nástupište  a vlastné 
finančné prostriedky chceme  investovať aj do ďalšej   modernizácie tepelného hospodárstva 
a ďalšej  rekonštrukcie  našich  škôl.   Rozpočet mesta  sme  schválili  ako  vyrovnaný,  a to  bez 



zvyšovania miestnych  daní  a poplatkov. Aj  napriek  tomu,  že  peňazí  nebudeme mať  toľko, 
koľko  by  sme  potrebovali,   chceme  i  naďalej  poskytovať  v čo  najväčšom  rozsahu  sociálne 
služby  našim  občanom,  podporovať minimálne  tak  ako  doteraz  školstvo,  šport  a kultúru, 
pretože aj toto považujeme pre život v meste za dôležité. 
Rok 2014 je rokom viacerých významných jubileí. Pripomenieme si v ňom 770. výročie prvej 
písomnej zmienky o meste, 700. výročie prvej písomnej zmienky o Rímskokatolíckom kostole 
Narodenia  Panny Márie,  70.  výročie  oslobodenia mesta  i 70.  výročie  opätovného  získania 
štatútu mesta. Všetky tieto jubileá si chceme dôstojným spôsobom pripomenúť a aj takýmto 
spôsobom vzdať nášmu mestu poctu.  
Rok  2014  bude  popri  tom  všetkom  pre  všetkých  Slovákov  aj  rokom  viacerých  volieb.  Už 
v marci si budeme voliť nového prezidenta, uprostred roka našich zástupcov do Európskeho 
parlamentu a v závere roka aj primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Chcem nám 
všetkým popriať, aby sme sa dobre rozhodli a aby sme pri všetkých týchto voľbách hľadeli aj 
na to, aký výsledok nášmu mestu môže pomôcť najviac. 
Vážení spoluobčania, milí Michalovčania! 
 Život  v meste,  v štáte  i v celom  ľudskom  spoločenstve  môžeme  vylepšovať  všeličím 
a výsledok  nebude  uspokojivý,  pokiaľ  budeme  nežičliví,  pokiaľ  budeme  závistliví,  pokiaľ 
budeme  k sebe  zlí. Hlavné  zmeny,  ktoré  by  nám  všetkým  najviac  prospeli,  je  odstránenie 
všetkého zlého z nás. Toto však musí urobiť každý z nás sám a musí ich vykonať v sebe. 
Jedno z ázijských prísloví hovorí, že céder a borovica ani v krutých mrazoch nestratia svoju 
zeleň. Držme sa ho aj my. Pestujme v sebe všetko,  čo  je dobré, mravné. Chráňme si svoju 
identitu, svoju jedinečnosť. Nepodliehajme všetkým, aj pochybným trendom len preto, že sú 
na  nich  nálepky  európskosti  či  čohokoľvek  iného  dnes  prezentovaného  ako    moderné. 
Majme  vždy  na  pamäti,  že  najväčšou  hodnotou  je  láska  vo  všetkých  svojich  pravých 
podobách. Buďme k sebe dobrí a nešetrime dnes ani v budúcnosti prejavmi úcty i vďačnosti. 
Nebojme  sa  svoje  tváre  ozdobiť  milým  priateľským  úsmevom,  pretože  on  dokáže  byť 
najkratšou vzdialenosťou medzi nami, ľuďmi. 
Veľa milých úsmevov  rozdaných  aj opätovaných,  veľa  zdravia,  šťastia  a úspechov  v novom 
roku, priatelia! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


