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pozývame...

LA GIOIA
galakoncert

22. novembra 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

SNOW FILM FEST
filmový festival

26. novembra 
o 18.00 hod.

kino Centrum

PIETNY AKT 
KLADENIA VENCOV

pri príležitosti 
75. výročia 

oslobodenia 
mesta Michalovce

26. novembra 
o 10.00 hod.

Cintorín Červenej 
armády

CESTY DO PRAVEKU 
VÝCHODNÉHO 

SLOVENSKA
interaktívna výstava 

pre deti aj dospelých

do 7. mája 2020 
Zemplínske múzeum

Nové detské
ihriská
v našom meste

2 Dobrovoľné 
upratovanie
na Zemplínskej šírave

3 Mestské 
ocenenia
pre jednotlivcov a kolektívy

6 Horovov 
Zemplín 2019
regionálna súťaž
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Pripomenuli sme si 30. výročie Nežnej revolúcie

UDALOSTI 

V MICHALOVCIACH

V Michalovciach sa ešte 24. no-
vembra 1989 popoludní v kine Mier 
konali oslavy 45. výročia oslobode-
nia mesta sovietskou Červenou ar-
mádou. Prejav predniesol predseda 
Mestského národného výboru Juraj 
Vraňuch, v kultúrnom programe 
vystúpili umelecké súbory z Prešo-
va a Bratislavy. Pôvodne mali byť 
oslavy väčšie, ale pre politickú situ-
áciu sa nekonali v športovej hale, ale 
v menšom – v kine. Prvá spontánna 
manifestácia v meste prebehla ešte 
v ten istý deň, v piatok, 24. novem-
bra, v popoludňajších hodinách, 
za  účasti prevažne mladých ľudí. 
Zišlo sa okolo 400 študentov a ob-
čanov, ktorí podporili myšlienky 
Občianskeho fóra a Verejnosti proti 
násiliu, ako aj výzvu na plánovaný 
pondelňajší generálny štrajk. 

Dňa 26. novembra bol v Micha-
lovciach založený Okresný koordi-
načný výbor občianskej iniciatívy 
Verejnosť proti násiliu (VPN). Jeho 
členmi sa stali Matej Hospodár, 
Daniel Pastirčák, Marián Mati, Sta-
nislav Merc, Dušan Plichta, Ondrej 
Barna, Zdeněk Červenka, Eva Bar-
tošová, Peter Gecko a Martin Pado 
(postupne sa k nim pridali Jozef 
Gido, Marián Čverčko a František 
Matija). Výbor sa schádzal na Boro-
šovej (dnes Užhorodskej) ulici č. 38. 

Na generálnom štrajku v meste, 
ktorý koordinovali a moderovali čle-

novia tohto výboru, sa 27. novembra 
zúčastnilo do 7 000 občanov. Prvé 
oficiálne stretnutie výboru VPN 
s funkcionármi mesta sa uskutočnilo 
28. novembra. Ďalšie zhromaždenie, 
za účasti asi 2 000 občanov, prebeh-
lo 2. decembra na Fučíkovej (dnes 
Štefánikovej) ulici. V rovnakom čase 
vznikol v Michalovciach aj Koordi-
načný výbor VPN – ROMO. 

Dňa 5. decembra vydal micha-
lovský Mestský národný výbor 
(MsNV) vyjadrenie k vtedajšej vnút-
roštátnej situácii. V ten istý deň do-
šlo i k prvým personálnym zmenám 
v rade MsNV. Predstavitelia MsNV 
a VPN sa zišli na mimoriadnom 
zasadnutí rady MsNV aj 3. januára 
1990, kde rokovali o viacerých otáz-
kach. Premenované tiež boli dve uli-
ce, jedno námestie a jeden park. 

V dňoch 22. – 23. januára 1990 
sa uskutočnili verejné zhromaždenia 
občanov, na ktorých mali poslanci 
MsNV referovať o  svojej činnos-
ti. Konali sa i dva „okrúhle stoly“ 
za účasti VPN, predstaviteľov miest-
nych štruktúr komunistickej stra-
ny a novovzniknutých politických 
strán (26. januára a 16. marca), kde 
boli dohodnuté personálne zmeny 
v MsNV tak, aby zodpovedali „poli-
tickému zloženiu síl v meste“. 

V marci 1990, po rozsiahlejšej 
rekonštrukcii mestských orgánov, 
sa  novým predsedom MsNV stal 
Milan Matejovič. Stál na čele mesta 
až do komunálnych volieb v  no-
vembri 1990. Po  nich ho občania 
potvrdili vo funkcii, ale už ako pri-
mátora. 

Mgr. Matej Starják, PhD.

Koniec 80. rokov 20. storočia sa niesol v znamení reformných snáh komu-
nistickej strany, známych pod menami „perestrojka“ a „glasnosť“. Tento pro-
ces však naštartoval vývoj, ktorý prerástol až do zrútenia spoločenského 
poriadku po udalostiach zo 17. novembra 1989 v Prahe.
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pobačeňe Miža z varoša

Jak šľepa kura gu zarnu mi ňedavno natrafil na višilaňe u televizijoj Mis-
tral. Poobedze mi prepinal staňice a popri tej reklamnej bidze na šickich mi 
natrafil na vistupeňe dzeci zo Zempliňika. Bulo gu 45. viroču toho suboru. 
Znam, bulo to išče pred dvoma rokami. Tu mi sebe uvedomil, jake ubohe 
programi nas oglupuju. Na verejnopravnich programoch i televiznich staňi-
coch. Slušňe še to da nazvac i kažeňim vkusu a vichovou gu hnusu. Jagbač 
mame ščesce a bodaj bi dluho vitrimalo, žebi še furt našľi ľudze, co sebe budu 
znac utrimac toto našo. A daľej rozvijac ho. 

Kec mi pri televizijoch. I tu treba trimac paľce šickim, co totu televiziju 
Mistral še snaža robic, no i podporovac. Bo ňichto zos veľkej Bratislavi vam 
ňepridze zachopic, co u Mihaľovci šumne. Chibaľ kec dachto budze daja-
ku beťarinu vistrajac. Bars treba trimac paľce i učiteľom, co še tim dzecom 
venuju a odmaľučka jich gu špivankom i tancom privikaju. Kulturnojs ňe 
je ľem opičeňe še po tich druhich, i kec tiž hodnotnich. Potrimaňe svojoho 
je najvekšim pokladom a  furt budze najvecej chvaľene druhima. Furt bu-
dze obrazom o Zempľiňe. O našim rozdumovaňu, stavjaňu še gu sebe i gu 
druhim. Tak, jak reč naša zempľinska, tak i špivanki i tance hutorja o našej 
naturoj, chtoru bi me sebe maľi utrimac.

Vaš Mižo z varoša

Zadumal mi še

 11. 11.  porada k materiálom do mestskej rady
 11. 11.  porada k pripravovaným Majstrovstvám sveta v nohejbale  
  žien a juniorov
 12. 11.  stretnutie s hlavným zahraničným partnerom k projektu 
  URB Security
 13. 11.  zasadnutie komisie Cestovného ruchu a cezhraničnej  
  spolupráce pri zastupiteľstve KSK
 14. 11.  účasť na rokovaní Regionálnej rady ZMOS
 14. 11.  účasť na tlačovej besede k projektu Cross-border green  
  transport network
 14. 11.  účasť na podujatí ČSOB
 15. 11.  prijatie účastníkov Majstrovstiev sveta v nohejbale žien  
  a juniorov
 15. 11.  rokovanie k záverom kontroly na košickom pracovisku NKÚ
 16. 11.  slávnostné otvorenie Majstrovstiev sveta v nohejbale žien  
  a juniorov
 18. 11.  rokovanie k realizačnému projektu Kostolného námestia
 18. 11.  stretnutie ZOO CR a Ú KSK ku Konceptu cyklotrás v okolí 
  Zemplínskej šíravy
 19. 11.  rokovanie mestskej rady
 20. 11.  účasť na rokovaní DR FIN.M.O.S.
 21. 11.  prijatie úspešných žiakov a študentov pri príležitosti  
  Dňa študentstva
 21. 11.  účasť na slávnostnom odovzdávaní Jánskeho plakiet
 22. 11.  porada primátora
 22. 11.  účasť na otvorení Behu I. Pšenka a Behu o štít mesta

aktivity primátora

V posledný októbrový deň 
sa stretli bývalí spolužiaci 
zo základnej školy. 
Navštevovali sme vtedajšiu 
II. ZDŠ v Michalovciach 
(priestory terajšej strednej 
zdravotníckej školy) 
v rokoch 1962 – 1971.  

Toto stretnutie sa uskutočnilo 
po 49 rokoch a bolo prvé od skon-
čenia ZDŠ. Niektorí z nás sa preto 
po mnohých rokoch ani nespozna-
li. Pribudol šedivý vlas či  vráska 

na  tvári. Zvítanie bolo veľmi sr-
dečné a dojemné. Zišlo sa nás 21 
a veľkú radosť sme mali z prítom-
nosti pani učiteľky Lakomej. Mi-
nútou ticha sme si uctili všetkých 
nebohých učiteľov i spolužiakov. 
Po  slávnostnom obede sa rozprú-
dila družná debata plná otázok 
a odpovedí, spomienok na detstvo 
a mladosť, smiechu a dobrej nálady. 
Lúčili sme sa so želaním pokračo-
vať v tejto peknej tradícii stretnutí. 
Poďakovanie za skvelú organizáciu 
patrí Petrovi Bamburákovi a Alene 
Kohútovej.

Mgr. Janovská

Stretnutie po rokoch

Pribudli nové 
ihriská
Mesto Michalovce 
získalo z Nadácie SPP 
a Eustream finančný 
príspevok vo výške 
10 000 eur na projekt 
obnovy detského ihriska 
v medziblokovom priestore 
ulíc Verbovčík, Kukurelliho 
a Farská. Na financovaní 
sa podieľalo sumou 
4 895 eur.

Cieľom projektu bolo vytvoriť 
príťažlivé prostredie hracích plôch 
v  spomenutom medziblokovom 
priestore, vytvoriť možnosti nadvä-
zovania kontaktov pre deti rôznych 
vekových kategórií, mládeže a  do-
spelých. Detské ihrisko má rôzne 
herné prvky. Najväčším prvkom je 
tzv. loď – zostava dvoch šmýkačiek 
spojených lanovou dráhou. Kolo-
toč a pružinové hojdačky sú určené 

pre menšie deti. Väčším deťom je 
určený vláčik s možnosťou sedenia, 
ale aj preliezania. Pre dospelých sú 
nainštalované posilňovacie zaria-
denia na ruky a bežkár na nohy.

Podobné detské ihrisko bolo 
vybudované v  lokalitách ulíc Šte-
fánikova a Rázusova. Na výstavbu  
detského ihriska získalo Mesto fi-
nančný príspevok 5 000 eur vďaka 
podpore z Nadácie EPH. Výstavbu  
tohto detského ihriska Mesto spo-
lufinancovalo sumou 9 895 eur. 
Aj  tu pribudli nové herné prvky, 
a to loď, vláčik, kolotoč, pružinové 
hojdačky a posilňovacie zariadenia 
pre dospelých. 

Chceli by sme aj touto cestou vy-
zvať rodičov a obyvateľov spomína-
ných lokalít k spolupráci pri ochra-
ne nových herných prvkov, k zveľa-
ďovaniu a udržiavaniu revitalizova-
ných priestorov, nech čo  najdlhšie 
slúžia pre radosť detí.

Jana Šimková

Giving 
Tuesday 

C E L O S V E T O V Ý  D E Ň  D A R O V A N I A

3. decembra 2019 aj v Michalovciach
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Zemplínska oblastná 
organizácia cestovného 
ruchu (ZOOCR) 
v spolupráci s partnermi 
zorganizovala v tomto 
roku v poradí už tretiu 
dobrovoľnú brigádu na 
Zemplínskej šírave. 

Jej cieľom bolo zatraktívniť pro-
stredie druhej najväčšej vodnej plo-
chy na Slovensku. 

Brigáda bola zameraná na čis-
tenie verejných priestranstiev, od-
stránenie náletových drevín a kro-
via v strediskách Hôrka, Medvedia 
hora, úpravu krovín zasahujúcich 
do priestoru chodníka na Medve-
dej hore, verejných priestranstiev 
pri zastávkach Kamenec a Medve-
dia hora, zber odpadkov. V prípade 
priaznivého počasia tieto aktivity 
budú pokračovať aj v ďalších stre-
diskách Zemplínskej šíravy. 

Keďže nám nie je ľahostajné 
prostredie vodnej plochy, rozhodli 
sme sa požiadať o  pomoc našich 
partnerov, ktorí bez váhania poda-
li pomocnú ruku. Chceme sa po-
ďakovať našim členským obciam 
na Zemplínskej šírave, Slovenské-
mu vodohospodárskemu podni-
ku, š. p. OZ Košice, správa povodia 
Laborca, Správe ciest KSK, stre-
disko Michalovce a  všetkým tým, 
ktorí sa zapojili do aktivity. Bez 
ich činov by naša myšlienka niečo 
zmeniť bola bezcennou. Stále žijú 
medzi nami ľudia s  chuťou meniť 
okolie, prostredie, v  ktorom žije-
me. Spoločne s partnermi chceme 
dokázať, že nám záleží na našej 
Šírave, pretože to bude pozitívna 
správa pre návštevníkov destinácie 
dolný Zemplín, nádherného mies-
ta v Európe.

ZOOCR potvrdila svoje miesto 
v spoločnosti a  poukázala, aká je 
dôležitá spolupráca s partnermi pri 
aktivitách, ktorých výsledkom je 
zanechaná stopa správnej veci.

Iveta Pazičová

DOBROVOĽNÉ 
UPRATOVANIE 
NA ŠÍRAVE

Medzinárodný titul a vlajka Eco 
School opäť doma

Prednášky v knižnici

Základná škola Teodora 
Jozefa Moussona 
je známa svojimi 
environmentálnymi 
aktivitami už niekoľko 
rokov. Od roku 2004 
je hrdou nositeľkou 
medzinárodného titulu 
Eco School, na Slovensku 
známeho pod názvom 
Zelená škola. 

Vo svojom environmentálnom 
duchu pokračuje aj v  tomto škol-
skom roku s  čerstvým titulom, 
ktorý po ďalšej dvojročnej práci 
obhájila. V  predchádzajúcom ob-
dobí boli aktivity školy zamerané 
na problematiku dopravy a  zne-
čistenia ovzdušia. Žiaci sa snažili 
do  školy chodiť ekologicky, orga-
nizovali Dni bez áut. V areáli školy 
je množstvo zelene a  ekologických 
prvkov, o ktoré sa pravidelne starajú 
a prispievajú tak k lepšiemu ovzdu-

šiu a  zlepšeniu mikroklímy školy. 
V oblasti ekológie sa veľa vzdelávajú 
a svoje poznatky prenášajú do svo-
jich rodín a blízkeho okolia. 

V  nasledujúcom období sa dia-
nie v škole zameria na problematiku 
potravín. Všetci veríme, že po zreali-
zovaní pripravených aktivít budeme 
úspešne pokračovať s  titulom Eco 
School a budeme tak šíriť dobré ze-
lené meno nielen škole ale aj mestu 
Michalovce.

ZŠ T. J. Moussona

Miestny klub Michalovce 
Českého spolku v Košiciach 
pripravil pre svojich 
členov a verejnosť dva 
cykly prednášok spojených 
s besedou. Prvý cyklus bol 
uvedený pod názvom Ženy 
v českej literatúre. 

Prednášajúca Mgr. Vlasta Vojní-
ková sa snažila priblížiť krásu českej 
literatúry predstavením života a tvor-
by štyroch spisovateliek. Vo  svojej 
dobe boli veľmi pokrokovými osob-
nosťami a zdôrazňovali význam žien 
v spoločnosti a v rodine. Kládli dôraz 
na vzdelávanie žien, ktoré v tom čase 

nebolo samozrejmosťou. Božena 
Němcová, autorka nezabudnuteľnej 
Babičky a  veľká zberateľka rozprá-
vok, má v  Michalovciach dokonca 
svoju ulicu. Karolina Světlá vo svojej 
tvorbe opisovala sociálne postave-
nie žien. Marie Majerová, národná 
umelkyňa, dokonale poznala svet ba-
níkov a hutníkov. Vyrastala v takom-
to prostredí a zobrazila ho v svojich 
románoch. Marie Pujmanová bojo-
vala vo svojich dielach proti neza-
mestnanosti a fašizmu. 

Druhý cyklus prednášok mal ná-
zov Česká národná hudba. Antonín 
Dvořák a  Bedřich Smetana sú stále 
veľmi žiadaní a hraní skladatelia na ce-
lom svete. Vytvorili geniálne diela. Ich 
život bol zaujímavý nielen po profe-

sionálnej, ale aj osobnostnej stránke. 
Dvořákova opera Rusalka, Slovanské 
tance a Smetanova symfonická báseň 
Má vlast, opera Prodaná nevěsta, to je 
len zlomok ich tvorby, ktorá patrí do 
európskeho kultúrneho dedičstva.

Hlavný cieľ oboch projektov je 
udržanie jazyka a  kultúrnych hod-
nôt českej menšiny žijúcej v Micha-
lovciach. Všetky prednášky sa usku-
točnili vďaka spolupráci so Zemplín-
skou knižnicou Gorazda Zvonické-
ho a za finančnej podpory z Fondu 
na podporu kultúry národnostných 
menšín – KultMinor. Týmito aktivi-
tami sa snažíme priblížiť českú kul-
túru v miestnom regióne a vytvárať 
československú vzájomnosť.

Mgr. Vlasta Vojníková

Prihláste sa na týždenný 
odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

Začal sa ako bežný deň. 
Deti prišli do škôlky, 
hrali sa podľa výberu, 
nasledoval ranný kruh. 
Deti v ňom rozprávali 
o tom, čo zažili, čo by chceli 
robiť, potom si rozcvičili 
telá pri rannom cvičení 
a doplnili energiu chutnou 
desiatou. 

A potom to začalo. Stretli sme sa 
všetci v telocvični materskej školy. 
Vysvetlili sme si, aký veľký je dnes 
deň pre materské školy, že sa bu-
deme zabávať a hrať. Každá trieda 
pripravila plnenie úloh pre svojich 
kamarátov. Deti spolu s pani učiteľ-
kami prešli siedmimi triedami. Mali 
tam pripravené úlohy zo všetkých 
siedmich oblastí výchovy a vzdelá-
vania v materskej škole – prekoná-
vali prekážky, hádali podľa hmatu, 
určovali farby a priraďovali predme-
ty, tancovali podľa hudby a reagova-
li na signál, robili pokusy a mnoho 
ďalších veľmi podnetných aktivít. 

V závere sa znova stretli v telocvič-
ni, kde pri hre s padákom ukončili 
veselý a významný deň a zaspievali 
si hymnu materskej školy.

Každé dieťa si odnieslo domov 
papierovú medailu ako pamiatku 
na tento deň. Odniesli si však hlav-
ne príjemné zážitky a aj nepatrnú 

stopu v hlávke o tom, že materská 
škola patrí medzi školské inštitúcie. 
Pani učiteľky tak svojou každoden-
nou činnosťou napĺňajú jej hlavný 
cieľ – pripraviť deti na ďalšie vzde-
lávanie v základnej škole a pre život 
v spoločnosti. 

Anka Berdáková

Deň materských škôl
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Pracovné stretnutie 
Aj v tomto školskom 
roku sa uskutočnilo 
na Mestskom úrade 
v Michalovciach pracovné 
stretnutie predsedov 
odborných komisií 
na riadenie predmetových 
olympiád a postupových 
súťaží v okrese Michalovce. 

Cieľom bolo oboznámiť sa s ter-
mínmi jednotlivých predmetových 
olympiád a postupových súťaží 
v školskom roku 2019/2020 a s me-
todickými pokynmi pri ich organi-
zovaní. 

V  tomto školskom roku bude 
Mestský úrad Michalovce, Odbor 
školstva a športu v  spolupráci s or-
ganizátormi predmetových olympiád 
– jednotlivými základnými školami – 
zabezpečovať jedenásť predmetových 
olympiád v 33 kategóriách. Vyhlaso-
vateľom všetkých súťaží je Minister-
stvo školstva Slovenskej republiky, 

ktoré aj finančne zabezpečuje jednot-
livé olympiády na základe ich kate-
gorizácie. Všetky súťaže sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
škôl, nadväzujú na školskú výučbu 
a  rozvíjajú ju na princípe dobrovoľ-
nej záujmovej činnosti, ktorá vytvára 
motiváciu na rozvíjanie talentu žia-
kov na základe ich súťaživosti. Súťaže 
majú spravidla postupový charakter, 
to znamená, že začínajú domácim 
kolom, pokračujú školským, okres-
ným a krajským kolom a tí najlepší sa 
stretávajú na celoštátnom kole alebo 
na medzinárodnej súťaži. 

V bohatej diskusii si predsedovia 
jednotlivých predmetových komisií 
vymenili vzájomné skúsenosti a pri-
jali úlohy na skvalitnenie práce v ak-
tuálnom školskom roku. Prvou pred-
metovom olympiádou v tomto škol-
skom roku bude 12. ročník olympiá-
dy zo slovenského jazyka a literatúry, 
ktorá sa uskutoční 27. novembra a jej 
organizátorom je Základná škola na 
Ul. J. Švermu v Michalovciach.

-lk-

Úspešný štvrtok 
u pinguinov 
Študenti Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb 
v Michalovciach, ktorých 
logom je tučniak cisársky 
– pinguin, boli vo štvrtok 
24. októbra úspešní na 
27. ročníku medzinárodnej 
barmanskej súťaže 
juniorov Eurocup 2019 
v Prešove.

Ide o najväčšiu barmanskú súťaž 
na Slovensku. Hodnotiaca komisia 
Slovenskej barmanskej asociácie 
hodnotila nielen chuť nápojov, kto-

rých receptúru zostavili mladí bar-
mani, ale aj ich vedomosti a zruč-
nosti. 

Pod vedením Mgr. Fajčákovej 
súťažili ako družstvo druháčka Ka-
rin Karamanová a  piatak Kristián 
Kudrač zo študijného odboru ho-
telová akadémia. V súťaži 30 druž-
stiev bolo odovzdaných 6 zlatých 
medailí a jednu z nich získali aj mi-
chalovskí tučniaci. Zo 60 súťažia-
cich v kategórii Bartender´s choice 
drink prvé miesto získal Kristián 
Kudrač. V  kategórií Absolútny ví-
ťaz v súťaži jednotlivcov sa Kristián 
umiestnil na treťom mieste.

DF

Aby sa nezabudlo
V dnešnej dobe narastajú 
rôzne nacionálne 
hnutia a myšlienky 
neznášanlivosti, preto 
si treba pripomínať 
udalosti, kedy podobné 
názory spôsobili veľké 
utrpenie ľudí.

Koncom októbra sa 43 štu-
dentov Strednej odbornej školy 
technickej Michalovce v  sprievode 
troch pedagógov zúčastnilo po-
znávacieho zájazdu do Poľska, po-
čas ktorého navštívili Osvienčim, 
mesto smutne preslávené z obdobia 
2. svetovej vojny.

Počas štvorhodinovej prehliad-
ky koncentračného tábora sme 
vďaka profesionálnym sprievod-
com mali možnosť spoznať históriu 
tohto miesta. Tiež sme nahliadli do 
tragických osudov obetí holokaustu 
v  Auschwitz I a Auschwitz-Birke-
nau II, kde väzni prichádzali o svo-

ju dôstojnosť aj o život. Počas poby-
tu v koncentračnom tábore museli 
neľudsky pracovať, ich menom bolo 
číslo, boli psychicky aj fyzicky tý-
raní. Väzni tu mali len dve práva – 
právo pracovať a právo zomrieť.

Slovo „holocaustum“ v gréckom 
i  latinskom jazyku znamená zápal-
nú obetu, doslovne zhorieť. To bol 
údel ľudí, ktorí prišli na tieto miesta 
s nádejou, že tu začnú žiť nový život. 
V skutočnosti na tomto mieste našli 
len tragický osud, smrť na následky 
chorôb, podvýživy, týrania, ťažkej 
práce, lekárskych pokusov alebo 
neskoršieho splyňovania. Zostali po 
nich len obrovské kopy vlasov, hre-
beňov, okuliarov, topánok, kufrov. 

Dnes je dôležité pochopiť, 
že  Osvienčim, to nie je len histó-
ria, fakty a čísla, ale sú to konkrét-
ni ľudia. Ich životy, ich nádeje, ich 
nenaplnené sny, ich utrpenie. My, 
ktorí sme tu boli a  to všetko vide-
li a počuli, určite nezabudneme na 
všetky tie zbytočné obete, na ľudí, 
ktorí zahynuli len preto, lebo mali 

smolu, že sa narodili v nesprávnom 
čase a na nesprávnom mieste. Až tu 
človek pochopí, aké šťastie má naša 
generácia.

V poobedňajších hodinách, aby 
sme sa odreagovali a trošku uvoľni-

li emočné napätie, sme pricestovali 
do najkrajšieho poľského mesta 
Krakov. Zoznámili sme sa s najza-
ujímavejšími pamiatkami mesta 
a s históriou. 

PhDr. Antónia Sabová

Šansóny a iné piesne
Mestské kultúrne stredisko po-

zýva fanúšikov Richarda Müllera 
na koncertný program pod názvom 
Šansóny a iné piesne. 

Richard Müller je kreatívny aj 
v tom, že hostí na svojom koncert-
nom turné obmieňa. Tentoraz sa na 
pódium postaví spolu s Michaelom 
Kocábom a Ondřejem Soukupom. 
Každý z pánov je v hudobnom štýle 

a  prejave originálny a  aj v spoloč-
nom projekte sa usilujú o origina-
litu. Všetci traja sa formou hudob-
ného prejavu pozreli životu priamo 
do tváre a  v  tónoch jednotlivých 
piesní odhalili jeho výnimočnosť. 
O  tom, že je to naozaj tak, sa bu-
dete môcť presvedčiť 1. decembra 
v sále MsKS.

PaedDr. Ivana Mochorovská
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Jeseň na Tokaji 2019 Recitačné stretnutie 
s poéziou

Košický klub Slovenského 
zväzu kuchárov a cukrárov 
zorganizoval v spolupráci 
s Cirkevnou strednou 
odbornou školou 
sv. Jozafáta Trebišov 
koncom októbra druhý 
ročník súťaže Jeseň 
na Tokaji, spojenú 
s výstavou studených jedál 
a cukrárenských výrobkov. 

Súťaž pozostávala z  prípravy 
dvoch porcií rovnakého hlavné-
ho jedla z  ľubovoľných vlastných 
surovín súvisiacich s jeseňou. Po-
vinnosťou súťažiacich bolo zakom-
ponovať určenú povinnú surovinu 
sladkovodnú rybu a  tokajské víno 
(furmint alebo lipovinu), do pri-

pravovaného jedla. Porota hodno-
tila prípravu, hygienu práce, správ-
nosť technologického postupu, 
chuťové vlastnosti, vizuálnu strán-
ku a kreativitu. 

Tejto súťaže varenia naživo sa 
pod vedením majsterky odborného 
výcviku Bc. Mileny Poprikovej zú-
častnili aj žiaci Strednej odbornej 
školy obchodu a  služieb v  Micha-
lovciach. Martin Ferencz, študent 
z odboru čašník, servírka, pripravil 
marinovaného zubáča s  gaštano-
vým pyré, cviklou a vínovou omáč-
kou a  Damián Makula, z odboru 
hotelová akadémia, ponúkol filet 
zo zubáča s koreňovou krustou po-
dávaný s hokaidovým pyré a víno-
vou omáčkou. Z desiatich súťažia-
cich v kategórii kuchár junior získal 
Martin druhé miesto.

SOŠOaS Michalovce 

Počas októbra sme 
uskutočnili na Obchodnej 
akadémii Michalovce 
triedne kolá recitačnej 
súťaže súčasnej poézie pod 
názvom Horovov Zemplín 
2019. 

Najlepší recitátori z prvého až tre-
tieho ročníka sa potom 7. novembra 
stretli v študentskom klube na škol-
skom kole. Odbornú porotu tvorili 
učitelia slovenského jazyka a  litera-
túry, Mgr. Várady, Mgr. Hreščáková 
a Mgr. Korinková. Porota si pozorne 
vypočula všetkých 16 recitátorov. 
Konštatovala, že účasť je sľubnejšia 

a  hojnejšia než v  minulých rokoch. 
Potešujúca je tiež skutočnosť, že po-
lovica žiakov bola z prvého ročníka. 
Porota vyhodnotila osobitne jednot-
livých študentov, ocenila nové diela 
od súčasných autorov, ale aj kriticky 
poukázala na nedostatky v  dikcii, 
artikulácii, frázovaní či intonácii. 
Finálne poradie určilo, že na prvom 
mieste sa umiestnila Lucia Marcino-
vá, na druhom Michaela Jakubíková 
a tretia skončila Vanesa Martonová. 
Finalistky z prvých dvoch miest po-
stúpili do regionálneho kola súťaže, 
ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 
v priestoroch mestského kultúrneho 
strediska. 

J.V.

LA GIOIA
galakoncert, 22. novembra o 19.00 hod., veľká sála MsKS

KALENDÁRE
prednáška, 25. novembra o 17.00 hod., malá sála MsKS

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Michalovce
26. novembra o 10.00 hod., Cintorín Červenej armády, Hrádok

SNOW FILM FEST
filmový festival, 26. novembra o 18.00 hod., kino Centrum 

ILONCSI Z VOJNOVÉHO DENNÍKA GRÓFKY 
ILONY ANDRÁSSYOVEJ
predstavenie publikácie, 28. novembra o 16.30 hod., Zemplínske múzeum

ADVENTNÉ VENCE
výroba adventných vencov u Saleziánok
30. novembra o 16.00 hod., Združenie mladých – Laura

RICHARD MÜLLER, MICHAEL KOCÁB, ONDŘEJ SOUKUP
šansóny a iné piesne, 1. decembra o 18.00 hod., veľká sála MsKS

Výstavy
Z TVORBY – MICHAL ZÁVACKÝ 
autorská výstava obrazov
do 29. novembra, galéria ZOS

CESTY DO PRAVEKU VÝCHODNÉHO SLOVENSKA
interaktívna výstava pre deti aj dospelých
do 7. mája 2020, Zemplínske múzeum

KOVAČICKÁ INSITA
predajná výstava srbského insitného umenia
do 15. decembra, Zemplínske múzeum

LISTOVÁNÍ SLOVENSKEM
slovenská literatúra v českých nakladateľstvách 1918 – 1939
do 30. novembra, ZKGZ 

VÝSTAVA OBRAZOV ZO SÚKROMNÝCH ZBIEROK
do 31. decembra, malá galéria MsKS

100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU 
A V MICHALOVCIACH
výstava, od 13. augusta, Galéria pod nebom

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

Vieme, čo jeme?
Pod názvom Vieme, 
čo jeme? v Základnej škole 
T. J. Moussona prebiehalo 
rovesnícke vzdelávanie, 
ktoré pod vedením 
vyučujúcej pripravili 
dievčatá zo záujmového 
útvaru Fenomény sveta. 

Zábavnou a praktickou formou 
poukázali na veľmi aktuálnu prob-
lematiku zloženia našich potra-
vín. Oboznámili žiakov s  témami 
bio a  nebio potraviny, fair trade 
obchod, lokálne potraviny, GMO 
potraviny a  ekologické spôsoby 
nakupovania. Pre žiakov pripra-
vili ukážky jednotlivých potravín. 
Všetci mali možnosť vidieť eko-
logické značky na potravinách, 
preštudovali si zloženie potravín. 
Najzábavnejšou časťou bola urči-
te praktická časť pod názvom Sú-
boj chutí. So  zaviazanými očami 

ochutnávali rôzne druhy potravín 
a hádali, čo je bio a čo nebio. Mali 
možnosť pozorovať rozdiely v tých-
to potravinách na základe zraku 
a  čuchu. Zaujímavým poznatkom 
bolo, že chlapci mali oveľa lepší 
odhad na potraviny podľa ich chu-
ti. V závere sa všetci dozvedeli viac 
o ekologickom nakupovaní.

Táto aktivita sa v  škole realizo-
vala aj vďaka neziskovej organizá-
cii Edulab v Bratislave, ktorá škole 
bezplatne poskytuje didaktické 
materiály na  vyučovanie predme-
tu a záujmového útvaru Fenomény 
sveta, kde sa žiaci aktívnou formou 
veľa naučia. Rovnaké poďakovanie 
patrí aj spoločnosti Bukóza Hol-
ding, a.s., Hencovce, ktorá finančne 
podporuje krúžok a mohli sme tak 
zakúpiť potrebné suroviny k  reali-
zácii vzdelávania. Aj vďaka takýmto 
organizáciám môže byť vyučovanie 
náučné, zábavné, inovatívne a hlav-
ne praktické.

Mgr. Lenka Paľová
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CENY MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2019
Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu predložiť mestskému zastupiteľstvu poslanci mestského zastupiteľstva, 
primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni mestského 
úradu do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. Na základe 
ich odporúčania sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a následne na schválenie mestského 
zastupiteľstva. Ceny mesta Michalovce budú udelené na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 29. novembra 
týmto jednotlivcom a kolektívom:

Anton Hasák

Narodil sa v roku 1949 v Micha-
lovciach, kde žije aj v súčasnosti. 
S  aktívnou turistikou začal v  roku 
1956. V  roku 1957 sa zúčastnil 
prvého ročníka dnes už tradič-
nej akcie 100 jarných kilometrov. 
V  roku 1981 bol spoluzakladate-
ľom TJ Turista, kde prevzal funkciu 
predsedu klubu, ktorú vykonáva 
dodnes. Je držiteľom strieborného 
aj zlatého odznaku Klubu sloven-
ských turistov (KST) a v roku 2013 
mu bola udelená plaketa Alojza Lu-

tonského, jedno z  najvyšších oce-
není KST. 

Počas svojej turistickej činnosti 
navštívil celé Slovensko, ale aj blíz-
ke zahraničie. Zameriava sa hlavne 
na pešiu turistiku a cykloturistiku, 
neobchádza však ani zimnú. Do-
teraz sa zúčastnil 44 letných, 35 
zimných celoslovenských zrazov 
turistov a 17 slovenských zrazov 
cykloturistov.

Venuje sa aj publicistickej práci. 
Pravidelne uverejňuje články v lo-

kálnej tlači a podieľal sa ako spo-
luautor na viacerých turistických 
sprievodcoch. Nemožno zabudnúť 
ani na jeho verejno-prospešnú 
činnosť pri organizovaní a vedení 
turistických podujatí prístupných 
širokej verejnosti či už s lokálnou, 
regionálnou alebo celoslovenskou 
pôsobnosťou. Na týchto akciách 
sa počas jeho pôsobenia zúčastnili 
stovky milovníkov prírody a nasle-
dujú ho aj jeho deti a už aj vnúčatá. 
Okrem turistiky k  jeho záľubám 

patrí zberateľstvo, fotografovanie 
a ochrana prírody.

Za celoživotný podiel na rozvoji turistiky a pri príležitosti okrúhleho životného 
jubilea.

Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce

Michalovský seniorský hokej má 
dlhú tradíciu. V októbri 2019 oslá-
vil už 45 rokov. Začiatok michalov-
ského seniorského hokeja sa datuje 
od roku 1974. Klub prešiel viacerý-
mi zmenami názvov, v  súčasnosti 
pôsobí ako občianske združenie 
pod názvom Hokejový klub Dukla 
Ingema Michalovce. Zakladateľmi 

klubu sú Mesto Michalovce a  fir-
ma Ingema, s.r.o. V  prvom roku 
založenia nového klubu sa podarila 
obhajoba prvenstva v  1. hokejovej 
lige a historický postup do najvyš-
šej hokejovej súťaže na Slovensku 
(extraligy). Veríme, že aj v extrali-
ge bude náš klub robiť dobré meno 
mestu Michalovce.

Pri príležitosti 45. výročia založenia klubu 
a za dosiahnutie historického úspechu – postupu 
do najvyššej súťaže.

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho 
zväzu Michalovce

25. júla 2019 oslávili michalovskí 
rybári 80 rokov prvej písomnej 
zmienky o rybárstve na Zemplíne. 
V tento deň v roku 1939 sa konala 
schôdza Ochranného rybárskeho 
spolku Michalovce. Prvým predse-
dom sa v roku 1952 stal Jozef Krá-
lik. Prelomovým bol rok 1966, keď 
vznikla Zemplínska šírava. Členská 
základňa rybárskej organizácie 
vtedy rapídne stúpla. V roku 2018, 
už pod súčasným názvom Miestna 
organizácia Slovenského rybárske-
ho zväzu Michalovce (MsO SRZ 

Michalovce), evidovali 1891 špor-
tových rybárov, 144 členov v  ka-
tegórii mládež a 218 detí. Na zákla-
de týchto čísel sa organizácia stala 
druhou najväčšou v  Košickom sa-
mosprávnom kraji.
Výbor organizácie sa usiluje vytvá-
rať pre rybárov ideálne podmienky 
svojou aktívnou činnosťou. Zaryb-
ňuje revíry, usporadúva súťaže. V 
roku 2019 sa konal 11. ročník me-
dzinárodných pretekov Zemplín-
sky kapor. Pre svojich najmenších 
členov organizuje súťaž v love rýb 

udicou, ktorá je súčasťou prvomá-
jových osláv v  Michalovciach, ale 
aj Tábor mladých rybárov a začiat-
kom roka Rybársky ples. Členovia 
mestskej organizácie pravidelne 
navštevujú školy, kde deti oboz-

namujú s  lovom rýb a ochranou 
prírody. Zemplínska šírava je pre 
MsO SRZ aj miestom brigád. Kaž-
doročne v  jarných mesiacoch 150 
brigádnikov upratuje brehy Prí-
mestskej oblasti Šíravy a Zalužíc.

Pri príležitosti 80. výročia založenia zväzu, 
za starostlivosť o zarybnenie jazier a vodných plôch 
a ochranu životného prostredia.



PaedDr. Igor Remák

Narodil sa 6. januára 1955 v Po-
zdišovciach. Po absolvovaní zák-
ladnej školy pokračoval v  štúdiu 
na  Gymnáziu v  Michalovciach. 
V roku 1983 úspešne ukončil vyso-
koškolské štúdium na Pedagogickej 
fakulte UPJŠ v Prešove, kombináciu 
telesná výchova a branná výchova. 

Po absolvovaní základnej vo-
jenskej služby nastúpil v roku 1984 
ako učiteľ na VI. ZŠ, kde v  tom 
roku vznikla aj prvá športová trieda 
so zameraním na futbal, ktorej bol 

triednym učiteľom a zároveň tréne-
rom. V rokoch 1990 – 1991 na tejto 
škole vykonával funkciu riadite-
ľa. V  rokoch 1991 – 1993 pôsobil 
mimo učiteľských služieb vo firme 
SLOPOD Michalovce. 

V rokoch 1993 – 2002 pracoval 
ako učiteľ na Základnej škola Pavla 
Horova v Michalovciach. Od roku 
2002 jeho pôsobiskom bolo Gym-
názium Pavla Horova, kde 12 ro-
kov zastával funkciu zástupcu ria-
diteľa školy a zároveň mal patronát 

nad športovými triedami na  tejto 
škole. 

Vo futbalovom klube MFK Zem-
plín až do roku 2018 zastával funk-
ciu manažéra mládeže. Od roku 
2007 je predsedom Rady športových 
klubov v meste Michalovce, ktorá je 
poradným orgánom primátora mes-
ta. Počas jeho športovej trénerskej 
a  funkcionárskej kariéry vyrástli 
mnohí športovci: Marián Kelemen, 
Igor Žofčák, Erik Grendel či súčasní 
tréneri v  mládežníckych kategóri-

ách Adrián Devečka, Milan Holej, 
Jaroslav Dargaj, Viktor Kostovčík, 
Tomáš Kozár a Marcel Nemčík.

Za výrazný podiel na rozvoji základného a stredného školstva, za celoživotný podiel 
pri výchove mladej generácie a rozvoj športu v meste, osobitne futbalu.

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach

Stredná zdravotnícka škola v Mi-
chalovciach vznikla v roku 1949 ako 
Vyššia škola sociálna a zdravotnícka 
a poskytovala trojročné štúdium s 
maturitou. Pod súčasným názvom 
funguje od roku 1961 a ponúka de-
väť študijných maturitných odborov 
v dennej forme a štyri vo večernej. 
Počas svojej 70-ročnej existencie 
prešla škola obrovskými zmenami. 
Za posledných 15 rokov to bolo 
pod vedením jej riaditeľa RNDr. 
Dušana Žaludka. Výsledkom re-
vitalizácie sú dve zrekonštruované 
budovy so špeciálne vybavenými 
učebňami pre praktickú prípravu 
žiakov, medzi ktorými je napríklad 
aj virtuálna anatomická učebňa, 

otvorená ako prvá na Slovensku. 
Žiaci školy dosahujú vynikajúce 
výsledky v  štúdiu aj v  mimoškol-
skej činnosti, o čom svedčia získané 
prvé miesta na celoštátnej úrovni 
v stredoškolskej odbornej činnosti. 
Nechýbajú ani na súťažiach v  po-
skytovaní prvej pomoci stredných 
zdravotníckych škôl, v  regionál-
nych aj celoštátnych kolách. 
Pod vedením skúsených pedagógov 
sú žiaci aktívni tiež v dobrovoľníckej 
činnosti. Škola dlhodobo podporu-
je a vytvára podmienky pre činnosť 
Mládeže Slovenského Červeného 
kríža. Žiaci už niekoľko rokov or-
ganizujú aj samostatnú zbierku po-
travín v rámci Dňa boja proti hladu. 

Za svoje aktivity v rámci Červeného 
kríža bola škola 4. mája 2017 ocene-
ná ďakovným listom Slovenského 
Červeného kríža. 

Škola veľmi pružne reaguje aj na 
ponuky trhu práce. Z tohto dôvodu 
jej absolventi majú najnižšiu mieru 
evidencie na úradoch práce.

Pri príležitosti 70. výročia založenia školy a za výrazný 
podiel na rozvoji odborného zdravotného školstva 
v meste, okrese a regióne.

7  CENY MESTA 2018

Mesto Michalovce vás pozýva na

SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
spojené s odovzdávaním mestských ocenení 

29. novembra o 17.00 hod. 
veľká sála MsKS • vstup voľný

Hudobný hosť: salónny orchester Afrodité
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CENY PRIMÁTORA MESTA MICHALOVCE
V zmysle schváleného štatútu mesta Michalovce primátor udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom Cenu primátora 
Mesta Michalovce. Návrhy na udelenie tejto ceny predkladá aj mestská rada Michalovce, o jej udelení rozhoduje 
primátor mesta. Toto ocenenie dostávajú spravidla občania mesta najmä za úspešnú a záslužnú činnosť 
v prospech mesta. Ceny primátora budú na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 29. novembra udelené týmto 
jednotlivcom a kolektívom:

Ing. Anna Brhlíková
Anna Brhlíková sa narodila 23.  júla 
1948 v Laškovciach. Základné vzde-
lanie ukončila v Michalovciach 
v  roku 1963 a stredoškolské na 
Strednej všeobecnovzdelávacej škole 
v Michalovciach v roku 1966. Vyso-
koškolské vzdelanie na Vysokej škole 
poľnohospodárskej v Nitre na Agro-
nomickej fakulte, odbor zootechnic-
ký, ukončila v roku 1972. Od roku 

1978 sa podieľala na rozvoji školstva 
v  oblasti poľnohospodárstva, keď 
pracovala ako stredoškolská učiteľ-
ka na Strednom odbornom učilišti 
poľnohospodárskom Michalovce 
a  v  rokoch 1990 až 2007 pôsobila 
ako jeho riaditeľka. V roku 1993 sa 
stala zároveň riaditeľkou novovznik-
nutej obchodnej akadémie a v  tejto 
funkcii zotrvala až do júla 2019. 

Pod jej vedením školy dosahovali 
veľmi dobré výsledky a  zaradili sa 
v  rámci Slovenska k  významným 
školám. Absolventi obchodnej aka-
démie sa po skončení školy úspeš-
ne uplatňujú na trhu práce alebo 
študujú na vysokých školách. Ob-
chodná akadémia existuje už 26 ro-
kov a záujem žiakov o toto štúdium 
je veľmi veľký.

Za celoživotný podiel na rozvoji stredného školstva a mladej generácie.

Severín Činčár
Severín Činčár sa narodil 27. sep-
tembra 1955. Študoval na Pedago-
gickej fakulte UPJŠ v Košiciach a po 
jej úspešnom absolvovaní v  roku 
1979 sa zamestnal ako učiteľ na 
Základnej škole v Nacinej Vsi, kde 
pracoval v  rokoch 1979 až  1983. 
Odtiaľ prešiel do Michaloviec na 
Základnú školu na Komenského 
ulici a tu zotrval dlhé roky. Najskôr 
pôsobil ako radový učiteľ, neskôr 
bol zástupcom riaditeľa a  v  roku 

2003 sa sám stal riaditeľom školy. 
Funkciu zastával do roku 2019. 
Počas pôsobenia na tomto praco-
visku sa prejavilo aj jeho zanietenie 
pre šport a  atletiku. Stál pri zrode 
športového klubu Comenium pri 
Základnej škole na Komenského 
ulici. Pod jeho vedením žiaci školy 
utvorili rekord Česko – Slovenska 
v štafetovom behu a rekord Sloven-
ska v behu na 60 m. Jeho zverenci 
získavali tituly majstrov Sloven-

skej republiky i ďalšie medailové 
umiestnenia a na základe toho boli 
nominovaní do reprezentácie SR. 
Pri príležitosti 100. výročia vzni-
ku Slovenského atletického zväzu 
bol ocenený pamätnou medailou 
za rozvoj slovenskej atletiky. 
Severín Činčár sa aktivizoval aj 
vo verejnom živote. V rokoch 1990 
– 1995 vykonával funkciu poslanca 
mestského zastupiteľstva mesta Mi-
chalovce. 

Za celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie.

MIKULÁŠ 
a rozsvietenie vianočnej výzdoby

6. decembra o 17.00 hod. na Námestí osloboditeľov

Mgr. Rozália Galajdová
Rozália Galajdová sa narodila 
9. septembra 1945 v Papíne. Študo-
vala na Pedagogickej fakulte UPJŠ 
Prešov, kde si zvolila kombiná-
ciu ruský jazyk a  telesná výchova 
a neskôr, v rokoch 1970 – 1976 na 
Fakulte telesnej výchovy a  športu 
UK Bratislava vyštudovala telesnú 
výchovu v  kombinácii s  brannou 
výchovou. Po štúdiách pracovala 
ako učiteľka na Základnej škole 
vo  Vinnom, neskôr na Strednej 
priemyselnej škole elektrotech-
nickej v  Michalovciach. V rokoch 

1977 – 1990 pôsobila vo funkcii 
zástupkyne riaditeľa. 
Od detstva sa venovala gymnastike 
a  v  roku 1965 získala titul akade-
mickej majsterky Slovenska v špor-
tovej gymnastike. Počas štúdia 
mala možnosť stretnúť sa s viacná-
sobnou olympijskou víťazkou v tej-
to disciplíne, Vierou Čáslavskou, 
ktorá ju inšpirovala. Zúčastnila sa 
na piatich celoštátnych spartakiá-
dach ako cvičenka a neskôr aj ako 
cvičiteľka a  členka spartakiádnych 
štábov. Počas svojej pedagogic-

kej praxe sa celou dušou venovala 
športovej činnosti a  viedla svojich 
žiakov k  športu. Na štúdium te-
lesnej výchovy pripravila v  gym-
nastickej príprave viac ako 30 štu-
dentov a takmer všetci sú učiteľmi 
telesnej výchovy. 
Po spartakiáde v  roku 1975 sa zá-
ujem žien o  kolektívnu formu 
cvičenia výrazne zvýšil. Začali sa 
stretávať a  tieto stretnutia pod jej 
vedením neprerušene prebiehajú 
dodnes, teda 44 rokov. Organizač-
ne je kolektív aktívnych žien súčas-

ťou Olympijského klubu Michalov-
ce. Okrem toho Rozália Galajdová 
raz týždenne vedie aj cvičenie žien 
v obci Vinné.

Za celoživotnú aktívnu športovú činnosť.



9  CENY PRIMÁTORA 2018

Slávka Jalčová

Slávka Jalčová sa narodila 26.  sep-
tembra 2000. V  súčasnosti je štu-
dentkou maturitného ročníka 
na  Obchodnej akadémii v  Micha-
lovciach. Má vzťah k  hudobnému 
a výtvarnému umeniu. Ovláda hru 
na flaute, klávesách, írskej píšťale 
i okaríne. Hudobnú ale aj výtvarnú 
výchovu študovala na Základnej 
umeleckej škole v Michalovciach 

a  v  obidvoch odboroch ukončila 
prvý a druhý stupeň štúdia. Cudzie 
jej však nie sú ani nové informačné 
a  komunikačné technológie. Zú-
častňuje sa aj literárnych súťaží.
Slávka Jalčová je už v  mladom 
veku držiteľkou viacerých ocenení. 
V roku 2015 a 2017 získala titul Čin 
roka v oblasti kultúry. V roku 2016 
jej bola udelená Cena riaditeľky ZUŠ 

Michalovce v  hudobnom odbore 
a v roku 2018 vo výtvarnom odbore. 
V roku 2017 získala ocenenie pred-
sedu Košického samosprávneho 
kraja za vynikajúce študijné výsled-
ky a  perfektnú reprezentáciu školy 
na školských, okresných a  národ-
ných súťažiach. Jej zatiaľ najvýznam-
nejším úspechom je  prvé miesto 
a  absolútne víťazstvo v  celosloven-

skej súťaži Slovo 2018 s  prísľubom 
vydania vlastnej knihy.

Za získané úspechy počas rokov 2016 – 2019 na súťažiach okresnej, regionálnej, 
krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovne.

Mgr. Yvonne Kobilicová

Študovala na Pedagogickej fakulte 
UPJŠ v Prešove a po skončení štú-
dia v  roku 1978 sa s  rodinou pre-
sťahovala z  Košíc do Michaloviec. 
Tu nastúpila na miesto učiteľky slo-
venského a  nemeckého jazyka na 
vtedajšej II. základnej deväťročnej 
škole. V roku 1980 bola škola pre-
miestnená do nových priestorov, 
na Ul. J. Švermu 6.
Na tejto škole pracovala ako učiteľ-
ka slovenského a nemeckého jazyka 

sedemnásť rokov. Na vyučovacích 
hodinách viedla žiakov ku kladné-
mu vzťahu k materinskému jazyku. 
Nemecký jazyk sa v  tomto období 
vyučoval ako nepovinný predmet. 
Žiakom sa venovala aj v mimoškol-
skej a krúžkovej činnosti.
V  roku 1995 sa stala zástupkyňou 
riaditeľa školy. Túto funkciu vyko-
návala do roku 1999. Vtedy úspešne 
prešla konkurzom a začala zastávať 
funkciu riaditeľky školy. V  začiat-

koch jej funkčného obdobia škola 
prešla na právnu subjektivitu, ktorá 
priniesla so sebou možnosť ďalšie-
ho rozvoja. Škola sa zapojila do via-
cerých projektov a  pre učiteľov 
i  žiakov sa snažila vytvárať priaz-
nivé podmienky na dosahovanie 
čo najlepších výsledkov v  oblasti 
vzdelávania a  mimoškolskej čin-
nosti. Pod jej vedením žiaci úspeš-
ne reprezentovali školu, mesto, kraj 
i Slovensko v rôznych súťažiach.

Svoju pedagogickú a  riadiacu 
prácu ukončila v  školskom roku 
2018/2019.

Za celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie.

Kynologický klub pri SPoŠ Michalovce

Zrod Kynologického klubu pri 
SPoŠ sa datuje od 2. januára 1994. 
Vtedy sa konala prvá ustanovujúca 
členská schôdza s  trinástimi nad-
šencami, ktorí sa už dlhšiu dobu 
venovali kynológii. Činnosť klubu 
spočíva v  združovaní záujemcov 
o  športovú kynológiu, zaoberá 
sa  socializáciou psov, ich výcvi-
kom, prípravou na skúšky a výsta-
vy a  prípravou pretekárov a  psov 
na  rôzne kynologické súťaže. Ak-

tuálne členskú základňu tvorí 64 
členov. V klube je 19 plemien psov 
pričom najpočetnejším plemenom 
je nemecký ovčiak. 
Zanietení členovia sa zúčastňujú 
rôznych kynologických pretekov, 
kde sa im darí dosahovať veľmi 
dobré výsledky. V  klube mali aj 
poľovného psa, ktorý získal v roku 
2002 na medzinárodnej súťaži 
v Poľsku titul CACIT – medziná-
rodný šampión práce. Okrem toho 

majú aj bradáča, ktorý absolvoval 
58 výstav a  54-krát sa stal víťa-
zom. Výcvik, ktorý klub realizuje, 

nie je o drezúre, ale o vzájomnom 
kladnom vzťahu medzi psovodom 
a psom.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku klubu a za aktívnu 
činnosť pri združení chovateľov psov a priaznivcov 
kynológie.

Peter Kittan
Peter Kittan sa narodil 2. augus-
ta 1949 v  Kežmarku. Študoval 
na Strednej odbornej škole doprav-
nej v Poprade. V súčasnosti pracuje 
ako koordinátor a organizátor akti-
vačnej činnosti v Michalovciach.
Voľný čas venuje športu,  turistike 
a poľovníctvu. Aktívne hral hokej 
za Hokejový klub mládeže Poprad 
a  popritom sa venoval aj džudu. 
Najprv bol nápomocný pri organi-
zovaní a riadení súťaží ako cvičiteľ 

a  po získaní kvalifikácie trénera 
v  roku 1980 pôsobil ako tréner 
v  klube Mladosť Poprad. Od roku 
1994 je členom oddielu džuda ŠK 
Zemplín Michalovce. V spolupráci 
s ďalšími trénermi vychoval množ-
stvo džudistov, ktorí dosiahli vý-
razne úspechy doma aj v zahraničí. 
Je trénerom II. triedy, rozhodcom 
II.  triedy licencie A, držiteľom tech-
nickej vyspelosti štvrtý dan. Je členom 
komisie rozhodcov pri Slovenskom 

zväze džuda, predsedom komisie 
rozhodcov a Športovo-technickej ko-
misie Východoslovenského regiónu. 
V súčasnosti plní na súťažiach funk-
ciu hlavného rozhodcu. Spolupracuje 
pri organizovaní žiackych líg a  veľ-
kých cien, pripravuje na praktické 
skúšky uchádzačov o funkciu trénera. 
Za dlhodobú prácu s mládežou a pro-
pagáciu džuda doma aj v  zahraničí 
mu viackrát bolo udelené ocenenie 
Slovenským zväzom džuda. V  roku 

2019 pri príležitosti životného jubilea 
mu Slovenský olympijský a športový 
výbor udelil čestné uznanie za dlho-
dobú aktivitu pri šírení olympizmu. 

Za dlhoročnú prácu s mládežou a pri príležitosti životného jubilea.
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Mariášový klub Zemplín Michalovce

Mariášový klub Zemplín Micha-
lovce bol založený 2. februára 1999 
a  zaregistrovaný na Ministerstve 
vnútra SR ako občianske združenie. 
Od toho momentu boli jeho členo-
via neustále aj súčasťou Slovenskej 
extraligy v mariáši. V roku 2010 sa 
im podarilo stať sa majstrami Slo-
venska. Počas tohto obdobia boli 
prezidentmi klubu Faltus, Dolobáč, 
Ďurik, Oravec, Dolhý a v súčasnos-
ti je to Belej. K členom klubu patria 

aj hráči z Klokočova, Vranova a Či-
čaroviec. Klub sa zúčastňuje aj na 
tzv. Východnej lige v mariáši. 
V  súčasnosti má 30 členov. Spon-
zorom klubu je reštaurácia Zlatý 
Bažant, v jej priestoroch majú hráči 
už štyri roky svoju klubovňu. Raz 
v mesiaci usporadúvajú členovia aj 
mestskú ligu. V roku 2019 oslávi 20 
rokov snahy zachovať kartovú hru 
mariáš ako kultúrne dedičstvo na-
šich predkov.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku klubu a za zachovanie 
a napredovanie kartovej hry mariáš.

RNDr. Gizela Mašlejová

Gizela Mašlejová sa narodila 
15.  marca 1949 v  Michalovciach. 
Maturovala na Strednej všeobec-
novzdelávacej škole Sabinov v roku 
1967. V štúdiu pokračovala na Prí-
rodovedeckej fakulte UPJŠ Košice, 
kde si zvolila kombináciu predme-
tov biológia – chémia. Po úspeš-
nom ukončení v roku 1972 vyučo-
vala na Gymnáziu v Stropkove a po 
štyroch rokoch sa na dlhšie obdo-
bie stala súčasťou pedagogického 

kolektívu Gymnázia Pavla Horova 
v Michalovciach. 
Svojich študentov považovala s po-
korou za partnerov, ktorí sú v  nie-
čom lepší než ona sama. Svoju prácu 
vnímala ako poslanie a cítila povin-
nosť pripraviť žiakov na vysokoškol-
ské štúdium. Vyučovanie väčšinou 
viedla ako objaviteľský rozhovor, 
ktorý nadväzoval na otázky žiakov. 
Učenie nebrala ako hromadenie 
vedomostí, ale spolu so študentmi 

hľadali a nachádzali medzi prebe-
ranými javmi súvislosti, príčiny 
a  dôsledky. Viedla ich k  tomu, aby 
nekĺzali po  povrchu, ale prenikali 
do hĺbky. Aby porovnávali objavené 
so životnou skúsenosťou. Študen-
tov taktiež viedla k hrdosti na svoju 
školu, úcte k ľuďom, spolužiakom, 
rodine, prírode, krajine. S radosťou 
vidí svojich bývalých žiakov ako 
úspešných vzdelaných ľudí, ktorí sa 
výborne uplatňujú na vysokých po-

stoch doma aj v zahraničí. Medzi jej 
záujmy a záľuby patrí príroda, pešia 
turistika a literatúra faktu.

Za osobitný podiel na rozvoji stredného školstva, osobnostný rozvoj mladých ľudí a pri 
príležitosti životného jubilea.

Mgr. Anna Osifová
Anna Osifová sa narodila 9. janu-
ára 1951 v  Strážskom. Po skončení 
základnej školy sa stala študentkou 
Strednej ekonomickej školy v  Hu-
mennom. Jej študijné roky pokra-
čovali na Pedagogickej fakulte UPJŠ 
v  Prešove v odbore učiteľstvo pre 
školy I. cyklu aprobácia 1. – 5. ročník 
ZDŠ a následne učiteľstvo v aprobá-
cii slovenský jazyk – dejepis. 
Po štúdiách nastúpila ako učiteľ-
ka na SOU poľnohospodárskom 

v Strážskom, kde pôsobila 13 rokov. 
Následne prešla na SOU strojár-
ske do Michaloviec a od roku 1994 
súvisle až do konca svojej kariéry 
pôsobila na Gymnáziu, Ul. Ľ. Štú-
ra, v  Michalovciach. Po deviatich 
rokoch vo funkcii zástupkyne ško-
ly sa  stala v  roku 2009 riaditeľkou. 
Pod jej vedením sa gymnázium 
stalo konkurencieschopnou školou 
v  rámci Košického samosprávneho 
kraja a  zaradilo sa medzi 10 naj-

lepších škôl v  kraji. Škola je vo ve-
rejnosti vnímaná veľmi pozitívne 
a  stala sa rovnocenným partnerom 
ostatných stredných škôl v  okrese 
Michalovce. Žiaci získali množstvo 
ocenení v okresných, krajských i ce-
loslovenských súťažiach. Aj v mate-
riálnej oblasti sa podarilo dosiahnuť 
značný pokrok. V súčasnosti je škola 
pred komplexnou rekonštrukciou. 
Anna Osifová pôsobila v  školstve 
celkovo 46 rokov.

Za celoživotný podiel na rozvoji stredného školstva a mladej generácie. 

Ing. Milan Lapišák

Milan Lapišák pochádza z  Medzi-
laboriec, kde sa 10. januára 1949 
narodil, no od roku 1974 sa jeho do-
movom stali Michalovce. Tu s man-
želkou vychovali aj dve dcéry.
Do roku 1989 pracoval ako ekonóm 
v  poľnohospodárskom podniku, 
krátko aj na vtedajšom okresnom ná-
rodnom výbore, ale už pred Novem-
brom 1989 začal súkromne podnikať 
a podnikaniu sa venuje doteraz.
V roku 1995 sa stal riaditeľom mi-
chalovského pivovaru a  sladovne. 

Pivovar sa, žiaľ, zachrániť nepoda-
rilo, no sladovňu napriek počiatoč-
ným ekonomickým a materiálnym 
problémom sa podarilo stabilizovať 
a  dnes patrí k  úspešným firmám. 
Sladovňa, a.s. Michalovce, patrí 
k  najväčším producentom sladu 
na Slovensku. Je významným ex-
portérom, celú svoju produkciu 
vyváža do pivovarov v  zahraničí. 
Jej partnermi na zahraničných tr-
hoch sú také pivovarské giganty 
ako Heineken či Carlsberg Molson 

Coors. V tomto roku sa v sladovni 
dokončuje veľká investícia, ktorou 
sa zvýši súčasná výrobná kapacita 
o  50 %, čím sa stane ešte väčším 
stabilizujúcim faktorom poľno-
hospodárskej prvovýroby na  vý-
chodnom Slovensku. Podnik má 
vysoko rozvinutý sociálny program 
pre vlastných zamestnancov aj ich 
rodinných príslušníkov. Výraznou 
mierou podporuje rozvoj športu, 
kultúry aj iných sociálnych oblastí 
v meste a okrese.

Za podiel na rozvoji priemyslu v Michalovciach a pri príležitosti životného jubilea.
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Mgr. Ladislav Vjest

Ing. Ján Romaník

Základná škola Pavla Horova Michalovce

Ján Romaník sa narodil 16. júna 
1936 v  Trebišove v remeselníckej 
rodine. Povinnú školskú dochádz-
ku ukončil v  roku 1951. V  tom 
istom roku nastúpil na  denné štú-
dium na gymnáziu v Trebišove, 
ktoré ukončil maturitnou skúškou 
v roku 1954. Vykonal vojenskú zák-
ladnú službu, po nej sa v roku 1957 
prihlásil na Vysokú školu poľno-

hospodársku v Nitre, ktorú úspešne 
ukončil v roku 1962.
Na  základe povinnej umiestenky 
nastúpil do potravinárskeho kom-
binátu v Trebišove na oddelenie poľ-
nohospodárskej výroby. Keď došlo 
k  reorganizačným zmenám, odišiel 
pracovať do prvovýroby na štátne 
majetky a roľnícke družstvo. V roku 
1967 nastúpil do Poľnohospodárskej 

nákupnej organizácie v  Michalov-
ciach, kde pracoval až  do odchodu 
do starobného dôchodku v  roku 
1996. 
Žije v Michalovciach, je ženatý, má 
dve deti a štyri vnúčatá. Medzi jeho 
záľuby patrí výtvarné umenie, ľu-
dový spev a hra na heligónke, ovo-
cinárstvo a  záhradkárčenie. Je ak-
tívnym členom Zemplínskych he-

ligonkárov, ktorí pôsobia pri dome 
Matici slovenskej v Michalovciach.

Narodil sa 4. mája 1953 v Rožňave. 
Maturitu získal na Strednej lesníc-
ko-technickej škole v Prešove v roku 
1973. Vysokoškolské štúdium na Pe-
dagogickej fakulte UPJŠ v  Prešove 
ukončil v  roku 1977 s  aprobáciou 
prírodopis – pracovné vyučovanie, 
neskôr pribudla etická výchova. Svo-
je učiteľské pôsobenie začal na Zák-
ladnej škole v Remetských Hámroch, 
kde zotrval do roku 1986. Pôsobil 
ako výchovný poradca, predseda od-

borového zväzu, vedúci predmetovej 
komisie, vedúci krúžkov so zamera-
ním na poznávanie prírody, jeho žia-
ci dosahovali úspechy na krajských 
súťažiach. Od  roku 1986 pôsobil 
na Základnej škole na Školskej ulici 
v Michalovciach ako zástupca riadi-
teľa školy, následne od roku 1989 ako 
riaditeľ až do roku 2019. Momentál-
ne je v aktívnom dôchodku.
Ako predseda Slovenského zväzu 
ochrany prírody a krajiny pri správe 

Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat 
v Michalovciach sa podieľal na mno-
hých ochranárskych aktivitách. Je 
autorom metodického listu pre uči-
teľov prírodopisu Kľúč na určovanie 
rastlín. Aktívne sa zapájal do proce-
su informatizácie škôl v okrese Mi-
chalovce. Dlhoročne spolupracoval 
s  hokejovým klubom v  Michalov-
ciach a vytváral čo najoptimálnejšie 
podmienky pre činnosť mládež-
níckeho hokeja v  meste. Zasadil sa 

o  vyššiu formu organizovania mlá-
dežníckeho hokeja pri prerode škol-
ských stredísk na športové triedy. 

Škola vznikla v  školskom roku 
1988/1989. Prvý rok sídlila iba 
v  priestoroch budovy za mestským 
úradom a v budove pri školskej je-
dálni. Od mája 1998 sa hrdí názvom 
Základná škola Pavla Horova. Za-
čiatky boli hektické. Škola je dimen-
zovaná na 650 žiakov, ale v prvých 
rokoch ich mala vyše tisíc, preto vy-
učovanie prebiehalo v  dvojzmen-
nej prevádzke. V  školskom roku 
2001/2002 bola pretransformovaná 
na právny subjekt. 

Za ostatných 15 rokov sa profiluje 
na školu s  modernými vyučovací-
mi metódami, zvlášť na 1. stupni. 
Postupne celá škola prechádza na 
nový typ písma Comenia Script. 
Pedagógovia na 2. stupni venujú 
zvýšenú pozornosť slovenskému 
jazyku, matematike, cudzím ja-
zykom, informatike a  telesnej vý-
chove. Tri triedy Future Class spĺ-
ňajú najvyššie nároky na moderné 
triedy tretieho tisícročia. V  rámci 
telesnej výchovy sa venujú men-

šinovým športom, predovšetkým 
basketbalu, volejbalu, florbalu, 
bedmintonu a streľbe zo vzducho-
vých zbraní. Škola vychovala viace-
ro majstrov Slovenska. V  predme-

tových olympiádach sa žiaci pra-
videlne umiestňujú na popredných 
priečkach okresného a  krajského 
kola. V  posledných rokoch sa po-
darilo skultivovať areál školy. 

Za celoživotný podiel na rozvoji základného školstva a mladej generácie.

Za aktívne angažovanie sa v spoločenskom dianí v meste Michalovce, a to prevažne 
v kultúrnej oblasti.

Pri príležitosti 30. výročia založenia školy, za podiel 
na rozvoji základného školstva a inovatívne postupy 
vo vzdelávaní.

Mgr. Ján Podstavský

Ján Podstavský sa narodil 26. mája 
1978. Na Fakulte humanitných 
a  prírodných vied Prešovskej uni-
verzity vyštudoval telesnú výchovu 
a  šport. Odvtedy sa športu venuje 
profesionálne. Ako učiteľovi teles-
nej výchovy a športu na Základnej 
škole s materskou školou F. J. Fugu 
vo Vinnom sa mu podarilo pri-
viesť žiakov k  pekným úspechom. 
Už piaty rok sú majstrami okresu 
v  bedmintone žiakov a vybojovali 

si aj prvé miesto v  okresnom kole 
vo vybíjanej a tretie miesto v kraji. 
Žiakom sa venuje aj ako futbalo-
vý tréner v  Obecnom športovom 
klube Vinné. Ako fitness tréner za 
svoju úlohou považuje dať ľuďom 
šancu na zmenu vo svojom živote, 
a to pozitívnym myslením, cviče-
ním, úpravou stravy a neustálou 
motiváciou. Snaží sa ísť vždy prí-
kladom, aby v ňom žiaci, kolego-
via, klienti ale aj kamaráti videli 

inšpiráciu. Pracuje aj ako kondičný 
tréner behu Spartan race – vlastná 
váha a  plávanie. Popritom denno-
denne pracuje na sebe, behá, pláva 
a  patrí k  otužilcom. Reprezentuje 
klub Yeti, ktorý ho podporuje v tré-
ningovom procese aj na pretekoch. 
Získal viaceré umiestnenia v  top 
10 na rôznych pretekoch po celom 
Slovensku. Považuje sa za človeka, 
pre ktorého nemožné neexistuje 
a neustále sa chce posúvať vpred. 

Za výnimočný prístup a motiváciu ľudí, ktorí chcú športovať, žiť zdravo či zlepšiť svoje 
výkony, ako aj za jeho výnimočnosť v športových výkonoch.
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Knižnica na školskom dvore
Žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Michala 
sa v období od apríla 2018 do októbra 2019 zapojili 
do projektu outdoorovej edukácie s názvom Knižnica 
na školskom dvore, prostredníctvom ktorého získali 
pre školu dotáciu 490 eur. Spoluúčasťou 100 eur 
prispelo k úspešnej realizácii projektu Rodičovské 
spoločenstvo CZŠ sv. Michala. 

Vnímajúc potrebu ochrany životného prostredia a nevyhnutnosti 
včlenenia tejto dôležitej témy do vyučovania cieľom projektu bolo vy-
tvorenie dvoch miest na školskom dvore pre vzdelávanie, ako aj pre 
oddych a relax. Tieto miesta spájajú deti s prírodou a  umožňujú 
im vnímať ju svojimi zmyslami. Cieľom je tiež aktívne zapojiť deti 
do tvorby a starostlivosti o záhradu, stromy, naučiť ich vytvárať hod-
noty a viesť k pochopeniu dôležitosti prírody pre človeka. Týmto 
projektom chceme u detí vytvárať pozitívny vzťah k životnému pro-
strediu formou zážitkového učenia. K tomu nás vyzýva aj encyklika 
pápeža Františka zameraná na ochranu nášho spoločného domova, 
zeme, na ktorej musíme zmeniť smer a spôsob života, ak chceme my 
a generácie po nás prežiť.

Štefan Korinok

Učitelia na exkurzii
Cirkevná základná škola je 
každoročne organizátorom 
okresného kola 
Geografickej olympiády 
pre základné školy. 
Za svedomitú prípravu 
žiakov na olympiádu sme 
pre učiteľov pripravili 
a zrealizovali s podporou 
a dotáciou Mesta 
Michalovce exkurziu 
Spoznávame geografiu 
a históriu regiónu Šariš. 

V  októbri sa učitelia geogra-
fie, dejepisu a  vlastivedy vybrali 
na  plánovanú exkurziu. V Hanu-
šovciach nad Topľou sme navštívili 
krásny historický kaštieľ, v ktorom 
sídli vlastivedné múzeum. Zaují-
mavosťou bolo živé archeologické 
múzeum v  prírode – Archeopark. 
Päť obydlí z piatich období prave-
ku a  včasného stredoveku ponúka 
možnosť zažiť návrat do najstar-
ších období ľudských dejín. Ob-
jekty z  doby kamennej, bronzovej, 
železnej a  slovanského obdobia sú 
replikou archeologických nálezov 
z východného Slovenska. 

Trasa exkurzie pokračovala 
cez Prešov smerom do Sabinova 
a  pútnickej obce Ľutina. V areáli 
ľutinskej baziliky vyrástol v rokoch 
2011 – 2013 unikátny miniskanzen 
predstavujúci návštevníkom nie-

koľko desiatok verných zmenšenín 
slovenských drevených kostolíkov 
východného obradu. Cieľom pro-
jektu bolo ukázať skvosty ľudovej 
sakrálnej architektúry na jednom 
mieste. Kostolíky sú vyhotovené 

v mierke 1:10, sú rozmiestnené 
v pekne upravenom areáli a nachá-
dzajú sa pri nich informačné tabuľ-
ky, ktoré návštevníkov oboznamujú 
s jednotlivými stavbami. V blízkej 
budúcnosti by mali do zbierky pri-

budnúť i ďalšie chrámy, tvorcovia 
skanzenu si totiž kladú za cieľ pred-
staviť návštevníkom všetky dreve-
né chrámy východného Slovenska 
a  dokonca i niekoľko z poľského 
pohraničia. 

Cestou naspäť sme navštívili 
Sabinov, kde nás privítali v kultúr-
nom centre mesta. Od júla 2019 
tam majú rozšírenú expozíciu 
z nakrúcania filmu Obchod na kor-
ze. Tento film získal cenu Oscara 
za najlepší cudzojazyčný film roku 
1965. Bol to prvý československý 
film, ktorý túto cenu získal. V stálej 
expozícii sme si prezreli exponáty 
pripomínajúce nakrúcanie filmu 
– fotografie, rekvizity, originálny 
scenár filmu či korešpondenciu Sa-
binovčanov s tvorcami filmu, ako 
aj ukážky slávneho filmu premie-
tané na plátne. V hlavných úlohách 
dobráckeho arizátora a chudobnej 
židovskej vdovy, majiteľky galan-
térie, excelovali Jozef Kroner a Ida 
Kaminska. 

Chceme sa poďakovať Mestu 
Michalovce za finančný príspevok 
na realizáciu tohto zaujímavého 
projektu pre učiteľov. Zároveň ďa-
kujeme riaditeľom a  vedeniu škôl 
za ústretovosť a uvoľnenie pedagó-
gov na exkurziu. Veríme, že pre zú-
častnených učiteľov to bola ukážka 
aj motivácia ako zážitkovo učiť geo-
grafiu, históriu a náboženstvo s po-
znávaním východného Slovenska 
a regiónu Šariš.

Mgr. Mária Sibalová

Mesto Michalovce poskytlo podporu vo forme dotácie 
pre Mestskú organizáciu Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku – Michalovce. Vďaka tomu dôchodcovia zorganizovali 
poznávacie zájazdy, športové hry a rekondičný pobyt. Pod 
vedením predsedu Martina Fedorka sa zúčastnili na zájaz-
doch v Poľsku a na Ukrajine. Dôchodcovia sa tiež zúčastnili 
pietnych aktov v Michalovciach, ale aj na Dukle a v Banskej 
Bystrici.

Mária Bovanová

Jednota dôchodcov ZÓNA BEZ PEŇAZÍ 
burza zimného oblečenia, hračiek a domácich potrieb 

v sobotu 30. novembra od 9.00 do 14.00 hod. 
vo vestibule MsKS, Nám. osloboditeľov v Michalovciach 

organizátor MC Drobec – materské centrum 
a ZOOCR – Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu 

Info: mcdrobec@centrum.sk • 0948 43 99 88
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Horovov Zemplín 2019

Babka na rebríku 
a iné dedkoviny

Odišiel MUDr. Juraj 
Duda

Chorvátom zachutila 
zemplínska pieseň Už tradične sa v novembri 

stretávajú interpreti 
poézie na regionálnej 
súťaži Horovov Zemplín. 
Na počesť nášho 
básnika Pavla Horova 
ju organizuje mestské 
kultúrne stredisko  
a Dom Matice slovenskej 
v Michalovciach. 

Na 43. ročníku sa stretlo 30 
súťažiacich. Súťažilo sa v troch ka-
tegóriách. Gymnazisti podali vý-
borné a veľmi vyrovnané výkony. 
Zaujímavosťou je aj to, že prednes 
opäť oslovuje chlapcov, čo sa preja-
vilo aj na výsledkovej listine. 

Medzi štyrmi ocenenými 
prvé miesto získal Miloš Vra-
beľ, Gymnázium Pavla Horova, 
Michalovce. Ďalšie prvé miesta 
si odniesli Katarína Tomková, 
SOŠ sv. Cyrila a Metoda Košice 
v kategórii stredných odborných 
škôl a spomedzi konzervatoristov 
Adam Török, Konzervatórium, 
Timonova ulica, Košice. Najvyš-
šie ocenenie, Cenu Pavla Horova, 
odborná porota udelila opäť štu-
dentovi Konzervatória, Timono-
va ulica, Košice. 

Filip Pavuk ju ako jediný 
v priebehu trvania súťaže Horovov 
Zemplín získal po druhýkrát, toh-
to roku za vynikajúcu interpretá-
ciu poézie J. A. Rimbauda.

mk 

Dlhoročnou tradíciou 
v Materskej škole na Ul. 
J. Švermu 8 je pozývať 
celé rodiny našich detí 
na podujatia v škôlke. 

V uplynulých dňoch sme v rám-
ci mesiaca úcty k starším pripravili 
v spolupráci so Zemplínskou kniž-
nicou Gorazda Zvonického pre-
kvapenie pre starých rodičov. Deti 
a starí rodičia zavítali na oddelenie 
detského čitateľa. Naši starkí pre-
čítali deťom rozprávku Ako šlo 
vajce na vandrovku, ktorú deti 
zároveň dramatizovali. Spoločne 

sme si zaspomínali na naše obľú-
bené rozprávkové knižky doma, 
v materskej škole či u  starých ro-
dičov. Potom nám rozprávku za-
spievali Smejko s  Tanculienkou 
a deti si zatancovali a zanôtili spo-
lu s  nimi. Konečne prišiel čas na 
naše prekvapenie. Deti veselými 
piesňami, básňami a vlastnoručne 
vyrobeným darčekom obdarovali 
babky aj dedkov. Za odmenu sme 
si zamaškrtili v babičkinej pekárni 
na domácich koláčikoch. Tvorivou 
dielňou a  prehliadkou priestorov 
knižnice sa ukončilo toto krásne 
popoludnie.

Anna Mondoková

V čase, keď naše kroky 
viac ako inokedy vedú 
na cintorín, mnohí z nás 
so zármutkom v srdci, 
ale v duchu kresťanskej 
nádeje, prijali správu 
o smrti MUDr. Juraja Dudu.

Tí, ktorí s ním prišli do osobné-
ho kontaktu, vedia, že to bol človek 
so šľachetným srdcom. Odborník 
vo svojom povolaní, ktoré vnímal 
ako poslanie, so zameraním na ob-
lasť reumatológie. Bez obáv možno 
konštatovať, že mal blízko k člove-
ku, k  rodnému kraju, jeho tradí-
ciám a  kultúre, ktorá je identická 
pre Zemplín. Samotný človek preň 
nebol iba pacientom, ktorého treba 

liečiť. Pred jeho zrakom stál človek 
ako tajomstvo, ktoré vedel odhaľo-
vať slovami básne či ťahom štetca. 
Nezostal teda iba pri majstrovskom 
umení medicíny. Posunul sa k maj-
strovstvu slova i  k  výtvarnému 
majstrovstvu. Veril, že sú to dary 
samotného Stvoriteľa a nikdy sa za 
toto svoje presvedčenie nehanbil. 
Bol mimoriadne aktívny v  súk-
romnom živote, ale živo sa zapájal 
aj do života spoločnosti, nebol mu 
ľahostajný život a  dianie v  našom 
meste. Aj preto isté obdobie praco-
val v zbore poslancov a bol členom 
redakčnej rady našich novín. Verej-
nosť sa s  MUDr. Jurajom Dudom 
rozlúčila v bazilike minor pri kláš-
tore redemtoristov 15. novembra. 
Pochovaný je v Úbreži.

nč

Kultúrna dvorana 
Vratoslava Lisinského 
v Záhrebe bola 
16. novembra dejiskom 
12. medzinárodného 
festivalu heligónky. 
Festivalu sa na pozvanie 
hlavného organizátora 
zúčastnili už po tretíkrát 
aj Zemplínski heligonkári. 

Tohto roku sa okrem domácich 
mladých talentov v hre na heligón-
ke predstavili aj tí slovinskí a  ta-
lianski. Medzi mladými virtuózmi 
však nezanikli ani naše zemplín-
ske ľudové piesne. Vo vyváženom 
trojhlasnom speve jemne podfar-
benom heligónkami ich predviedli 
manželia Titňákovci a Pavol Hájnik  
zo skupiny Zemplínskych heligón-
karov z Michaloviec. 

Nadviazaná spolupráca náš-
ho festivalu Zemplínska Heligón-
ka s  Chorvátmi vytvára výborný 
priestor pre konfrontáciu rozlič-
ných štýlov interpretácie hry na he-
ligónke, a to z rôznych kútov sveta. 
V Záhrebe sa už stretli aj Francúzi, 
Švajčiari, Angličania a Američania 
a v poslednom čase, zdá sa, Chorvá-
tom zachutilo aj Slovensko a tempe-
ramentný Zemplín. 

OZ Zemplínski heligónkari 
v  spolupráci so ZOS, MsKS a Ma-
ticou Slovenskou už dlhodobo svo-
jimi aktivitami vytvárajú priestor aj 
pre mladých talentovaných hráčov 
na heligónke aj akordeóne. Jedným 
z  nich je aj Samuel Balint, ktorý 
v hre na ústnu harmoniku nedávno 
získal zlaté pásmo na celoslovenskej 
súťaži v  Habovke. Veríme, že jeho 
úspech inšpiruje aj ďalších, aby sa 
nebáli ukázať svoju virtuozitu.

 Pavol Hájnik 

Staňte sa fanúšikom oficiálnej 
facebookovej stránky mesta Michalovce

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA
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Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Martin Macko
Štefan Pinčák

Martin Gilányi
Ján Vinc

Matej Korpa
Stela Kotorová

Ema Luteránová
Stela Lajtarová

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra každý štvrtok o 16.00 hod. 
a reprízy každú párnu hodinu 

Žihadlo 
Téma: Špacirki na kaveju 

Hostia: prof. J. Šafin, teológ, dekan Pravoslávnej 
bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity a K. Dufinec, 

líder hudobnej skupiny Iconito
premiéra v piatok 22. 11. a v reprízach 25. 11. a 27. 11. 

vždy o 18.00 hod.

Záznam 
Kde je Geli? Divadlo pri fontáne

od piatka 22. 11. počas celého týždňa vždy o 14.00 hod. 

SLEDUJTE NÁS 
v sieti UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk,

na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)
Spravodajstvo a šport aj vo vysielaní partnerských televízií 

TV ZEMPLÍN a TV SENIOR
Už aj v sieti Magio a T-Com

Ivan Hreňko  
a Mgr. Ľuboslava Činčárová

blahoželanie

Dňa 17. novembra oslávil 90 rokov 
náš drahý otec 

PAVOL MAKŠIM
Pevné zdravie a mnoho ďalších rokov 
prajú Zdeno a Irena s rodinami.

Aktivity MC Drobec
MC Drobec – materské 
centrum združuje svojich 
členov a sympatizantov 
aj za účelom aktívneho 
spoločného trávenia 
voľného času pre všetkých 
ich rodinných príslušníkov.

Počas uplynulých mesiacov sa ob-
čianskemu združeniu podarilo zreali-
zovať viacero zaujímavých aktivít pre 
rodičov s deťmi. 

Navštívili sme mesto Snina, kde 
sme si prezreli kaštieľ a  jeho nádvo-
rie s  fontánou aj sochou Herkula 
a  po pikniku v  parku kaštieľa sme 
zavítali do  minizoo. Deti aj rodičia 
mali možnosť v  tejto menšej kon-
taktnej zoologickej záhrade vidieť 
nielen domáce zvieratá, ale aj voľne 
žijúce lesné zvery, dokonca mnohí 
prvýkrát videli na  vlastné oči zubra. 
Zubor európsky je najväčším voľne 
žijúcim živočíchom na území Sloven-
ska a zároveň blízkym príbuzným bi-
zóna amerického. Ten v sninskej zoo 
sa volal Matúš a svojou mohutnosťou 
vyvolával veľký rešpekt. Zubry patria 
medzi ohrozené druhy zvierat, časť 

z  celosvetovo žijúcich približne 3000 
jedincov sa  nachádza v  Národnom 
parku Poloniny. 

Ďalším zaujímavým výletom ob-
čianskeho združenia boli Hájske vo-
dopády za obcou Háj neďaleko Zá-
dielskej tiesňavy. Z  Hája do Hačavy 
je možné dostať sa Hájskou dolinou, 
ktorá otvára bránu do Slovenského 
krasu. Cestu, ktorá spojila dve dediny, 
vystavali talianski zajatci. Spojila dva 
odlišné svety, dve planiny – Zádielsku 
a Jasovskú. Po hodinovej prechádzke 
a objavení vodopádov sme zamierili 
priamo do obce Háj, kde sme absol-
vovali exkurziu v  keramickej dielni 
Amálie Holíkovej. Mali sme možnosť 
kúpiť si jej výrobky z dielne tzv. háj-
skeho hrnčiarstva ako praktické suve-
níry a dozvedieť sa veľa zaujímavostí 
o procese výroby keramiky v rôznych 
druhoch pecí. Na miestnom cintoríne 
sme sa pristavili aj pri neprehliadnu-
teľnej soche filmového anjela, ktorý 
slúžil ako rekvizita pri natáčaní filmu 
Za nepriateľskou líniou. Poslednou 
zastávkou bol penzión s  výhľadom 
na Turniansky hrad. Z našich výletov 
sa vždy vraciame plní zážitkov.   

Mgr. Adriana Jacečková

Športový deň
Podujatie sa konalo 11. novem-

bra v Spojenej škole internátnej ŠZŠI 
v Michalovciach pre žiakov I. D a II. D 
triedy. Žiaci sa aktívne zapojili do rôz-
nych športových hier. Prešli si ortope-
dickým chodníkom, prekonávali pre-

kážkovú trasu, hádzali loptičkou a šíp-
kou na cieľ. Obľúbeným stanovišťom 
bola aktivita s  padákom. Za aktívnu 
účasť na športovej súťaži boli žiakom 
odovzdané diplomy a medaily. 

PaedDr. Katarína Repická

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Používanie reflexných   
prvkov
Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru 
v Michalovciach opätovne 
vyzýva občanov, aby 
dodržiavali pravidlá 
cestnej premávky. 

A to nielen pre hroziace sank-
cie za porušenie predpisov, ale 
hlavne v  záujme ochrany života 
a zdravia, nielen svojho, ale aj os-
tatných účastníkov na cestách. 
Predovšetkým apeluje na nemo-
torových účastníkov cestnej pre-
mávky – chodcov a cyklistov, aby 
zvýšili opatrnosť na cestách a aby 
sa správali zodpovedne. Aj oni, 
rovnako ako vodiči vozidiel, sú 
účastníkmi cestnej premávky a aj 
pre nich platia pravidlá. Chodci 
a cyklisti, ktorí sa na cestách po-
hybujú pod vplyvom alkoholu 
ohrozujú nielen seba ale i  ostat-
ných. 

Zároveň polícia upozorňuje 
chodcov a  cyklistov na dôležitosť 
používania reflexného oblečenia 
a  doplnkov, ktoré môžu vodičom 
uľahčiť rozpoznávanie situácie po-
čas nepriaznivého počasia alebo 
za tmy. Ak nie je v šatníku vhodné 

oblečenie s  reflexnými prvkami, 
dajú sa zakúpiť cenovo nenároč-
né reflexné a fluorescenčné pásky, 
nálepky alebo prívesky, ktoré je 
možné jednoducho použiť. Cho-
dec a  cyklista je s  ich použitím 
viditeľný na vzdialenosť až 210 m, 
čo  je v  porovnaní s  bielym ob-
lečením viac ako dvojnásobná 
a  s  tmavým oblečením sedemná-
sobná hodnota. 

Dobré rady pre chodcov 
a cyklistov hovoria, že je potreb-
né používať reflexný odev a  do-
plnky, a  to nie len za zníženej 
viditeľnosti, v tme, ale aj za svet-
la. Užitočné sú aj reflexné nálep-
ky, nášivky, prívesky. Predmety 
umiestnite na svoj odev na konce 
rukávov, na  nohavice v  blízkosti 
kolien. Pre deti sa odporúča za-
obstarať im školské aktovky, vaky, 
tašky, obuv, ktoré sú vybavené 
reflexnými materiálmi alebo tieto 
predmety doplniť o fluoreskujúce 
bezpečnostné prvky. Cyklisti by 
si mali reflexné nálepky umiestniť 
na rám bicykla, ale aj na ochran-
nú prilbu. Reflexné doplnky 
môžu zachrániť život vám i vašim 
blízkym.

Zuzana Rozsypalová

n	25. novembra od 08.30 hod. do 15.00 hod., úseky: Ul. P. O. 
Hviezdoslava č. 2241, 2242, 2243 a 2244

n	28. novembra od 07.40 hod. do 14.30 hod., úseky: Námestie 
osloboditeľov č. d. 24, 26, 30, 66, 64, 62, 3854, 15, 40, Pasáž č. d. 4, 
Ul. jaroslawská č. d. 914/1

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

prerušenie distribúcie elektriny

Rôzne
n Predám včelí med, 4,00 €/ kg + fľaša, Michalovce.  

Tel.: 0907 171 739
n	Predám spálňu vanilkovej farby, dvojposteľ, nočné stolíky, 5-dvero-

vú skriňu, komodu. Aj jednotlivo. Tel.: 0905 837 436

malý oznamovateľ

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

ZVEREJŇUJE ZÁMER
zámer, podľa ust. § 9a. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a doplnkov, prenajať priamym prenájmom nehnuteľnosť:

časť pozemku p. C-KN č. 3253/1, k.ú. Michalovce, o  výmere 200 m2, nachá-
dzajúci sa na Ul. Štefánikovej v Michalovciach, za účelom realizácie fotostanu 
k autobazáru, na dobu neurčitú.

Znenie súťažných podmienok a lehoty na predkladanie cenových ponúk v hmot-
noprávnej lehote do 16. decembra 2019 do 9.00 hod., sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk.

V OKLIEŠTENEJ ZOSTAVE NA MEDAILOVÝCH 
STUPIENKOCH 
Ďalšie kolo Open ligy SZKB sa pre Športový Kickbox klub 
Michalovce nieslo v úspešnej, no veľmi zúženej zostave 
pretekárov. Žiaľ, jesenné počasie a choroby si nevyberajú, a tak 
do Prešova v sobotu 9. novembra vycestovala iba sedemčlenná 
výprava. Dvojica trénerov Ľuboš Takáč a Matúš Bazger, spolu 
s rozhodcami Martinom Petričkom a Matejom Hospodárom, 
ktorý aj zabojoval, a pretekári Dávid Havran, Miška Tomková 
a nováčik klubu s veľkým potenciálom Zuzka Kropáčová. 
Všetci štyria predviedli na zápasiskách skvelé výkony 
a za účasti 284 štartujúcich z 26 klubov a 3 krajín sa vo svojich 
kategóriách prebojovali na medailové priečky. Domov 
si odniesli spolu 3 zlaté, 2 strieborné a 3 bronzové medaily.

E.T.
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Florbal
EASTERN WINGS – VŠK PDF UK HURIKÁN BRATISLAVA
23. 11., 17.00 hod., Hyundai Extraliga žien – 9. kolo 

EASTERN WINGS – NTS FK-ZŠ NEMŠOVÁ
23. 11., 10.30 hod., Hyundai Extraliga žien – 10. kolo 

EASTERN WINGS – FOCUS ON SPORT KEŽMAROK
30. 11., 11.00 hod., 2. liga muži – 8. kolo 
Info: G. Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
23. 11., 14.00 hod., FORTUNA liga muži – 16. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
22. 11., 12.00 a 14.15 hod., I. LMD U17, U16 – 15. kolo

MFK ZEMPLÍN – FC NITRA
1. 12., 11.00 hod., I. LSD U19 – 16. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

Futsal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská futsalová liga
24. 11., od 14.00 hod., XXVII. ročník I. liga, Mestská športová hala
Info: M. Demko, tel.: 0918 622 707

Hádzaná
HK IUVENTA – MŠK/HC DUNAJSKÁ STREDA
30. 11.,13.00 hod, I. LSD, Chemkostav Aréna

HK IUVENTA – MŠK/HC DUNAJSKÁ STREDA
30. 11., 15.00 hod, I. LMD, Chemkostav Aréna
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – DUKLA TRENČÍN
22. 11., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 23. kolo 

HK DUKLA INGEMA – HC 05 ICLINIC BANSKÁ BYSTRICA
24. 11., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 24. kolo 

HK DUKLA INGEMA – HC 07 DETVA
1. 12., 17.30 hod., TIPSPORT liga mužov – 27. kolo 
Info:http://www.duklamichalovce.sk/

Softtenis
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská softtenisová liga mužov 
25. – 29. 11., 17.00 hod., XII. ročník – 5. kolo
2. – 6. 12., 17.00 hod., XII. ročník – 6. kolo
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

Turistika
KRIVOŠŤANKA – JASENOVSKÝ HRAD
1. 12., 8.30 hod., Info: www.kstmichalovce.sk

Volejbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
mestská volejbalová liga dospelých
27. 11., 17.15 hod., I. liga, Kamošši – Zvárači, 3. kolo
27. 11., 17.15 hod., II. liga, Cerveza – Pohoďáci, 7. kolo
XI. ročník, Mestská športová hala, Info: www.vkmichalovce.sk

Po dobrých výkonoch 
tesné prehry kadetov
Počas prvého 
novembrového víkendu 
sa kadeti 1. BK Michalovce 
stretli v zápase s MBK 
Victoria Žilina a MBK 
Liptovský Mikuláš.

V  zápase so Žilinou si domá-
ci tím vďaka dobrej obrane držal 
v  prvej päťminútovke tesné vede-
nie. V  ďalšom priebehu prvého 
polčasu sa favorizovaní hostia za-
čali viac presadzovať v  podkošo-
vom priestore a skóre sa dlho me-
nilo ako na hojdačke. Až tesne pred 
prestávkou dokázali Žilinčania 
odskočiť na rozdiel štyroch bodov. 
Orli ani v tretej štvrtine nedovolili 
svojmu súperovi vytvoriť si výraz-
nejší náskok, no postupne im ubú-
dali sily a pribúdali fauly. V závere 
hry sa Michalovčanom postupne 
vyfaulovali až traja hráči základnej 

zostavy a hostia tak  pohodlne do-
tiahli zápas do víťazného konca. 

V dueli proti Liptákom pre zme-
nu museli od začiatku doťahovať 
náskok súpera. Prvýkrát sa domáci 
tím dostal do vedenia v  13. minú-
te, čo hráčov psychicky povzbudilo 
a rýchlou kombinačnou hrou doká-
zali do polčasu svoj náskok zvýšiť na 
8 bodov. Vývoj hry v druhom polča-
se poznačilo vylúčenie dvojice hrá-
čov na oboch stranách, čo výrazne 
ovplyvnilo najmä výkon oklieštenej 
michalovskej zostavy, pretože do šat-
ne musel odísť dovtedy dobre hrajúci 
Serenčko. Hráči Mikuláša postupne 
stiahli náš náskok a do poslednej čas-
ti hry už išli s najtesnejším jednobo-
dovým náskokom. V štvrtej štvrtine 
sa domáci snažili, a napriek ubúdajú-
cim silám držali až do poslednej mi-
núty šancu na víťazstvo. Nakoniec sa 
však z tesného víťazstva tešili hostia. 

Maroš Demko

Európsky pohár telesne postihnutých športovcov 
Srebrna Sztanga, Poľsko, Vroclav
Roman Macko obsadil 5. miesto a splnil limit na majstrovstvá 
sveta v Dubai, ktoré sa budú konať v apríli 2020. Ladislav 
Lechan st. obsadil 4. miesto.

ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj


